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MYLANDS Marble Matt Emulsion สีทาภายใน   3% sheen 

 

ขอ้แนะน าการใชง้าน 

การเตรยีมพืน้ผวิ 

- ผนังปูนฉาบใหม่ ปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 30 วัน  

- ผนังปูนฉาบทาสีไว้แล้ว ตรวจสภาพการยึดเกาะของสีเก่าด้วยการติดเทปกระดาษกาว หรือขัดด้วยแปรงขนเหล็ก กรณีสีหลุด

ล่อน เสื่อมสภาพ หรือติดวอลล์เปเปอร์ต้องขจัดออกให้หมดก่อน แล้วใช้น้ ายารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ ามันเพื่อการยึดเกาะที่ดีกว่า

สูตรน้ า 

- ผนังยิบซัม ติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต ถ้าเป็นผนังยาวต่อเนื่อง แนะน าให้ติดตั้งระบบ double layers 2 ชั้น แผ่นด้าน

นอกปิดคร่อมทับรอยต่อแผ่นด้านใน  

- ผนังซีเมนต์บอร์ด แนะน าให้ติดตั้งตามคู่มือของผู้ผลิต แบบเว้นร่องเท่านั้น เพราะรอยต่อแผ่นจะแตก ซึ่งเกิดจากการยืดหด 

และขยายตัวของวัสดุ 

- เช็ด ล้าง ท าความสะอาด และปรับผิวหน้าให้เนียนเรียบด้วยการสกิมโค้ต ประมาณ 3 รอบ ครอบคลุมพื้นที่ 100%  

- ขัดด้วยกระดาษทราย เบอร์ 4 โดยใช้ที่จับกระดาษทราย เช็ด ท าความสะอาด ก่อนลงสีรองพื้น หรือเจือจางสี Mylands 

Marble Matt Emulsion 30% ด้วยน้ าเปล่า แทนการใช้สีรองพื้น 

- กลิ้งสีรองพื้น หรือสีจริง Mylands เจือจาง 30% ด้วยลูกกลิ้งขนสั้น หรือแปรงทาสี หรือพ่น 

- สีรองพื้นท าหน้าที่ปกป้องด่างจากผนังปูน ไม่ให้ท าลายฟิล์มสีโดยตรงซ่ึงท าให้สีจริงเสื่อมสภาพเรว็ย่ิงขึ้น เพื่อประสิทธิภาพการ

ปกป้องสูงสุด และปอ้งกันการดูดซึมของผิวผนังที่ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะกรณใีช้สีเข้ม รวมถึงผนังที่มีการซ่อมแล้วใช้วัสดุต่างชนิด

ปิดรอยซ่อม แนะน าให้ทาสีรองพืน้ 2 รอบ ระหว่างรอบรอแห้ง ปรมิาณตามที่ผู้ผลิตระบุไว้ 

- ปล่อยให้แห้ง “ข้ามคืน” ก่อนลงสีจริง  

เทคนคิการใชส้ ี

กรณี ใชส้ี Mylands มากกว่า 1 กระป๋อง แนะน าให้เทสีผสมกันแล้วเทกลับ แต้มสี ที่ฝากระป๋อง ปิดฝาให้สนิท พันปากฝาด้วย

เทปกระดาษกาว  

กรณีใช้แปรงทาสี แนะน าให้ใช้แปรงทาสี Synthetic ที่มีคุณภาพสูง ส าหรับทาสีน้ าเท่านั้น ล้างแปรงด้วยน้ าสะอาดสะบัดแห้งก่อน

ใช้งาน  

กรณีใช้ลูกกลิ้ง แนะน าให้ใช้ลูกกลิ้งขนสั้น และเทสีลงถาดกลิ้งสี ไม่ควรใช้วิธีการจุ่มสีจากถัง เพราะไม่สามารถควบคุมปริมาณสี

ได้ตามต้องการ ควรล้างลูกกลิ้งให้สะอาดด้วยน้ าเปล่าก่อนใช้งาน สีที่อยู่ในถังได้ผ่านการเขย่าให้สีและแม่สีเข้ากันพร้อมใช้งาน 

ก่อนส่งมอบแล้ว  

กรณีพ่น สีอาจติดที่หัวพ่น การใช้อยู่ในดุลพินิจของผู้ใช้งานเท่านั้น  

ก่อนการใช้งานทุกครั้งต้องคนสีให้เข้ากันด้วยไม้คนสี ลึกถึงก้นถังสี กรณทีิ้งไว้นานต้องน าไปเขย่าใหม่อีกครั้งที่ร้านขายสีทั่วไป  

สีอ่อน เขย่า ประมาณ 2-3 นาท ี 

สีเข้ม เขย่า ประมาณ 3-4 นาท ี
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ขัน้ตอนการทาส ี

ทาสีรอบที ่1  

ผสมน้ าเจือจางประมาณ 30 % กรณีใช้สจีริงโดยไม่ต้องการใช้สรีองพื้น รอแห้งระหว่างรอบ 2-4 ชั่วโมง 

ทาสีรอบที ่2  

ผสมน้ าเจือจางประมาณ 15% รอแห้งระหว่างรอบ 2-4 ชั่วโมง  

ทาสีรอบที ่3  

ผสมน้ าเจือจางประมาณ 15% รอแห้งระหว่างรอบ 2-4 ชั่วโมง แห้งสนิทประมาณ 5 วัน 

ทาสีรอบที ่4  

ผสมน้ าเจือจางประมาณ 30% รอบเก็บงาน กรณีท าพร้อมกับผู้รบัเหมารายอื่น ๆ แต่ไม่จ าเป็น ถ้ามีการปกป้องอย่างดี  

หมายเหต ุ

ขณะทาสีควรเปิดหน้าต่างสองด้าน เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีที่สุด และเพื่อให้สีแห้งเร็ว  

อัตราการใช ้

ประมาณ 15 ตารางเมตรต่อเที่ยว ควรสั่งสีใหพ้อส าหรับการใช้งาน แต่ละพื้นที่ 

กรณีสั่งมากกว่า 1 กระป๋อง ควรเทผสมกันแล้วเทกลับเหมือนเดิม แต้มฝาด้วยสีที่อยู่ในถัง พันเทปกระดาษกาว ป้องกันไม่ให้สี

หกและอากาศเข้าไปผสมในเนื้อส ี

จ านวนสีที่ใช้จริง อาจมากหรือนอ้ยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเตรียมผิว 

การไม่ได้สกิมโค้ตปรบัผิวหน้า จะท าให้สิ้นเปลืองสีจริง การเพิ่มรอบสีจริงไมไ่ด้ช่วยให้ผนังเรียบมากไปกว่าเดิม ย่ิงท าให้สิ้นเปลือง

สีจริง และเพิ่มสาร voc โดยไม่จ าเป็น 

ผลติภณัฑท์ีแ่นะน า  

- สกิมโค้ต Lanko 103  

- รองพื้นปูนใหม่ ICI Super Primer 

- ปกป้องคราบด่างซึมสู่ผิวหน้าเฉพาะจุดทีจ่ าเป็น Mylands Stain Block  

- ลูกกลิ้ง Stanley 

- แปรงทาสี Synthetic คุณภาพสูง 

Purdy Sprig Elite 

Purdy Pro-Extra Monarch 

Hamilton Perfection 

Hamilton Prestige 

Corona Chinex 

Corona Tynex Nylon 

หมายเหต ุ

ทีมงานท าการทดสอบประสิทธภิาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ได้แนะน า แต่ละชนิดที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงเทียบเท่าหรือดีกว่า 

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจปรับเปลี่ยน และแก้ไขเป็นระยะ ขั้นตอนการท างาน และผลิตภัณฑ์ ที่กล่าวไว้ทั้งหมด เป็นข้อเสนอแนะ

เพื่อให้ท่านได้คุณภาพของผลงานสูงสุด 


