
ดูลักซ เวเธอรชีลด เพาเวอรพลัส ไฮโดร ไพรเมอร

สีรองพื้นปูนอเนกประสงค ทนความชื้น สูตรน้ํา

ก่อนการทาสีทุกครัง พืนผิวจะตอ้งแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่ นละออง เศษซีเมนต ์คราบไขมนั และสิงสกปรกต่างๆ หากมีรอยแตกร้าวกวา้งไม่เกิน 1 มม. ให้ซ่อมด้วยสีโป๊ว

ดูลักซ์อะคริลิค ฟิลเลอร์ 1040 ขดัแต่งผนงัให้เรียบเนียน

ประเภทสี สีรองพืนปูนอเนกประสงค ์อะคริลิค

ลกัษณะฟิล์มสี ดา้น

ขนาดบรรจุ 1 และ 5 ยเูอสแกลลอน, 9 ลิตร

เฉดสี ขาว

เนือสีโดยปริมาตร ประมาณ 35%

ระยะเวลาแห้งสัมผสั อยา่งน้อย 30 นาที

ระยะเวลาทาทบั 30 นาที - 2 ชวัโมง

การครอบคลุมพืนทีตามทฤษฎี 35 - 40 ตร.ม. / เทียว /ยเูอสแกลลอน

*พนืทีครอบคลุมเป็นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใชง้านจริงไม่เกิน 20%

วิธีการใช้งาน ทาดว้ยแปรง ลูกกลิง หรือสเปรย์

การผสมเจือจาง นาํสะอาด

การผสมก่อนใช้งาน เติมนาํสะอาด 1 ส่วนต่อสี 10 ส่วน (10%)

• เสริมการกลบมิดของสีทบัหน้าดว้ยสูตรผสมฟิล์มสีขาว

• ยึดเกาะดีเยียม

• แทรกซึมเขา้สู่ผนังปูนได้ดี

ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัติของฟิล์มสี

วิธีการใช้งาน

ระบบการทาสี

บริษทั อคัโซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (ชือเดิม บริษทั สี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) จาํกดั) 34/5 หมู่ 1 ถนนแจง้วฒันะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

บริการลูกคา้สัมพนัธ ์โทรศพัท์ (662) 572-8888 โทรสาร (662) 572-8889, www.dulux.co.th , เฟซบุ๊ก : Dulux(TH)

การสงวนสิทธิเรียกร้อง: รายละเอียดขา้งบนนีมาจากการทดลอง เพือเป็นการแนะนาํในการใช ้งาน เนืองจากสีถูกนาํไปใช ้ในภาวะแตกต่างกนั บริษทัฯจึงไม่สามารถรับประกนัใน สิงอืนใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านนั 

ขันที 1 การเตรียมพนืผิว

- พืนผิวปูนใหม่ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียังอยู่ในสภาพดี ทิงพืนปูนแห้งสนิทหรือมีความชืนสูงสุดไม่เกิน 40%

- พืนผิวปูนเก่าเสือมสภาพหรือไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ควรขดัลา้งสีเดิมทีเสือมสภาพออกให้หมด บริเวณทีมีเชือรา หรือตะไคร่นาํ ให้ลา้งดว้ยนาํสะอาด ทิงให้แห้ง

แลว้ทาดว้ยนาํยากาํจดัเชือรา ยบัยงัเชือราและตะไคร่นาํ ดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ โมลด์วอช โดยทาทิงไวข้า้มคืน

จากนนัขดัลา้งออกดว้ยนาํให้สะอาด ทิงไวใ้ห้แห้งสนิท ก่อนทาสีทุกครัง พืนผิวจะตอ้งแห้งสนิท

ก่อนทาสีทุกครัง พืนผิวจะตอ้งแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่ นละออง เศษชีเมนซ์และสิงสกปรกต่างๆ

หากมีรอยร้าวกวา้งไม่เกิน 1 มม. ให้ซ่อมดว้ยสีโป๊ว ดูลักซ์ อะคริลิค ฟิลเลอร์ 1040 ขดัแต่งให้เรียบ

หากตอ้งการเพิมความเนียนเรียบให้กบัพนืผิวหรือปรับซ่อมผิวคอนกรีตทีมีปัญหา ให้ฉาบทงัผนงั

ดว้ยฉาบปูนเรียบแลว้ขดัแต่งผนงัให้เรียบเนียบและให้แน่ใจวา่ผนังไม่มีรอยซึมของนาํ

เพือป้องกนัฟิล์มสีโป่งพองภายหลงั

ขันที 2 การทาสีรองพนื

- พืนผิวปูนใหม่ ทาสีรองพืนปูนอเนกประสงคท์นความชืน ดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ เพาเวอร์พลัส ไฮโดร ไพร์เมอร์ จาํนวน

1 เทียว หรือ สีรองพืนปูนใหม่ ดูลักซ์ ไพร์เมอร์ชีลด์ จาํนวน 1 เทียว ทิงให้แห้ง 2 ชวัโมง ก่อนทาสีทบัหน้า

- พืนผิวปูนเก่าหรือไม้สังเคราะห์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ทาสีรองพืนปูนใหม่ ดูลักซ์ ไพร์เมอร์ชีลด์ จาํนวน 1 เทียว ทิงให้แห้งอยา่งนอ้ย 2 ชวัโมง กรณีพืนผิวปูนเก่า

เสือมสภาพ เป็นฝุ่ นชอล์ก ทานาํยารองพืนทีปูนเก่าเพือเสริมการยึดเกาะสูตรนาํมนั ดูลักซ์ มาซีล

จาํนวน 1 เทียว ทิงให้แห้งอยา่งนอ้ย 10 – 12 ชวัโมง ก่อนทาสีทบัหน้า

- พืนผิวปูนใหม่และปูนเก่า ทีมีความชืนสูงสุด 40% ทาสีรองพืนปูนอเนกประสงคท์นความความชืนสูตรนาํ ดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ เพาเวอร์พลสั ไฮโดร ไพร์เมอร์

แห้งไว กลินอ่อน จาํนวน 1 เทียว หรือ หากพืนผิวมีความชืนสูงและเสือมสภาพเป็นฝุ่ น ทาสีรองพืนปูน

อเนกประสงคสู์ตรนาํมนั ดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ เพาเวอร์พลัส ไพร์เมอร์ จาํนวน 1 เทียว  ทิงให้แห้งอยา่งน้อย 2

ชวัโมงก่อนทาสีทบัหน้า

• สูตรนาํ แห้งเร็วภายใน 30 นาที – 2 ชวัโมง

• กลินอ่อน สามารถเขา้อยูไ่ดท้นัที

• มีปริมาณสารอินทรียร์ะเหยได้ในปริมาณตาํ (Low Vocs)

ดูลกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ เพาเวอร์พลสั ไฮโดร ไพร์เมอร์ สีรองพืนปูนอเนกประสงค์ ทนความชืน สูตรนาํ เกรดซูเปอร์พรีเมียม สําหรับปูนฉาบเสร็จใหม่และ

ปูนเก่าสภาพดี นวตักรรมใหม่จากดูลกัซ์เพือระบบการปกป้องผนงัและสีทบัหน้า ดว้ยสีรองพืนปูนอเนกประสงคท์นความชืนสูตรนาํ ดูลกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์

เพาเวอร์พลสั ไฮโดร ไพร์เมอร์ สามารถทาบนพืนผิวปูนใหม่ทีเพิงฉาบเสร็จใน 2 วนั ความชืนไม่เกิน 40% ผลิตจากกาวอะคริลิค 100% มีคุณสมบตัิใน

การป้องกนัคราบด่างเกลือและปฎิกิริยาเคมีจากปูนไดอ้ยา่งดีเยียม เสริมการยึดเกาะของสีทบัหน้าให้สวยทนทาน ทาไดท้งัภายนอกและภายใน เหมาะสําหรับ

พืนผิวปูนใหม่ ปูนสดและปูนเก่าทีอยูส่ภาพดี ผนังปูนไม่เสือมสภาพ

- พืนผิวทีฉาบด้วยผลิตภัณฑ์สกิมโค้ท ทานาํยารองพืนผิวเก่า เพือเสริมการยึดเกาะสูตรนาํมนั ดูลักซ์ มาซีล จาํนวน 1 เทียว     

ทิงให้แห้งอยา่งนอ้ย 10-12 ชวัโมง ก่อนทาสีทบัหน้า

ขันที 3 การทาสีทับหน้า ทาสีทบัหน้าดว้ย สีดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ อยา่งน้อย 2 เทียว

ระยะห่างระหวา่งสีทีทาชนัแรกและชนัถดัไป อยา่งน้อย 2 ชวัโมง
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