ดูลักซ์ เรดออกไซด์ ไพร์เมอร์
สีรองพื้นโลหะกันสนิม (540-066)
สีรองพื ้นโลหะกันสนิม ดูลกั ซ์ เรดออกไซด์ ไพร์ เมอร์ เป็ นสีรองพื ้นกันสนิมที่ประกอบด้ วย ผงสีเรดไอร์ ออนออกไซด์ ผงสีกนั สนิม และแอลคีด
เรซิ่นคุณภาพสูง เหมาะสาหรับทาบนพื ้นผิวเหล็กเพื่อเสริมการยึดเกาะและป้องกันสนิม
•
•
•
•

สีรองพื ้นช่วยเสริมการยึดเกาะ ให้ มีประสิทธิภาพคงทน
มีส่วนผสมของผงสีเรดไอร์ ออนออกไซด์ ช่วยป้องกันการเกิดสนิม
ต้ านทานน ้าได้ ดี
ไม่ผสมสารตะกัว่ สารปรอท และสารโลหะหนักอื่นๆ

ข้ อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัตขิ องฟิ ล์ มสี
ประเภทสี
ลักษณะฟิ ล์มสี
ขนาดบรรจุ
เฉดสี
เนื ้อสีโดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้ งสัมผัส
ระยะเวลาทาทับ
การครอบคลุมพื ้นที่ตามทฤษฎี

สีรองพื ้นสูตรน ้ามัน
ด้ าน
1 ยูเอสแกลลอน
สีแดงอิฐ
ประมาณ 50-60%
ไม่เกิน 2 ชัว่ โมง
6-8 ชัว่ โมง
40 - 50 ตร.ม. / เที่ยว / แกลลอน

*พื ้นที่ครอบคลุมเป็ นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้ งานจริงไม่เกิน 20%

วิธีการใช้ งาน
เครื่ องมือ และอุปกรณ์ในการใช้ งาน
การผสมก่อนใช้ งาน
การทาความสะอาด

แปรง ลูกกลิ ้งขนเรี ยบ หรื อเครื่ องพ่น
สามารถใช้ ได้ ทนั ที หรื อเติมน ้ายาผสมสีน ้ามันดูลกั ซ์ (T850-411) 1 ส่วน ต่อสี 10 ส่วน (ไม่เกิน 10%)
ล้ างทาความสะอาดอุปกรณ์ด้วย น ้ายาผสมสีน ้ามันดูลกั ซ์ (T850-411) ทันทีหลังการใช้ งาน

ระบบการทาสี
พื ้นผิวที่จะทาต้ องแห้ ง สะอาด ปราศจากคราบไขมันและฝุ่ นผง ควรขัดลอกพื ้นผิวเก่าด้ วยกระดาษทราย ก่อนทาทับด้ วยรองพื ้น สาหรับพื ้นผิวอลูมเิ นียม สแตนเลส
สังกะสี ควรทาความสะอาดให้ ปราศจากคราบไขมัน หรื อให้ ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของผู้ผลิต
การเตรี ยมพืน้ ผิว สาหรั บพืน้ โลหะ
- โลหะใหม่
- โลหะเก่า
ในกรณี ที่สีเดิ มยังอยู่ในสภาพดี
ในกรณี ที่สีเดิ มเสื ่อมสภาพ
การทาสีรองพืน้
การทาสีทบั หน้ า

เช็ดด้ วยทินเนอร์ ให้ สะอาด ปราศจากฝุ่ น ผง คราบไขมัน
ลูบผิวให้ หยาบด้ วยกระดาษทรายเพื่อเสริมการยึดเกาะ แล้ วทาความสะอาดผิวให้ ปราศจากคราบไขมันและฝุ่ นผง
ให้ ขดั ลอกสนิมและสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก แล้ วทาความสะอาดผิวให้ ปราศจากคราบไขมันและฝุ่ นผง
ทาสีรองพื ้นโลหะกันสนิม ดูลกั ซ์ เรดอ็อกไซด์ จานวน 1-2 เที่ยว ทิ ้งระยะเวลาให้ แห้ งสนิทหรื อประมาณ 6-8 ชัว่ โมง
สาหรับการทาแต่ละชั ้น ก่อนทาสีทบั หน้ า
ทาสีทบั หน้ าด้ วย สีน ้ามันดูลกั ซ์ กลอสฟิ นิช หรื อ ดูลกั ซ์ ซิลค์ว้ ดู อย่างน้ อย 2 เที่ยว ด้ วยแปรงทาสี ลูกกลิ ้งขนเรี ยบ
หรื อสเปรย์ โดยทิ ้งเวลาให้ ชั ้นแรกแห้ งสนิทก่อนทาทับหน้ าชั ้นถัดไปอย่างน้ อย 8-10 ชัว่ โมง

การสงวนสิทธิ์เรียกร้ อง: รายละเอียดข้ างบนนี ้มาจากการทดลอง เพื่อเป็ นการแนะนาในการใช้ งาน เนื่องจากสีถกู นาไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันใน สิ่ งอื่นใดนอกจากณภาภาพของสีเท่านัน้
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
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