วันคว�กไพรเมอร

QUICKPRIMER

สีรองพ�้นอเนกประสงค สูตรน้ำ
ทางาย กลบมิด จบงานไว ไมดางเกลือ

สำหรับผนัง

ปูนสด 1วัน

ปูนเกา

ปูนใหม

สีรองพ�้นอเนกประสงค สูตรน้ำ MULTIPURPOSE WATER BASED PRIMER
สำหรับผนัง ปูนสด 1วัน ปูนเกา ปูนใหม

สีรองพ�้นปูนอเนกประสงคสูตรน้ำ ผลิตจากเทคโนโลยีสีจากประเทศเยอรมนี เหมาะสำหรับผนังปูนสด 1 วัน ปูนเกาและปูนใหม ยึดเกาะดีเยี่ยม
กวาสีรองพ�้นทั่วไป เนื้อสีสามารถแทรกซึมเขาพ�้นผิวไดทุกอณู เพ��มประสิทธิภาพในการยึดเกาะทนความชื้นไดดีเยี่ยม ปองกันคราบดางและ
คราบเกลือไดดกี วาสีรองพ�น้ ทัว่ ไป
RTB 1 Quick Primer is a multipurpose water based primer made with German Technology, suitable for existing and fresh
(1 day old) cementitious wall. Better resistance to humidity and alkali than regular primer.
คุณสมบัติเดน / Features
1. ทนชื้น ใช ไดทั้งปูนเกา ปูนใหม ปูนสด (อายุ 1 วัน ) ปูนฉาบบาง / Resist to high surface humidity, uses for old, new and fresh concrete wall (1 day old), skimcoat
2. ทางาย จบงานไวภายใน 1 วัน / Easy to apply, painting process can be finished within 1 day
3. ยึดเกาะดีเยี่ยม ติดทน ไมลอกลอน / Excellent adhesion
4. ทนดางและคราบขาวจากความชื้น / Resistant to alkali and efflorescence
5. สารระเหยต่ำ ปราศจากสารตะกั่วและโลหะหนัก / LOW VOCs, mercury and leads free

ระบบการทาสี / Application Method
ขั้นตอน / Step

พ�้นผิวปูนใหม / New Surface

พ�้นผิวปูนเกา / Existing Surface

ขั้นตอนที่ 1 การเตร�ยมพ�้นผิว
Step 1 : Surface Preparation

- ทำความสะอาดผนังใหปราศจากฝุน ผง และเศษซีเมนต
- Surface must be cleaned from dust,grease or any
loosen material.

- ขัดลางสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกใหหมด บร�เวณที่มีเชื้อราหร�อตะไครน้ำตอง
ขัดลางดวยน้ำสะอาด / Clean out existing paint as much as possible.
- ทิ�งใหแหงแลวทาทับดวยน้ำยาฆาเชื้อราและตะไครน้ำ RTB Mold Block
และทิ�งไวใหแหง / If algae or mold presented, clean with RTB Mold
Block then let it dry before applying the primer.
- อุดโปวบร�เวณที่มีรอยแตกราวกอนการทาสีรองพ�้น / Fill the crack and
hole by using wall filler or putty.

ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพ�้น
Step 2 : Paint Application

- ทิ�งผนังใหแหงอยางนอย 1 วัน แลวทาสีรองพ�้น อเนกประสงค
สูตรน้ำ RTB 1QUICK Primer จำนวน 1 เที่ยว
The surface should be at least 1 day old before
apply with RTB 1 Quick Primer.

- ทาสีรองพ�้นอเนกประสงค สูตรน้ำ RTB 1QUICK Primer จำนวน 1 เที่ยว
และทิ�งใหแหงอยาง นอย 2-4 ชั่วโมง แลวทาสีทาอาคาร
Apply RTB 1 Quick Primer at least 1 layer and let it dry 2-4 hrs.
before applying RTB decorative paint.

ขอมูลจำเพาะ / Characteristics
ชนิดของสี Type

สีทารองพ�้น
อเนกประสงค
RTB 1 QUICK
Primer

คำเตือน / Warning

ลักษณะ ฟ�ลมสี
Finished Film

ดานสีขาว
Matt White

อุปกรณ
Tools

แปรง,ลูกกลิ�ง
หร�อเคร�่องพน
Brush,Roller
or Spray

การผสมกอนใชงาน
(โดยปร�มาตร)
Dilution (by volume)

พ�้นที่การทา
(ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)
Coverage (SQ.M/GL.
/Coat)

ไมตองผสม
(หากตองการผสมน้ำ 5-10%)
No dilution
(If dilution with water 5-10%)

35-40 ตร.ม. / sq.m.

ระยะเวลาแหง / Drying Time
(ตามสภาวะอากาศปกติ
in normal weather condition)
แหงสัมผัสได
Touch Dry

แหงทาทับได
Dry to Recoat

20 นาที / mins

2-4 ชั่วโมง / hrs.

*ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได ข�้นอยูกับสภาวะอากาศ
Depends on weather during application

- หามผสมทินเนอรโดยเด็ดขาด คนสีใหเขากันกอนใชงานและระหวางการใชงานควรคนสีใหสม่ำเสมอ เพ�่อไมใหสีนอนกน เมื่อเปดใชงานแลวควรใช ใหหมด ควรเก็บใหพนมือเด็ก ระวังอยาใหเขาตา เพ�่อ
ประสิทธิภาพสูงสุดของฟ�ลมสี แนะนำใหใชรวมกันผลิตภัณฑ RTB
- Do not mix with thinner, mix well before and during use. Avoid contact with eyes. Keep out of reach of children. Recommend to use with in RTB Paint product for the
maximum effectiveness.
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