ดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ โมลด์วอช
น้ำยำก้ำจัด และยับยังเชือรำ และตะไคร่น้ำ
น ้ำยำกำจัด และยับยั ้งเชื ้อรำและตะไคร่น ้ำ ดูลกั ซ์ เวเธ่อร์ ชีลด์ โมลด์วอช สูตรประสิทธิภำพ ที่ใช้ ในกำรกำจัดเชื ้อรำและตะไคร่น ้ำบนผนังได้ อย่ำง
หมดจด สำมำรถแทรกซึมเข้ ำไปตำมรู พรุ นของผนังได้ ลึกมำกกว่ำ อีกทั ้งยับยั ้งกำรเจริ ญเติบโตของเชื ้อรำที่ไม่พึงประสงค์ ช่วยให้ สีทับหน้ ำคง ทน
ยำวนำน ปลอดภัยต่อกำรใช้ งำน ไม่มีผลกระทบต่อกำรยึดเกำะของฟิ ล์มสี
คาแนะนาเพิ่มเติม
เพื่อประสิทธิภำพสูงสุดควรใช้ ค่กู บั ผลิตภัณฑ์ดลู กั ซ์ เวเธ่อร์ ชีลด์อื่นๆตำมควำมเหมำะสมของแต่ละสภำพพื ้นผิวในทุกๆขั ้นตอนของระบบกำรทำสี
- สีทบั หน้ ำ ดูลกั ซ์ เวเธ่อร์ ชีลด์ อัลติมำ่ แบบกึ่งเงำ หรื อ เนียน
- สีรองพื ้นปูนกันด่ำง ดูลกั ซ์ เวเธ่อร์ ชีลด์ ซูเปอร์ ไพร์ เมอร์
ข้ อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัตขิ องฟิ ล์ มสี
ประเภทสี
น ้ำยำกำจัดเชื ้อรำ และตะไคร่น ้ำ
ลักษณะฟิ ล์มสี
สีใส
ขนำดบรรจุ
3 ลิตร
ระยะเวลำแห้ งสัมผัส
2 – 4 ชัว่ โมง
กำรครอบคลุมพื ้นที่ตำมทฤษฎี
10 – 20 ตร.ม. / เที่ยว / ลิตร
*พื ้นที่ครอบคลุมเป็ นค่ำทำงทฤษฎี อำจแตกต่ำงจำกกำรใช้ งำนจริงไม่เกิน 20%

วิธีการใช้ งาน
วิธีกำรใช้ งำน
กำรผสมก่อนใช้ งำน

ทำด้ วยแปรง
ใช้ ได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องผสม

ระบบการทาสี
ก่อนกำรทำสีทกุ ครัง้ พื ้นผิวจะต้ องแห้ ง สะอำด ปรำศจำกฝุ่ นละออง เศษซีเมนต์ ครำบไขมัน และสิ่งสกปรกต่ำงๆ หำกมีรอยแตกร้ ำวกว้ ำงไม่เกิ น 1 มม. ให้ ซ่อมด้ วยสีโป๊ ว
ดูลกั ซ์ 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 การเตรียมพืน้ ผิว
ขูดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภำพหรื อหลุดล่อนออกก่อนทำน ้ำยำกำจัดและยับยั ้งเชื ้อรำ และตะไคร่น ้ำ ดูลกั ซ์ เวเธ่อร์ ชีลด์
โมลด์วอช ด้ วยแปรงให้ ทวั่ บริเวณ โดยเฉพำะจุดที่มีกำรแพร่เชื ้อรำ และตะไคร่น ้ำ ทิ ้งให้ แห้ ง 24 ชัว่ โมง แล้ วล้ ำงออก
ด้ วยน ้ำสะอำด หรื อขัดด้ วยแปรง ก่อนทำสีทกุ ครัง้ ต้ องล้ ำงทำควำมสะอำดพื ้นผิวให้ ปรำศจำกฝุ่ นละออง
เศษซีเมนต์ ครำบไขมัน และสิ่งสกปรกต่ำงๆ หรื ออำจใช้ กระดำษทรำยขัดฝุ่ น ออกให้ หมดก่อน ซ่อมแซมตกแต่งรอย
แตกร้ ำวบนพื ้นผิวด้ วยสีโป๊ วดูลกั ซ์ อะครี ลิค ฟิ ลเลอร์ 1040 ขัดแต่งให้ เรี ยบ
กำรขัดแห้ งด้ วยกระดำษทรำย กำรตัดด้ วยเปลวไฟ และ/หรื อกำรเชื่อมบนฟิ ล์มสีที่แห้ งแล้ ว จะทำให้ เกิดฝุ่ นและ/
หรื อละอองและ/หรื อควันที่เป็ นอันตรำย หำกเป็ นไปได้ ควรใช้ วธิ ีขดั น ้ำ หำกไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสโดยมี
ระบบระบำยอำกำศเฉพำะที่ได้ ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทำงเดินหำยใจที่เหมำะสม
ขัน้ ที่ 2 การทาสีรองพืน้
- พืน้ ผิ วปูนใหม่ไม่เคยทาสี หรื อทาสี แล้วสี ยงั อยู่ในสภาพดี ทำสีรองพื ้นปูนใหม่กนั ด่ำง ดูลกั ซ์ เวเธ่อร์ ชีลด์ ซุเปอร์ ไพร์ เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว ทิ ้งให้ แห้ งอย่ำงน้ อย 2 ชัว่ โมง
ก่อนทำสีทบั หน้ ำ
- พืน้ ผิ วปูนเก่าทีเ่ สือ่ มสภาพ เป็ นฝุ่ นชอล์กหรื อไม้
สังเคราะห์ ไฟเบอร์ ซีเมนต์ หรื อพืน้ ผิ วที ่มีการใช้วสั ดุฉาบ
เรี ยบ

ทำน ้ำยำรองพื ้นปูนเก่ำ เพื่อเสริมสภำพ ดูลกั ซ์ มำชีล A200-743 จำนวน 1 เที่ยว ทิ ้งให้ แห้ งอย่ำงน้ อย 10-12 ชัว่ โมง
ก่อนทำสีทบั หน้ ำ

ขัน้ ที่ 3 การทาสีทบั หน้ า

ทำสีทบั หน้ ำด้ วย สีน ้ำสำหรับทำภำยนอก และ/หรื อ สีน ้ำสำหรับทำภำยในตระกูล ดูลกั ซ์ อย่ำงน้ อย 2 เที่ยว โดย
ทิ ้งระยะห่ำงระหว่ำงสีที่ทำชั ้นแรกและชั ้นถัดไป ประมำณ 30 นำที – 2 ชัว่ โมง

การสงวนสิทธิ์เรียกร้ อง: รายละเอียดข้ างบนนี ้มาจากการทดลอง เพื่อเป็ นการแนะนาในการใช้ งาน เนื่องจากสีถกู นาไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันใน สิ่ งอื่นใดนอกจากณภาภาพของสีเท่านัน้
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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