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คุณสมบัติ           

  
เป็นสีสเปรย์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส ออกแบบมาเพื่อพ่นตกแต่งและซ่อมแซมชิ้นงานต่าง ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้  
เหล็ก รั้ว ของใช้ภายใน หรือภายนอกบ้าน เพื่อคุณภาพงานอย่างมืออาชีพ 

  

• เนื้อสีมาก กลบสนิท โดยไม่ต้องพน่ซ ้าหลายรอบ 

• เงางามยาวนาน ทนทานต่อแสงแดด ไมเ่กา่หรอืซีดจางเร็ว 

• สีไม่เยิม้ง่าย ไม่วา่จะเป็นมือสมคัรเลน่หรอืมือโปร 

• มาพร้อมหวัพน่สองรปูแบบเพื่อตอบโจทยห์ลายลักษณะงาน 

• พ่นได้ท้ังวัสดุ เหลก็ พลาสติก และไม ้

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ ์   

ประเภทส ี สีสเปรย์ไนโตรเซลลูโลส 

ชนิด ส าหรบัภายนอกและภายใน 

ฟิลม์ส ี เงา / ด้าน / เมทัลลกิ 

เฉดส ี ตามคลัเลอร์การ์ด 

คุณภาพสนิค้า เกรดพรเีมียม 

พื้นท่ีการใช้งาน พื้นผิวไม้ เหล็ก พลาสตกิ และปูน เชน่ เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในและภายนอก 

ขนาดบรรจ ุ 400 ซีซี 

ข้อมูลทางเทคนิค   

การครอบคลุมพืน้ท่ี  2-3 ตารางเมตร ต่อ กระป๋อง 

 (ขึน้อยูก่บัการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพ้ืนผวิ) 

จ านวนเท่ียว 1-2  เท่ียวขึน้ไป  
 (หรือจนกว่าจะครอบคลมุพ้ืนทีท่ีต่้องการ ควรพ่นสตีามระบบทีก่ าหนดในแคตตาลอ็คเพ่ือให้ไดเ้ฉดสตีรงตามต้องการ) 

ความหนาฟลิ์มเมื่อแห้ง  30-40 ไมครอน 

ระยะเวลาแห้งสัมผสั (25-30°C) 5-10 นาที 

มาตรฐานอ้างอิง 
 

  -   

ข้อมูลการใช้งาน   

อุปกรณ ์ - 

ตัวเจือจาง - 

การเจือจาง (%) - 

การเตรยีมพ้ืนผวิ   

พื้นผิวเหลก็และโลหะ ขัดฟิล์มสีเดิม สนิม สิ่งสกปรกต่าง ๆ  ออกจนหมด เช็ดด้วยทินเนอร์ จนสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง คราบสกปรก 
คราบไขมันหรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ และแห้งสนิท 

พื้นผิวไม ้ อุดโป๊วรูพรุนต่าง ๆ ของไม้ด้วยวัสดุที ่เหมาะสม  ท าความสะอาดไม้ให้ปราศจากฝุ ่นผง คราบสกปรกหรือสิ่ง
แปลกปลอมอ่ืน ๆ 

พื้นผิวปูนเก่า ขัดล้างสีเดิมท่ีเสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณท่ีมีรอยแตกร้าว ให้ท าการซ่อมแซมรอยแตกด้วย 

สีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ วอล พัตตี้ บริเวณที่มีเชื้อราตะไคร่น ้า ให้ล้างท าความสะอาดผนังด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อรา  

นิปปอนเพนต์ วีนิเล็กซ์ ไบโอวอช แล้วท้ิงให้ผนังแห้ง 1-2 วัน ก่อนทาสีรองพื้น 

พื้นผิวปูนใหม ่ พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไข และสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ ควรท้ิงให้ผนังแห้งอย่างน้อย 28 วัน หรือมี
ความชื้นไม่เกิน 6 % โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือ ไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini และมีค่าความเป็น
ด่างไม่เกิน pH 8 หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าว ไม่เรียบ แนะน าให้ท าการซ่อมแซมรอยแตกด้วยวัสดท่ีุมีคุณภาพ หรือฉาบ
ตกแต่งผิวท่ีเหมาะสม ก่อนการทาสี  

พื้นผิวอ่ืน ๆ เช็ดก าจัดสิ่งสกปรกต่าง ๆ  ออกจนสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง คราบสกปรก คราบไขมันหรือ สิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ 
และแห้งสนิท หากวัสดุมีความมันเงา ควรขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด เพื่อเสริมการยึดเกาะของสีกับวัสดุ 
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ระบบส ี  

สีรองพืน้ส าหรับเหลก็ พ่นสีรองพื้นกันสนิมนิปปอนเพนต์ ไพแลค โปร พี-32 จ านวน 1 เที่ยว และตามด้วยสีรองพื้น นิปปอนเพนต์ ไพแลค 
โปร พี-33 จ านวน 1 เท่ียว 

สีรองพืน้ส าหรับปูน ทาสีรองพื้นสูตรน ้ามัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรเมอร์ จ านวน 1 เท่ียว หรือ พ่นสีรองพื้นนิปปอนเพนต ์ไพแลค โปร  
พี-33 จ านวน 1 เท่ียว 

สีรองพืน้ส าหรับไม ้ ทาสีรองพื้นนิปปอนเพนต ์โบเดแลค อันเดอร์โค้ท ไวท์ เพื่อกันเชื้อราและเติมร่องเสี้ยน หรือพ่นสีรองพื้นนิปปอนเพนต์  
ไพแลค โปร พี-33 จ านวน 1 เท่ียว 

สีทับหน้า พ่นสีนปิปอนเพนต ์ไพแลค โปร จ านวน 1-2 เท่ียว หรือจนกวา่สจีะครอบคลมุเตม็พืน้ท่ี 

 หมายเหต:ุ กรณใีช้เฉดสีอ่อน ใหใ้ช้เฉดสตีามท่ีระบุไวใ้นแคตตาลอคในการรองพื้น เพื่อช่วยในการกลบตวัของส ี

การเกบ็รกัษา   

สภาวะการเก็บรักษา จัดเก็บสินค้าในท่ีแห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะน าให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือ
สัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภณัฑ์ออกจากบริเวณอื่นด้วย
ระยะทางท่ีเหมาะสม และควรแยกเก็บสีน ้ามันและทินเนอร์ซ่ึงเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอ่ืน ๆ  

การตกตะกอนนอนก้น การตั้งกระป๋องสีท้ิงไว้นาน ๆ  จะท าให้ผงสีนอนก้น และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็นเนื้อ
เดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า สว่านลม หรือไม้พายคนสี อาจท าให้เกิดปัญหางานสี
ตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เฉดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 

อายุผลิตภัณฑ ์ 5 ปี ท่ีอุณหภูมิ 30-35 °C 

ข้อมูลความปลอดภัย  ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะท่ีบรรจุ การท างานสีควรท าในท่ีท่ีอากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สีสัมผัสกับผิวหนัง  

หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างดว้ยน า้สะอาดกับสบูทั่นที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน ้าสะอาดทันทีและรีบไปพบ
แพทย์ รายละเอียดอ่ืน ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

การสงวนสิทธิ ์ รายละเอียดข้างต้นนีไ้ด้มาจากการทดลองและประสบการณ์ท่ีผา่นมา เนื่องจากสีถูกน าไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึง
ไม่สามารถรบัประกนัในสิง่อ่ืนใดนอกจากคณุภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงข้อมูลโดยมิแจ้ง
ล่วงหน้า 

หมายเหตุ ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยส าหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

 


