ดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ เพาเวอร์พลัส ไพร์มเมอร์
สีรองพื้นปูนประสิทธิภาพสูง สาหรับผนังปูนเก่าเสื่อมสภาพ และปูนใหม่
ดูลักซ์ เวเธ่ อร์ ชีลด์ เพาเวอร์ พลัส ไพร์ มเมอร์ ผลิตภัณฑ์รองพื ้นปูนชนิดประสิทธิภาพสูง ระดับซูเปอร์ พรี เมี่ยม ผลิตจากอะครี ลิค สูตรโซลเวนท์
เบส ผสมผงสี เหมาะอย่างยิง่ ในการใช้ ปกป้องสาหรับผนังปูนเก่าเสื่อมสภาพ และผนังปูนฉาบเสร็จใหม่ พัฒนาขึ ้นพิเศษเพื่อช่วยฟื น้ สภาพผิว หนังที่
เสื่อมสภาพ และเพิ่มพลังการปกป้องผนังและสีทาทับหน้ าให้ สวยทนนาน
- ป้องกันสีทบั หน้ าเปลี่ยนไปเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีกบั ปูนฉาบ โดยเฉพาะการเกิดคราบสี น ้าตาล
- ป้องกันเชื ้อรา และตะไคร้ น ้า
- ไม่ผสมสารปรอท และสารตะกัว่
- ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันคราบเกลือและด่างในปูน เหมาะสาหรับพื ้นผิวที่มีความชื ้นสูง
- ทาทับบนผิวปูนหลังฉาบเสร็จได้ ใน 2 วัน
- กาวสูตรพิเศษ ประสิทธิภาพยึดเกาะดีเยี่ยมช่วยป้องกันปั ญหาการโป่ งพอง และลอกล่อนของสีทบั หน้ า
- สูตรผสมผงสี เพิ่มการกลบมิดดีทั ้งผนังปูนใหม่ และผนังปูนเก่าเสื่อมสภาพ ช่วยให้ ตรวจสอบงานได้
คาแนะนาเพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการปกป้อง ควรใช้ ค่กู บั ผลิตภัณฑ์ดลู กั ซ์ เวเธ่อร์ ชีลด์อื่นๆ ตามขั ้นตอนของระบบการทาสี
- น ้ายากาจัดและยับยั ้งเชื ้อราและตะไคร่น ้า ดูลกั ซ์ เวเธ่อร์ ชีลด์ โมลด์วอซ
- สีทาทับหน้ าสาหรับภายนอก ดูลกั ซ์ เวเธ่อร์ ชีลด์ พาวเวอร์ เฟล็กซ์ หรื อ ดูลกั ซ์ เวเธ่อร์ ชีลด์ ไฮโดรเฟรช หรื อ ดูลกั ซ์ เวเธ่อร์ ชีลด์ อัลติมา่
ข้ อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัตขิ องฟิ ล์ มสี
ประเภทสี
สีรองพื ้นปูนน ้ามัน อะครี ลิค
ลักษณะฟิ ล์มสี
ด้ าน
ขนาดบรรจุ
1 และ 5 ยูเอสแกลลอน
เฉดสี
ขาว
เนื ้อสีโดยปริมาตร
30-35%
ระยะเวลาแห้ งสัมผัส
ไม่น้อยกว่า 30 นาที
ระยะเวลาทาทับ
2-4 ชัว่ โมง
การครอบคลุมพื ้นที่ตามทฤษฎี
35-40 ตร.ม. / เที่ยว / ยูเอสแกลลอน
*พื ้นที่ครอบคลุมเป็ นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้ งานจริงไม่เกิน 20%
วิธีการใช้ งาน
วิธีการใช้ งาน
การผสมเจือจาง
การทาความสะอาด

ทาด้ วยแปรง ลูกกลิ ้ง หรื อสเปรย์
สามารถใช้ ได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องผสม แต่ถ้าต้ องการเจือจาง ให้ ผสมกับน ้ายาผสม สีน ้ามันดูลกั ซ์ T850-411 ไม่เกิน
10%
น ้ายาผสมสีน ้ามันดูลกั ซ์ T850-411

ระบบการทาสี
ก่อนการทาสีทกุ ครัง้ พื ้นผิวจะต้ องแห้ ง สะอาด ปราศจากฝุ่ นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ หากมีรอยแตกร้ าวกว้ างไม่เกิ น 1 มม. ให้ ซ่อมด้ วยสีโป๊ ว ดูลกั ซ์
อะครี ลิค ฟิ ลเลอร์ 1040 ขัดแต่งให้ เรี ยบ หากต้ องการเพิม่ ความเนียนเรี ยบให้ กบั พื ้นผิว หรื อปรับซ่อมผิวคอนกรี ตที่มีปัญหา ให้ ฉาบทั ้งผนังด้ วย ดูลกั ซ์ สมูทโอเวอร์ แล้ วขัดแต่งให้
เรี ยบและให้ แน่ใจว่าผนังไม่มีรอยรั่วซึมของน ้า เพื่อป้องกันฟิ ล์มสีโป่ งพองภายหลัง
ขัน้ ที่ 1 การเตรียมพืน้ ผิว
- พืน้ ผิ วปูนใหม่ ไม่เคยทาสี หรื อทาสี แล้วสียงั อยู่ในสภาพดี
- พืน้ ผิ วปูนเก่าทีเ่ สือ่ มสภาพ

ทาทับพื ้นผิวปูนหลังฉาบเสร็จ 2 วัน หลังจากฉาบปูน มีความชื ้น ไม่เกิน 25 %
ควรขัดล้ างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้ หมด บริเวณที่มีเชื ้อรา หรื อตะไคร่น ้า ให้ ล้างด้ วยน ้าสะอาด ทิ ้งให้ แห้ งแล้ ว
ทาด้ วยน ้ายากาจัดเชื ้อราและตะไคร่น ้า ดูลกั ซ์ เวเธ่อร์ ชีลด์ โมลด์วอช โดยทาทิ ้งไว้ ข้ามคืน จากนั ้นขัดล้ างออก
ด้ วยน ้าให้ สะอาด ทิ ้งไว้ ให้ แห้ งสนิท

ขัน้ ที่ 2 การทาสีรองพืน้
(พืน้ ผิวปูนใหม่ หรื อปูนเก่ าที่มีความชืน้ ไม่ เกิน 25%)

ทาสีรองพื ้นปูนดูลกั ซ์ เวเธ่อร์ ชีลด์ เพาเวอร์ พลัส ไพร์ มเมอร์ จานวน 1 เที่ยว
ทิ ้งให้ แห้ งอย่างน้ อย 2 - 4ชัว่ โมง ก่อนทาสีทบั หน้ า

ขัน้ ที่ 3 การทาสีทบั หน้ า

ทาสีทบั หน้ าด้ วยสี ดูลกั ซ์ เวเธ่อร์ ชีลด์ หรื อสีทบั หน้ าดูลกั ซ์ อย่างน้ อย 2 เที่ยว โดยทิ ้งระยะห่างระหว่างสีที่ทา
ชั ้นแรกและชั ้นถัดไป ประมาณ 30 นาที – 2 ชัว่ โมง

การสงวนสิทธิ์เรียกร้ อง: รายละเอียดข้ างบนนี ้มาจากการทดลอง เพื่อเป็ นการแนะนาในการใช้ งาน เนื่องจากสีถกู นาไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันใน สิ่ งอื่นใดนอกจากณภาภาพของสีเท่านัน้
บริษัท อัค๊ โซ่ โนเบล เพ้ นท์ส (ประเทศไทย) จากัด (ชื่อเดิม บริษัท สี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) จากัด) 34/5 หมู่ 1 ถนนแจ้ งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
บริการลูกค้ าสัมพันธ์ โทรศัพท์ (662) 572-8888 โทรสาร (662) 572-8889, www.dulux.co.th
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