ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ เมทัลลิก
สีสร้างลวดลายพิเศษ ระดับซูเปอร์พรีเมี่ยม สาหรับทาภายใน
ดูลักซ์ แอมเบี ยนซ์ สีสร้ างลายพิเ ศษ ฟิ ล์ม สีมี ลกั ษณะและพื น้ ผิว ที่ใ ห้ ความหรู หราและเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ให้ คณ
ุ สามารถสร้ างสรรค์พื ้นที่บนผนังในแบบของคุณเองด้ วยการผสมผสานคู่สีและลวดลายที่
โดดเด่นหลากหลายอย่างไม่ร้ ู จบ ดูลกั ซ์ แอมเบียนซ์ เมทัลลิก ถูกพัฒนาขึ ้นโดยได้ แรงบันดาลใจจากพื ้นผิว
ที่แวววาวของโลหะ ให้ คณ
ุ ตกแต่งห้ องสวยโดดเด่นในโทนสีเมทัลลิก
ข้ อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัตขิ องฟิ ล์ มสี
ประเภทสี
ลักษณะฟิ ล์มสี
ขนาดบรรจุ
เฉดสี
เนื ้อสีโดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้ งสัมผัส
ระยะเวลาทาทับ
ระยะเวลาแห้ งสมบูรณ์
การครอบคลุมพื ้นที่ตามทฤษฎี

สีน ้าอะครี ลิค
มันวาวแบบเมทัลลิก
1 ลิตร
ดูลกั ซ์ แอมเบียนซ์ เมทัลลิก โกลด์ สัง่ ผสมเฉดสีได้ 3 เฉดสี (หรื อสามารถใช้ ได้ เลยโดยไม่ต้องฉีดแม่สี)
ดูลกั ซ์ แอมเบียนซ์ เมทัลลิก ซิลเวอร์ สัง่ ผสมเฉดสีได้ 67 เฉดสี (หรื อสามารถใช้ ได้ เลยโดยไม่ต้องฉีดแม่สี)
ดูลกั ซ์ แอมเบียนซ์ เมทัลลิก คอปเปอร์ และ บรอนซ์ จาหน่ายในรูปแบบสีสาเร็จจากโรงงาน
20-30%
อย่างน้ อย 4 ชัว่ โมง
4 – 6 ชัว่ โมง
อย่างน้ อย 7 วัน
8.5 ตร.ม. / เที่ยว / ลิตร

*พื ้นที่ครอบคลุมเป็ นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้ งานจริงไม่เกิน 20%

วิธีการใช้ งาน
วิธีการใช้ งาน
การผสมก่อนใช้ งาน
การทาความสะอาด

ลูกกลิ ้ง,แปรงทัว่ ไป และ แปรงดูลกั ซ์ แอมเบียนซ์
ใช้ ได้ ทนั ที ห้ ามผสมน ้า
ล้ างทาความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน ้าเปล่าทันทีหลังการใช้ งาน

ระบบการทาสี
ก่อนการทาสีทกุ ครัง้ พื ้นผิวจะต้ องแห้ ง สะอาด ปราศจากฝุ่ นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ หากมีรอยแตกร้ าวกว้ างไม่เกิ น 1 มม. ให้ ซ่อมด้ วยสีโป๊ ว
ดูลกั ซ์ อะครี ลิค ฟิ ลเลอร์ 1040 ขัดแต่งให้ เรี ยบ หากต้ องการเพิ่มความเนียนเรี ยบให้ กบั พื ้นผิว หรื อปรับซ่อมผิวคอนกรี ตที่มีปัญหา ให้ ฉาบทั ้งผนังด้ วย ดูลักซ์ สมูทโอเวอร์
แล้ วขัดแต่งให้ เรี ยบและให้ แน่ใจว่าผนังไม่มีรอยรั่วซึมของน ้า เพื่อป้องกันฟิ ล์มสีโป่ งพองภายหลัง
ขัน้ ที่ 1 การเตรียมพืน้ ผิว
- พืน้ ผิ วปูนใหม่ไม่เคยทาสี หรื อทาสี แล้วสี ยงั อยู่ในสภาพดี
ทิ ้งพื ้นผิวปูนแห้ งสนิทอย่างน้ อย 1 เดือน หลังจากฉาบปูน และควรมีความชื ้น ไม่เกิน 14%
- พืน้ ผิ วปูนเก่าทีเ่ สือ่ มสภาพ
ควรขัดล้ างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้ หมด บริเวณที่มีเชื ้อรา หรื อตะไคร่น ้า ให้ ล้างด้ วยน ้าสะอาด ทิ ้งให้
แห้ งแล้ วทาด้ 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 หาก
เป็ นไปได้ ควรใช้ วธิ ีการขัดน ้า ปฏิบตั ิงานในที่มอี ากาศถ่ายเทที่ดี สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่
เหมาะสม
ขัน้ ที่ 2 การทาสีรองพืน้
- พืน้ ผิ วปูนใหม่ ไม่เคยทาสี หรื อทาสี แล้วสียงั อยู่ในสภาพดี
- พืน้ ผิ วปูนเก่าทีเ่ สือ่ มสภาพ เป็ นฝุ่ นชอล์กหรื อไม้สงั เคราะห์
ไฟเบอร์ ซีเมนต์ หรื อพืน้ ผิ วที ่มีการใช้วสั ดุฉาบเรี ยบ:
- พืน้ ผิ วปูนใหม่และปูนเก่า ที ่มีความชืน้ สูงสุด 25%
ขัน้ ที่ 3 การทาสีพืน้ สาหรั บสีสร้ างลาย
ขัน้ ที่ 4 การทาสีเอฟเฟ็ กต์ พเิ ศษ

ทาสีรองพื ้นปูนกันด่าง ดูลกั ซ์ ไพร์ เมอร์ ชีลด์ จานวน 1 เที่ยว ทิ ้งให้ แห้ งอย่างน้ อย 30 นาที - 2 ชัว่ โมง ก่อน
ทาสีพื ้นดูลกั ซ์ แอมเบียนซ์
ทาน ้ายารองพื ้นปูนเก่า เพื่อเสริมการยึดเกาะ ดูลกั ซ์ มาซีล จานวน 1 เที่ยว ทิ ้งให้ แห้ งอย่างน้ อย 10 – 12
ชัว่ โมง ก่อนทาสีพื ้นดูลกั ซ์ แอมเบียนซ์
ทาสีรองพื ้นปูนสูตรประสิทธิภาพสูง ดูลกั ซ์ เวเธ่อร์ ชีลด์ พาวเวอร์ พลัส ไพร์ เมอร์ 1 เที่ยว ทิ ้งให้ แห้ งอย่าง
น้ อย 2 - 4 ชัว่ โมง ก่อนทาสีพื ้นดูลกั ซ์ แอมเบียนซ์
ทาสีพื ้นดูลกั ซ์ แอมเบียนซ์ จานวน 2 เที่ยว ทิ ้งให้ แห้ งอย่างน้ อย 30 นาที - 2 ชัว่ โมง ก่อนทาสีเอฟเฟกต์
พิเศษ
ทาสีดลู กั ซ์ แอมเบียนซ์ เมทัลลิกเที่ยวที่ 1 ด้ วยลูกกลิ ้ง ทิ ้งให้ แห้ งประมาณ 4 - 6 ชัว่ โมง ก่อนทาสีรอบ
ถัดไป เพื่อความโดดเด่นยิง่ ขึ ้น ขณะที่สีรอบที่สองยังเปี ยกอยู่ สามารถใช้ แปรง ดูลกั ซ์ แอมเบียนซ์
สร้ างสรรค์ลายก้ นหอย ลายทาง และลายขวาง หรื อใช้ แปรงทัว่ ไปสร้ างลายไขว้ หรื อลวดลายตามต้ องการ

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