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คุณสมบัติ           

  

สีอีพ็อกซี ่สูตรน ้า ชนิด 2 ส่วน ที ่แห้งด้วยการท าปฏิกิริยากับตัวเร่งแข็งประเภทเอมีน-แอดดัค  

เหมาะส าหรับงานภายในอาคารต่าง ๆ เช่น พื้นผิวซีเมนต์ ผนังปูนฉาบ หรือกระเบื้องเซรามิก 

  

• ทนทานต่อการขดีข่วน และการขดัถูไดด้ีเยีย่ม 

• สามารถเชด็ล้างท าความสะอาดได ้

• กลิ่นอ่อน สารระเหยต า่ ไม่มสีารปรอทและสารตะกั่ว  
• ใช้ได้ท้ังงานพื้นและงานผนังท่ีต้องรบัน ้าหนกัเบาถึงปานกลาง 

• สามารถผสมสีผา่นเครื่องผสมสี CCM 

ข้อมูลผลิตภัณฑ ์   

ประเภทส ี สีอีพ็อกซ่ี สูตรน า้ 

ชนิด ส าหรบัภายใน 

ฟิลม์ส ี เงา 

เฉดส ี ตามคลัเลอร์การ์ด 

คุณภาพสนิค้า เกรดอุตสาหกรรม 

พื้นท่ีการใช้งาน พื้นผิวปูนฉาบ ไฟเบอร์ซีเมนต์ กระเบื้องเซรามิก หรือสขุภัณฑ ์

ขนาดบรรจ ุ 5 ลิตร ต่อ ชดุ 

ข้อมูลทางเทคนิค   

การครอบคลุมพืน้ท่ี (ตามทฤษฏี) 10 ตารางเมตร ต่อ ลิตร (ท่ีความหนาเมื่อแห้ง 50 ไมครอน) 
 6.3 ตารางเมตร ต่อ ลิตร (ท่ีความหนาเมื่อแห้ง 80 ไมครอน) 
การครอบคลุมพืน้ท่ี (ทางปฏิบัติ) 8.0 ตารางเมตร ต่อ ลิตร (ท่ีความหนาเมื่อแห้ง 50 ไมครอน) 
 5.0 ตารางเมตร ต่อ ลิตร (ท่ีความหนาเมื่อแห้ง 80 ไมครอน) 

 
ค่าตัวเลขการกลบพ้ืนผิวจากการใช้งานเป็นค่าประมาณที่ได้จากการค านวณ โดยคิดค่าความสูญเสียที่รอ้ยละ 20  

ซึ่งค่าจากการใช้งานจริงจะแปรผันไปตามลักษณะงาน สภาพหน้างาน วิธีการใช้สี รวมถึงลักษณะการใช้งาน 

จ านวนเท่ียว 2 เท่ียว 

ความถ่วงจ าเพาะ 1.15 (เมื่อผสมสกีับตัวเร่งแขง็แลว้) 
เนื้อสีโดยปรมิาตร 50 % (เมื่อผสมสีกบัตวัเร่งแข็งแล้ว) 
ปรมิาณสารอินทรยี์ระเหยได ้ 49 กรมั ต่อ ลิตร 

ความหนาฟลิ์มเมื่อเปียก  100-160  ไมครอน 

ความหนาฟลิ์มเมื่อแห้ง  50-80 ไมครอน 

ระยะเวลาแห้งสัมผสั (25-30°C) ประมาณ 4 ชั่วโมง 

ระยะเวลาแห้งทาทับ (25-30°C) ประมาณ 12 ชั่วโมง 

เวลาแห้งสมบูรณ ์(25-30°C) 7 วัน  

มาตรฐานอ้างอิง 
 

  -   

ข้อมูลการใช้งาน   

อุปกรณ ์ เครื่องพ่นแอร์เลสสเปรย ์กาพน่ส ีลูกกลิง้ หรือแปรงทาส ี

ตัวเจือจาง น ้าสะอาด 

การเจือจาง (%) เจือจางด้วยน ้าสะอาด 5-10% เมื่อท าการเคลือบสีด้วยเครื่องพ่นแอร์เลสสเปรย์ แปรง หรือลกูกลิ้ง 
(กรณีใช้เครื่องพ่นแอร์เลสสเปรย์ ควรหลีกเลี่ยงการใช้หัวฉีดแรงดันสูง)  

สัดส่วนการผสม (ส่วนเอ : สว่นบี)  4:1 โดยปริมาตร 

ระยะเวลาใช้สหีลังผสม 1 ชั่วโมง ท่ี 25-30 °C 
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การเตรยีมพ้ืนผวิ   

พื้นผิวปูนเก่า ขัดล้างสีเดิมท่ีเสื่อมสภาพออกใหห้มด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณท่ีมีรอยแตกร้าว ให้ท าการซ่อมแซม
รอยแตกด้วยสโีป๊ว นิปปอนเพนต ์วีนิเลกซ์ วอล พัตตี้ บริเวณท่ีมีเชื้อราตะไครน่ ้า ให้ล้างท าความสะอาด
ผนังด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วีนิเล็กซ์ ไบโอวอช แล้วท้ิงให้ผนังแห้ง 1-2 วัน ก่อนทาสีรองพืน้ 

พื้นผิวปูนใหม ่ พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไข และสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ ควรท้ิงให้ผนังแห้งอย่างน้อย 
28 วัน หรือมีความชื ้นไม่เกิน 6 % โดยเครื ่อง Kett รุ ่น HI-520 หรือ ไม่เกิน 14% โดยเครื ่อง 
Protimeter Mini และมีค่าความเป็นด่างไม่เกิน pH 8 หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าว ไม่เรียบ แนะน าใหท้ า
การซ่อมแซมรอยแตกด้วยวัสดุท่ีมีคุณภาพ หรือฉาบตกแต่งผิวท่ีเหมาะสม ก่อนการทาสี  

พื้นผิวอ่ืนๆ พื้นผิวต้องแห้งสนิท ไม่มีสิ่งสกปรก คราบไข และสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ ควรเตรียมพื้นผิวให้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับพื้นผิวนั้น ๆ 

ระบบส ี   

สรีองพ้ืนส าหรบัสกมิโคท้และปนูเก่า ทาสรีองพื้นนิปปอนเพนต์ อะควา อีพ็อกซ่ี ไพรเมอร์ จ านวน 1 เท่ียว 

สรีองพ้ืนส าหรบัปนูใหม ่ ทาสรีองพื้นนิปปอนเพนต์ อะควา อีพ็อกซ่ี ไพรเมอร์ จ านวน 1 เท่ียว 

สรีองพ้ืนกระเบือ้งเซรามกิ ทาสรีองพื้นนิปปอนเพนต์ อะควา อีพ็อกซ่ี ไพรเมอร์ จ านวน 1 เท่ียว 

สทีบัหน้า ทาสีทับหนา้นปิปอนเพนต ์อะควา อีพ็อกซ่ี จ านวน 2 เท่ียว 

  หมายเหต:ุ กรณใีชส้ีทับหน้าสีเขม้หรือสสีด สามารถใช้เฉดสีทับหน้าท่ีอ่อนกวา่ทาในเท่ียวแรก เพื่อช่วย
ในการกลบตัวของส ี

การเกบ็รกัษา   

สภาวะการเก็บรักษา จัดเก็บสินค้าในท่ีแห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะน าให้วางผลิตภัณฑ์ไว้
กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื ่อรอเคลื ่อนย้ายหรือขนส่ง  ต้องแยกเก็บ
ผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอ่ืนดว้ยระยะทางท่ีเหมาะสม และควรแยกเก็บสีน ้ามันและทินเนอร์ซ่ึงเป็นสาร
ไวไฟออกจากสารประเภทอ่ืน ๆ  

การตกตะกอนนอนก้น การตั้งกระป๋องสีท้ิงไวน้าน ๆ  จะท าให้ผงสีนอนกน้ และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสี
ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า สว่านลม หรือไม้พายคนสี 
อาจท าให้เกิดปัญหางานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เฉดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อน
การใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 

อายุผลิตภัณฑ์ (ท่ีอุณหภูมิ 25-30 °C) 2 ปี 

สภาพแวดล้อมขณะเคลือบส ี ความชื ้นสัมพัทธ์ในอากาศต้องมีค่าไม่เกิน 85% หรืออุณหภูมิชิ ้นงานต้องสูงกว่าจุดน ้าค้าง  
(DEW POINT) อย่างน้อย 3 °C ท่ีอุณหภูมิของชิ้นงานหรือพื้นผิว โดยปกติไม่ควรต ่ากว่า 5 °C และไม่
เกินกว่า 50 °C 

ข้อมูลความปลอดภัย  ข้อควรระวังติดไวบ้นภาชนะท่ีบรรจ ุการท างานสีควรท าในท่ีท่ีอากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงการเกิดประกาย
ไฟ การเชื่อม และการสูบบุหรี่ในระหว่างการเคลอืบสี พยายามเลี่ยงไม่ให้สีสัมผัสกบัผิวหนัง หรือสูดดม 
ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน ้าสะอาดกบัสบูทั่นที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน ้าสะอาดทันทีและรีบไป
พบแพทย์ รายละเอียดอ่ืน ๆ  ด้านความปลอดภัยเกีย่วกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมลูความ
ปลอดภัย 

การสงวนสิทธิ ์ รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกน าไปใช้ในภาวะ
แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิง่อ่ืนใดนอกจากคณุภาพของสเีท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์
ที่จะเปล่ียนแปลงข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า 

หมายเหตุ ค่าตัวเลขตา่ง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงคา่เฉลี่ยส าหรับอ้างอิงเท่านัน้ ขึ้นกบัสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

 


