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คุณสมบัต ิ           

  
สีน ้าอะคริลิกแท้ 100% สุดยอดเทคโนโลยีสีจากประเทศญี่ปุ่น เพ่ิมพลังการยึดเกาะและแทรกซึมลึกลงถึงเนื้อปูน

ช้ันใน เพ่ิมการปกป้องบ้านให้อยู่ได้ยาวนานดูสวยเหมือนใหม่ 

  

• ฟิล์มสีด้านพิเศษ เนื้อสีเนียนละเอียด  

• กลบมิดดีเย่ียม ยึดเกาะดี กล้ิงง่าย  

• ลดการสะทอ้นของแสงบนฝ้า ช่วยปกปิดรอยความบกพร่องของรอยต่อและรอยโปว๊  

ข้อมูลผลติภณัฑ์   

ประเภทสี สีน ้าอะคริลิกแท้ 100% 

ชนิด ส าหรับภายใน 

ฟิล์มสี  ด้านพิเศษ 

เฉดสี สามารถเลือกได้จากเฉดสีในแคตตาลอคและเคร่ืองผสมสีอัตโนมติั 

คุณภาพสินค้า เกรดพรีเมียม 

พ้ืนที่การใช้งาน ส าหรับพ้ืนผิว ปนูฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และอ่ืน ๆ เปน็ต้น 

ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน, 5 แกลลอน 

ข้อมูลทางเทคนิค   

การครอบคลุมพ้ืนที ่(ตามทฤษฏี) 35-40 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว  

 (ข้ึนอยู่กบัการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพ้ืนผิว) 

จ านวนเที่ยว 2 – 3 เที่ยว 

เนื้อสีโดยปริมาตร 38 – 42  % 

เนื้อสีโดยน ้าหนัก 60 – 64 % 

ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ < 11 กรัม ต่อ ลิตร 

ความหนาฟิล์มเมือ่เปียก  100-110 ไมครอน 

ความหนาฟิล์มเมือ่แห้ง  35-40 ไมครอน 

ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C) 30 นาท ี

ระยะเวลาแห้งทาทบั (25-30°C) 2 ช่ัวโมง 

เวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C) 7 วัน 

มาตรฐานอา้งอิง 
 

  มอก. 2514-2553 (สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทติย์)  n/a 

  มอก. 2321-2549 (สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ)  ผ่าน 

  มอก. 272-2549 (สีอิมัลชันใช้งานทัว่ไป)  ผ่าน 

  ฉลากเขียวไทย TGL-4-R4-14  ผ่าน 

  SCAQMD Rule 1113  ผ่าน 

  CARB SCM 2007  ผ่าน 

  LEED v4 & v4.1 VOC  ผ่าน 

  LEED v4 & v4.1 Emissions  n/a 

  TREES   ผ่าน 

ข้อมูลการใช้งาน   

อุปกรณ์ แปรง ลูกกล้ิง หรือเคร่ืองพ่นสี 

ตัวเจือจาง น ้าสะอาด 

การเจือจาง (%) 5 - 10% โดยปริมาตร 

  



  
 

หน้า 2/2 

01/2564 
www.nipponpaintdecor.com 

การเตรยีมพืน้ผวิ   

พ้ืนผิวเก่า ขัดล้างสีเดิมทีเ่ส่ือมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) 

บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ให้ท าการซ่อมแซมรอยแตกด้วยสีโปว๊ นิปปอนเพนต์ วีนเิลกซ์ วอล พัตต้ี 

บริเวณที่มเีช้ือราตะไคร่น ้า ให้ล้างท าความสะอาดผนังด้วยน า้ยาฆ่าเช้ือรา นิปปอนเพนต์ วีนเิล็กซ์ ไบโอวอช แล้ว

ทิ้งให้ผนังแห้ง 1-2 วัน ก่อนทาสีรองพ้ืน 

พ้ืนผิวใหม ่ พ้ืนผิวต้องสะอาดไมม่ีฝุ่น ส่ิงสกปรก คราบไข และส่ิงแปลกปลอมอ่ืน ๆ  

ควรทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 28 วัน หรือมีความช้ืนไม่เกิน 6 % โดยเคร่ือง Kett รุ่น HI-520 หรือ ไม่เกนิ 14% 

โดยเคร่ือง Protimeter Mini และมีค่าความเป็นด่างไม่เกนิ pH 8  

หากพ้ืนผิวมีรอยแตกร้าว ไม่เรียบ แนะน าให้ท าการซ่อมแซมรอยแตกด้วยวัสดุทีม่ีคุณภาพ หรือฉาบตกแต่งผิวที่

เหมาะสม ก่อนการทาสี  

ระบบส ี   

สีรองพ้ืนส าหรับสกิมโค้ทและปนูเก่า ทาสีรองพ้ืนสูตรน ้ามนั นปิปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรเมอร์ จ านวน 1 เทีย่ว หรือ  

ทาสีรองพ้ืนสูตรน ้า นปิปอนเพนต์ อะควา ซีลเลอร์ จ านวน 1 เทีย่ว 

สีรองพ้ืนส าหรับปนูใหม ่ ทาสีรองพ้ืนสูตรน ้า นปิปอนเพนต์ ไฮบริดชิลด์ วอล ซีลเลอร์ จ านวน 1 เทีย่ว 

สีทับหน้า ทาสีทบัหน้า นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชิลด์ ส าหรับฝ้าเพดาน จ านวน 2-3 เที่ยว 

  หมายเหตุ: กรณีใช้เฉดสีเข้มหรือสีสดให้ใช้เฉดสีตามที่ระบุไว้ในเคร่ืองผสมสีทาในเที่ยวแรก เพ่ือช่วยในการกลบตัว

ของสี 

การเกบ็รักษา   

สภาวะการเกบ็รักษา จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะน าให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง 

หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพ่ือรอเคล่ือนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเกบ็ผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณ

อ่ืนด้วยระยะทางทีเ่หมาะสม และควรแยกเกบ็สีน ้ามนัและทินเนอร์ซ่ึงเปน็สารไวไฟออกจากสารประเภทอ่ืน ๆ  

การตกตะกอนนอนก้น การต้ังกระป๋องสีทิง้ไว้นาน ๆ จะท าให้ผงสีนอนก้น และเส่ือมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเปน็

เนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ทีเ่หมาะสมก่อนใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า สว่านลม หรือไม้พายคนสี อาจท าให้เกดิปญัหา

งานสีตามมา ได้แก ่การกลบตัวของสีไม่ดี เฉดสีของถังเดียวกนัไมเ่ท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเปน็เนื้อ

เดียวกนั 

อายุผลิตภัณฑ์  5 ปี ทีอุ่ณหภูมิ 30-35 °C 

ข้อมูลความปลอดภยั  ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะทีบ่รรจุ การท างานสีควรท าในที่ทีอ่ากาศถ่ายเท พยายามเล่ียงไม่ให้สีสัมผัสกับ

ผิวหนัง หรือสูดดม ถา้สีหกใส่ผิวหนงัควรล้างด้วยน ้าสะอาดกบัสบูท่นัท ีหากสีเข้าตาควรล้างด้วยน ้าสะอาดทนัที

และรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอ่ืน ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกบัการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความ

ปลอดภัย 

การสงวนสทิธิ ์ รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกน าไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน 

เราจึงมาสามารถรับประกนัในส่ิงอ่ืนใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า 

หมายเหต ุ ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เปน็เพียงค่าเฉล่ียส าหรับอ้างอิงเท่านั้น ข้ึนกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

 


