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ขอ้มลูทางเทคนคิ 

เฉดส ี                                                      น ้ำยำเคลอืบเงำใส กนัซมึ กปัตนั เอ-100 เป็นของเหลวใส ไมม่สี ี

คำ่ควำมถว่งจ ำเพำะ @ 25 °C                        0.80-1.00 

คำ่ควำมเขม้ขนเหลว @ 25 °C                       48.00-53.00 KU 

 

 

ระบบการใชง้าน 

วธิกีำรใชง้ำน                                             - พืน้ผวิทีจ่ะทำเคลอืบดว้ยน ้ำยำเคลอืบเงำใส กนัซมึ กปัตนั เอ-100 จะตอ้งแหง้ สะอำด ปรำศจำกฝุ่ น  
                                                                ครำบสกปรก ครำบไขมนั และทิง้ไวใ้หแ้หง้สนทิ 

                                                              - หำกมสีำรทำเคลอืบพืน้ผวิเดมิอยูใ่หท้ ำควำมสะอำดพืน้ผวิโดยกำรลอกออกใหห้มด 

                                                              - : บรเิวณทีม่เีชือ้รำ หรอืตะไครน่ ้ำ ตอ้งลำ้งดว้ยน ้ำสะอำด และทิง้ใหแ้หง้ แลว้จงึทำดว้ยน ้ำยำฆำ่เชือ้รำ 
และตะไครน่ ้ำดว้ย กปัตนั โมลด ์คลิเลอร ์ทิง้ใหแ้หง้อยำ่งนอ้ย 24 ชัว่โมง แลว้จงึทำเคลอืบดว้ยน ้ำยำ
เคลอืบเงำใส กนัซมึ กปัตนั เอ-100 

 

วธิกีำรใชง้ำน                                             - น ้ำยำเคลอืบเงำใส กนัซมึ กปัตนั เอ-100 ผลติมำเพือ่กำรใชง้ำนโดยไมต่อ้งผสมตวัท ำละลำย เชน่  
                                                                ทนิเนอร ์เป็นตน้ 

                                                              - กำรใชง้ำนน ้ำยำเคลอืบเงำใส กนัซมึ กปัตนั เอ-100 ดว้ยแปรง ลกูกลิง้หรอืเครือ่งพน่ใหท้ัว่พืน้ผวิ 1 – 2   
                                                                เทีย่ว แตล่ะเทีย่วทิง้ใหแ้หง้โดยใชเ้วลำประมำณ 3 - 4 ชัว่โมง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำพพืน้ผวิ 

                                                                ถำ้พืน้ผวิมรีพูรนุมำกหรอืดดูสมีำกเป็นพเิศษอำจตอ้งเคลอืบถงึ 3 เทีย่ว เพือ่ใหไ้ดพ้ืน้ผวิทีเ่งำงำม 

 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ                                     - หำ้มรับประทำน หรอืสดูดม 

                                                              - ขณะใชง้ำนแนะน ำใหส้วมอปุกรณ์ป้องกนั เชน่ ถงุมอื หนำ้กำก 

                                                              - ไมค่วรท ำงำนบนพืน้ผวิทีร่อ้นหรอืกลำงแดดจัด 

                                                              - ไมค่วรทำในวนัทีม่คีวำมชืน้สงูหรอืฝนตก 

                                                              - หำ้มทิง้ภำชนะบรรจลุงในแหลง่น ้ำสำธำณะ 
                                                              - เก็บใหพ้น้มอืเด็ก ควำมรอ้น และเปลวไฟ 

                                                              - ส ำหรับงำนพน่ สำมำรถใชท้นิเนอร ์#CT 71 ผสมประมำณ 5% หรอืตำมปรมิำณทีต่อ้งกำร เพือ่ใหใ้ช ้

           งำนไดง้ำ่ยขึน้ 

                                                              - ไมแ่นะน ำใหใ้ชก้บังำนพืน้ หรอืพืน้ทีท่ีม่กีำรเดนิเหยยีบย ่ำ 
                                                              - ลำ้งเครือ่งมอืทนัททีีท่ ำงำนเสร็จ ดว้ยทนิเนอร ์#CT71 , ทนิเนอร ์#AAA 

    

    

น า้ยาเคลอืบเงาใส กนัซมึ กปัตนั เอ-100 

 

       

คณุสมบตั ิ

  

     น ้ำยำเคลอืบเงำใส กันซมึ กัปตัน เอ-100 ผลติจำกอะครลิกิ โพลเิมอร์แท ้100% คุณภำพสูง 
(สตูรน ้ำมัน) ทีใ่หเ้นื้อฟิลม์ใสแข็ง เงำงำมสงูยำวนำน ไมเ่หลอืงตวั ทนทำนตอ่สภำพอำกำศและแสง 
UV สำมำรถป้องกันน ้ำซมึ และครำบสกปรกไดด้ ีเปิดใชง้ำนไดท้ันท ีไมต่อ้งผสม ใชไ้ดท้ัง้ภำยนอก
และภำยใน 

 

การใชง้าน 

     

     น ้ำยำเคลอืบเงำใส กนัซมึ กปัตนั เอ-100 สำมำรถเคลอืบผวิวสัดไุดห้ลำยประเภท 

- หนิทรำย หนิกำบ หนิลำ้ง ทรำยลำ้ง หนิธรรมชำต ิและอฐิโชว ์

- กระเบือ้งเครือ่งดนิเผำ เครือ่งปัน้ดนิเผำ รปูปัน้ 

- ผนังปนูคอนกรตี กระเบือ้งแผน่เรยีบ 

- ไม ้ไมเ้ทยีม (ไฟเบอรซ์เีมนต)์ 
       

คณุประโยชน ์                                                                                                                           
 

 

     

น ้ำยำเคลอืบเงำใส กนัซมึ กปัตนั เอ-100 คณุประโยชนด์งันีค้อื 

- เคลอืบผวิวสัดใุหเ้งำงำม ป้องกนัน ้ำซมึ และครำบสกปรกไดด้ ี

- ป้องกนักำรเกดิเชือ้รำ ครำบตะไคร ่ซึง่กอ่ใหเ้กดิควำมไมส่วยงำมและกำรท ำควำมสะอำดยำกของ  
  พืน้ผวิ เชน่ อฐิโชวแ์นว หนิทรำย ทรำยลำ้ง เป็นตน้ 

- มปีระสทิธภิำพในกำรป้องกนัน ้ำ 

- ชว่ยรักษำพืน้ผวิวสัดใุหใ้ชง้ำนไดน้ำนขึน้ 

- ป้องกนักำรฝังตวัของฝุ่ นใหน้อ้ยลง ท ำใหท้ ำควำมสะอำดงำ่ยขึน้ 

- ใชง้ำนงำ่ย ใชท้ำดว้ยแปรง ลกูกลิง้หรอืเครือ่งพน่ 

    

PRODUCT DATA FOR  

DECORATIVE SOLVENTBORNE COATING 
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ปรมิาณการใชง้าน                                      : น ้ำยำเคลอืบเงำใส กนัซมึ กปัตนั เอ-100 1 แกลลอน (3.785 ลติร)  
        ตอ่พืน้ที ่40 - 45 ตำรำงเมตร  ตอ่ 1 เทีย่ว 

 

                                                               **ปรมิำณกำรใชง้ำนและจ ำนวนเทีย่วขึน้อยูก่บักำรดดูซมึ ควำมพรนุ และควำมหยำบของพืน้ผวิ 
 

การเก็บรกัษา 

   สภำวะกำรเก็บรักษำ                                   : ปิดฝำใหส้นทิ ทกุครัง้หลงักำรใชง้ำน 

                                                                  เก็บในภำชนะบรรจเุดมิทีปิ่ดสนทิและไมค่วรวำงไวท้ีก่ลำงแจง้ทีม่แีสงแดดจัด 

   อำยขุองผลติภัณฑ ์                                    : อำยกุำรเก็บประมำณ 2 ปี นับจำกวนัทีผ่ลติ 

     
 

ขนาดบรรจ ุ                                               : 1 แกลลอน (3.785 ลติร) 

 

ขอ้มลูสขุภาพและความปลอดภยั                    : กรณุำดขูอ้ควรระวงัทีต่ดิไวบ้นภำชนะบรรจ ุกำรท ำงำนสคีวรท ำในทีท่ีอ่ำกำศถำ่ยเทสะดวก ควรใส ่                    

                                                                  หนำ้กำกเมือ่ท ำกำรพน่ส ีและพยำยำมเลีย่งมใิหส้มัผสัผวิหนัง หรอืสดูดม ถำ้สหีกใสผ่วิหนังควรลำ้ง     

                                                                  ดว้ยน ้ำสะอำดกบัสบูท่นัท ีถำ้สเีขำ้ตำควรลำ้งดว้ยน ้ำสะอำดทนัท ีและรบีไปพบแพทย ์

                                                                : รำยละเอยีดดำ้นควำมปลอดภัยเกีย่วกบักำรใชผ้ลติภัณฑ ์ระบไุวใ้นขอ้มลูดำ้นควำมปลอดภยั 

 

การสงวนสทิธิเ์รยีกรอ้ง                                  : รำยละเอยีดขำ้งบนนีไ้ดม้ำจำกกำรทดลอง และจำกประสบกำรณ์ทีผ่ำ่นมำ เนือ่งจำกผลติภัณฑถ์กู                 

                                                                  น ำไปใชใ้นภำวะทีแ่ตกตำ่งกนั จงึไมส่ำมำรถรับประกนัในสิง่ใดนอกเหนอืจำกคณุภำพของผลติภณัฑ ์     

                                                                  เทำ่นัน้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนำ้            
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