TECHNICAL DATA SHEET
NIPPON PAINT MOMENTO TRAVERTINO

นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ทราเวอร์ ตโิ น่

นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ทราเวอร์ ติโน่ (Nippon Paint Momento Travertino) สีสร้ างลายที่ช่วย
สร้ างประติมากรรมชิ ้นเอกลวดลายอิฐบนผนังของคุณในสไตล์คลาสสิกได้ อย่างง่ายดาย สร้ าง
ความแตกต่างด้ วยลวดลายอย่างมืออาชีพทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้ เป็ นผลงานชิ ้นเอกได้
ด้ วยตัวคุณเอง เป็ นทางเลือกใหม่ สาหรับคนที่ชื่นชอบผนังลายอิฐ
คุณสมบัติ
 ทนทานต่อเชื ้อราและตะไคร่ น ้า
 ช่วยปกปิ ดรอยแตกลายงาได้
 ช่วยปกปิ ดความไม่สม่าเสมอของพื ้นผิวได้ ดี
 มีน ้าหนักเบากว่าผนังหินสังเคราะห์และกระเบี ้องติดผนัง ไม่สง่ ผลต่อโครงสร้ างบ้ าน
 กลิน
่ อ่อน สารระเหยต่า ปลอดภัยกับทุกคนในครอบครัว
ประเภทสี

ชนิด

สีน ้าอะคริ ลกิ

สาหรับภายใน

ข้ อมูลการใช้ งาน
ระยะเวลาการแห้ งที่ผิว:
ระยะเวลาการแห้ งแข็ง:
จานวนเที่ยว:
ความหนาของฟิ ล์ม:
ทาได้ พื ้นที่:
การเตรี ยมสี:
วิธีการเคลือบ:
การเตรียมพืน้ ผิว

กรณีพื ้นผิวปูนใหม่:

กรณีพื ้นผิวปูนเก่า:

ระบบสี:
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พืน้ ที่การใช้ งาน
สาหรับพื ้นผิว ปูนฉาบ คอนกรี ต งานก่ออิฐ แผ่นกระเบื ้องใยหิน กระเบื ้อง
แผ่นเรี ยบ และอื่น ๆ เป็ นต้ น

ขนาดบรรจุ
25 กิโลกรัม

1 - 2 ชัว่ โมง (ขึ ้นอยูก่ บั อุณหภูมแิ ละความชื ้น)
อย่างน้ อย 3 - 4 ชัว่ โมง (ขึ ้นอยูก่ บั อุณหภูมิและสภาพแวดล้ อม)
2 - 3 เที่ยว
0.5 – 1 มิลลิเมตรต่อเที่ยว
1 ตารางเมตร ต่อกิโลกรัม ต่อเทีย่ ว
สามารถผสมน ้าได้ ไม่เกิน 3%
เกรี ยงฉาบ
พื ้นผิวต้ องสะอาดและแห้ งสนิท ปราศจากฝุ่ นละออง (ปริมาณความชื ้นไม่เกิน 6% โดยเครื่ อง Kett รุ่น HI-520
และความชื ้นไม่เกิน 14% โดยเครื่ อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็ นด่างไม่เกิน 8)
- ทิ ้งไว้ ให้ แห้ งอย่างน้ อย 28 วัน
- ทาสีรองพื ้น นิปปอนเพนต์ 5100 วอล ซีลเลอร์ หรื อ นิปปอนเพนต์ 5200 วอล ซีลเลอร์ จานวน 1 เที่ยว
- ตามด้ วยระบบสีของนิปปอนเพนต์ ทราเวอร์ ติโน่
- ขัดล้ างสีเดิมทีเ่ สือ่ มสภาพออกให้ หมด (ไม่ควรใช้ แปรงลวด)
- บริ เวณที่มเี ชื ้อราหรื อตะไคร่น ้า ต้ องขัดล้ างทาความสะอาดก่อน เมื่อพื ้นผิวแห้ ง
ให้ ทาด้ วยน ้ายาฆ่าเชื ้อรา นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ ไบโอวอช 1 เทีย่ ว แล้ วทิ ้งให้ แห้ ง 1 วัน
- ซ่อมแซมพื ้นที่แตกด้ วยสีโป๊ ว นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ วอล พัตตี ้
- ทาสีรองพื ้นสูตรน ้ามัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรเมอร์ จานวน 1 เที่ยว
- ตามด้ วยระบบสีนิปปอนเพนต์ ทราเวอร์ ติโน่
1. ฉาบด้ วยสี นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ทราเวอร์ ติโน่ จานวน 2 - 3 เที่ยว
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2. ทาสีด้วยสีทบั หน้ า นิปปอนเพนต์ แอร์ แคร์ ,นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ หรื อสีทาภายในตามที่ต้องการ
จานวน 1 – 2 เที่ยว
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