ดูลักซ์ วอเตอร์เบส กลอส
สีเคลือบเงาสูตรน้า ส้าหรับไม้ โลหะ ไม้ฝาสังเคราะห์และปูน
ดูลกั ซ์ วอเตอร์ เบส กลอส นวัตกรรมสีเคลือบเงาสูตรน ้า สาหรับพื ้นผิวไม้ โลหะ ไม้ ฝาสังเคราะห์และปูน ใช้ ได้ ทั ้งภายนอกและภายใน ผลิต
จากอะครี ลคิ แท้ ให้ พื ้นผิวสวยหรู เงางามยาวนาน ไม่เปลี่ยนเป็ นสีเหลือง ปราศจากส่วนผสมของน ้ามันและทินเนอร์ ทาให้ ปลอดกลิน่ ฉุน
รุนแรง และมีจากสารอินทรี ย์ระเหยได้ ในปริมาณต่า (Low VOCs) ไม่ผสมสารตะกัว่ และปรอท แห้ งเร็ว ทาง่าย
*ควรใช้ แปรงหรื อลูกกลิ ้งขนเรี ยบเท่านั ้น เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สดุ
• สูตรน ้า 100% แห้ งเร็วภายใน 1 – 3 ชัว่ โมง
• มีสำรอินทรี ย์ระเหยในปริมำณต่ำ (Low VOCs)
• กลิ่นอ่อน
• ไม่ผสมสำรตะกัว่ และปรอท
• ป้องกันสนิมและเชื ้อรา
ข้ อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัตขิ องฟิ ล์ มสี
ประเภทสี
ลักษณะฟิ ล์มสี
ขนำดบรรจุ
เฉดสี
เนื ้อสีโดยปริมำตร
ระยะเวลำแห้ งสัมผัส
ระยะเวลำทำทับ
ระยะเวลำแห้ งสมบูรณ์
กำรครอบคลุมพื ้นที่ตำมทฤษฎี

สีน ้ำอะครี ลิค
เงำ
3 ลิตร (สีสงั่ ผสมจำกเครื่ องผสมสี)
โปรดดูจำกแคตตำล็อคสีดลู กั ซ์ วอเตอร์ วอเตอร์ เบส กลอส หรื อแคตตำล็อคเครื่ องผสมสี Dulux Let’s Colour
34-38 %
1 ชัว่ โมง
1 – 3 ชัว่ โมง
อย่ำงน้ อย 7 วัน
10-12 ตร.ม. / เที่ยว / ลิตร

*พื ้นที่ครอบคลุมเป็ นค่ำทำงทฤษฎี อำจแตกต่ำงจำกกำรใช้ งำนจริงไม่เกิน 20%

วิธีการใช้ งาน
วิธีกำรใช้ งำน
แปรงหรื อลูกกลิ ้งขนเรี ยบเท่ำนั ้น
กำรผสมก่อนใช้ งำน
ใช้ ได้ ทนั ที ไม่ต้องผสมน ้ำ
กำรทำควำมสะอำด
ล้ ำงทำควำมสะอำดอุปกรณ์ด้วยน ้ำเปล่ำทันทีหลังกำรใช้ งำน
กำรเช็ดล้ ำงฟิ ล์มสี
ควรทิ ้งให้ แห้ งอย่ำงน้ อย 14 วัน ก่อนล้ ำงทำควำมสะอำดได้
ข้ อแนะนำในกำรใช้ สีสดเข้ ม : ธรรมชำติของสีสด มีข้อจำกัดในเรื่ องกำรกลบมิด อำจต้ องเพิม่ จำนวนเที่ยวในกำรทำ หรื อใช้ สีอ่อนกว่ำในเฉดใกล้ เคียงกันเป็ นสีพื ้น
ระบบการทาสี
กำรเตรี ยมพืน้ ผิว สำหรั บพืน้ ผิวไม้
- พืน้ ผิ วไม้ใหม่
-พืน้ ผิ วไม้เก่า
กำรทำสีรองพืน้
กำรทำสีทบั หน้ ำ

กำรเตรี ยมพืน้ ผิว สำหรั บพืน้ โลหะ
- โลหะใหม่
- โลหะเก่า
กำรทำสีรองพืน้
กำรทำสีทบั หน้ ำ

พื ้นผิวต้ องสะอำด แห้ ง ปรำศจำกขุยไม้ ควรไสหรื อขัดให้ เรี ยบก่อนทำสี เพื่อให้ สีซมึ เข้ ำเนื ้อไม้ ได้ ดี
ในกรณีที่สีเดิมยังอยูใ่ นสภำพดี ควรขัดด้ วยกระดำษทรำยละเอียด ให้ พื ้นผิวมีควำมหยำบขึ ้นอีกเล็กน้ อย เพื่อ
เสริมกำรยึดเกำะของสีใหม่ให้ ดียงิ่ ขึ ้น แต่หำกสีเสื่อมสภำพให้ ขดั สีเดิมออกให้ หมดจนถึงเนื ้อไม้ ให้ แน่ใจว่ำพื ้นผิว
สะอำด แห้ ง ปรำศจำกขุยไม้ ก่อนทำชั ้นถัดไป
ทำสีรองพื ้นสูตรน ้ำ ดูลกั ซ์ วอเตอร์ เบส กลอส สำหรับไม้ และโลหะ ทิ ้งให้ แห้ งอย่ำงน้ อย 30 นำที
ทำสีทบั หน้ ำด้ วย สีเคลือบเงำสูตรน ้ำ ดูลกั ซ์ วอเตอร์ เบส กลอส 2 เที่ยว ด้ วยแปรงทำสี หรื อ ลูกกลิ ้งขนเรี ยบ โดย
ทิ ้งระยะห่ำงก่อนทำทับชั ้นถัดไปอย่ำงน้ อย 1 - 3 ชัว่ โมง

ต้ องขัดสนิมและล้ ำงครำบไขมันที่เคลือบกันสนิมออก เพื่อช่วยกำรยึดเกำะของเนื ้อสี
ในกรณีที่สีเดิมยังอยูใ่ นสภำพดี ควรขัดพื ้นผิวให้ มคี วำมหยำบ แต่หำกสีเสื่อมสภำพให้ ขดู สีเดิมและขูดสนิมออก
ให้ หมด
ทำสีรองพื ้นสูตรน ้ำ ดูลกั ซ์ วอเตอร์ เบส กลอส สำหรับไม้ และโลหะ ทิ ้งให้ แห้ งอย่ำงน้ อย 30 นำที
ทำสีทบั หน้ ำด้ วย สีเคลือบเงำสูตรน ้ำ ดูลกั ซ์ วอเตอร์ เบส กลอส 2 เที่ยว ด้ วยแปรงทำสี หรื อ ลูกกลิ ้งขนเรี ยบ โดย
ทิ ้งระยะห่ำงก่อนทำทับชั ้นถัดไปอย่ำงน้ อย 1 - 3 ชัว่ โมง

การสงวนสิทธิ์เรียกร้ อง: รายละเอียดข้ างบนนี ้มาจากการทดลอง เพื่อเป็ นการแนะนาในการใช้ งาน เนื่องจากสีถกู นาไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันใน สิ่ งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านัน้
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, www.facebook.com/duluxthailand
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