TECHNICAL DATA SHEET
NIPPON PAINT WEATHERBOND FLEX

นิปปอนเพนต์ เวเธอร์ บอนด์ เฟล็กซ์

สีน ้ำอะคริ ลิกแท้ 100% ถูกออกแบบมำเพื่อควำมทนทำนที่ยำวนำนโดยเฉพำะกำรทนทำนต่อ
สภำวะอำกำศที่รุนแรงและรวมไปถึงกำรทนทำนต่อครำบด่ำง ครำบเกลือ ฝุ่ นผง เชื ้อรำ และ
ตะไคร่ได้ อย่ำงดีเยี่ยม ใช้ งำนง่ำย กลบพื ้นผิวได้ ดี สำมำรถใช้ ได้ ทงภำยนอกและภำยใน
ั้
คุณสมบัติ
 ทนทำนต่อสภำวะอำกำศที่รุนแรง
 ทนทำนต่อกำรเกิดครำบด่ำงและครำบเกลือได้ ดีเยี่ยม
 ทนทำนต่อรังสียวู ี สีไม่ซีดจำง และไม่เสือ่ มเป็ นฝุ่ นผง
 ป้องกันกำรเกิดเชื ้อรำและตะไคร่ น ้ำ
 กลิน
่ อ่อน สำรระเหยต่ำ ปลอดภัยและปรำศจำกสำรปรอทและตะกัว่
 ทนทำนและปกป้องยำวนำน 15 ปี
ประเภทสี
ชนิด
ฟิ ล์ มสี
พืน้ ที่การใช้ งาน
ขนาดบรรจุ
สีน ้ำอะคริ ลกิ แท้
สำหรับภำยนอก
สำหรับพื ้นผิว ปูนฉำบ คอนกรี ต งำนก่ออิฐ
1, 2.5 แกลลอน
กึ่งเงำ
100%
และภำยใน
แผ่นกระเบื ้องใยหิน และอื่น ๆ เป็ นต้ น
และ 5 แกลลอน (สีเบอร์ )
ข้ อมูลการใช้ งาน
ระยะเวลำกำรแห้ งที่ผิว: 20 - 25 นำที (ขึ ้นอยูก่ บั อุณหภูมแิ ละสภำพแวดล้ อม)
ระยะเวลำกำรแห้ งทำทับ: 2 - 3 ชัว่ โมง (ขึ ้นอยูก่ บั อุณหภูมิและสภำพแวดล้ อม)
จำนวนเที่ยว:
2 เที่ยว
ทำได้ พื ้นที่:
40 - 45 ตำรำงเมตร ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว
กำรเตรี ยมสี:
เจือจำงด้ วยน ้ำสะอำดประมำณ 5% โดยปริ มำตร แล้ วคนให้ เข้ ำกันดี
วิธีกำรเคลือบ:
แปรง ลูกกลิ ้ง หรื อเครื่ องพ่นสี
เนื ้อสีโดยปริ มำตร:
34 - 40%
เนื ้อสีโดยน ้ำหนัก:
50 - 56%
การเตรียมพืน้ ผิว
พื ้นผิวต้ องสะอำดและแห้ งสนิท ปรำศจำกฝุ่ นละออง (ปริมำณควำมชื ้นไม่เกิน 6% โดยเครื่ อง Kett รุ่น HI-520
และควำมชื ้นไม่เกิน 14% โดยเครื่ อง Protimeter Mini ; ค่ำควำมเป็ นด่ำงไม่เกิน 8)
กรณีพื ้นผิวปูนใหม่:
- ทิ ้งไว้ ให้ แห้ งอย่ำงน้ อย 28 วัน
- ทำสีรองพื ้นสูตรน ้ำ นิปปอนเพนต์ 5100 วอล ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
กรณีพื ้นผิวปูนเก่ำ:
- ขัดล้ ำงสีเดิมทีเ่ สือ่ มสภำพออกให้ หมด (ไม่ควรใช้ แปรงลวด)
- บริ เวณที่มเี ชื ้อรำหรื อตะไคร่น ้ำ ต้ องขัดล้ ำงทำควำมสะอำดก่อน เมื่อพื ้นผิวแห้ ง
ให้ ทำด้ วยน ้ำยำฆ่ำเชื ้อรำ นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ ไบโอวอช 1 เที่ยว แล้ วทิ ้งให้ แห้ ง 1 วัน
- ซ่อมแซมพื ้นที่แตกด้ วยสีโป๊ ว นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ วอล พัตตี ้
- ทำด้ วยสีรองพื ้นสูตรน ้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
หรื อ ทำด้ วยสีรองพื ้นสูตรน ้ำ นิปปอนเพนต์ อะควำ ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
แล้ วหลังจำกนัน้ ทำสีทบั หน้ ำด้ วย นิปปอนเพนต์ เวเธอร์ บอนด์ เฟล็กซ์ จำนวน 2 เที่ยว
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รำยละเอียดข้ ำงต้ นนี ้ได้ มำจำกกำรทดลองและประสบกำรณ์ที่ผำ่ นมำ เนื่องจำกสีถกู นำไปใช้ ในภำวะแตกต่ำง
กัน เรำจึงมำสำมำรถรับประกันในสิ ้งอื่นใดนอกจำกคุณภำพของสีเท่ำนัน้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงข้ อมูล โดยมิแจ้ งล่วงหน้ ำ
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TECHNICAL DATA SHEET
NIPPON PAINT WEATHERBOND ADVANCE

นิปปอนเพนต์ เวเธอร์ บอนด์ แอดวานซ์

สีน ้ำอะคริ ลิกแท้ 100% ถูกออกแบบมำเพื่อควำมทนทำนที่ยำวนำนโดยเฉพำะกำรทนทำนต่อ
สภำวะอำกำศที่รุนแรงและรวมไปถึงกำรทนทำนต่อครำบด่ำง ครำบเกลือ ฝุ่ นผง เชื ้อรำ และ
ตะไคร่ได้ อย่ำงดีเยี่ยม ใช้ งำนง่ำย กลบพื ้นผิวได้ ดี สำมำรถใช้ ได้ ทงภำยนอกและภำยใน
ั้
คุณสมบัติ
 ทนทำนต่อสภำวะอำกำศที่รุนแรง
 ทนทำนต่อกำรเกิดครำบด่ำงและครำบเกลือได้ ดีเยี่ยม
 ทนทำนต่อรังสียวู ี สีไม่ซีดจำง และไม่เสือ่ มเป็ นฝุ่ นผง
 ป้องกันกำรเกิดเชื ้อรำและตะไคร่ น ้ำ
 กลิน
่ อ่อน สำรระเหยต่ำ ปลอดภัยและปรำศจำกสำรปรอทและตะกัว่
 ทนทำนและปกป้องยำวนำน 15 ปี
ประเภทสี
ชนิด
ฟิ ล์ มสี
พืน้ ที่การใช้ งาน
ขนาดบรรจุ
สีน ้ำอะคริ ลกิ แท้
สำหรับภำยนอก
สำหรับพื ้นผิว ปูนฉำบ คอนกรี ต งำนก่ออิฐ
1, 2.5 แกลลอน
เหลือบเงำ
100%
และภำยใน
แผ่นกระเบื ้องใยหิน และอื่น ๆ เป็ นต้ น
และ 5 แกลลอน (สีเบอร์ )
ข้ อมูลการใช้ งาน
ระยะเวลำกำรแห้ งที่ผิว: 20 - 25 นำที (ขึ ้นอยูก่ บั อุณหภูมแิ ละสภำพแวดล้ อม)
ระยะเวลำกำรแห้ งทำทับ: 2 - 3 ชัว่ โมง (ขึ ้นอยูก่ บั อุณหภูมิและสภำพแวดล้ อม)
จำนวนเที่ยว:
2 เที่ยว
ทำได้ พื ้นที่:
40 - 45 ตำรำงเมตร ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว
กำรเตรี ยมสี:
เจือจำงด้ วยน ้ำสะอำดประมำณ 5% โดยปริ มำตร แล้ วคนให้ เข้ ำกันดี
วิธีกำรเคลือบ:
แปรง ลูกกลิ ้ง หรื อเครื่ องพ่นสี
เนื ้อสีโดยปริ มำตร:
34 - 40%
เนื ้อสีโดยน ้ำหนัก:
50 - 56%
การเตรียมพืน้ ผิว
พื ้นผิวต้ องสะอำดและแห้ งสนิท ปรำศจำกฝุ่ นละออง (ปริมำณควำมชื ้นไม่เกิน 6% โดยเครื่ อง Kett รุ่น HI-520
และควำมชื ้นไม่เกิน 14% โดยเครื่ อง Protimeter Mini ; ค่ำควำมเป็ นด่ำงไม่เกิน 8)
กรณีพื ้นผิวปูนใหม่:
- ทิ ้งไว้ ให้ แห้ งอย่ำงน้ อย 28 วัน
- ทำสีรองพื ้นสูตรน ้ำ นิปปอนเพนต์ 5100 วอล ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
กรณีพื ้นผิวปูนเก่ำ:
- ขัดล้ ำงสีเดิมทีเ่ สือ่ มสภำพออกให้ หมด (ไม่ควรใช้ แปรงลวด)
- บริ เวณที่มเี ชื ้อรำหรื อตะไคร่น ้ำ ต้ องขัดล้ ำงทำควำมสะอำดก่อน เมื่อพื ้นผิวแห้ ง
ให้ ทำด้ วยน ้ำยำฆ่ำเชื ้อรำ นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ ไบโอวอช 1 เที่ยว แล้ วทิ ้งให้ แห้ ง 1 วัน
- ซ่อมแซมพื ้นที่แตกด้ วยสีโป๊ ว นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ วอล พัตตี ้
- ทำด้ วยสีรองพื ้นสูตรน ้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
หรื อ ทำด้ วยสีรองพื ้นสูตรน ้ำ นิปปอนเพนต์ อะควำ ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
แล้ วหลังจำกนัน้ ทำสีทบั หน้ ำด้ วย นิปปอนเพนต์ เวเธอร์ บอนด์ แอดวำนซ์ จำนวน 2 เที่ยว
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รำยละเอียดข้ ำงต้ นนี ้ได้ มำจำกกำรทดลองและประสบกำรณ์ที่ผำ่ นมำ เนื่องจำกสีถกู นำไปใช้ ในภำวะแตกต่ำง
กัน เรำจึงมำสำมำรถรับประกันในสิ ้งอื่นใดนอกจำกคุณภำพของสีเท่ำนัน้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงข้ อมูล โดยมิแจ้ งล่วงหน้ ำ
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