
สำหรับผนัง
ปูนสด 1วัน      ปูนเก�า      ปูนใหม�

QUICKPRIMER
วันคว�กไพรเมอร�

ทาง�าย  กลบมิด  จบงานไว  ไม�ด�างเกลือ

สีรองพ�้นอเนกประสงค� สูตรน้ำ



ระบบการทาสี / Application Method

ขั้นตอน / Step พ�้นผิวปูนใหม� / New Surface พ�้นผิวปูนเก�า / Existing Surface

-  ขัดล�างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให�หมด บร�เวณที่มีเชื้อราหร�อตะไคร�น้ำต�อง
    ขัดล�างด�วยน้ำสะอาด / Clean out existing paint as much as possible.
-  ทิ�งให�แห�งแล�วทาทับด�วยน้ำยาฆ�าเชื้อราและตะไคร�น้ำ RTB Mold Block 
    และทิ�งไว�ให�แห�ง / If algae or mold presented, clean with RTB Mold  
    Block then let it dry before applying the primer. 
-  อุดโป�วบร�เวณที่มีรอยแตกร�าวก�อนการทาสีรองพ�้น / Fill the crack and 
    hole by using wall filler or putty.

-  ทาสีรองพ�้นอเนกประสงค� สูตรน้ำ RTB 1QUICK Primer จำนวน 1 เที่ยว 
    และทิ�งให�แห�งอย�าง น�อย 2-4 ชั่วโมง แล�วทาสีทาอาคาร
    Apply RTB 1 Quick Primer at least 1 layer and let it dry 2-4 hrs.    
    before applying RTB decorative paint.

-  ทำความสะอาดผนังให�ปราศจากฝุ�น ผง และเศษซีเมนต�
-  Surface must be cleaned from dust,grease or any  
    loosen material.

-  ทิ�งผนังให�แห�งอย�างน�อย 1 วัน แล�วทาสีรองพ�้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.

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

ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพ�้น
Step 2 : Paint Application 

ข�อมูลจำเพาะ / Characteristics

ชนิดของสี Type ลักษณะ ฟ�ล�มสี
Finished Film

สีทารองพ�้น
อเนกประสงค�

RTB 1 QUICK
Primer

ด�านสีขาว
Matt White

แปรง,ลูกกลิ�ง
หร�อเคร�่องพ�น 
Brush,Roller

or Spray

35-40 ตร.ม. / sq.m. 20 นาที / mins 2-4 ชั่วโมง / hrs.

ไม�ต�องผสม
(หากต�องการผสมน้ำ 5-10%)

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

อุปกรณ�
Tools

การผสมก�อนใช�งาน
(โดยปร�มาตร)

Dilution (by volume)

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

/Coat)

ระยะเวลาแห�ง / Drying Time
(ตามสภาวะอากาศปกติ

in normal weather condition)

แห�งสัมผัสได�
Touch Dry

แห�งทาทับได�
Dry to Recoat

*ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได� ข�้นอยู�กับสภาวะอากาศ
Depends on weather during application

-  ห�ามผสมทินเนอร�โดยเด็ดขาด คนสีให�เข�ากันก�อนใช�งานและระหว�างการใช�งานควรคนสีให�สม่ำเสมอ เพ�่อไม�ให�สีนอนก�น เมื่อเป�ดใช�งานแล�วควรใช�ให�หมด ควรเก็บให�พ�นมือเด็ก ระวังอย�าให�เข�าตา เพ�่อ
    ประสิทธิภาพสูงสุดของฟ�ล�มสี แนะนำให�ใช�ร�วมกันผลิตภัณฑ� 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. 

คำเตือน / Warning

1. ทนชื้น ใช� ได�ทั้งปูนเก�า ปูนใหม� ปูนสด (อายุ 1 วัน ) ปูนฉาบบาง / Resist to high surface humidity, uses for old, new and fresh concrete wall (1 day old), skimcoat

2. ทาง�าย จบงานไวภายใน 1 วัน / Easy to apply, painting process can be finished within 1 day 

3. ยึดเกาะดีเยี่ยม ติดทน ไม�ลอกล�อน / Excellent adhesion 

4. ทนด�างและคราบขาวจากความชื้น / Resistant to alkali and efflorescence 

5. สารระเหยต่ำ ปราศจากสารตะกั่วและโลหะหนัก / LOW VOCs, mercury and leads free  

สีรองพ�้นปูนอเนกประสงค�สูตรน้ำ ผลิตจากเทคโนโลยีสีจากประเทศเยอรมนี เหมาะสำหรับผนังปูนสด 1 วัน ปูนเก�าและปูนใหม� ยึดเกาะดีเยี่ยม 
กว�าสีรองพ�้นทั่วไป เนื้อสีสามารถแทรกซึมเข�าพ�้นผิวได�ทุกอณู เพ��มประสิทธิภาพในการยึดเกาะทนความชื้นได�ดีเยี่ยม ป�องกันคราบด�างและ 
คราบเกลือได�ดีกว�าสีรองพ�น้ท่ัวไป
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.

คุณสมบัติเด�น / Features

สีรองพ�้นอเนกประสงค� สูตรน้ำ MULTIPURPOSE WATER BASED PRIMER
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