
ดูลักซ์ อินสไปร์ 
สีน ้ำอะครีลิคอิมัลชัน ส้ำหรับทำภำยใน 

ดลูกัซ์ อินสไปร์ เป็นสีน ำ้อะครีลิคส ำหรับผนังภำยในบ้ำนหรืออำคำร ให้สีสวยคงทนแม้เวลำจะผ่ำนไปยำวนำน ด้วยเทคโนโลยี “โครมำ
ไบรท์” ท่ีท ำให้สีสวยสดใสยำวนำน ให้คณุหมดห่วงเร่ืองกำรทำสีใหมไ่ปอีกหลำยปี นอกจำกนี ้สีดลูกัซ์ อินสไปร์ ยงัทรงประสิทธิภำพในกำร
ป้องกนัเชือ้รำได้เป็นอยำ่งดี มีสำรประกอบอินทรีย์ระเหยได้ในปริมำณต ่ำ ดลูกัซ์ อินสไปร์ เพียงหนึ่งเดียวแห่งควำมคุ้มค่ำ ให้คณุเนรมติบ้ำน
ให้น่ำอยูส่วยทนไปอีกนำน 

ก่อนกำรทำสีทกุครัง้ พืน้ผิวจะต้องแห้ง สะอำด ปรำศจำกฝุ่ นละออง เศษซีเมนต์ ครำบไขมนั และสิ่งสกปรกต่ำงๆ หำกมีรอยแตกร้ำวกว้ำงไมเ่กิน 1 มม. ให้ซ่อมด้วยสีโป๊ว  
ดลูกัซ์ อะครีลิค ฟิลเลอร์ 1040 ขดัแต่งให้เรียบ หำกต้องกำรเพิ่มควำมเนียนเรียบให้กบัพืน้ผิว หรือปรับซ่อมผิวคอนกรีตท่ีมีปัญหำ ให้ฉำบทัง้ผนังด้วย ดูลักซ์ สมทูโอเวอร์ 
แล้วขดัแต่งให้เรียบและให้แน่ใจว่ำผนงัไมม่ีรอยร่ัวซึมของน ำ้ เพ่ือป้องกนัฟิล์มสีโป่งพองภำยหลงั 

ประเภทสี สีน ำ้อะครีลิค  
ลกัษณะฟิล์มสี                                  กึ่งเงำและด้ำน 
ขนำดบรรจ ุ                                     1 และ 5 ยเูอสแกลลอน (สีส ำเร็จรูปจำกโรงงำน) / 3 และ 9 ลิตร (สีสัง่ผสมจำกเคร่ืองผสมสี) 
เฉดสี โปรดดจูำกแคตตำล็อคสีดลูกัซ์ อินสไปร์ หรือแคตตำล็อคเคร่ืองผสมสี Dulux Let’s Colour 
เนือ้สีโดยปริมำตร 30 - 40%
ระยะเวลำแห้งสมัผสั อยำ่งน้อย 30 นำที 
ระยะเวลำทำทบั 30 นำที - 2 ชัว่โมง 
ระยะเวลำแห้งสมบรูณ์ อยำ่งน้อย 7 วนั 
กำรครอบคลมุพืน้ท่ีตำมทฤษฎี             35 - 40 ตร.ม. / เท่ียว / แกลลอน 
*พืน้ท่ีครอบคลมุเป็นคำ่ทำงทฤษฎี อำจแตกตำ่งจำกกำรใช้งำนจริงไมเ่กิน 20% 

วิธีกำรใช้งำน แปรง ลกูกลิง้ หรือเสปรย์ 
กำรผสมก่อนใช้งำน ใช้ได้ทนัที หรือหำกต้องกำรผสม ให้เติมน ำ้สะอำด 1 ส่วนต่อสี 10 ส่วน (10%) 
กำรท ำควำมสะอำด ล้ำงท ำควำมสะอำดอปุกรณ์ด้วยน ำ้เปลำ่ทนัทีหลงักำรใช้งำน 
กำรเช็ดล้ำงฟิล์มสี ควรทิง้ให้แห้งอยำ่งน้อย 14 วนั ก่อนล้ำงท ำควำมสะอำดได้ 
ข้อแนะน ำในกำรใช้สีสดเข้ม : ธรรมชำตขิองสีสด มีข้อจ ำกดัในเร่ืองกำรกลบมดิ อำจต้องเพิม่จ ำนวนเท่ียวในกำรทำ หรือใช้สีอ่อนกวำ่ในเฉดใกล้เคียงกนัเป็นสีพืน้ 

• ฟิล์มสียดึเกำะผนงัดีเยี่ยม ไมห่ลดุล่อนง่ำย 
• เช็ดล้ำงท ำควำมสะอำดได้ง่ำย (กึ่งเงำ) 
• ไมผ่สมสำรตะกัว่และปรอท 

 ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัตขิองฟิล์มสี   

 วิธีการใช้งาน 

ระบบการทาสี 

บริษัท อัค๊โซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั (ช่ือเดิม บริษัท สี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั) 34/5 หมู ่1 ถนนแจ้งวฒันะ คลองเกลือ ปำกเกร็ด นนทบรีุ 11120   
บริกำรลกูค้ำสมัพนัธ์ โทรศพัท์ (662) 572-8888 โทรสำร (662) 572-8889, www.dulux.co.th, www.facebook.com/duluxthailand 

การสงวนสิทธ์ิเรียกร้อง: รายละเอียดข้างบนนีม้าจากการทดลอง เพ่ือเป็นการแนะน าในการใช้งาน เน่ืองจากสีถกูน าไปใช้ ในภาวะแตกตา่งกนั บริษัทฯจงึไมส่ามารถรับประกนัในสิ่งอ่ืนใดนอกจากคณุภาพของสีเท่านัน้ 

ขัน้ที่ 1 กำรเตรียมพืน้ผิว 
- พืน้ผิวปนูใหม่ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียงัอยู่ในสภาพดี ทิง้พืน้ผิวปนูแห้งสนทิอยำ่งน้อย 1 เดือน หลงัจำกฉำบปนู มีความชืน้ ไมเ่กิน 14 % 
- พืน้ผิวปนูเก่าทีเ่สือ่มสภาพ ควรขดัล้ำงสีเดิมท่ีเส่ือมสภำพออกให้หมด บริเวณท่ีมีเชือ้รำ หรือตะไคร่น ำ้ ให้ล้ำงด้วยน ำ้สะอำด ทิง้ให้

แห้งแล้วทำด้วยน ำ้ยำก ำจดัเชือ้รำและตะไคร่น ำ้ ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ โมลด์วอช โดยทำทิง้ไว้ข้ำมคืน 
จำกนัน้ขดัล้ำงออกด้วยน ำ้ให้สะอำด ทิง้ไว้ให้แห้งสนทิ 
กำรขดั หรือกำรขจดัเนือ้ฟิล์มสีด้วยควำมร้อน อำจท ำให้เกิดฝุ่ น/หรือฟมูอนัตรำย หำกท ำได้ควรใช้วีธีกำร
ขดัด้วยแปรงและน ำ้แทน ควรปฏิบตังิำนในท่ีท่ีมอีำกำศถ่ำยเทสะดวกและสวมอปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคล
ท่ีเหมำะสม 

ขัน้ที่ 2 กำรทำสีรองพืน้ 
- พืน้ผิวปนูใหม่ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียงัอยู่ในสภาพดี ทำสีรองพืน้ปนูทำภำยใน ดลูกัซ์ ไพร์เมอร์ชีลด์ จ ำนวน 1 เท่ียว ทิง้ให้แห้งอยำ่งน้อย 30 นำที - 2 ชัว่โมง 

ก่อนทำสีทบัหน้ำ 
- พืน้ผิวปนูเก่าทีเ่สือ่มสภาพ เป็นฝุ่ นชอล์กหรือไม้สงัเคราะห์   
ไฟเบอร์ซีเมนต์หรือพืน้ผิวที่มีการใชว้สัดฉุาบเรียบ 

ทำน ำ้ยำรองพืน้ปนูเก่ำ เพ่ือเสริมกำรยดึเกำะ ดลูกัซ์ มำซีล จ ำนวน 1 เท่ียว ทิง้ให้แห้งอยำ่งน้อย 10 – 12 
ชัว่โมง ก่อนทำสีทบัหน้ำ 

- พืน้ผิวปนูใหม่และปนูเก่า ที่มีความชืน้สูงสดุ 25% ทำสีรองพืน้ปนูสตูรประสทิธิภำพสงู ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ พำวเวอร์พลสั ไพร์เมอร์ 1 เท่ียว ทิง้ให้แห้งอยำ่ง
น้อย 2 - 4 ชัว่โมง ก่อนทำสีทบัหน้ำ 
 

 ขัน้ที่  3  กำรทำสีทบัหน้ำ ทำสีทบัหน้ำด้วยสีดลูกัซ์  อินสไปร์ ส ำหรับทำภำยใน อยำ่งน้อย 2 เท่ียว โดยทิง้ระยะห่ำงระหวำ่งสีท่ีทำ
ชัน้แรกและชัน้ถดัไป ประมำณ 30 นำที – 2 ชัว่โมง 

• ไมม่ีกลิ่นฉนุรุนแรง 
• ป้องกนัเชือ้รำและมีสำรอินทรีย์ระเหยในปริมำณต ่ำ (Low VOCs) 
• ไมผ่สมสำรตะกัว่และปรอท 
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