สีรองพื้นไม้ อลูมิเนียม
สำหรับทำภำยนอกและภำยใน
สีรองพื ้นไม้ อลูมเิ นียม เป็ นสีรองพื ้นไม้ คณ
ุ ภาพเยี่ยม ที่มีองค์ประกอบของโอลีโอเรซิน่ สังเคราะห์ และผงอลูมเิ นียม มีคณ
ุ สมบัติพิเศษที่
สามารถป้องกันการเกิดเชื ้อรา เหมาะสาหรับพื ้นผิวไม้ ทกุ ประเภท โดยเฉพาะไม้ ที่มียางไม้ มาก และไม้ ที่เคยเคลือบน ้ายารักษาเนื ้อไม้ มาก่ อน
สีรองพื ้นไม้ อลูมเิ นียม จะช่วยป้องกันยางไม้ มใิ ห้ ซมึ ออกมาทาลายความสวยงามของสีทบั หน้ า
• มีส่วนผสมของอลูมเิ นียมป้องกันการลอยตัวของยางไม้
• ป้องกันการเกิดเชื ้อรา
• ช่วยป้องกันไม่ให้ ยางไม้ ซมึ ออกมายังสีทบั หน้ า
• ไม่ผสมสารตะกัว่ และสารปรอท
ข้ อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัตขิ องฟิ ล์ มสี
ประเภทสี
ลักษณะฟิ ล์มสี
ขนาดบรรจุ
เฉดสี
เนื ้อสีโดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้ งสัมผัส
ระยะเวลาทาทับ
การครอบคลุมพื ้นที่ตามทฤษฎี

สีรองพื ้นไม้
เนียน
1 ยูเอสแกลลอน
สีเทาเงิน
ประมาณ 50 - 60%
4 ชัว่ โมง
8 - 10 ชัว่ โมง
40 - 50 ตร.ม./เที่ยว/แกลลอน

*พื ้นที่ครอบคลุมเป็ นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้ งานจริงไม่เกิน 20%

วิธีการใช้ งาน
เครื่ องมือ และอุปกรณ์ในการใช้ งาน
การผสมก่อนใช้ งาน
การทาความสะอาด

แปรง
สามารถใช้ ได้ ทนั ที หรื อเติมน ้ายาผสมสีน ้ามันดูลกั ซ์ (T850-411) 1 ส่วน ต่อสี 10 ส่วน (ไม่เกิน 10%)
ล้ างทาความสะอาดอุปกรณ์ด้วย น ้ายาผสมสีน ้ามันดูลกั ซ์ (T850-411) ทันทีหลังการใช้ งาน

ระบบการทาสี
พื ้นผิวที่จะทาต้ องแห้ ง สะอาด ปราศจากคราบไขมันและฝุ่ นผง ควรขัดลอกพื ้นผิวเก่าด้ วยกระดาษทรายก่อนทาทับด้ วยสีรองพื ้น สาหรับพื ้นผิว อลูมเิ นียม สแตนเลส
สังกะสี ควรทาความสะอาดให้ ปราศจากคราบไขมัน หรื อให้ ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของผู้ผลิต
การเตรี ยมพืน้ ผิว สาหรั บพืน้ ผิวไม้
- พืน้ ผิ วไม้ใหม่
- พืน้ ผิ วไม้เก่า
ในกรณี ที่สีเดิ มยังอยู่ในสภาพดี
ในกรณี ที่สีเดิ มเสื ่อมสภาพ
- สาหรั บงานไม้ ทกุ ประเภท
การทาสีรองพืน้
การทาสีทบั หน้ า

ขัดผิวให้ เรี ยบ แล้ วทาความสะอาดพื ้นผิวให้ ปราศจากคราบไขมันและฝุ่ นผง
ลูบผิวให้ หยาบด้ วยกระดาษทรายเพื่อเสริมการยึดเกาะ แล้ วทาความสะอาดผิวให้ ปราศจากคราบไขมันและฝุ่ นผง
ให้ ขดั ลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก แล้ วทาความสะอาดผิวให้ ปราศจากคราบไขมันและฝุ่ นผง
ถ้ ามีรอยแตกหรื อรู ให้ อดุ ด้ วยสีโป๊ วดูลกั ซ์ อะครี ลิค ฟิ ลเลอร์ 1040 และเพื่อการป้องกันที่สมบูรณ์แบบ หากมีหวั
ตะปูให้ แต้ มสีรองพื ้นกันสนิมตามชนิดหัวตะปู
ทาสีรองพื ้นไม้ ดลู กั ซ์ อลูมเิ นียม 1 เที่ยว ด้ วยแปรง โดยใช้ วิธีทาแบบไขว้ ไปมา เพื่อให้ สีรองพื ้นซึมเข้ าไปในเนื ้อไม้
ทิ ้งระยะเวลาให้ แห้ งสนิทหรื อประมาณ 8 - 10 ชัว่ โมง ก่อนทาสีทบั หน้ า
ทาสีทบั หน้ าด้ วย สีน ้ามันเคลือบเงา ดูลกั ซ์ กลอส ฟิ นิช หรื อ ดูลกั ว์ ซิลค์ว๊ ดู อย่างน้ อย 2 เที่ยว ด้ วยแปรงทาสี
ลูกกลิ ้งขนเรี ยบหรื อสเปรย์ โดยทิ ้งเวลาให้ ชั ้นแรกแห้ งสนิทก่อนทาทับหน้ าชั ้นถัดไปประมาณ 8 - 10 ชัว่ โมง

การสงวนสิทธิ์เรียกร้ อง: รายละเอียดข้ างบนนี ้มาจากการทดลอง เพื่อเป็ นการแนะนาในการใช้ งาน เนื่องจากสีถกู นาไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันใน สิ่ งอื่นใดนอกจากณภาภาพของสีเท่านัน้
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

•
•
•
•

