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คุณสมบัต ิ           

  ผลิตภัณฑ์อะคริลิกส าหรับใช้ป้องกันน ้ารั ่วซึม ชนิดยืดหยุ่นสูง สูตรรูฟซีล  ไร้รอยต่อ กันน ้ารั ่วซึมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีความยืดหยุ่นสูงถึง 500% ส าหรับใช้งานภายในภายนอก ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้ารั่วซมึ 
บริเวณดาดฟ้า หลังคา ระเบียง รอยต่อต่างๆ และผนังอาคาร  

  • ป้องกนัและแก้ไขปัญหาน ้าร่ัวซึมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

• มีความยืดหยุ่นสูงถึง 500%  

• ปกปดิรอยแตกร้าวได้ดีเย่ียม 

• ยึดเกาะกบัพ้ืนผิวได้ดีเย่ียม 

• สูตรรูฟซีล ไร้รอยต่อ กลบพ้ืนผิวได้ดีเย่ียม 

• ใช้งานง่าย 

ข้อมูลผลติภณัฑ์   

ประเภทสี อะคริลิก 

ชนิด ส าหรับดาดฟ้าและหลังคา 
ฟิล์มสี  ด้าน  
เฉดสี ขาว เทา และเขียว 

พ้ืนที่การใช้งาน เหมาะส าหรับการท ากันซึมสะท้อนความร้อน บนดาดฟ้า หลังคากระเบื้อง ผนังคอนกรีต ผนังเบาเช่น ยิปซ่ัมบอร์ด ไม้ 
หลังคาเหล็กและวัสดุโลหะ 

ขนาดบรรจุ 4 กิโลกรัม และ 20 กิโลกรัม 

ข้อมูลทางเทคนิค   

การครอบคลุมพ้ืนที ่(ตามทฤษฏี) 2 – 4  ตารางเมตร ส าหรับถัง 4 กิโลกรัม 

 10 – 20 ตารางเมตร ส าหรับถัง 20 กิโลกรัม 

 (ข้ึนอยู่กบัการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพ้ืนผิว) 
จ านวนเที่ยว 2 เที่ยว 

มาตรฐานอา้งอิง 

 

  -   

ข้อมูลการใช้งาน   

อุปกรณ์ แปรง ลูกกล้ิง หรือเคร่ืองพ่นสี 

ตัวเจือจาง น ้าสะอาด 

การเจือจาง (%) ส าหรับช้ันรองพ้ืน ให้ผสมนปิปอนเพนต์ รูฟซีล กบัน ้าสะอาดด้วยอัตราส่วน 2:1 โดยปริมาตร 

การเตรยีมพืน้ผวิ   

พ้ืนผิวปูน หรือ คอนกรีต พ้ืนผิวต้องสะอาดไมม่ีฝุ่น ส่ิงสกปรก คราบไข และส่ิงแปลกปลอมอ่ืน ๆ  

ท าการซ่อมแซม หรือปรับระนาบของพ้ืนผิวให้เหมาะสม 

บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ให้ท าการซ่อมแซมรอยแตกด้วยสีโปว๊ นิปปอนเพนต์ วีนเิลกซ์ วอล พัตต้ี 

บริเวณที่มเีช้ือราตะไคร่น ้า ให้ล้างท าความสะอาดผนังด้วยน า้ยาฆ่าเช้ือรา นิปปอนเพนต์ วีนเิล็กซ์ ไบโอวอช แล้วทิ้งให้
ผนังแห้ง 1-2 วัน  
กรณีพ้ืนผิวที่มีสีเก่า หรือวัสดุกันซึมเดิมที่เส่ือมคุณภาพ ให้ขัดล้างสีเดิมทีเ่ส่ือมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) 
ควรทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 28 วัน หรือมีความช้ืนไม่เกิน 6 % โดยเคร่ือง Kett รุ่น HI-520 หรือ ไม่เกนิ 14% โดย
เคร่ือง Protimeter Mini และมีค่าความเปน็ด่างไมเ่กนิ pH 8 

พ้ืนผิวเหล็กหรือโลหะ ฟิล์มสีเดิม สนมิ ส่ิงสกปรกต่าง ๆ ออกจนหมด 

เช็ดคราบสกปรกจนสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง คราบสกปรก คราบไขมนัหรือส่ิงแปลกปลอมอ่ืน ๆ และแห้งสนิท 
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ระบบส ี   

ช้ันรองพ้ืน ท าช้ันรองพ้ืนโดยการผสม นิปปอนเพนต์ รูฟซีล กับน ้าสะอาดด้วยอัตราส่วน 2:1 โดยปริมาตร ทาเปน็ช้ันรองพ้ืน 
จ านวน 1 คร้ัง ทิ้งไว้ให้แห้ง 2-4 ช่ัวโมง (ข้ึนอยู่กบัสภาวะแวดล้อมของบริเวณทีท่ างาน) 

ช้ันกันซึม เที่ยวที่ 1: ทา นปิปอนเพนต์ รูฟซีล ด้วยลูกกล้ิงหรือแปรง ช้ันแรก โดยหากต้องการเสริมความแข็งแรง สามารถใช้
ร่วมกับ นิปปอนเพนต์ เมช เบลท์ (ตาข่ายไฟเบร์เมช เสริมแรง) ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2-4 ช่ัวโมง (ข้ึนอยู่กบัสภาวะ
แวดล้อมของบริเวณทีท่ างาน) 
เที่ยวที่ 2: ทา นปิปอนเพนต์ รูฟซีล ช้ันที่สอง ในแนวต้ังฉากกบัช้ันแรก ให้ได้ความหนารวมอย่างน้อย 1.5 มิลลิเมตร 
โดย นิปปอนเพนต์ รูฟซีล จะมปีระสิทธิภาพสูงข้ึนหลังจากการติดต้ังไป 7 วัน 

ข้อแนะน าเพ่ิมเติม 1.ส าหรับพ้ืนคอนกรีตใหม่ควรมีอายุไม่ต ่ากว่า 28 วัน และผิวปูนฉาบใหม่ควรมีอายุไม่ต ่ากว่า 7 วัน ก่อนที่จะทาเคลือบ
ด้วย นิปปอนเพนต์ รูฟซีล เพ่ือให้ผิวคอนกรีตบ่มตัวก่อน 

2.ไม่ควรทาขณะที่ฝนตก 

3.นิปปอนเพนต์ รูฟซีล สามารถเปิดใช้งานได้หลังทาไปแล้ว 24 ช่ัวโมง และจะบ่มตัวเต็มที่ในเวลา 7 วัน 

4.นิปปอนเพนต์ รูฟซีล สามารถใช้เปน็กันซึม และสามารถปูกระเบื้องทบัได้ แต่ไมเ่หมาะส าหรับจุดที่แช่น ้าหรือน ้าขัง
ตลอดเวลา โดย นปิปอนเพนต์ รูฟซีล สามารถทนน ้าแช่ขังได้นานถึง 30 วัน 

5.ควรอ่านคู่มือการใช้งาน และปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด 

การเกบ็รักษา   

สภาวะการเกบ็รักษา จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะน าให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือ
สัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพ่ือรอเคล่ือนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอ่ืนด้วย
ระยะทางทีเ่หมาะสม และควรแยกเก็บสีน ้ามนัและทนิเนอร์ซ่ึงเปน็สารไวไฟออกจากสารประเภทอ่ืน ๆ  

การตกตะกอนนอนก้น การต้ังกระป๋องสีทิง้ไว้นาน ๆ จะท าให้ผงสีนอนก้น และเส่ือมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเปน็เนื้อ
เดียวกนัโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า สว่านลม หรือไม้พายคนสี อาจท าให้เกิดปัญหางานสี
ตามมา ได้แก ่การกลบตัวของสีไม่ดี เฉดสีของถังเดียวกนัไม่เท่ากนั ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนือ้เดียวกนั 

อายุผลิตภัณฑ์  2 ปี ทีอุ่ณหภูมิ 30-35 °C (ถ้าใช้ไม่หมดถงัต้องปิดปากถังให้แนน่สนทิ) 

ข้อมูลความปลอดภยั  ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะทีบ่รรจุ การท างานสีควรท าในที่ทีอ่ากาศถ่ายเท พยายามเล่ียงไม่ให้สีสัมผัสกับผิวหนงั 

หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน ้าสะอาดกบัสบู่ทนัท ีหากสีเข้าตาควรล้างด้วยน ้าสะอาดทนัทีและรีบไปพบ
แพทย์ รายละเอียดอ่ืน ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกบัการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

การสงวนสทิธิ ์ รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกน าไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึง
ไมส่ามารถรับประกนัในส่ิงอ่ืนใดนอกจากคุณภาพของสีเทา่นัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิแจ้ง
ล่วงหน้า 

หมายเหต ุ ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เปน็เพียงค่าเฉล่ียส าหรับอ้างอิงเท่านั้น ข้ึนกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

 


