
ดูลักซ เวเธอรชีลด อัลติมา แอดวานซ

สีน้ําอะคริลิค ทาภายนอกอาคาร

ประเภทสี สีอะคริลิค 100%

ลกัษณะฟิล์มสี มีให้เลือกทงัชนิดเนียน และ กึงเงา

ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน และ 18 ลิตร (สีขาว) และ 3 ลิตร 9 ลิตร 18 ลิตร (สีผสมจากเครืองผสมสี)

เฉดสี โปรดดูจากแคทตาล็อคสีดูลกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ อลัติม่า แอดวานซ์ หรือพดัสี ดูลกัซ์

เนือสีโดยปริมาตร 30 – 35 %

ระยะเวลาแห้งสัมผสั ไม่น้อยกวา่ 30 นาที

ระยะเวลาทาทบั 30 นาที - 2 ชวัโมง

ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ อยา่งน้อย 7 วนั

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

*พนืทีครอบคลุมเป็นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใชง้านจริงไม่เกิน 20%

วิธีการใช้งาน ทาดว้ยแปรง ลูกกลิง หรือสเปรย์

การผสมก่อนใช้งาน ใช้ไดท้นัท ีหรือกากตอ้งการผสม ให้เติมนาํสะอาด 1 ส่วน ต่อสี 10 ส่วน

การทาํความสะอาด ลา้งทาํความสะอาดอุปกรณ์ดว้ยนาํเปล่าทนัทีหลงัการใช้งาน

ข้อแนะนําในการใช้สีสดเข้ม : ธรรมชาติของสีสด มีขอ้จาํกดัในเรืองการกลบมิด อาจตอ้งเพิมจาํนวนเทียวในการทา หรือรองพืนเสริมดว้ยสีอ่อนกวา่ในเฉดใกลเ้คียง

อ่อนกวา่ในเฉดใกลเ้คียง

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 ทิงพืนผิวปูนแห้งสนิทอยา่งน้อย 1 เดือนหลงัจากฉาบปูน มีความชืนไม่เกิน 14%

- พืนผิวปูนเก่าเสือมสภาพหรือไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ควรขดัล้างสีเดิมทีเสือมสภาพออกให้หมด บริเวณทีมีเชือราหรือตะไคร่นาํให้ขดัลา้งด้วยนาํสะอาดทิงให้

แห้งแลว้ทาดว้ยนาํยากาํจดัและยบัยงัเชือราและตะไคร่นาํ ดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ โมลด์วอช โดยทาทิงไวข้า้มคืน

จากนนัขดัลา้งออกดว้ยนาํให้สะอาด ทิงไวใ้ห้แห้งสนิท ก่อนทาสีทุกครัง พืนผิวจะแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่ น

ละออง เศษซีเมนต ์และสิงสกปรกต่างๆ หากมีรอยแตกร้าวกวา้งไม่เกิน 1 มม. ให้ซ่อมดว้ยสีโป๊ว 

ดูลักซ์ อะคริลิค ฟิลเลอร์ 1040 ขดัแต่งให้เรียบ หากตอ้งการเพิมความเนียนเรียบให้กบัพืนผิวคอนกรีตทีมี

ปัญหา ให้ฉาบทงัผนงัดว้ยปูนฉาบเรียบแลว้ขดัแต่งผนงัให้เรียบเนียนและให้แน่ใจวา่ผนงัไม่มีรอยรัวซึมของ

นาํ เพือป้องกนัฟิล์มสีโป่งพองภายหลงั

ขันที 2 การทาสีรองพนื

- พืนผิวปูนใหม่ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียังอยู่ในสภาพดี ทาสีรองพืนปูนอะคริลิค ดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ ซูเปอร์ ไพร์เมอร์ จาํนวน 1 เทียว ทิงให้แห้ง อยา่งน้อย

2 ชวัโมงก่อนทาสีทบัหน้า

- พืนผิวปูนเก่าหรือไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ทานํายารองพืนปูนเก่าสูตรนํา ดูลักซ์ อีโค่ ไพร์เมอร์ จํานวน 1 เทียว ทิงให้แห้งอย่างน้อย 2 ชัวโมง

กรณีทีพืนผิวปูนเก่าเสือมสภาพ เป็นฝุ่ นชอล์ก ทานาํยารองพืนปูนเก่าเพือเสริมการยึดเกาะสูตรนํามัน

ดูลักซ์ มาซีล จาํนวน 1 เทียว ทิงให้แห้งอยา่งน้อย 10 – 12 ชวัโมงก่อนทาสีทบัหน้า

- พืนผิวปูนใหม่และปูนเก่า ทีมีความชืนสูงสุด 40% ทาสีรองพืนปูนอเนกประสงค์ ดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีล เพาเวอร์พลัส ไฮโดร ไพร์เมอร์ มีให้เลือกทงั สูตรนาํกลิน

อ่อน   และสูตรนาํมนัสําหรับผิวเสือมสภาพเป็นฝุ่ น ทา 1 เทียว ทิงให้แห้ง อยา่งน้อย 2 ชวัโมง

ก่อนทาสีทบัหน้า

- พืนผิวทีฉาบด้วยผลิตภัณฑ์สกิมโค้ท ทานาํยารองพืนผิวเก่า เพือเสริมการยึดเกาะสูตรนาํมนั ดูลกัซ์ มาชีล จาํนวน 1 เทียวทิงให้แห้งอย่างน้อย

10-12 ชวัโมง ก่อนทาสีทบัหน้า

ดูลกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ อลัติม่า แอดวานซ์ เป็นสีนาํอะคริลิคทาภายนอก เกรดซูเปอร์พรีเมียม อีกขนัของการปกป้องสูงสุดสําหรับบา้นคุณ ป้องกนัฟิล์มสี

ลอกล่อนช่วยให้บา้นดูสวยเหมือนใหม่ยาวนานกวา่ 15 ปี พร้อมเทคโลโลยี เกราะป้องกนัผนังบา้นทีมีประสิทธิภาพการปกป้องสูงมาก

กวา่ 2 เท่าของสีทาภายนอกทวัไป กลบมิดบนทุกพนืผิวได้ดีเยยีมโดยเฉพาะพืนผิวฉาบบางสกิมโคท้ นอกจากนีดูลกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ อลัติม่า แอดวานซ์

ยงัครอบคลุมทุกประสิทธิภาพดว้ย

ขันที 3 การทาสีทับหน้า ทาสีทับหน้าด้วยสี ดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ อัลติม่า แอดวานซ์ อย่างน้อย 2 เทียว โดยทิงระยะห่างระหว่าง

สีทีทาชนัแรกและชนัถดัไป อยา่งน้อย 2 ชวัโมง

• เทคโนโลยี ลดการยดึเกาะฝุ่ นและสิงสกปรกไดดี้เยยีม

• เทคโนโลยี ป้องกนัฤทธิด่างเกลือ

• เทคโนโลยี ให้บา้นเยน็ลงสูงสุด 5 องศาเซลเซียส

• เทคโนโลยี ช่วยระงบัการเกิดเชือรา

และตะไคร่นาํบนผนังไดย้าวนานกวา่ 2 เท่า

• เทคโนโลยี ช่วยล็อคสีสันให้ผนังสวยอยูเ่สมอ

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

ดูลักซ์อะคริลิค ฟิลเลอร์ 1040 ขดัแต่งผนงัให้เรียบเนียน
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