ซูเปอร์โคท สีเคลือบเงาและด้าน
สาหรับทาภายนอกและภายใน
ซูเปอร์ โคท สีเคลือบเงาและสีเคลือบด้ าน ผลิตจากอัลขีดเรซินและผงสีคณ
ุ ภาพสูงที่ทนทานต่อสภาพอากาศเมืองร้ อน สามารถทาได้ ทั ้ง
ภายในและภายนอกอาคาร อีกทั ้งยังเหมาะสาหรับใช้ ทาตกแต่งงานทัว่ ไปของพื ้นไม้ เช่น วงกบ ประตู หน้ าต่าง เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ เป็ นต้ น และ
พื ้นผิวเหล็ก/โลหะ เช่น โครงหลังคา รัว้ เฟอร์ นิเจอร์ ที่มีเหล็ก/โลหะเป็ นส่วนประกอบ เป็ นต้ น
• ให้ ความเงางามเป็ นเยี่ยมและสีสวยสดใสทนทาน
• ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกัว่
• มีประสิทธิภาพในการต่อต้ านเชื ้อรา
ข้ อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัตขิ องฟิ ล์ มสี
ประเภทสี
ลักษณะฟิ ล์มสี
ขนาดบรรจุ
เฉดสี
เนื ้อสีโดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้ งสัมผัส
ระยะเวลาทาทับ
ระยะเวลาแห้ งสมบูรณ์
การครอบคลุมพื ้นที่ตามทฤษฎี

สีน ้ามันแอลคีด
เงาและด้ าน
1/4, 1 และ 5 ยูเอสแกลลอน (สีสาเร็จรูปจากโรงงาน) / 3 และ 9 ลิตร (สีสงั่ ผสมจากเครื่ องผสมสี)
โปรดดูจากแคตตาล็อคสีซเู ปอร์ โคท สีเคลือบเงา หรื อแคตตาล็อคเครื่ องผสมสี Dulux Let’s Colour
30 - 40%
อย่างน้ อย 4 ชัว่ โมง
8 – 10 ชัว่ โมง
อย่างน้ อย 72 ชัว่ โมง
40 – 50 ต.ร.ม. / เที่ยว / แกลลอน

*พื ้นที่ครอบคลุมเป็ นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้ งานจริงไม่เกิน 20%

วิธีการใช้ งาน
วิธีการใช้ งาน
แปรง ลูกกลิ ้งขนเรี ยบ หรื อเครื่ องพ่น
การผสมก่อนใช้ งาน
สามารถใช้ ได้ ทนั ที หรื อเติมน ้ายาผสมสีน ้ามันดูลกั ซ์ (T850-411) 1 ส่วน ต่อสี 10 ส่วน (ไม่เกิน 10%)
การทาความสะอาด
ล้ างทาความสะอาดอุปกรณ์ ด้วย นา้ ยาผสมสีนา้ มันดูลักซ์ (T850-411) ทันทีหลังการใช้ งาน
การเช็ดล้ างฟิ ล์มสี
ควรทิ ้งให้ แห้ งอย่างน้ อย 14 วัน ก่อนล้ างทาความสะอาดได้
ข้ อแนะนาในการใช้ สีสดเข้ ม : ธรรมชาติของสีสด มีข้อจากัดในเรื่ องการกลบมิด อาจต้ องเพิม่ จานวนเที่ยวในการทา หรื อใช้ สีอ่อนกว่าในเฉดใกล้ เคียงกันเป็ นสีพื ้น
ระบบการทาสี
การเตรี ยมพืน้ ผิว สาหรั บพืน้ ผิวไม้
- พืน้ ผิ วไม้ใหม่
-พืน้ ผิ วไม้เก่า
การทาสีรองพืน้
การทาสีทบั หน้ า

การเตรี ยมพืน้ ผิว สาหรั บพืน้ โลหะ
- โลหะใหม่
- โลหะเก่า
การทาสีรองพืน้
การทาสีทบั หน้ า

พื ้นผิวต้ องสะอาด แห้ ง ปราศจากขุยไม้ ควรไสหรื อขัดให้ เรี ยบก่อนทาสี เพื่อให้ สีซมึ เข้ าเนื ้อไม้ ได้ ดี
ในการณีที่สีเดิมยังอยูใ่ นสภาพดี ควรขัดด้ วยกระดาษทรายละเอียด ให้ พื ้นผิวมีความหยาบขึ ้นอีกเล็กน้ อย
เพื่อเสริมการยึดเกาะของสีใหม่ให้ ดียงิ่ ขึ ้น แต่หากสีเสื่อมสภาพให้ ขดั สีเดิมออกให้ หมดจนถึงเนื ้อไม้ ให้ แน่ใจ
ว่าพื ้นผิวสะอาด แห้ ง ปราศจากขุยไม้ ก่อนทาชั ้นถัดไป
ทาสีรองพื ้นไม้ กนั เชื ้อรา ซูเปอร์ โคท 1 ชั ้น ทิ ้งระยะเวลาให้ แห้ งสนิทหรื อประมาณ 6-8 ชัว่ โมง
ทาสีทบั หน้ าซูเปอร์ โคท สีเคลือบเงาหรื อสีเคลือบด้ าน 2 เที่ยว ด้ วยแปรงทาสี ลูกกลิ ้งขนเรี ยบ หรื อสเปรย์ โดย
ทิ ้งระยะห่างก่อนทาทับชั ้นถัดไปอย่างน้ อย 8 - 10 ชัว่ โมง

ต้ องขัดสนิมและล้ างคราบไขมันที่เคลือบกันสนิมออก เพื่อช่วยการยึดเกาะของเนื ้อสี
ในการณีที่สีเดิมยังอยูใ่ นสภาพดี ควรขัดพื ้นผิวให้ มีความหยาบ แต่หากสีเสื่อมสภาพให้ ขดู สีเดิมและขูดสนิม
ออกให้ หมด
ทาสีรองพื ้นแดงกันสนิม เรดออกไซด์ ซูเปอร์ โคท จานวน 1-2 ชั ้น ทิ ้งระยะเวลาให้ แห้ งสนิทหรื อประมาณ 68 ชัว่ โมง
ทาสีทบั หน้ าด้ วย ซูเปอร์ โคท สีเคลือบเงาหรื อสีเคลือบด้ าน 2 เที่ยว ด้ วยแปรงทาสี ลูกกลิ ้งขนเรี ยบหรื อสเปรย์
โดยทิ ้งระยะห่างก่อนทาทับชั ้นถัดไปอย่างน้ อย 6 ชัว่ โมง

การสงวนสิทธิ์เรียกร้ อง: รายละเอียดข้ างบนนี ้มาจากการทดลอง เพื่อเป็ นการแนะนาในการใช้ งาน เนื่องจากสีถกู นาไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านัน้
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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