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คุณสมบัติ           

  สีอะคริลิกโมดิฟายด์สูตรน ้าคุณภาพสูง ด้วยการคิดค้นและพัฒนาสูตรอย่างต่อเนื่องจึงได้ผลิตภัณฑ์ที่มี

ฟิล์มสีแข็งแรงทนทาน เรียบเนียนสวยงาม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สารระเหยต ่า (Low VOCs) และกลิ่นอ่อน 

เหมาะส าหรับงานภายใน สามารถทาได้ทั้งพื้นผิวไม้และเหล็ก เหมาะส าหรับใช้ในพื้นที่อยู่อาศัย เช่น อาคาร 

บ้านพัก โรงพยาบาล โรงเรียน และโรงแรม 

  • ใช้งานงา่ย ทาได้ท้ังพื้นผิวไม้และเหลก็ 

• เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยไร้สารระเหยท่ีเป็นอันตราย ไรก้ลิน่ขณะทา ทาแลว้สามารถอยู่ได้ทันที  

• กลบพืน้ผวิดีเยี่ยมและทาไดพ้ื้นท่ีมาก 

• ทนทานต่อการเกดิเชื้อรา 

ข้อมูลผลิตภัณฑ ์   

ประเภทส ี สีน ้า 

ชนิด ภายใน 

ฟิลม์ส ี เงา/กึ่งเงา 

เฉดส ี สามารถเลือกไดจ้ากเฉดสใีนแคตตาลอค 

คุณภาพสนิค้า เกรดอัลตรา้พรเีมียม 

พื้นท่ีการใช้งาน พื้นผิวเหลก็ และไม ้

ขนาดบรรจ ุ 1 ลิตร และ 5 ลิตร 

ข้อมูลทางเทคนิค   

การครอบคลุมพืน้ท่ี (ตามทฤษฏี) 13 ตารางเมตร ต่อลิตร ต่อเท่ียว (ท่ีความหนาเมื่อแห้ง 30 ไมครอน) 

 10 ตารางเมตร ต่อลิตร ต่อเท่ียว (ท่ีความหนาเมื่อแห้ง 40 ไมครอน) 

การครอบคลุมพืน้ท่ี (ทางปฏบิัติ) 9 ตารางเมตร ต่อลิตร ต่อเท่ียว (ท่ีความหนาเมื่อแห้ง 30 ไมครอน) 

 7 ตารางเมตร ต่อลิตร ต่อเท่ียว (ท่ีความหนาเมื่อแห้ง 40 ไมครอน) 

 ค่าตวัเลขการกลบพ้ืนผวิจากการใช้งาน เปน็ค่าประมาณการที่ได้จากการค านวณ โดยคิดความสูญเสยีที่รอ้ยละ 30  

ค่าจากการใช้งานจริงจะแปรผนัไปตามลกัษณะงาน สภาพหน้างาน วธิกีารใช้สี รวมถึงแบบของช้ินงาน 

จ านวนเท่ียว 2-3 เท่ียว 

เนื้อสีโดยปรมิาตร 38-42 % 

ปรมิาณสารอินทรยี์ระเหยได ้ < 1 กรมั ต่อ ลิตร 

ความหนาฟลิ์มเมื่อเปียก  70-80 ไมครอน 

ความหนาฟลิ์มเมื่อแห้ง  35-40 ไมครอน 

ระยะเวลาแห้งสัมผสั (25-30°C) 30 นาที 

ระยะเวลาแห้งทาทับ (25-30°C) 2-3 ชั่วโมง 

เวลาแห้งสมบูรณ ์(25-30°C) 7  วัน 

มาตรฐานอ้างอิง 

 

  SCAQMD  ผ่าน 

  CARB  ผ่าน 

 LEED v4 & v4.1 VOC  ผ่าน 

 LEED v4 & v4.1 Emissions  ผ่าน 

 WELL  ผ่าน 

 TREES   ผ่าน 

ข้อมูลการใช้งาน   

อุปกรณ ์ แปรง หรอืลกูกลิ้ง  

ตัวเจือจาง น ้าสะอาด 

การเจือจาง (%) ไม่จ าเปน็ต้องเจือจางด้วยน ้า หรือหากจ าเป็น แนะน าให้เจือจางด้วยน ้าสะอาดไม่เกนิ 5% 
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การเตรยีมพ้ืนผวิ   

พื้นผิวเหลก็และโลหะ ขัดฟิล์มสีเดิม สนิม สิ่งสกปรกต่าง ๆ  ออกจนหมด แล้วเช็ดด้วยทินเนอร์ จนสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง 

คราบสกปรก คราบไขมันหรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ และแห้งสนิท 

พื้นผิวไม ้ อุดโป๊วรุพรุนต่าง ๆ  ของไม้ด้วยวัสดุที่เหมาะสม ท าความสะอาดไม้ให้ปราศจากฝุ่นผง คราบสกปรกหรือสิ่ง

แปลกปลอมอ่ืน ๆ 

ระบบส ี   

สีรองพืน้ ทาสีรองพื้นนิปปอนเพนต์ ไฮโดร ไพรเมอร์ จ านวน 1 เท่ียว 

สีทับหน้า ทาสีทับหน้านิปปอนเพนต์ ไฮโดร จ านวน 2-3 เท่ียว 

  หมายเหตุ: กรณีใช้เฉดสีเข้มหรือสีสด ให้ใช้เฉดสีตามที่ระบุไว้ในเครื่องผสมสีทาในเที่ยวแรก เพื่อช่วยในการ

กลบตัวของสี 

การเกบ็รกัษา   

สภาวะการเก็บรักษา จัดเก็บสินค้าในท่ีแหง้ มีอากาศถ่ายเทด ีปิดฝาใหส้นทิให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะน าให้วางผลิตภัณฑ์ไวก้ลางแจง้ 

หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง  ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจาก

บริเวณอ่ืนด้วยระยะทางท่ีเหมาะสม และควรแยกเก็บสีน ้ามันและทินเนอร์ซ่ึงเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภท

อ่ืน ๆ  

การตกตะกอนนอนก้น การตั้งกระป๋องสีท้ิงไว้นาน ๆ  จะท าให้ผงสีนอนก้น และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้า

เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น  สว่านไฟฟ้า สว่านลม หรือไม้พายคนสี อาจท าให้

เกิดปัญหางานสตีามมา ได้แก่ การกลบตัวของสไีม่ด ีเฉดสีของถังเดียวกนัไมเ่ท่ากนั ก่อนการใช้งานต้องคนสี

ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 

อายุผลิตภัณฑ ์ 5 ปี ท่ีอุณหภูมิ 30-35 °C 

ข้อมูลความปลอดภัย  ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะท่ีบรรจุ การท างานสีควรท าในท่ีท่ีอากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สีสัมผัสกับ

ผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรลา้งด้วยน ้าสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน ้าสะอาด

ทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ  ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสาร

ข้อมูลความปลอดภัย 

การสงวนสิทธิ ์ รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ท่ีผ่านมา เนื่องจากสีถูกน าไปใช้ในภาวะแตกต่าง

กัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ ่งอื ่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั ้น  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

เปล่ียนแปลงข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า 

หมายเหตุ ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยส าหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

 


