
ดูลักซ์ สมูทโอเวอร์   
อะครีลิคส ำเร็จรูป ส ำหรับฉำบบำงกอ่นงำนสี (Skim Coat) 

ดลูกัซ์ สมทูโอเวอร์ อะครีลิคส ำเร็จรูป ส ำหรับงำนฉำบบำงก่อนงำนทำสีทัง้ภำยในและภำยนอก ช่วยซ่อมแซมแก้ไขรอยแตกร้ำวขนำดเล็ก รอยแตก
ลำยงำ รูฟองอำกำศ รูพรุนตำมด หรือผิวท่ีมีปัญหำให้เรียบเนียน ไม่มีเม็ดทรำย ผลิตจำกอะครีลิคคุณภำพสูง ไม่หลุดล่อน ท ำให้งำนฉำบดูเรียบ 
ก่อนท่ีจะทำสีหรือตกแต่งอ่ืนๆต่อไปทัง้พืน้ผิวเก่ำและใหม ่เหมำะส ำหรับผนงัภำยนอก, ผนงัภำยใน, งำนปนู, แผ่นซีเมนต์, ผนงัยปิซัม่ 
- สะดวก ใช้งำนง่ำย ไมต้่องผสมซีเมนต์ เปิดฝำใช้ได้ทนัที - ฉำบล่ืน ฉำบง่ำย ฉำบได้บำงถึง 0.3 มลิลิเมตร โดยไมแ่ตกร้ำว                      
- ขดัแต่งได้ง่ำย ไมเ่ป็นฝุ่ น  - มีแรงยดึเกำะกบัพืน้สงู ไมห่ลดุล่อนง่ำย            
- ไมเ่ป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม   - เมื่อแห้งสนิท สำมำรถทำสีทบัได้ทนัที  

ประเภทสี อะครีลิคส ำเร็จรูป ส ำหรับงำนฉำบบำงก่อนงำนสี 
ขนำดบรรจ ุ                                     5 กิโลกรัม และ 25 กิโลกรัม 
เฉดสี ขำว 
ระยะเวลำแห้งสมัผสั 15 - 30 นำที  
ระยะเวลำทำทบั 2 ชัว่โมง 
กำรครอบคลมุพืน้ท่ีตำมทฤษฎี             3.3 - 10 ตร.ม. / เท่ียว / ยเูอสแกลลอน (ท่ีหนำ 1มม.) 
*พืน้ท่ีครอบคลมุเป็นคำ่ทำงทฤษฎี อำจแตกตำ่งจำกกำรใช้งำนจริงไมเ่กิน 20% 

 ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัตขิองฟิล์มสี   

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  

การสงวนสิทธ์ิเรียกร้อง: รายละเอียดข้างบนนีม้าจากการทดลอง เพ่ือเป็นการแนะนาในการใช้ งาน เน่ืองจากสีถกูนาไปใช้ ในภาวะแตกตา่งกนั บริษัทฯจึงไมส่ามารถรับประกนัใน ส่ิงอ่ืนใดนอกจากณภาภาพของสีเท่านัน้   

ก่อนกำรทำสีทกุครัง้ พืน้ผิวจะต้องแห้ง สะอำด ปรำศจำกฝุ่ นละออง เศษซีเมนต์ ครำบไขมนั และสิ่งสกปรกตำ่งๆ หำกมีรอยแตกร้ำวกว้ำงไมเ่กิน 1 มม. ให้ซ่อมด้วยสีโป๊ว 
ดลูกัซ์ อะครีลิค ฟิลเลอร์ 1040 ขดัแต่งให้เรียบ หำกต้องกำรเพิม่ควำมเนียนเรียบให้กบัพืน้ผวิ หรือปรับซ่อมผิวคอนกรีตท่ีมีปัญหำ ให้ฉำบทัง้ผนงัด้วย ดลูกัซ์ สมทูโอเวอร์ 
แล้วขดัแต่งให้เรียบและให้แน่ใจว่ำผนงัไมม่ีรอยร่ัวซึมของน ำ้ เพ่ือป้องกนัฟิล์มสีโป่งพองภำยหลงั 

ขัน้ที่ 1 การเตรียมพืน้ผิว 
- พืน้ผิวปนูใหม่ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียงัอยู่ในสภาพดี ทิง้พืน้ผิวปนูแห้งสนทิอยำ่งน้อย 1 เดือน หลงัจำกฉำบปนู มีควำมชืน้ ไมเ่กิน 14 % 
- พืน้ผิวปนูเก่าทีเ่สือ่มสภาพ ควรขดัล้ำงสีเดิมท่ีเส่ือมสภำพออกให้หมด บริเวณท่ีมีเชือ้รำ หรือตะไคร่น ำ้ ให้ล้ำงด้วยน ำ้สะอำด ทิง้ให้แห้งแล้วทำ

ด้วยน ำ้ยำก ำจดัเชือ้รำและตะไคร่น ำ้ ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ โมลด์วอช โดยทำทิง้ไว้ข้ำมคืน จำกนัน้ขดัล้ำงออกด้วยน ำ้
ให้สะอำด ทิง้ไว้ให้แห้งสนิท 
กำรขดั หรือกำรขจดัฟิล์มสีด้วยควำมร้อน อำจท ำให้เกิดฝุ่ นและ/หรือฟมูท่ีเป็นอนัตรำย หำกท ำได้ควรใช้วธีิกำรขดั
ด้วยแปรงและน ำ้แทน  ควรปฏิบตังิำนในท่ีมอีำกำศถ่ำยเทสะดวก สวมอปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคลท่ีเหมำะสม 

ขัน้ที่ 2 การทาสีรองพืน้ 
- พืน้ผิวปนูใหม่ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียงัอยู่ในสภาพดี ฉำบด้วยดลูกัซ์ สมทูโอเวอร์ ตำมควำมหนำท่ีต้องกำร โดยกำรฉำบบำงๆในแต่ละชัน้ กำรฉำบบำงแต่ละชัน้ทิง้

ระยะห่ำงอยำ่งน้อย 30 นำที ทิง้ให้แห้งสนิท ขดัด้วยกระดำษทรำย ให้เรียบเนียนยิง่ขึน้ แล้วเช็ดฝุ่ นจำกกำรขดัออก
ให้สะอำด แล้วค่อยทำสีรองพืน้ปนูใหมส่ ำหรับภำยนอก ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ ซุเปอร์ไพร์เมอร์ หรือดลูกัซ์ อีซ่ีแคร์ไพร์
เมอร์ส ำหรับภำยใน จ ำนวน 1 เท่ียว ทิง้ให้แห้งอยำ่งน้อย 2 – 3 ชัว่โมง ก่อนทำสีทบัหน้ำ (กรณีท่ีพืน้ผิวเป็นฝุ่ นมำก
ให้ทำสีรองพืน้ปนูเก่ำ เพ่ือเสริมกำรยดึเกำะของสีทบัหน้ำ) 

- พืน้ผิวปนูเก่าทีเ่สือ่มสภาพ เป็นฝุ่ นชอล์กหรือไม้สงัเคราะห์
ไฟเบอร์ซีเมนต์หรือพืน้ผิวที่มีการใชว้สัดฉุาบเรียบ 

ทำน ำ้ยำรองพืน้ปนูเก่ำ เพ่ือเสริมกำรยดึเกำะ ดลูกัซ์ มำซีล  A200-743 จ ำนวน 1 เท่ียว ทิง้ให้แห้งอยำ่งน้อย   
10 – 12 ชัว่โมง แล้วจึงฉำบด้วยดลูกัซ์ สมทูโอเวอร์ ตำมควำมหนำท่ีต้องกำร โดยกำรฉำบบำงๆในแต่ละชัน้ กำร
ฉำบบำงแต่ละชัน้ทิง้ระยะหำ่งอยำ่งน้อย 30 นำที ทิง้ให้แห้งสนิท ขดัด้วยกระดำษทรำย ให้เรียบเนียนยิง่ขึน้ แล้ว
เช็ดฝุ่ นจำกกำรขดัออกให้สะอำด (ถ้ำต้องกำรเสริมกำรยดึเกำะกบัสีทบัหน้ำเพ่ือควำมคงทนแนะน ำให้ทำสีรองพืน้
ทบัอีกครัง้หนึง่ และทิง้ให้แห้งสนิท) 

- พืน้ผิวปนูใหม่และปนูเก่า  ที่มีความชื้นสูงแต่ไม่เกิน 25% ทำสีรองพืน้สตูรประสิทธิภำพสงู ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ พำวเวอร์พลสั ไพร์เมอร์ 1 เท่ียว ทิง้ให้แห้งอยำ่งน้อย 2 ชัว่โมง 
ก่อนทำสีทบัหน้ำ 

 ขัน้ที่  3 การทาสีทบัหน้า ทำสีทบัหน้ำด้วย สีน ำ้ส ำหรับทำภำยนอก และ/หรือ สีน ำ้ส ำหรับทำภำยในตระกลู  ดลูกัซ์ อยำ่งน้อย 2 เท่ียว โดย
ทิง้ระยะห่ำงระหวำ่งสีท่ีทำชัน้แรกและชัน้ถดัไป ประมำณ 30 นำที – 2 ชัว่โมง 
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