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คุณสมบัติ           

  

นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ ออล อิน วัน (กึ่งเงา) (NIPPON PAINT VINILEX ALL IN 1 (SEMIGLOSS)) สีทับหน้า

อเนกประสงคแ์ละรองพืน้กันสนมิในตัว ท่ีผลิตจากอะคริกลิกเรซินชนดิพิเศษ แห้งไว สามารถทาทับได้ภายใน 30 

นาที จบงานได้ไวภายใน 2 เที่ยว เหมาะส าหรับงานทั้งภายนอกและภายใน ให้ฟิล์มสีสวยงาม ทนทาน และไม่

เหลืองง่าย ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมกับทุกพื้นผิว นอกจากนี้ยังผสมผงกันสนิมเหล็กในตัว ป้องกันการเกิดสนิมได้ดี

เยี่ยม ปลอดภัยไร้สารตะกั่วและโลหะหนัก 

  

• ทาได้ทุกพืน้ผวิโลหะ ปนู ไม้ พลาสติก 

• ผสมรองพื้นกันสนมิในตวั 

• ประหยัดเวลา ลดขึ้นตอนการท างาน 

• ทนทานต่อสภาวะอากาศ ท้ังแดด และฝน 

• แห้งไว ทาทับได้ภายใน 30 นาที 

• ปลอดภัยไร้สารตะกัว่ 

ข้อมูลผลิตภัณฑ ์   

ประเภทส ี สีอะครลิิกเรซิน 

ชนิด ส าหรบังานภายนอกและภายใน 

ฟิลม์ส ี กึ่งเงา 

เฉดส ี 10 เฉดส ีสามารถเลือกได้จากเฉดสใีนแคตตาลอค 

คุณภาพสนิค้า เกรดมาตรฐาน 

พื้นท่ีการใช้งาน พื้นผิวเหลก็ สเตนเลส เมทัลชที อะลมูิเนยีม กัลวาไนซ์ ทองเหลือง ทองแดง ไมจ้ริง ไฟเบอร์ซีเมนต์ พลาสวูด้ 

พีวีซี ไฟเบอร์กลาส ซีเมนต์ และกระเบื้องหลังคา 

ขนาดบรรจ ุ 0.75 และ 3 ลิตร   

ข้อมูลทางเทคนิค   

การครอบคลุมพืน้ท่ี (ตามทฤษฏี) 35-40 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เท่ียว 

 8-10 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เท่ียว 

 ค่าที่ได้มาจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ การใช้งานจริงขึ้นอยู่กับสภาวะที่ใช้งานและความหนาที่เคลือบสี 

จ านวนเท่ียว 2  เท่ียว 

ความถ่วงจ าเพาะ 1.0-1.3 (ขึ้นอยู่กบัเฉดและฟลิ์มสี) 

เนื้อสีโดยปรมิาตร 41 ± 2 % 

ความหนาฟลิ์มเมื่อเปียก  90-100 ไมครอน 

ความหนาฟลิ์มเมื่อแห้ง  40-50 ไมครอน 

ระยะเวลาแห้งสัมผสั (25-30°C) ประมาณ 5  นาที 

ระยะเวลาแห้งทาทับ (25-30°C) อย่างน้อย 30 นาที  

เวลาแห้งสมบูรณ ์(25-30°C) 7 วัน 

มาตรฐานอ้างอิง 
 

  -   

ข้อมูลการใช้งาน   

อุปกรณ ์ เครื่องพ่นแอร์เลสสเปรย ์แอร์สเปรย ์แปรง และ ลูกกลิ้ง 

รายละเอียดเครื่องแอร์เลสสเปรย ์   

   ขนาดหวัทิป 

   แรงดนัปลายหวัทิป 

0.015-0.017  

150-180  

นิ้ว 

บาร ์
 

ตัวเจือจาง ไฮ-ป้อง เอชที ทินเนอร์ หรือ ไฮ-ทินเนอร ์#04 หรือ ทินเนอร ์3A 

การเจือจาง (%) ท าการผสมทินเนอร์ไม่เกิน 5% เมื่อท าการเคลือบสีด้วยเครื่องพ่นแอร์เลสสเปรย์, ผสมทินเนอร์ 10-15% เมื่อ

ท าการเคลือบสีด้วยลูกกลิง้ หรือแปรงทาสี และผสมทินเนอร์ 20-30% เมื่อท าการเคลือบสีด้วยเครื่องพ่นแบบ

ความดันลม  
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การเตรยีมพ้ืนผวิ   

พื้นผิวเหล็กและโลหะ ขัดฟิล์มสีเดมิท่ีเสื่อมสภาพ สนิม และสิ่งสกปรกตา่ง ๆ  ออก แล้วเช็ดด้วยทินเนอร์จนสะอาดปราศจากฝุน่ละออง

คราบสกปรก คราบไขหรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ ท้ิงไว้ให้แห้งสนิทก่อนการเคลือบสี 

 

พื้นผิวคอนกรีต ท าความสะอาดขจดัฝุ่นผงปนเปื้อน ฟิล์มสีท่ีเสื่อมคุณภาพและซ่อมแซมบรเิวณท่ีมีรอยแตกหรือมีผวิขรุขระดว้ย

วัสดุอุดโป๊ว และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดควรหลกีเลีย่งการเคลือบสีขณะคา่ความชื้นของพืน้ผวิสงูเกนิมาตรฐาน 

(มาตรฐานความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และ ความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter 

Mini) ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8  

 

พื้นผิวไม ้ อุดโป๊วรูพรุนต่าง ๆ  ของไม้ด้วยวัสดุที่เหมาะสม ท าความสะอาดไม้ให้ปราศจากฝุ่นผง คราบสกปรกหรอืสิ่ง

แปลกปลอมอ่ืน ๆ 

 

พื้นผิวอ่ืน ๆ ควรเตรียมพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับพื้นผิวนั้น ๆ 

ระบบส ี   

สีทับหน้า ทาสีทับหนา้ด้วยนปิปอนเพนต์ วีนเิลกซ์ ออล อิน วนั (กึง่เงา) จ านวน 2 เท่ียว 

การเกบ็รกัษา   

สภาวะการเก็บรักษา จัดเก็บสินค้าในท่ีแห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะน าให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง 

หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลือ่นย้ายหรอืขนสง่ ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณ

อ่ืนด้วยระยะทางท่ีเหมาะสม และควรแยกเก็บสีน ้ามันและทินเนอร์ซ่ึงเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอ่ืน ๆ  

การตกตะกอนนอนก้น การตั้งกระป๋องสีท้ิงไว้นาน ๆ จะท าให้ผงสีนอนก้น และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้า

เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกอ่นใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า สว่านลม หรือไม้พายคนสี อาจท าให้เกิด

ปัญหางานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เฉดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้

เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 

อายุผลิตภัณฑ ์(ท่ีอุณหภูมิ 25-30 °C) 12 เดือน 

สภาพแวดล้อมขณะเคลือบส ี ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต้องมีคา่ไม่เกิน 85% หรืออุณหภูมิชิ้นงานต้องสูงกว่าจุด DEW POINT อย่างน้อย 

3 °C ท่ีอุณหภูมิของชิ้นงานหรือพื้นผิว โดยปกติไม่ควรต ่ากว่า 5 °C และไม่เกินกว่า 50 °C 

ข้อมูลความปลอดภัย  ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะท่ีบรรจ ุการท างานสีควรท าในท่ีท่ีอากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟ การ

เชื่อม และการสูบบุหรี่ในระหว่างการเคลือบสี พยายามเลี่ยงไม่ให้สีสัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่

ผิวหนังควรล้างด้วยน ้าสะอาดกับสบู ่ทันที  หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน ้าสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ 

รายละเอียดอ่ืน ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

การสงวนสิทธิ ์ รายละเอียดข้างต้นนี้ไดม้าจากการทดลองและประสบการณ์ท่ีผา่นมา เนื่องจากสีถูกน าไปใช้ในภาวะแตกตา่งกนั 

เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า 

หมายเหตุ ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยส าหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

 


