ซูเปอร์โคท สีน้ำอะครีลิคแท้
ส้ำหรับทำภำยนอกและภำยใน
สีซูเปอร์ โคท สำหรั บภำยนอกและภำยใน ผลิตจากอะครี ลิคคุณภาพสูง ยึดเกาะแน่น ด้ วยเทคโนโลยีของซูเปอร์ โคท ซูเปอร์ ลาเท็กซ์ ที่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ ป้องการลอกล่อน เหมาะสาหรับการใช้ ทาภายนอกและทาภายใน ตกแต่งพื ้นผิวปูนทุกชนิด เช่น คอนกรี ต
ปูนฉาบ อิฐ แผ่นยิปซัม่ ไฟเบอร์ ซีเมนต์ เป็ นต้ น
• ทนทานต่อฤทธิ์ด่าง ต่อต้ านเชื ้อราได้ ดี
• ฝุ่ นไม่เกาะ
• ทาง่าย ฟิ ล์มสีเนียนเรี ยบสวย

• มีประสิทธภาพยึดเกาะสูง ทนแดด ทนฝน ไม่ลอกล่อน
• มีสารอินทรี ย์ระเหยในปริมาณต่า (Low VOCs)
• ไม่ผสมสารตะกัว่ และปรอท

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

สีน ้าอะครี ลิค
ด้ าน
1 และ 5 ยูเอสแกลลอน (สีสาเร็จรูปจากโรงงาน) / 3 และ 9 ลิตร (สีสงั่ ผสมจากเครื่ องผสมสี)
โปรดดูจากแคตตาล็อคสีซเู ปอร์ โคท หรื อแคตตาล็อคเครื่ องผสมสี Dulux Let’s Colour
30 - 40%
ไม่น้อยกว่า 30 นาที
30 นาที - 2 ชัว่ โมง
อย่างน้ อย 7 วัน
35 - 40 ตร.ม. / เที่ยว / แกลลอน

*พื ้นที่ครอบคลุมเป็ นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้ งานจริงไม่เกิน 20%

วิธีการใช้ งาน
วิธีการใช้ งาน
แปรง ลูกกลิ ้ง หรื อเสปรย์
การผสมก่อนใช้ งาน
ใช้ ได้ ทนั ที หรื อหากต้ องการผสม ให้ เติมน ้าสะอาด 1 ส่วนต่อสี 10 ส่วน (10%)
การทาความสะอาด
ล้ างทาความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน ้าเปล่าทันทีหลังการใช้ งาน
การเช็ดล้ างฟิ ล์มสี
ควรทิ ้งให้ แห้ งอย่างน้ อย 14 วัน ก่อนล้ างทาความสะอาดได้
ข้ อแนะนำในกำรใช้ สีสดเข้ ม : ธรรมชาติของสีสด มีข้อจากัดในเรื่ องการกลบมิด อาจต้ องเพิม่ จานวนเที่ยวในการทา หรื อรองพื ้นเสริมด้ วยสีอ่อนกว่าในเฉดใกล้ เคียงกัน
ระบบการทาสี
ก่อนการทาสีทกุ ครัง้ พื ้นผิวจะต้ องแห้ ง สะอาด ปราศจากฝุ่ นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ หากมีรอยแตกร้ าวกว้ างไม่เกิ น 1 มม. ให้ ซ่อมด้ วยสีโป๊ ว
ซูเปอร์ โคท อะครี ลิค (A952-400) แล้ วขัดแต่งให้ เรี ยบและให้ แน่ใจว่าผนังไม่มีรอยรั่วซึมของน ้า เพื่อป้องกันฟิ ล์มสีโป่ งพองภายหลัง
ขัน้ ที่ 1 กำรเตรียมพืน้ ผิว
- พืน้ ผิ วปูนใหม่ไม่เคยทาสี หรื อทาสี แล้วสี ยงั อยู่ในสภาพดี
- พืน้ ผิ วปูนเก่าทีเ่ สือ่ มสภาพ

ขัน้ ที่ 2 กำรทำสีรองพืน้
- พืน้ ผิ วปูนใหม่ไม่เคยทาสี หรื อทาสี แล้วสี ยงั อยู่ในสภาพดี
- พืน้ ผิ วปูนเก่าทีเ่ สือ่ มสภาพ เป็ นฝุ่ นชอล์กหรื อไม้สงั เคราะห์
ไฟเบอร์ ซีเมนต์ หรื อพืน้ ผิ วที ่มีการใช้วสั ดุฉาบเรี ยบ
ขัน้ ที่ 3 กำรทำสีทบั หน้ ำ

ทิ ้งพื ้นผิวปูนแห้ งสนิทอย่างน้ อย 1 เดือน หลังจากฉาบปูน มีความชื ้น ไม่เกิน 14 %
ควรขัดล้ างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้ หมด บริเวณที่มีเชื ้อรา หรื อตะไคร่น ้า ให้ ล้างด้ วยน ้าสะอาด ทิ ้งให้
แห้ งแล้ วทาด้ วยน ้ายากาจัดเชื ้อราและตะไคร่น ้า ดูลกั ซ์ เวเธ่อร์ ชีลด์ โมลด์วอช โดยทาทิ ้งไว้ ข้ามคืน
จากนั ้นขัดล้ างออกด้ วยน ้าให้ สะอาด ทิ ้งไว้ ให้ แห้ งสนิท
การขัด หรื อการขจัดเนื ้อฟิ ล์มสีด้วยความร้ อน อาจทาให้ เกิดฝุ่ น/หรื อฟูมอันตราย หากทาได้ ควรใช้ วีธีการ
ขัดด้ วยแปรงและน ้าแทน ควรปฏิบตั งิ านในที่ที่มอี ากาศถ่ายเทสะดวกและสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ที่เหมาะสม
ทาสีรองพื ้นปูนใหม่กนั ด่างซูเปอร์ โคท A917-800 จานวน 1 เที่ยว ทิ ้งให้ แห้ งอย่างน้ อย 30 นาที - 2 ชัว่ โมง
ก่อนทาสีทบั หน้ า
ทาน ้ายารองพื ้นปูนเก่า ซูเปอร์ โคท มาฟิ กซ์ A538-600 จานวน 1 เที่ยว ทิ ้งให้ แห้ งอย่างน้ อย 10 – 12
ชัว่ โมง ก่อนทาสีทบั หน้ า
ทาสีทบั หน้ าด้ วยสีซเู ปอร์ โคท สาหรับทาภายนอกและภายใน อย่างน้ อย 2 เที่ยว โดยทิ ้งระยะห่างระหว่าง
สีที่ทาชั ้นแรกและชั ้นถัดไป ประมาณ 30 นาที – 2 ชัว่ โมง

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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