
ซูเปอร์โคท สีน ้ำอะครีลิคแท้  
ส้ำหรับทำภำยใน 

สีซูเปอร์โคท ส ำหรับภำยใน ผลิตจากอะครีลิคคุณภาพสูง ยึดเกาะแน่น ด้วยเทคโนโลยีของซูเปอร์โคท ซูเปอร์ลาเท็กซ์ ท่ีช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการยดึเกาะ ป้องการลอกล่อน เหมาะส าหรับการใช้ทาภายในตกแต่งพืน้ผิวปนูทกุชนิด เช่น คอนกรีต ปนูฉาบ อิฐ แผ่นยิปซั่ม 
ไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นต้น 

ก่อนการทาสีทกุครัง้ พืน้ผิวจะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่ นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมนั และสิ่งสกปรกต่างๆ หากมีรอยแตกร้าวกว้างไมเ่กิน 1 มม. ให้ซ่อมด้วยสีโป๊ว 
ซูเปอร์โคท อะครีลิค (A952-400) แล้วขดัแต่งให้เรียบและให้แน่ใจว่าผนงัไมม่ีรอยร่ัวซึมของน า้ เพ่ือป้องกนัฟิล์มสีโป่งพองภายหลงั 

ประเภทสี สีน า้อะครีลิค  
ลกัษณะฟิล์มสี                                  ด้าน 
ขนาดบรรจ ุ                                     1 และ 5 ยเูอสแกลลอน (สีส าเร็จรูปจากโรงงาน) / 3 และ 9 ลิตร (สีสัง่ผสมจากเคร่ืองผสมสี) 
เฉดสี โปรดดจูากแคตตาล็อคสีซเูปอร์โคท หรือแคตตาล็อคเคร่ืองผสมสี Dulux Let’s Colour 
เนือ้สีโดยปริมาตร 30 - 40%
ระยะเวลาแห้งสมัผสั ไมน้่อยกว่า 30 นาที 
ระยะเวลาทาทบั 30 นาที - 2 ชัว่โมง 
ระยะเวลาแห้งสมบรูณ์ อยา่งน้อย 7 วนั 
การครอบคลมุพืน้ท่ีตามทฤษฎี             30 - 40 ตร.ม. / เท่ียว / แกลลอน 
*พืน้ท่ีครอบคลมุเป็นคา่ทางทฤษฎี อาจแตกตา่งจากการใช้งานจริงไมเ่กิน 20% 

วิธีการใช้งาน แปรง ลกูกลิง้ หรือเสปรย์ 
การผสมก่อนใช้งาน ใช้ได้ทนัที หรือหากต้องการผสม ให้เติมน า้สะอาด 1 ส่วนต่อสี 10 ส่วน (10%) 
การท าความสะอาด ล้างท าความสะอาดอปุกรณ์ด้วยน า้เปลา่ทนัทีหลงัการใช้งาน 
การเช็ดล้างฟิล์มสี ควรทิง้ให้แห้งอยา่งน้อย 14 วนั ก่อนล้างท าความสะอาดได้ 
ข้อแนะน ำในกำรใช้สีสดเข้ม : ธรรมชาตขิองสีสด มีข้อจ ากดัในเร่ืองการกลบมดิ อาจต้องเพิม่จ านวนเท่ียวในการทา หรือรองพืน้เสริมด้วยสีอ่อนกวา่ในเฉดใกล้เคียงกนั 

• ทนทานต่อฤทธ์ิด่าง ต่อต้านเชือ้ราได้ดี  
• ฝุ่ นไมเ่กาะ 
• ทาง่าย ฟิล์มสีเนียนเรียบสวย 

 ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัตขิองฟิล์มสี   

 วิธีการใช้งาน 

ระบบการทาสี 

บริษัท อัค๊โซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ ากดั (ช่ือเดิม บริษัท สี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) จ ากดั) 34/5 หมู ่1 ถนนแจ้งวฒันะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบรีุ 11120   
บริการลกูค้าสมัพนัธ์ โทรศพัท์ (662) 572-8888 โทรสาร (662) 572-8889, www.dulux.co.th , www.facebook.com/duluxthailand 

การสงวนสิทธ์ิเรียกร้อง: รายละเอียดข้างบนนีม้าจากการทดลอง เพ่ือเป็นการแนะน าในการใช้งาน เน่ืองจากสีถกูน าไปใช้ในภาวะแตกตา่งกนั บริษัทฯจึงไมส่ามารถรับประกนัในสิ่งอ่ืนใดนอกจากคณุภาพของสีเทา่นัน้   

ขัน้ที่ 1 กำรเตรียมพืน้ผิว 
- พืน้ผิวปนูใหม่ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียงัอยู่ในสภาพดี ทิง้พืน้ผิวปนูแห้งสนทิอยา่งน้อย 1 เดือน หลงัจากฉาบปนู มีความชืน้ ไมเ่กิน 14 % 
- พืน้ผิวปนูเก่าทีเ่สือ่มสภาพ ควรขดัล้างสีเดิมท่ีเส่ือมสภาพออกให้หมด บริเวณท่ีมีเชือ้รา หรือตะไคร่น า้ ให้ล้างด้วยน า้สะอาด ทิง้ให้

แห้งแล้วทาด้วยน า้ยาก าจดัเชือ้ราและตะไคร่น า้ ดลูกัซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ โมลด์วอช โดยทาทิง้ไว้ข้ามคืน 
จากนัน้ขดัล้างออกด้วยน า้ให้สะอาด ทิง้ไว้ให้แห้งสนทิ 
การขดั หรือการขจดัเนือ้ฟิล์มสีด้วยความร้อน อาจท าให้เกิดฝุ่ น/หรือฟมูอนัตราย หากท าได้ควรใช้วีธีการ
ขดัด้วยแปรงและน า้แทน ควรปฏิบตังิานในท่ีท่ีมอีากาศถ่ายเทสะดวกและสวมอปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคล
ท่ีเหมาะสม 

ขัน้ที่ 2 กำรทำสีรองพืน้ 
- พืน้ผิวปนูใหม่ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียงัอยู่ในสภาพดี ทาสีรองพืน้ปนูใหมก่นัดา่งซูเปอร์โคท A917-800 จ านวน 1 เท่ียว ทิง้ให้แห้งอยา่งน้อย 30 นาที - 2 ชัว่โมง 

ก่อนทาสีทบัหน้า 
- พืน้ผิวปนูเก่าทีเ่สือ่มสภาพ เป็นฝุ่ นชอล์กหรือไม้สงัเคราะห์   
ไฟเบอร์ซีเมนต์หรือพืน้ผิวที่มีการใชว้สัดฉุาบเรียบ 

ทาน า้ยารองพืน้ปนูเก่า ซูเปอร์โคท มาฟิกซ์ A538-600 จ านวน 1 เท่ียว ทิง้ให้แห้งอยา่งน้อย 10 – 12 
ชัว่โมง ก่อนทาสีทบัหน้า 

 ขัน้ที่  3  กำรทำสีทบัหน้ำ ทาสีทบัหน้าด้วยสีซเูปอร์โคท ส าหรับทาภายใน อยา่งน้อย 2 เท่ียว โดยทิง้ระยะห่างระหวา่งสีท่ีทาชัน้แรก
และชัน้ถดัไป ประมาณ 30 นาที – 2 ชัว่โมง 

• มีประสิทธภาพยดึเกาะสงู ทนแดด ทนฝน ไมล่อกล่อน 
• มีสารอินทรีย์ระเหยในปริมาณต ่า (Low VOCs) 
• ไมผ่สมสารตะกัว่และปรอท 
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