สีทองคำดูลักซ์ บริลเลียนซ์ โกลด์
สูตรนำมันอะครีลิคคุณภำพสูงเกรดพรีเมี่ยม
สีทองคำดูลักซ์ บริลเลียนซ์ โกลด์ สูตรน ้ำมันอะครี ลิคคุณภำพสูงเกรดพรี เมีย่ ม ด้ วยสูตรสีทองคำที่ไม่ผสมสำรเบนซีนที่ทำให้ ก่อมะเร็ง ผลิตจำกผง
สีทองชนิดพิเศษช่วยให้ เฉดสีทองสวยงำม เจิดจรัส ดูสง่ำงำม เหมำะสำหรับพื ้นผิวเหล็ก ไม้ สำมำรถใช้ ได้ ทั ้งภำยนอกและภำยใน รังสรรค์เฉดสีทอง
เปล่งประกำยระยิบระยับ แสดงถึงควำมเจริญรุ่งโรจน์และควำมศักดิ์สิทธิ์ และรวมคุณสมบัติอื่นๆ ดังนี ้
- สีทองเปล่งประกำยยำวนำน ไม่ซีดจำง ไม่หมองดำหรื อคล ้ำ
- ต้ ำนทำนครำบสกปรก และฝุ่ น
- ทนทำนต่อทุกสภำวะอำกำศ
- ไม่ผสมสำรตะกัว่ สำรปรอท และ โลหะหนัก
- เรี ยบเนียน กลบมิดดี ได้ พื ้นที่มำก
- สูตรไม่ผสมสำรเบนซีนที่ทำให้ ก่อมะเร็ง
ข้ อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัตขิ องฟิ ล์ มสี
ประเภทสี
ลักษณะฟิ ล์มสี
ขนำดบรรจุ
เฉดสี
เนื ้อสีโดยปริมำตร
ระยะเวลำแห้ งสัมผัส
ระยะเวลำทำทับ
ระยะเวลำแห้ งสมบูรณ์
กำรครอบคลุมพื ้นที่ตำมทฤษฎี

สีน ้ำมันอะครี ลิค
ชนิดเงำ
0.236 ลิตร, 1/4 ยูเอสแกลลอน, 1 ยูเอสแกลลอน (สีเบอร์ )
สีทองคำ เบอร์ GS900, สีรองพื ้นเสริมเหลือง เบอร์ GS910
42%
2 ชัว่ โมง
4 ชัว่ โมง
7 วัน
30-35 ตร.ม. / เที่ยว / ยูเอสแกลลอน

*พื ้นที่ครอบคลุมเป็ นค่ำทำงทฤษฎี อำจแตกต่ำงจำกกำรใช้ งำนจริงไม่เกิน +-20%

วิธีการใช้ งาน
วิธีกำรใช้ งำน
กำรผสมก่อนใช้ งำน
กำรทำควำมสะอำด

ทำด้ วยแปรง หรื อสเปรย์
สำมำรถใช้ ได้ ทนั ที หรื อเติมน ้ำยำผสมสีน ้ำมันดูลกั ซ์ (T850-411) 1 ส่วน ต่อสี 10 ส่วน (ไม่เกิน 10%)
ล้ ำงทำควำมสะอำดอุปกรณ์ด้วย น ้ำยำผสมสีน ้ำมันดูลกั ซ์ (T850-411) ทันทีหลังกำรใช้ งำน

ระบบการทาสี
ขัน้ ที่ 1 กำรเตรียมพืน้ ผิว
- พืน้ ผิ วไม้ใหม่

พื ้นผิวต้ องสะอำด แห้ ง ปรำศจำกขุยไม้ ควรไสหรื อขัดให้ เรี ยบก่อนทำสี เพื่อให้ สีซมึ เข้ ำเนื ้อไม้ ได้ ดี

- พืน้ ผิ วไม้เก่า

ในกรณีที่สีเดิมยังอยูใ่ นสภำพดี ควรขัดด้ วยกระดำษทรำยละเอียด ให้ พื ้นผิวมีควำมหยำบขึ ้นอีกเล็กน้ อย
เพื่อเสริมกำรยึดเกำะของสีใหม่ให้ ดียงิ่ ขึ ้น แต่หำกสีเสื่อมสภำพให้ ขดั สีเดิมออกให้ หมดจนถึงเนื ้อไม้ ให้ แน่ใจ
ว่ำพื ้นผิวสะอำด แห้ ง ปรำศจำกขุยไม้

- โลหะใหม่
- โลหะเก่า

ต้ องขัดสนิมและล้ ำงครำบไขมันที่เคลือบกันสนิมออก เพื่อช่วยกำรยึดเกำะของเนื ้อสี
ในกรณีที่สีเดิมยังอยูใ่ นสภำพดี ควรขัดพื ้นผิวให้ มคี วำมหยำบ แต่หำกสีเสื่อมสภำพให้ ขดู สีเดิมและขูดสนิม
ออกให้ หมด

ขัน้ ที่ 2 กำรทำสีรองพืน้
- พืน้ ผิ วไม้ใหม่
(เพือ่ เสริ มการยึดเกาะ)
- พืน้ ผิ วไม้เก่า

ทำสีรองพื ้นไม้ ดูลกั ซ์ อลูมเิ นียม วู้ดไพร์ มเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว เพื่อป้องกันยำงไม้ และป้องกันน ้ำยำรักษำ
เนื ้อไม้ ไม่ให้ ซมึ ออกมำผสมกับสีทบั หน้ ำ ทิ ้งระยะเวลำให้ แห้ งสนิทประมำณ 8-10 ชัว่ โมง
สำมำรถทำสีรองพื ้นเสริมดูลกั ซ์ บริลเลียนซ์ โกลด์ สูตรน ้ำมันสีเหลืองได้ โดยไม่ต้องทำสีรองพื ้น

- โลหะใหม่

สำมำรถทำสีรองพื ้นเสริมดูลกั ซ์ บริลเลียนซ์ โกลด์ สูตรน ้ำมันสีเหลืองได้ โดยไม่ต้องทำสีรองพื ้น

- โลหะเก่า
(เพือ่ เสริ มการยึดเกาะ)

ทำสีรองพื ้นโลหะกันสนิม ดูลกั ซ์ เรดอ็อกไซด์ จำนวน 1 เที่ยว เพื่อป้องกันสนิม ทิ ้งให้ ระยะเวลำให้ แห้ งสนิท
ประมำณ 6-8 ชัว่ โมง

ขัน้ ที่ 3 กำรทำสีรองพืน้ เสริม และสีทองทับหน้ ำ

ทำสีรองพื ้นเสริมดูลกั ซ์ บริลเลียนซ์ โกลด์ สูตรน ้ำมันสีเหลือง จำนวน 1-2 เที่ยว โดยทิ ้งระยะห่ำงระหว่ำงสีที่
ทำชั ้นแรกและชั ้นถัดไป อย่ำงน้ อย 2 ชัว่ โมง และทำสีทบั หน้ ำด้ วย สีทองคำ ดูลกั ซ์ บริ ลเลียนซ์ โกลด์ สูตร
น ้ำมัน จำนวน 2-3 เที่ยว โดยทิ ้งระยะห่ำงระหว่ำงสีที่ทำชั ้นแรกและชั ้นถัดไป อย่ำงน้ อย 2 ชัว่ โมง

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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