คิวปรีโนล วู้ดสเตน ชนิดเงา
สีย้อมไม้สาหรับภายนอกและภายใน
สีย้อมไม้ คิวปรี โนล วู้ดสเตน ชนิดเงา เป็ นสี ย้อมไม้ กึ่งโปร่ งแสง ผลิตจากเรซิ่นคุณภาพสูง ทาให้ ช่วยรักษาและยืดอายุให้ แก่เนื ้อไม้ ได้
ยาวนานเป็ นพิเศษ ทนทานต่อสภาวะอากาศ โดยฉพาะในเขตร้ อนชื ้น เหมาะสาหรับใช้ ทาย้ อมไม้ ที่เป็ นส่วนประกอบของตัวบ้ าน ฝาผนังไม้
ข้ อต่อ วงกบ ประตู บานหน้ าต่าง และผิวไม้ ที่ห้ มุ วัสดุต่างๆ รวมทั ้งเฟอร์ นิเจอร์ สนาม ฯลฯ
• กันน ้าได้ ดีมาก จึงไม่ทาให้ เกิดการหลุดลอก ไม่เกิดการพองตัว
• ใช้ ได้ ทั ้งภายนอกและภายใน ซึมลงสู่เนื ้อไม้ ได้ ดี
• ป้องกันเนื ้อไม้ จากรังสีอลุ ตร้ าไวโอเลตได้ ดี ทนต่อแสงแดดจัด
ไม่แห้ งแตกเป็ นแผ่น
• ไม่ต้องทาสีรองพื ้น
• ให้ เฉดสีธรรมชาติและส่งผลให้ ลายไม้ เด่นชัดขึ ้น
• ป้องกันเชื ้อรา
• ไม่ผสมสารตะกัว่ และสารปรอท
ข้ อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัตขิ องฟิ ล์ มสี
ประเภทสี
ลักษณะฟิ ล์มสี
ขนาดบรรจุ
เฉดสี
เนื ้อสีโดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้ งสัมผัส
ระยะเวลาทาทับ
ระยะเวลาแห้ งสมบูรณ์
การครอบคลุมพื ้นที่ตามทฤษฎี

สีย้อมไม้
กึ่งโปร่งแสง ชนิดเงา
1 และ 5 ลิตร และ 1 แกลลอน
โปรดดูจากแคตตาล็อคสีควิ ปรี โนล
40%
4 ชัว่ โมง
10 – 12 ชัว่ โมง
14 วัน
20 – 25 ต.ร.ม. / เที่ยว / ลิตร

*พื ้นที่ครอบคลุมเป็ นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้ งานจริงไม่เกิน 20% หรือเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของไม้ ที่ทา

วิธีการใช้ งาน
วิธีการใช้ งาน
แปรงหรื อเครื่ องพ่น
การผสมก่อนใช้ งาน
ใช้ ได้ ทนั ทีหรื อ หากต้ องการเจือจาง ใช้ ทินเนอร์ อเนกประสงค์ ไอ ซี ไอ คิวปรี โนล เจือจางไม่เกิน 5%
การทาความสะอาด
ล้ างทาความสะอาดอุปกรณ์ทนั ทีหลังการใช้ งานด้ วยทินเนอร์ อเนกประสงค์ ไอ ซี ไอ คิวปรี โนล
:สีที่ทาออกมาจะได้ ความอ่อนแก่ ขึ ้นอยูก่ บั สีเดิมของเนื ้อไม้ หากไม่แน่ใจควรทดลองทาบนเนื ้อที่เล็กๆ ก่อน
ระบบการทาสี
การเตรี ยมพืน้ ผิว สาหรั บพืน้ ผิวไม้
- ไม้ที่ผ่านการย้อมไม้มาก่อน
- ไม้ที่ยงั ไม่ผ่านการย้อมไม้มาก่อน
- ไม้ใหม่
- ไม้เก่า
- ไม้ที่ผ่านการทาสีหรื อลงน้ายาชักเงามาก่อน

- ไม้แข็งที ่ผ่านการย้อมสี และมีคณ
ุ ภาพดี
- ไม้ที่อยู่ภายนอกอาคารหรื ออยู่สภาพแวดล้อมริ มทะเล
การทาสีทบั หน้ า

พื ้นผิวจะต้ องสะอาด แห้ ง ปราศจากสีย้อมไม้ เดิมหรื อคราบไขมันก่อนการทา ความชื ้นไม่เกิน 14%
ทาด้ วยน ้ายารักษาเนื ้อไม้ ที่เหมาะสม (น ้ายารักษาเนื ้อไม้ ที่ไม่มีสว่ นผสมของน ้ามันดิน) ทิ ้งให้ แห้ งประมาณ
2-5 วัน ก่อนจะทาด้ วยสีย้อมไม้ ไอ ซี ไอ คิวปรี โนล วู้ดสเตน ชนิดกึ่งเงา
เช็ดด้ วยทินเนอร์ อเนกประสงค์ ไอ ซี ไอ คิวปรี โนล เพื่อขจัดคราบน ้ามันธรรมชาติ หรื อยางไม้ ก่อนการย้ อมสี
ขัดพื ้นผิวที่กลายเป็ นสีเทาออกให้ หมดด้ วยกระดาษทรายให้ เหลือแต่ไม้ ที่สะอาดและแข็ง
ขัดหรื อใช้ เครื่ องเป่ าลมร้ อน ลอกสีหรื อน ้ายาชักเงาออกให้ หมดถึงเนื ้อไม้ เดิม แล้ วจึงเตรี ยมไม้ เช่นเดียวกับไม้
เปล่า ไม่แนะนาให้ ใช้ สารเคมีกดั สีหรื อน ้ายาลอกสี ต้ องการทาความสะอาดพื ้นผิวไม้ ด้วยสารทาละลายที่
เหมาะสมเสียก่อน เพื่อให้ ได้ ไม้ ที่สะอาด
ล้ างและขัดด้ วยทินเนอร์ อเนกประสงค์ ไอ ซี ไอ คิวปรี โนล เพื่อขจัดคราบน ้ามันและฝุ่ นผงแล้ วทิ ้งให้ แห้ งก่อน
การย้ อมสี
ตะปูทกุ ตัวที่ใช้ ควรผ่านการชุบสังกะสี (กาลวาไนซ์) หรื อใช้ ตะปูปลอดสนิม (Stainless Steel)
คนเนื ้อสีให้ ทวั่ และเท่ากันก่อนการใช้ งาน และหมัน่ คนอยูเ่ สมอในขณะที่ใช้ งาน ใช้ แปรงทาตามเส้ นลายไม้
โดยสม่าเสมอ วางแผนในการทาต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ เกิดการทาซ ้าซ้ อน ในการทาสีย้อ มไม้ เที่ยวแรก ให้ ทาเพียง
เบาๆ เพื่อการซึมที่ดี หากทาหนาเกินไป สามารถเช็ดออกด้ วยผ้ าสะอาด ไม้ ที่อยูภ่ ายในอาคารให้ ทาสีย้อมไม้
ทับ 2 เที่ยว สาหรับไม้ ที่อยูภ่ ายนอกอาคารให้ ทาสีย้อมไม้ ทบั 3 เที่ยว ไม่แนะนาให้ ทาสีย้อมไม้ ทบั เกิน 3
เที่ยว ควรทิ ้งให้ สีย้อมวู้ดสเตน ชนิดกึ่งเงาแห้ งสนิท (ทิ ้งข้ ามคืน) ก่อนการย้ อมสีทบั ในเที่ยวถัดไป ห้ ามทาสีใน
สภาวะอากาศที่มคี วามชื ้นสูง เช่น ก่อนหรื อหลังฝนตกหรื อระหว่างฝนตก
ควรทาสีเที่ยวแรกบนชั ้นไม้ ก่อนนาไปประกอบให้ ทวั่ ทุกด้ าน และทาทับอีกครัง้ หนึง่ เมื่อนาชิ ้นไม้ ไปติดตั ้งแล้ ว
เพื่อให้ ได้ ความสม่าเสมอของเนื ้อสี

การสงวนสิทธิ์เรียกร้ อง: รายละเอียดข้ างบนนี ้มาจากการทดลอง เพื่อเป็ นการแนะนาในการใช้ งาน เนื่องจากสีถกู นาไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านัน้
บริษัท อัค๊ โซ่ โนเบล เพ้ นท์ส (ประเทศไทย) จากัด (ชื่อเดิม บริษัท สี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) จากัด) 34/5 หมู่ 1 ถนนแจ้ งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
บริการลูกค้ าสัมพันธ์ โทรศัพท์ (662) 572-8888 โทรสาร (662) 572-8889, www.dulux.co.th, www.facebook.com/duluxthailand
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