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เริมใช ้ 04/2560
หน ้า 1/2

ทีโอเอ อีลาสติคชิลด์ ซิลเลอร์
คุณสมบ ัติ
ทีโอเอ อีลาสติกชิลด์ ซิลเลอร์ ผลิตจาก อะคริลค
ิ คุณภาพสูง สามารถต่อต ้านการเกิดเชือรา
ตะไคร ้นํ า และป้ องกันด่างในปูน รวมทังเพิมการยึดเกาะกับสีทับหน ้า

ข้อมูลทางเทคนิค
ประเภทสี

อะคริลก
ิ เรซิน

เฉดสี

ใส

ลักษณะฟิ ลม
์ สี

เงา

เนือสีโดยปริมาตร

15.0 ± 1.0

%

เนือสีโดยนํ าหนัก

20.0 ± 1.0

%

จุดวาบไฟ

40.00

°C

ปริมาณสารอินทรียร์ ะเหยได ้

-

กรัม ต่อ ลิตร

ความหนาฟิ ลม
์ สีเมือเปี ยก

100

ไมครอน

ความหนาฟิ ลม
์ สีเมือแห ้ง

13-15

ไมครอน

การครอบคลุมพืนทีตามทฤษฎี

-

ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เทียว

30-35

ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว

หมายเหตุ : การผสม, การใช ้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพืนผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพืนผิว
ระยะเวลาแห ้งสัมผัส (อุณหภูม2ิ 5-30 °C)

20-30

นาที

ระยะเวลาแห ้งทาทับ (อุณหภูม2ิ 5-30 °C)

2

ชัวโมง

ระยะเวลาแห ้งสมบูรณ์ (อุณหภูม2ิ 5-30 °C)

1

วัน

มาตรฐานอ้างอิง
-

วิธใี ชง้ าน
อุปกรณ์
ทินเนอร์
การผสมทินเนอร์ (%)

: การทาด้วยแปรง และการใช้ลูกกลิง
: พร้อมใช้งาน

ทบทวน ครังที 1
เริมใช ้ 1/12/2558
หน ้า 2/2

ระบบการใชง้ าน
การเตรียมพืนผิว
พืนผิวเก่า

: พืนผิวทีจะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่ น, คราบไข, คราบนํามัน, แวกซ์, คราบเกลือ, สีเก่า และ
สิงปนเปื อนต่างๆ
: พืนผิวทีเป็ นชอล์ค หรื อ เสือมสภาพ ต้องขัดทําความสะอาดด้วยแปรงไนลอน
: พืนผิวทีมีตะไคร่ น าํ และ เชือรา ให้กาํ จัดด้วย ทีโอเอ 113 ไมโครคิลล์ (TOA113 Microkill)
: ทําความสะอาดพืนผิวด้วยนําและนํายาทําความสะอาดทีเหมาะสม แล้วล้างด้วยนําสะอาดอีกครัง
ก่อนทิง ไว้ให้แห้งสนิท
: อุดโป้ วรอยแตก ตําหนิต่างๆบนพืนผิวด้วย ทีโอเอ อะคริ ลิก ซีลแลนท์ หรื อ ทีโอเอ อะคริ ลิก ฟิ ลเลอร์

ระบบการทาสี
สีรองพืน ทาสีรองพืนทีโอเอ อีลาสติกชิลด์ ซีลเลอร์ จํานวน 1 เทียว
สีทับหน ้า เทียวแรก กลิงสีทโี อเอ อีลาสติกชิลด์ ทีผสมนํ าในอัตราส่วน นํ า 1 ส่วน สี 3 ส่วน ด ้วยลูกกลิงธรรมดา
เทียวทีสอง กลิงสีทโี อเอ อิลาสติกชิลด์ ทีไม่ผสมนํ า (ใช ้งานได ้ทันที) ด ้วยลูกกลิงสร ้างลาย ทีโอเอ
อีลาสติกชิลด์ อีลาสติกชิลด์
ข้อแนะนําการปฏิบ ัติงาน

: อุณหภูมข
ิ องชินงานจะต ้องสูงกว่า10oC และสูงกว่าจุดนํ าค ้างอย่างน ้อย 3oC
อุณหภูมแ
ิ ละความชืนสัมพัทธ์ตา่ งมีผลต่อชินงานและการแห ้งตัวของฟิ ลม
์ สี

การเก็ บร ักษา
สภาวะการเก็บร ักษา

: จัดเก็บสินค ้าในทีแห ้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิ ดฝาให ้สนิท
ให ้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในทีร ้อนและไม่ให ้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภ ัณฑ์

: 5 ปี

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภ ัย
: กรุณาดูข ้อควรระวังทีติดไว ้บนภาชนะบรรจุ การทํางานสีควรทําในทีทีอากาศถ่ายเทสะดวก
ควรใส่หน ้ากากเมือทําการพ่นสีและพยายามเลียงมิให ้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม
ถ ้าสีหกใส่ผวิ หนังควรล ้างด ้วยนํ าสะอาดกับสบูท
่ ันที ถ ้าสีเข ้าตาควรล ้างด ้วยนํ าสะอาดทันทีและ
รีบไปพบแพทย์
: รายละเอียดด ้านความปลอดภัยเกียวกับการใช ้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว ้ในข ้อมูลด ้านความปลอดภัย

ิ ธิเ- รียกร้อง
การสงวนสท
: รายละเอียดข ้างบนนีได ้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ทผ่
ี านมา เนืองจากสีถก
ู นํ า
ไปใช ้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิงอืนใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านัน
บริษ ัทขอสงวนสิทธิท
- จ
ี. ะเปลีย
. นแปลงข้อมูลโดยมิตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า

