คิวปรีโนล ทีค ออยล์
น้้ำมันรักษำเนื้อไม้
นำ้ มันรั กษำเนือ้ ไม้ คิวปรี โนล ทีค ออยล์ เป็ นน ้ำมันสีใสสูตรพิเศษ สำหรับทำเพื่อรักษำเนื ้อไม้ สกั และเนื ้อไม้ ทกุ ประเภท ทั ้งไม้ ใหม่และ
ไม่เก่ำ น ้ำมันทีค ออยล์ มีคณ
ุ สมบัติช่วยทดแทนน ้ำมันตำมธรรมชำติของเนื ้อไม้ ที่สญ
ู เสียไปเพรำะแสงแดด สภำพอำกำศ และกำรใช้ งำน
อีกทั ้งยังมีคุณสมบัติในกำรป้องกันเชื ้อรำ เหมำะสำหรับเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ทั ้งภำยนอกและภำยใน รำวระเบียง ทำงเดิน รัว้ ไม้ และอุปกรณ์
ตกแต่งทีทำจำกไม้ ทกุ ประเภท ไม่มีส่วนผสมของสำรตะกัว่ และสำรปรอท
ข้ อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัตขิ องฟิ ล์ มสี
ประเภทสี
ลักษณะฟิ ล์มสี
ขนำดบรรจุ
เฉดสี
ระยะเวลำแห้ งสัมผัส
ระยะเวลำทำทับ
กำรครอบคลุมพื ้นที่ตำมทฤษฎี

น ้ำมันรักษำเนื ้อไม้
ไม่มีฟิล์มสี
3.5 ลิตร
ใส
ไม่น้อยกว่ำ 4 ชัว่ โมง
10 – 12 ชัว่ โมง
15 – 20 ต.ร.ม. / เที่ยว / ลิตร

*อัตรำกำรปกคลุมพื ้นผิวขึ ้นอยู่กบั ชนิดและสภำพของพื ้นผิว ปั จจัยที่มีผลต่อระยะเวลำแห้ ง คือ อุณหภูมิ และควำมชื ้นในอำกำศ น ้ำมันธรรมชำติในไม้ อำจมีผลทำให้ น ้ำมันรักษำเนื ้อไม้ แห้ งช้ ำลงได้

วิธีการใช้ งาน
วิธีกำรใช้ งำน
กำรผสมก่อนใช้ งำน
กำรทำควำมสะอำด
ข้ อแนะนำในกำรฉีดพ่น

แปรงหรื อเครื่ องพ่น
ใช้ ได้ ทนั ทีหรื อ หำกต้ องกำรเจือจำง ใช้ ทินเนอร์ อเนกประสงค์ ไอ ซี ไอ คิวปรี โนล เจือจำงไม่เกิน 5%
ล้ ำงทำควำมสะอำดอุปกรณ์ทนั ทีหลังกำรใช้ งำนด้ วยทินเนอร์ อเนกประสงค์ ไอ ซี ไอ คิวปรี โนล
ไม่แนะนำให้ ฉีดพ่น

ระบบการทาสี
กำรเตรี ยมพืน้ ผิว สำหรั บพืน้ ผิวไม้
- ไม้ที่ผ่านการย้อมไม้มาก่อน
- ไม้ที่ยงั ไม่ผ่านการย้อมไม้มาก่อน
- ไม้ใหม่
- ไม้เก่า
- ไม้ที่ผ่านการทาสีหรื อลงน้ายาชักเงามาก่อน

- ไม้แข็งที ่ผ่านการย้อมสี และมีคณ
ุ ภาพดี
- ไม้ที่อยู่ภายนอกอาคารหรื ออยู่สภาพแวดล้อมริ มทะเล
กำรทำสีทบั หน้ ำ

พื ้นผิวจะต้ องสะอำด แห้ ง ปรำศจำกสีย้อมไม้ เดิมหรื อครำบไขมันก่อนกำรทำ ควำมชื ้นไม่เกิน 14%
ทำด้ วยน ้ำยำรักษำเนื ้อไม้ ที่เหมำะสม (น ้ำยำรักษำเนื ้อไม้ ที่ไม่มีสว่ นผสมของน ้ำมันดิน) ทิ ้งให้ แห้ งประมำณ
2-5 วัน ก่อนจะทำด้ วยสีย้อมไม้ ไอ ซี ไอ คิวปรี โนล วู้ดสเตน ชนิดกึ่งเงำ
เช็ดด้ วยทินเนอร์ อเนกประสงค์ ไอ ซี ไอ คิวปรี โนล เพื่อขจัดครำบน ้ำมันธรรมชำติ หรื อยำงไม้ ก่อนกำรย้ อมสี
ขัดพื ้นผิวที่กลำยเป็ นสีเทำออกให้ หมดด้ วยกระดำษทรำยให้ เหลือแต่ไม้ ที่สะอำดและแข็ง
ขัดหรื อใช้ เครื่ องเป่ ำลมร้ อน ลอกสีหรื อน ้ำยำชักเงำออกให้ หมดถึงเนื ้อไม้ เดิม แล้ วจึงเตรี ยมไม้ เช่นเดียวกับไม้
เปล่ำ ไม่แนะนำให้ ใช้ สำรเคมีกดั สีหรื อน ้ำยำลอกสี ต้ องกำรทำควำมสะอำดพื ้นผิวไม้ ด้วยสำรทำละลำยที่
เหมำะสมเสียก่อน เพื่อให้ ได้ ไม้ ที่สะอำด
ล้ ำงและขัดด้ วยทินเนอร์ อเนกประสงค์ ไอ ซี ไอ คิวปรี โนล เพื่อขจัดครำบน ้ำมันและฝุ่ นผงแล้ วทิ ้งให้ แห้ งก่อน
กำรย้ อมสี
ตะปูทกุ ตัวที่ใช้ ควรผ่ำนกำรชุบสังกะสี (กำลวำไนซ์) หรื อใช้ ตะปูปลอดสนิม (Stainless Steel)
คนเนื ้อสีให้ ทวั่ และเท่ำกันก่อนกำรใช้ งำน และหมัน่ คนอยูเ่ สมอในขณะที่ใช้ งำน ใช้ แปรงทำตำมเส้ นลำยไม้
โดยสม่ำเสมอ วำงแผนในกำรทำต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ เกิดกำรทำซ ้ำซ้ อน ในกำรทำสีย้อ มไม้ เที่ยวแรก ให้ ทำเพียง
เบำๆ เพื่อกำรซึมที่ดี หำกทำหนำเกินไป สำมำรถเช็ดออกด้ วยผ้ ำสะอำด ไม้ ที่อยูภ่ ำยในอำคำรให้ ทำสีย้อมไม้
ทับ 2 เที่ยว สำหรับไม้ ที่อยูภ่ ำยนอกอำคำรให้ ทำสีย้อมไม้ ทบั 3 เที่ยว ไม่แนะนำให้ ทำสีย้อมไม้ ทบั เกิน 3
เที่ยว ควรทิ ้งให้ สีย้อมวู้ดสเตน ชนิดกึ่งเงำแห้ งสนิท (ทิ ้งข้ ำมคืน) ก่อนกำรย้ อมสีทบั ในเที่ยวถัดไป ห้ ำมทำสีใน
สภำวะอำกำศที่มคี วำมชื ้นสูง เช่น ก่อนหรื อหลังฝนตกหรื อระหว่ำงฝนตก
ควรทำสีเที่ยวแรกบนชั ้นไม้ ก่อนนำไปประกอบให้ ทวั่ ทุกด้ ำน และทำทับอีกครัง้ หนึง่ เมื่อนำชิ ้นไม้ ไปติดตั ้งแล้ ว
เพื่อให้ ได้ ควำมสม่ำเสมอของเนื ้อสี

การสงวนสิทธิ์เรียกร้ อง: รายละเอียดข้ างบนนี ้มาจากการทดลอง เพื่อเป็ นการแนะนาในการใช้ งาน เนื่องจากสีถกู นาไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านัน้
บริษัท อัค๊ โซ่ โนเบล เพ้ นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท สี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด) 34/5 หมู่ 1 ถนนแจ้ งวัฒนะ คลองเกลือ ปำกเกร็ด นนทบุรี 11120
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