TECHNICAL DATA SHEET
NIPPON PAINT MOMENTO FROST

นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ฟรอสท์

นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ฟรอสท์ (Nippon Paint Momento Frost) นวัตกรรมสีสร้ างลวดลาย
สาหรับภายในระดับพรีเมี่ยม ด้ วยสีกึ่งโปร่งแสง สามารถทาทับลงบนผนังสีเดิมได้ เพิม่ ลูกเล่นบน
ผนังที่โดดเด่นและไม่เหมือนใคร ด้ วยเกล็ดละอองหิมะในฤดูหนาว สร้ างสรรค์ดจุ ดังมีงานศิลปะ
แบบอิตาเลีย่ นในบ้ านของคุณ แต่งแต้ มทุกมุมห้ องด้ วยหลากหลายสีสนั และเสน่ห์แห่งลวดลาย
ระดับมาสเตอร์ พีซ เปลีย่ นผนังธรรมดาให้ เป็ นผลงานชิ ้นเอกอันเจิดจรัส
คุณสมบัติ
 ขันตอนการท
้
าง่าย สามารถ D.I.Y ทาเองได้ ง่าย ๆ
 สามารถทาทับลงบนสีผนังเดิมได้
 เพิ่มสีสน
ั และลวดลายให้ บนผนังของคุณ จากผนังธรรมดาให้ โดดเด่นไม่เหมือนใคร
 สามารถเช็ดล้ างทาความสะอาดได้ (เมื่อเคลือบด้ วยนิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ เคลียร์ โค้ ท)
 ป้องกันเชื ้อราและตะไคร่ น ้า
 กลิน
่ อ่อน สารระเหยต่า ปราศจากสารปรอทและสารตะกัว่
ประเภทสี

ชนิด

สีน ้าอะคริ ลกิ

สาหรับภายใน

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

กรณีพื ้นผิวปูนใหม่:

กรณีพื ้นปูนเก่าไม่เสือ่ มสภาพ:
กรณีพื ้นปูนเก่าเสือ่ มสภาพ:
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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
1 ลิตร

30 นาที (ขึ ้นอยูก่ บั อุณหภูมิและสภาพแวดล้ อม)
2 ชัว่ โมง (ขึ ้นอยูก่ บั อุณหภูมิและสภาพแวดล้ อม)
1 เที่ยว
4 – 6 ตารางเมตร ต่อลิตร ต่อเทีย่ ว
ไม่ต้องเจือจาง
แปรงสร้ างลายโมเมนโต้
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 ้นนิปปอนเพนต์ 5100 วอล ซีลเลอร์ หรื อ 5200 วอล ซีลเลอร์ จานวน 1 เที่ยว
- ทาสีทบั หน้ านิปปอนเพนต์ แอร์ แคร์ สาหรับภายใน จานวน 2 เทีย่ ว โดยเลือกเฉดตามทีต่ ้ องการ
- ตามด้ วยสีนิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ฟรอสท์
- สามารถตกแต่งด้ วยสีนิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ฟรอสท์ ลงบนสีเดิมได้ เลย
- 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 ้
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วิธีการทา:
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- ทาสีรองพื ้นสูตรน ้าปูนเก่า นิปปอนเพนต์ อะควา ซีลเลอร์ จานวน 1 เที่ยว
หรื อ ทาด้ วยสีรองพื ้นสูตรน ้ามัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรเมอร์ จานวน 1 เที่ยว
- ทาสีทบั หน้ านิปปอนเพนต์ แอร์ แคร์ สาหรับภายใน จานวน 2 เทีย่ ว โดยเลือกเฉดตามทีต่ ้ องการ
หลังจากนันทาสี
้ สร้ างลาย นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ฟรอสท์ จานวน 1 เที่ยว
- ใช้ แปรงทาสีเป็ นแนวเฉียงบนลงล่าง ทามุม 45 องศา ให้ เหมือนกับละอองหิมะ
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