ดูลักซ์ เพนทาไลท์ ชีลด์
สีน้าอะครีลิค ส้าหรับทาภายนอกและภายใน
ดูลกั ซ์ เพนทาไลท์ ชีลด์ สีน ้าอะครี ลิคพรี เมี่ยมคุณภาพสูง เพื่อประสิทธิภาพการปกป้องความสวยงามของงานตกแต่งทั ้งภายนอกและภายใน ซึ่ ง
ต้ องการความเรี ยบเนียนและพิถีพิถันเป็ นพิเศษ ให้ คุณสมบัติโดดเด่นในเรื่ องการกลบมิดดีเยี่ยม ทาได้ พื ้นที่มาก ด้ วยสูตรเฉพาะของดูลัก ซ์ ที่ใช้
ส่วนผสมของกาวอะครี ลิคคุณภาพสูงรวมกับ TIO2 เกรด (ระดับ) พรี เมี่ยม และExtender ให้ เนื ้อสีที่มคี วามเข้ มข้ นพิเศษ ผงสีคณ
ุ ภาพสูง จึง
ให้ คณ
ุ สมบัติที่ทนทานต่อสภาพภูมอิ ากาศเมืองร้ อนได้ เป็ นอย่างดี และปกปิ ดพื ้นผิวได้ ดีและเห็นสีสวยได้ ไว ให้ ฟิล์มสีสวยเรี ยบเนียน อีก ทัง้ เนื ้อสีมี
ความละเอียด ทาลื่น ทาง่าย จึงง่ายต่อการตกแต่ง
- ฟิ ล์มสีสวยหรู เช็ดล้ างได้ สีเรี ยบเนียน ทาง่าย
- ฟิ ล์มสีหายใจได้ คายความชื ้น ทาให้ สีไม่บวม โป่ ง พอง
- ทนต่อแสงยูวี และทนต่อสภาวะอากาศที่รุนแรง เช็ดถูได้
- มีสารประกอบอินทรี ย์ที่ระเหยได้ ในปริมาณต่า (Low VOCs) ไม่มีกลิ่นฉุน
- ป้องกันเชื ้อรา ตะไคร่น ้า กันด่างและการเกิดคราบขี เ้ กลือ
- ไม่ผสมสารตะกัว่ และปรอท
ข้ อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัตขิ องฟิ ล์ มสี
ประเภทสี
ลักษณะฟิ ล์มสี
ขนาดบรรจุ
เฉดสี
เนื ้อสีโดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้ งสัมผัส
ระยะเวลาทาทับ
ระยะเวลาแห้ งสมบูรณ์
การครอบคลุมพื ้นที่ตามทฤษฎี

สีน ้าอะครี ลิค
กึ่งเงา
3 และ 15 ลิตร (สีเบอร์ ) / 3, 9 และ 15 ลิตร (สีผสมเครื่ อง)
โปรดดูจากแคทตาล็อคสีดลู กั ซ์ เพนทาไลท์ ชีลด์ หรื อพัดสีดลู กั ซ์
38-42 %
ไม่น้อยกว่า 30 นาที
30 นาที - 2 ชัว่ โมง
อย่างน้ อย 7 วัน
40-45 ตร.ม. / เที่ยว / ยูเอสแกลลอน

*พื ้นที่ครอบคลุมเป็ นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้ งานจริงไม่เกิน 20%

วิธีการใช้ งาน
วิธีการใช้ งาน
การผสมก่อนใช้ งาน
การทาความสะอาด

ทาด้ วยแปรง ลูกกลิ ้ง หรื อเครื่ องพ่น
ใช้ ได้ ทนั ที หรื อหากต้ องการผสม ให้ เติมน ้าสะอาด 1 ส่วน ต่อสี 10 ส่วน (10%)
ล้ างทาความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน ้าเปล่าทันทีหลังการใช้ งาน

*ข้ อแนะนาในการใช้ สีสดเข้ ม :

ธรรมชาติของสีสด มีข้อจากัดในเรื่องการกลบมิด อาจต้ องเพิ่มจานวนเที่ยวในการทา หรือรองพื ้นเสริมด้ วยสีออ่ นกว่าในเฉดใกล้ เคียงกัน

ระบบการทาสี
ก่อนการทาสีทกุ ครัง้ พื ้นผิวจะต้ องแห้ ง สะอาด ปราศจากฝุ่ นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ หากมีรอยแตกร้ าวกว้ างไม่เกิ น 1 มม. ให้ ซ่อมด้ วยสีโป๊ ว ดูลักซ์
อะครี ลิค ฟิ ลเลอร์ 1040 ขัดแต่งให้ เรี ยบ หากต้ องการเพิม่ ความเนียนเรี ยบให้ กบั พื ้นผิว หรื อปรับซ่อมผิวคอนกรี ตที่มีปัญหา ให้ ฉาบทั ้งผนังด้ วย ดูลกั ซ์ สมูทโอเวอร์ แล้ วขัดแต่งให้
เรี ยบและให้ แน่ใจว่าผนังไม่มีรอยรั่วซึมของน ้า เพื่อป้องกันฟิ ล์มสีโป่ งพองภายหลัง
ขัน้ ที่ 1 การเตรียมพืน้ ผิว
- พืน้ ผิ วปูนใหม่ไม่เคยทาสี หรื อทาสี แล้วสี ยงั อยู่ในสภาพดี
- พืน้ ผิ วปูนเก่าทีเ่ สือ่ มสภาพ

ขัน้ ที่ 2 การทาสีรองพืน้
- พืน้ ผิ วปูนใหม่ไม่เคยทาสี หรื อทาสี แล้วสี ยงั อยู่ในสภาพดี

ทิ ้งพื ้นผิวปูนแห้ งสนิทอย่างน้ อย 1 เดือน หลังจากฉาบปูน มีความชื ้นไม่เกิน 14%
ควรขัดล้ างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้ หมด บริเวณที่มีเชื ้อรา หรื อตะไคร่น ้า ให้ ล้างด้ วยน ้าสะอาด ทิ ้งให้ แห้ งแล้ วทา
ด้ วยน ้ายากาจัดเชื ้อราและตะไคร่น ้า ดูลกั ซ์ เวเธ่อร์ ชีลด์ โมลด์วอช โดยทาทิ ้งไว้ ข้ามคืน จากนั ้นขัดล้ างออกด้ วยน ้าให้
สะอาด ทิ ้งไว้ ให้ แห้ งสนิท
วิธีการต่างๆ เช่น การขัด ขจัดฟิ ล์มสีด้วยความร้ อน อาจทาให้ เกิดฝุ่ นและ/หรื อฟูมที่เป็ นอันตราย หากทาได้ ควรใช้
วิธีการขัดด้ วยแปรงและน ้าแทน ควรปฏิบตั งิ านในที่มอี ากาศถ่ายเทที่ดี สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ เหมาะสม
ทาสีรองพื ้นปูนอะครี ลคิ ดูลกั ซ์ ไพร์ เมอร์ ชีลด์ จานวน 1 เที่ยว ทิ ้งให้ แห้ งอย่างน้ อย 2 ชัว่ โมง ก่อนทาสีทบั หน้ า

- พืน้ ผิ วปูนเก่าทีเ่ สื ่อมสภาพ เป็ นฝุ่ นชอล์ กหรื อไม้สงั เคราะห์ ทาน ้ายารองพื ้นปูนเก่า เพื่อเสริมการยึดเกาะ ดูลกั ซ์ มาซีล จานวน 1 เที่ยว ทิ ้งให้ แห้ งอย่างน้ อย 10-12ชัว่ โมง
ไฟเบอร์ ซีเมนต์ หรื อพืน้ ผิ วที ่มีการใช้วสั ดุฉาบเรี ยบ
ก่อนทาสีทบั หน้ า
- พืน้ ผิ วปูนใหม่และปูนเก่า ที ่มีความชืน้ สูงสุด 25%
ทาสีรองพื ้นปูนสูตรประสิทธิภาพสูง ดูลกั ซ์ เวเธ่อร์ ชีลด์ พาวเวอร์ พลัส ไพร์ เมอร์ 1 เที่ยว ทิ ้งให้ แห้ งอย่างน้ อย 2 ชัว่ โมง
ก่อนทาสีทบั หน้ า
ขัน้ ที่ 3 การทาสีทบั หน้ า

ทาสีทบั หน้ าด้ วยสี ดูลกั ซ์ เพนทาไลท์ ชีลด์ อย่างน้ อย 2 เที่ยว โดยทิ ้งระยะห่างระหว่างสีที่ทาชั ้นแรกและชั ้นถัดไป
ประมาณ 30 นาที - 2 ชัว่ โมง

การสงวนสิทธิ์เรียกร้ อง: รายละเอียดข้ างบนนี ้มาจากการทดลอง เพื่อเป็ นการแนะนาในการใช้ งาน เนื่องจากสีถกู นาไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันใน สิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านัน้
บริษัท อัค๊ โซ่ โนเบล เพ้ นท์ส (ประเทศไทย) จากัด (ชื่อเดิม บริษัท สี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) จากัด) 34/5 หมู่ 1 ถนนแจ้ งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
บริการลูกค้ าสัมพันธ์ โทรศัพท์ (662) 572-8888 โทรสาร (662) 572-8889, www.dulux.co.th
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