สีทองคำดูลักซ์ บริลเลียนซ์ โกลด์
สูตรนำอะครีลิคคุณภำพสูงเกรดพรีเมี่ยม
สีทองคำดูลักซ์ บริลเลียนซ์ โกลด์ สูตรน ้ำอะครี ลิคคุณภำพสูงเกรดพรี เมี่ยม ด้ วยผงสีทองชนิดพิเศษช่วยให้ เฉดสีทองสวยงำม เจิดจรัส ดูสง่ำงำม
เหมำะสำหรับพื ้นผิวปูน คอนกรี ต ซีเมนต์ ยิปซัม่ สำมำรถใช้ ได้ ทั ้งภำยนอกและภำยใน รังสรรค์เฉดสีทองเปล่งประกำยระยิบระยั บ แสดงถึงควำม
เจริญรุ่งโรจน์และควำมศักดิ์สิทธิ์ และรวมคุณสมบัติอื่นๆ ดังนี ้
- สีทองเปล่งประกำยยำวนำน ไม่ซีดจำง ไม่หมองดำหรื อคล ้ำ
- ป้องกันฤทธิ์ด่ำงเกลือ และเชื ้อรำ
- ทนทำนต่อทุกสภำวะอำกำศ
- กลิ่นอ่อน สำรระเหยต่ำ
- เรี ยบเนียน กลบมิดดี ได้ พื ้นที่มำก
- ไม่ผสมสำรตะกัว่ สำรปรอท และ โลหะหนัก
- ต้ ำนทำนครำบสกปรก และฝุ่ น
ข้ อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัตขิ องฟิ ล์ มสี
ประเภทสี
ลักษณะฟิ ล์มสี
ขนำดบรรจุ
เฉดสี
เนื ้อสีโดยปริมำตร
ระยะเวลำแห้ งสัมผัส
ระยะเวลำทำทับ
ระยะเวลำแห้ งสมบูรณ์
กำรครอบคลุมพื ้นที่ตำมทฤษฎี

สีน ้ำอะครี ลิค
ชนิดกึ่งเงำ
0.236 ลิตร, 1/4 ยูเอสแกลลอน, 1 ยูเอสแกลลอน (สีเบอร์ )
สีทองคำ เบอร์ GW900, สีรองพื ้นเสริมเหลือง เบอร์ GW910, สีรองพื ้นเสริมแดง เบอร์ GW920
30 – 40%
อย่ำงน้ อย 30 นำที
30 นำที - 2 ชัว่ โมง
อย่ำงน้ อย 7 วัน
30-35 ตร.ม. / เที่ยว / ยูเอสแกลลอน

*พื ้นที่ครอบคลุมเป็ นค่ำทำงทฤษฎี อำจแตกต่ำงจำกกำรใช้ งำนจริงไม่เกิน 20%

วิธีการใช้ งาน
วิธีกำรใช้ งำน
กำรผสมก่อนใช้ งำน
กำรทำควำมสะอำด

ทำด้ วยแปรง ลูกกลิ ้ง หรื อสเปรย์
ใช้ ได้ ทนั ที หรื อหำกต้ องกำรผสม ให้ เติมน ้ำสะอำด 1 ส่วน ต่อสี 10 ส่วน (10%)
ล้ ำงทำควำมสะอำดอุปกรณ์ด้วยน ้ำเปล่ำทันทีหลังกำรใช้ งำน

ระบบการทาสี
ก่อนกำรทำสีทกุ ครัง้ พื ้นผิวจะต้ องแห้ ง สะอำด ปรำศจำกฝุ่ นละออง เศษซีเมนต์ ครำบไขมัน และสิ่งสกปรกต่ำงๆ หำกมีรอยแตกร้ ำวกว้ ำงไม่เกิ น 1 มม. ให้ ซ่อมด้ วยสีโป๊ ว ดูลักซ์
อะครี ลิค ฟิ ลเลอร์ 1040 ขัดแต่งให้ เรี ยบ หำกต้ องกำรเพิม่ ควำมเนียนเรี ยบให้ กบั พื ้นผิว หรื อปรับซ่อมผิวคอนกรี ตที่มีปัญหำ ให้ ฉำบทั ้งผนังด้ วย ดูลกั ซ์ สมูทโอเวอร์ แล้ วขัดแต่งให้
เรี ยบและให้ แน่ใจว่ำผนังไม่มีรอยรั่วซึมของน ้ำ เพื่อป้องกันฟิ ล์มสีโป่ งพองภำยหลัง
ขัน้ ที่ 1 กำรเตรียมพืน้ ผิว
- พืน้ ผิ วปูนใหม่ไม่เคยทาสี หรื อทาสี แล้วสี ยงั อยู่ในสภาพดี
ทิ ้งพื ้นผิวปูนแห้ งสนิทอย่ำงน้ อย 1 เดือน หลังจำกฉำบปูน มีควำมชื ้นไม่เกิน 14%
- พืน้ ผิ วปูนเก่าทีเ่ สือ่ มสภาพ หรื อไม้สงั เคราะห์ ไฟเบอร์ ซีเมนต์ ควรขัดล้ ำงสีเดิมที่เสื่อมสภำพออกให้ หมด บริเวณที่มีเชื ้อรำ หรื อตะไคร่น ้ำ ให้ ล้ำงด้ วยน ้ำสะอำด ทิ ้งให้ แห้ งแล้ วทำ
ด้ วยน ้ำยำกำจัดเชื ้อรำและตะไคร่น ้ำ ดูลกั ซ์ เวเธ่อร์ ชีลด์ โมลด์วอช โดยทำทิ ้งไว้ ข้ำมคืน จำกนั ้นขัดล้ ำงออกด้ วยน ้ำ
ให้ สะอำด ทิ ้งไว้ ให้ แห้ งสนิท
กำรขัด หรื อกำรขจัดฟิ ล์มสีด้วยควำมร้ อน อำจทำให้ เกิดฝุ่ นและ/หรื อฟูมที่เป็ นอันตรำย หำกทำได้ ควรใช้ วธิ ีกำรขัด
ด้ วยแปรงและน ้ำแทน ควรปฏิบตั งิ ำนในที่มอี ำกำศถ่ำยเทสะดวก สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ เหมำะสม
ขัน้ ที่ 2 กำรทำสีรองพืน้
- พืน้ ผิ วปูนใหม่ไม่เคยทาสี หรื อทาสี แล้วสี ยงั อยู่ในสภาพดี
สำมำรถทำสีรองพื ้นเสริมดูลกั ซ์ บริลเลียนซ์ โกลด์ สูตรน ้ำสีเหลือง หรื อ แดง ได้ โดยไม่ต้องทำสีรองพื ้น
- พืน้ ผิ วปูนเก่าทีเ่ สื ่อมสภาพ เป็ นฝุ่ นชอล์ กหรื อไม้สงั เคราะห์
ไฟเบอร์ ซีเมนต์ หรื อพืน้ ผิ วที ่มีการใช้วสั ดุฉาบเรี ยบ
(เพือ่ เสริ มการยึดเกาะ)
- พืน้ ผิ วปูนใหม่และปูนเก่า ที ่มีความชืน้ สูงสุด 25%
(เพือ่ เสริ มการยึดเกาะ)

ทำน ้ำยำรองพื ้นปูนเก่ำ เพื่อเสริมกำรยึดเกำะ ดูลกั ซ์ มำซีล จำนวน 1 เที่ยว ทิ ้งให้ แห้ งอย่ำงน้ อย 10 – 12 ชัว่ โมง
ก่อนทำสีทบั หน้ ำ

ขัน้ ที่ 3 กำรทำสีพืน้ เสริมและสีทบั หน้ ำ

ทำสีรองพื ้นเสริมดูลกั ซ์ บริลเลียนซ์ โกลด์ สูตรน ้ำสีเหลือง หรื อ แดง จำนวน 1-2 เที่ยว โดยทิ ้งระยะห่ำงระหว่ำงสีที่
ทำชั ้นแรกและชั ้นถัดไป 30 นำที - 2 ชัว่ โมง และทำสีทบั หน้ ำด้ วย สีทองคำ ดูลกั ซ์ บริลเลียนซ์ โกลด์ สูตรน ้ำ
จำนวน 2-3 เที่ยว โดยทิ ้งระยะห่ำงระหว่ำงสีที่ทำชั ้นแรกและชั ้นถัดไป 2 ชัว่ โมง

ทำสีรองพื ้นปูนสูตรประสิทธิภำพสูง ดูลกั ซ์ เวเธ่อร์ ชีลด์ พำวเวอร์ พลัส ไพร์ เมอร์ 1 เที่ยว ทิ ้งให้ แห้ งอย่ำงน้ อย 2-4
ชัว่ โมง ก่อนทำสีทบั หน้ ำ

การสงวนสิทธิ์เรียกร้ อง: รายละเอียดข้ างบนนี ้มาจากการทดลอง เพื่อเป็ นการแนะนาในการใช้ งาน เนื่องจากสีถกู นาไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันใน สิ่งอื่นใดนอกจากุณภภาพของสีเท่านัน้
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
บริกำรลูกค้ ำสัมพันธ์ โทรศัพท์ (662) 572-8888 โทรสำร (662) 572-8889, www.dulux.co.th
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