
สีดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ พาวเวอร์เฟล็กซ์  
สีน ้าอะครีลิคคุณภาพสูง ทาภายนอกอาคาร  

 
สีดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ พาวเวอร์เฟล็กซ์ เป็นสีน า้อะครีลิคเกรดซูเปอร์พรีเมี่ยมส าหรับทาภายนอกท่ีให้การปกป้องสูงสุด ด้วย 

ให้กาวลาแทกซ์ยืดหยุ่นได้มากกว่าสีทาภายนอกเกรดพรีเมี่ยมทั่วไปถึง 3 เท่า ซึ่งสามารถปกปิดรอยแตกลายงาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ ป้องกนัน า้ฝนได้อยา่งเหนือชัน้ด้วยประสิทธิภาพในการปกปิดรอยแตกลายงาได้อยา่งมดิชิดน า้ฝนและความชืน้จึงไมส่ามารถซึม
ผ่านเข้าสู่ผนงัภายในได้ อนัเป็นสาเหตขุองปัญหาความเส่ือมสภาพต่างๆ  และเป็นหนึ่งเดียวทีมีประสิทธิภาพต้านฝุ่ นและคราบสกปรกได้ดีแตกต่าง
จากสียืดหยุน่ทัว่ไปให้ผนงัสะอาดยาวนาน และยงัมี  สะท้อนความร้อน ป้องกนัรังสียวีู ให้บ้านเยน็ลงสงูสดถึง 
5 องศา                      
 

ประเภทสี สีน า้อะครีลิค 100%  
ลกัษณะฟิล์มสี                                  มีให้เลือกทัง้ชนดิเนียน และกึ่งเงา  
ขนาดบรรจ ุ                                     1 ยเูอสแกลลอน และ 15 ลิตร (สีเบอร์), 3 และ 9 ลิตร (สีผสมเคร่ือง) 
เฉดสี มีสีให้เลือกมากมาย โปรดดจูากแคทตาล็อคสีดลูกัซ์ พาวเวอร์เฟลก็ซ์ หรือพดัสีดลูกัซ์ 
เนือ้สีโดยปริมาตร 35 – 40% 
ระยะเวลาแห้งสมัผสั อยา่งน้อย 30 นาที 
ระยะเวลาทาทบั 30 นาที - 2 ชัว่โมง 
ระยะเวลาแห้งสมบรูณ์ อยา่งน้อย 7 วนั 
การครอบคลมุพืน้ท่ีตามทฤษฎี             35-40  ตร.ม. / เท่ียว / ยเูอสแกลลอน 
*พืน้ท่ีครอบคลมุเป็นคา่ทางทฤษฎี อาจแตกตา่งจากการใช้งานจริงไมเ่กิน 20% 

วิธีการใช้งาน ทาด้วยแปรง ลกูกลิง้ หรือสเปรย์ 
การผสมก่อนใช้งาน ใช้ได้ทนัที หรือหากต้องการผสม ให้เติมน า้สะอาด 1 ส่วน ต่อสี 10 ส่วน (10%) 
การท าความสะอาด ล้างท าความสะอาดอปุกรณ์ด้วยน า้เปลา่ทนัทีหลงัการใช้งาน 
*ข้อแนะน าในการใช้สีสดเข้ม : ธรรมชาติของสีสด มีข้อจ ากดัในเร่ืองการกลบมิด อาจต้องเพ่ิมจ านวนเท่ียวในการทา หรือรองพืน้เสริมด้วยสีออ่นกวา่ในเฉดใกล้เคียงกนั 

 ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัตขิองฟิล์มสี   

 วิธีการใช้งาน 

ระบบการทาสี 

บริษัท อัค๊โซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ ากดั (ช่ือเดิม บริษัท สี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) จ ากดั) 34/5 หมู ่1 ถนนแจ้งวฒันะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบรีุ 11120   
บริการลกูค้าสมัพนัธ์ โทรศพัท์ (662) 572-8888 โทรสาร (662) 572-8889, www.dulux.co.th  

การสงวนสิทธ์ิเรียกร้อง: รายละเอียดข้างบนนีม้าจากการทดลอง เพ่ือเป็นการแนะนาในการใช้ งาน เน่ืองจากสีถกูนาไปใช้ ในภาวะแตกตา่งกนั บริษัทฯจึงไมส่ามารถรับประกนัใน ส่ิงอ่ืนใดนอกจากณภาภาพของสีเท่านัน้   

                      
 

ก่อนการทาสีทกุครัง้ พืน้ผิวจะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่ นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมนั และสิ่งสกปรกต่างๆ หากมีรอยแตกร้าวกว้างไมเ่กิน 1 มม. ให้ซ่อมด้วยสีโป๊ว ดูลักซ์ 
อะครีลิค ฟิลเลอร์ 1040 ขดัแต่งให้เรียบ หากต้องการเพิม่ความเนียนเรียบให้กบัพืน้ผิว หรือปรับซ่อมผิวคอนกรีตท่ีมีปัญหา ให้ฉาบทัง้ผนงัด้วย ดลูกัซ์ สมทูโอเวอร์ แล้วขดัแต่งให้
เรียบและให้แน่ใจว่าผนงัไมม่ีรอยร่ัวซึมของน า้ เพ่ือป้องกนัฟิล์มสีโป่งพองภายหลงั 

ขัน้ที่ 1 การเตรียมพืน้ผิว 
- พืน้ผิวปนูใหม่ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียงัอยู่ในสภาพดี ทิง้พืน้ผิวปนูแห้งสนทิอยา่งน้อย 1 เดือน หลงัจากฉาบปนู มีความชืน้ไมเ่กิน 14% 
- พืน้ผิวปนูเก่าทีเ่สือ่มสภาพ ควรขดัล้างสีเดิมท่ีเส่ือมสภาพออกให้หมด บริเวณท่ีมีเชือ้รา หรือตะไคร่น า้ ให้ล้างด้วยน า้สะอาด ทิง้ให้แห้งแล้วทา

ด้วยน า้ยาก าจดัเชือ้ราและตะไคร่น า้ ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ โมลด์วอช โดยทาทิง้ไว้ข้ามคืน จากนัน้ขดัล้างออกด้วยน า้ให้
สะอาด  
ทิง้ไว้ให้แห้งสนิท 
การขดั หรือการขจดัฟิล์มสีด้วยความร้อน อาจท าให้เกิดฝุ่ นและ/หรือฟมูท่ีเป็นอนัตราย หากท าได้ควรใช้วธีิการขดัด้วย
แปรงและน า้แทน  ควรปฏิบตังิานในท่ีมอีากาศถ่ายเทสะดวก สวมอปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคลท่ีเหมาะสม 

ขัน้ที่ 2 การทาสีรองพืน้ 
- พืน้ผิวปนูใหม่ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียงัอยู่ในสภาพดี ทาสีรองพืน้ปนูอะครีลคิ ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ ซูเปอร์ ไพร์เมอร์ จ านวน 1 เท่ียว ทิง้ให้แห้งอยา่งน้อย 2 ชัว่โมง 

 ก่อนทาสีทบัหน้า 
- พืน้ผิวปนูเก่าทีเ่สื่อมสภาพ เป็นฝุ่ นชอล์กหรือไม้สงัเคราะห์    
ไฟเบอร์ซีเมนต์หรือพืน้ผิวที่มีการใชว้สัดฉุาบเรียบ 

ทาน า้ยารองพืน้ปนูเก่า เพ่ือเสริมการยดึเกาะ ดลูกัซ์ มาซีล จ านวน 1 เท่ียว ทิง้ให้แห้งอยา่งน้อย  10 – 12 ชัว่โมง ก่อน
ทาสีทบัหน้า 

- พืน้ผิวปนูใหม่และปนูเก่า ที่มีความชืน้สูงสดุ 25% ทาสีรองพืน้ปนูสตูรประสทิธิภาพสงู ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ พาวเวอร์พลสั ไพร์เมอร์ 1 เท่ียว ทิง้ให้แห้งอยา่งน้อย 2 ชัว่โมง  
ก่อนทาสีทบัหน้า 
 

 ขัน้ที่  3 การทาสีทบัหน้า ทาสีทบัหน้าด้วยสี ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ พาวเวอร์เฟลก็ซ์  อยา่งน้อย 2 เท่ียว โดยทิง้ระยะห่างระหวา่งสีท่ีทาชัน้แรกและ
ชัน้ถดัไป  30 นาที  - 2 ชัว่โมง  
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