PRODUCT DATA FOR
DECORATIVE WATERBORNE COATING

Captain

สีน้ำออะครีีลิค
ค 100% พรีีเมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ียมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน เกรีด ส้อหรีทบทอภอยใน ชนคดกึงเงอ

ิ ด์ เฟรชชค
ี่ ลีน ชาร์โคลคลีน
พาราชล
คุณลักษณะ

สีน้ำออะครีีลิคคแท้ 100% เกรีดอทลิตรี้อพรีีเมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ียมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ชนคดกึงเงอ ทีสุดแห่งนวทตกรีรีมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ใหมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ่ลิ่อสุดของสีทอภอยใน
กลิคนอ่อนพคเศษทีผสมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ผสอนอะครีีลิคคเรีซคนคุณภอพสูงกทบถ่อนไมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ้ไผ่บรีคสุทธค์ขนอดนอโนเมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ตรี (Bamboo
ำ ทีไมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ่พึงปรีะสงคึงประสงค์แลิะดูดซทบสอรีพคษด้วย
Charcoal) เพ@อเพคมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน คุณภอพทีดีของออกอศ ดูดกลิคนอทบช@น
ำ แบคทีเรีียตลิอดออยุฟิคลิึงประสงค์มี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน สด
ี ้วย
Bamboo Charcoal Technology พรี้อมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน คุณสมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน บทตคพคเศษในกอรีฆ่่อเช@อ
Silver Ion สอมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน อรีถทนทอนต่อกอรีขทดถูได้มี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน อกกว่อสีททวไปถึง 20 เท่อ ไมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ่มี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ีสว่ นผสมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ของสอรีปรีอท
แลิะตะกทว รีวมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ถึงโลิหะหนทกทีเป็นอทนตรีอย ปรีอศจอกสอรีรีะเหยทีเป็นอทนตรีอยต่อสุขภอพ (APEO free,
Formaldehyde free, Ultra low VOC) เป็นมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน คตรีกทบสคงแวดลิ้อมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน 

การใชง้ าน

เหมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน อะส้อหรีทบทอตกแต่งภอยในออคอรี ททำงพ@ำนผควปูนใหมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ่แลิะปูนเก่อ โดยเฉพอะอย่องยคงบรีคเวณห้อง
นอนเด็ก โรีงเรีียนอนุบอลิ แลิะโรีงพยอบอลิ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ข้อมูลทางเทคนิค
ชนคด
สี
ควอมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน เงอ
เน@อ
ำ สี (โดยปรีคมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน อตรี)
ควอมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ถ่วงจ้อเพอะ
ควอมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน หนอของฟิคลิึงประสงค์มี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน สเี มี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน @อสีแห้ง
ควอมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน หนอของฟิคลิึงประสงค์มี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน สเี มี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน @อสีเปียก
กอรีปกคลิุมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน พ@ำนที (ตอมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ทฤษฎี)H耀cmd/lc_inี)
รีะยะเวลิอแห้ง

: สีน้ำออะครีีลิคคพคเศษ 100% ส้อหรีทบภอยใน
: มี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ีให้เลิ@อกตอมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน แคตตอลิ็อค
: กึงเงอ
: 38-45%
: 1.20 -1.25
: 30-35 ไมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ครีอน
: 65-75 ไมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ครีอน
: 33-38 ตอรีองเมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ตรี ต่อยู.เอส.แกลิลิอน ต่อเทียว
: แห้งสทมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ผส
ท ได้ 30 นอที
: แห้งแข็ง

1.5-2.0

: แห้งทอททบได้ 1.5-2.0

วิธีการใชง้ าน
• อุปกรีณึงประสงค์
• ทคนเนอรีึงประสงค์
• กอรีผสมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน กอ
่ นใช ้งอน

ชทวโมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ง
ชทวโมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ง

: ทอด้วยแปรีง ลิูกกลิคำง หรี@อเครี@องพ่น
: น้ำอสะออด
: ผสมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน น้ำอ 5% ส้อหรีทบกอรีทอด้วยแปรีงหรี@อลิูกกลิคำง
: ผสมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน น้ำอ 10% ส้อหรีทบกอรีใช ้เครี@องพ่น

ระบบการทาสี
• กอรีเตรีียมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน พน
@ำ ผคว

: พ@น
ำ ผควทีทอจะต้องแห้งสะออดปรีอศจอกฝุุ่น ครีอบไขมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ทนแลิะสีทีหลิุดลิ่อน
ำ รีอ กทปตทน โมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ลิดึงประสงค์ คคลิเลิอรีึงประสงค์
: ถ้อผนทงปูนเก่อมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ีตะไครี่จทบหรี@อขึำนรีอ ให้ใช ้ น้ำอยอฆ่่อเช@อ

• รีะบบสีผวค ปูนใหมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ่

: ทอสีรีองพ@ำนปูนใหมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ่กทนด่อง พอรีอชคลิดึงประสงค์ 1 เทียว
: ทอททบหน้อด้วยสีน้ำออะครีีลิคค พอรีอชคลิดึงประสงค์ เฟิรีชชีคลิีน ชอรีึงประสงค์โคลิคลิีน 2 เทียว

• รีะบบสีผวค ปูนเก่อ

: ทอน้ำ อยอปรีทบสภอพผควปูนเก่อ รีีเพนทึงประสงค์ ไพรีเมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน อรีึงประสงค์ ทรีีทเมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน  ้นทึงประสงค์ 1 เทียว หรี@อ
ค คโคน 1 เทียว
: น้ำอยอรีองพ@ำนปูนททบสีเก่อสูตรีน้ำอซุปเปอรีึงประสงค์ซลิ
: ทอททบหน้อด้วยสีน้ำออะครีีลิคค พอรีอชคลิดึงประสงค์ เฟิรีชชีคลิีน ชอรีึงประสงค์โคลิคลิีน 2 เทียว

มาตรฐานอ้างอิง
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

มี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน อก 2321-2549 , ฉลิอกเขียว TGL-4-R3-08
รีอยลิะเอียดข้องบนนีำได้มี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน อโดยกอรีทดลิองแลิะจอกปรีะสบกอรีณึงประสงค์ทีผ่อนมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน อ เน@องจอกสีถูกน้อไปใช ้ในภอวะแตกต่องกทน
เรีอจึงไมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ่สอมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน อรีถรีทบปรีะกทนสคงอ@นใดนอกจอกคุณภอพของสีเท่อนทำน บรีคษททขอสงวนสคทธึงประสงค์ทีจะเปลิียนแปลิงข้อมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน ูลิ
โดยมี่ยมเกรด สำหรับทาภายใน คตอ
้ งแจ้งลิ่วงหน้อ
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