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คุณสมบัติ           

  สีน ้ามันเคลือบเงาเกรดพรีเมียม ท่ีท าจาก ลองออยล์ แอลคดี เรซิน เหมาะส าหรับงานไม้และงานเหล็กทุกชนิด  

ให้ฟิล์มสวยงาม คงทน ไร้สารตะกั่วและโลหะหนัก จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน สามารถใช้เคลือบงานเหล็กต่าง ๆ 

ได้สะดวก เช่น โครงสร้างเหล็ก รั้ว สะพาน เครื่องจักร รถแทรคเตอร์ เป็นต้น 

  • แห้งเรว็กว่าสีน า้มันท่ัวไป 3 เท่า 

• เนื้อสีเขม้ขน้ กลบพืน้ผวิไดด้ ีทาไดพ้ื้นท่ีมาก 

• ทนทานต่อสภาวะอากาศท่ีรนุแรง 

• ปกป้องพืน้ผวิเหล็กจากสนิม 

• เช็ดล้างท าความสะอาดได้ง่าย 

• พลังยึดเกาะสูง ไม่หลดุล่อน 

ข้อมูลผลิตภัณฑ ์   

ประเภทส ี สีน ้ามันทาอาคาร ลองออยล ์แอลคดี เรซิน 

ชนิด ภายนอกและภายใน 

ฟิลม์ส ี ด้าน 

เฉดส ี ขาว / ด า / เขียว 

คุณภาพสนิค้า เกรดพรเีมียม 

พื้นท่ีการใช้งาน งานไม้ เฟอรน์ิเจอร ์รัว้ โครงเหลก็ โลหะ 

ขนาดบรรจ ุ 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน 

ข้อมูลทางเทคนิค   

การครอบคลุมพืน้ท่ี (ตามทฤษฏี) 50-60 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เท่ียว  

 (ขึ้นอยู่กบัการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพื้นผิว) 

จ านวนเท่ียว 2-3 เท่ียว 

เนื้อสีโดยปรมิาตร 57-61 % 

เนื้อสีโดยน ้าหนัก 73-77 % 

ปรมิาณสารอินทรยี์ระเหยได ้ < 450 กรมั ต่อ ลิตร 

ความหนาฟลิ์มเมื่อเปียก  70-80 ไมครอน 

ความหนาฟลิ์มเมื่อแห้ง  35-40 ไมครอน 

ระยะเวลาแห้งสัมผสั (25-30°C) 30-40  นาที 

ระยะเวลาแห้งทาทับ (25-30°C) 4  ชั่วโมง 

เวลาแห้งสมบูรณ ์(25-30°C) 7 วัน 

มาตรฐานอ้างอิง 

 

  มอก.2625-2557 (สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะดา้นความปลอดภัย)  ผ่าน 

ข้อมูลการใช้งาน   

อุปกรณ ์ แปรง ลกูกลิ้ง หรือเครื่องพ่นส ี

ตัวเจือจาง นิปปอน แอลคีด ทินเนอร ์หรือ ไฮ-ทินเนอร์ #01 

การเจือจาง (%) 5% เมื่อเคลอืบสีดว้ยแปรง หรือลกูกลิ้ง 

10% เมื่อใช้เครื่องพ่นส ี

การเตรยีมพ้ืนผวิ   

พื้นผิวเหลก็และโลหะ ขัดฟิลม์สเีดมิ สนิม สิ่งสกปรกตา่ง ๆ ออกจนหมด เชด็ดว้ยทินเนอร์ จนสะอาด ปราศจากฝุน่ละออง คราบ

สกปรก คราบไขมนัหรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ และแห้งสนิท 

พื้นผิวไม ้ อุดโปว๊รพุรุนต่าง ๆ ของไมด้้วยวสัดุท่ีเหมาะสม ท าความสะอาดไมใ้ห้ปราศจากฝุน่ผง คราบสกปรกหรือสิ่ง

แปลกปลอมอ่ืน ๆ 

 



  
 

หน้า 2/2 

05/2564 

นิปปอนเพนต์ โบเดแลค แฟลต 

Nippon Paint Bodelac Flat 

www.nipponpaintdecor.com 

ระบบส ี   

สีรองพืน้ส าหรับเหลก็ ทาสีรองพื้นกนัสนิม นิปปอน เรด ออกไซด์ ไพรเมอร์ หรือ นิปปอน ซิงก์ ฟอสเฟต ไพรเมอร์ จ านวน 1-2 เท่ียว 

สีรองพืน้ส าหรับอัลลอยด ์ ขัดพื้นผิวให้หยาบก่อนทาสีรองพื้นด้วย เอชชิ่ง ไพรเมอร์ 120 (ที) จ านวน 1 เที่ยว แล้วตามด้วยสีรองพื้น 

กันสนิม นิปปอน เรด ออกไซด์ ไพรเมอร์ หรือ นิปปอน ซิงก์ ฟอสเฟต ไพรเมอร์ จ านวน 1-2 เท่ียว 

สีรองพืน้ส าหรับไม ้ ทาสีรองพื้นนิปปอนเพนต์ โบเดแลค อันเดอร์โค้ท ไวท์ เพื่อกันเชื้อราและเติมร่องเสี้ยนก่อนเคลือบสีทับหนา้ 

จ านวน 2-3 เท่ียว 

สีทับหน้า ทาสีทับหน้านิปปอนเพนต์ โบเดแลค แฟลท 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 

 


