TECHNICAL DATA SHEET
NIPPON PAINT MOMENTO PRIMER

นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ไพรเมอร์

นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ไพรเมอร์ (Nippon Paint Momento Primer) สีรองพื ้นสำหรับช่วยปรับ
สภำพพื ้นผิวและช่วยสร้ ำงลวดลำยให้ ชดั เจนมำกยิ่งขึ ้น นวัตกรรมสีสร้ ำงลวดลำยสำหรับภำยใน
ระดับพรี เมี่ยม เปลีย่ นผนังธรรมดำให้ เป็ นผลงำนชิ ้นเอกอันเจิดจรัส สร้ ำงสรรค์ดจุ ดังมีงำนศิลปะ
แบบอิตำเลีย่ นในบ้ ำนของคุณ แต่งแต้ มทุกมุมห้ องด้ วยหลำกหลำยสีสนั และเสน่ห์แห่งลวดลำย
ระดับมำสเตอร์ พีช
คุณสมบัติ :
 ช่วยปรับสภำพพื ้นผิวและช่วยสร้ ำงลวดลำยให้ ชด
ั เจนมำกขึ ้น
 กลิน
่ อ่อน สำรระเหยต่ำ ปลอดภัยกับทุกคนในครอบครัว
ประเภทสี

ชนิด

สีน ้ำอะคริ ลกิ

สำหรับภำยใน

ข้ อมูลการใช้ งาน
ระยะเวลำกำรแห้ งที่ผิว:
ระยะเวลำกำรแห้ งแข็ง:
จำนวนเที่ยว:
ทำได้ พื ้นที่:
กำรเตรี ยมสี:
วิธีกำรเคลือบ:
การเตรียมพืน้ ผิว

กรณีพื ้นผิวปูนใหม่:
กรณีพื ้นผิวปูนเก่ำ:

ระบบสี:
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พืน้ ที่การใช้ งาน
สำหรับพื ้นผิว ปูนฉำบ คอนกรี ต งำนก่ออิฐ แผ่นกระเบื ้องใยหิน กระเบื ้อง
แผ่นเรี ยบ และอื่น ๆ เป็ นต้ น

ขนาดบรรจุ
1 ลิตร

อย่ำงน้ อย 20 นำที (ขึ ้นอยูก่ บั อุณหภูมิและสภำพแวดล้ อม)
อย่ำงน้ อย 2 ชัว่ โมง (ขึ ้นอยูก่ บั อุณหภูมิและสภำพแวดล้ อม)
2 เที่ยว
6 – 8 ตำรำงเมตร ต่อลิตร ต่อเทีย่ ว (ที่ควำมหนำฟิ ล์ม 30 ไมครอน)
หลังจำกคนให้ เข้ ำกันดี แนะนำให้ เจือจำงด้ วยน ้ำ ไม่เกิน 5%
ใช้ ลกู กลิ ้ง
พื ้นผิวต้ องสะอำดและแห้ งสนิท ปรำศจำกฝุ่ นละออง (ปริมำณควำมชื ้นไม่เกิน 6% โดยเครื่ อง Kett รุ่น HI-520
และควำมชื ้นไม่เกิน 14% โดยเครื่ อง Protimeter Mini ; ค่ำควำมเป็ นด่ำงไม่เกิน 8)
- ทิ ้งไว้ ให้ แห้ งอย่ำงน้ อย 28 วัน
- ตำมด้ วยระบบสีของโมเมนโต้
- ขัดล้ ำงสีเดิมทีเ่ สือ่ มสภำพออกให้ หมด (ไม่ควรใช้ แปรงลวด)
- บริ เวณที่มเี ชื ้อรำหรื อตะไคร่น ้ำ ต้ องขัดล้ ำงทำควำมสะอำดก่อน เมื่อพื ้นผิวแห้ ง
ให้ ทำด้ วยน ้ำยำฆ่ำเชื ้อรำ นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ ไบโอวอช 1 เทีย่ ว แล้ วทิ ้งให้ แห้ ง 1 วัน
- ซ่อมแซมพื ้นที่แตกด้ วยสีโป๊ ว นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ วอล พัตตี ้
- ทำสีรองพื ้นสูตรน ้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
หรื อ ทำสีรองพื ้นสูตรน ้ำ นิปปอนเพนต์ อะควำ ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
- ตำมด้ วยระบบสีของโมเมนโต้
1. ทำสีรองพื ้น นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ไพรเมอร์ จำนวน 2 เที่ยว
2. หลังจำกนันทำสี
้ สร้ ำงลำย นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ตำมที่ต้องกำร
3. ทำสีเคลือบนิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ เคลียร์ โค้ ท จำนวน 1 - 2 เที่ยว เพื่อเพิม่ ควำมทนทำน
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