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บริษทัฯขอสงวนสิทธิในกรณีท่ีจะเปล่ียนแปลงขอ้มูลโดยไม่ตอ้งบอกล่วงหนา้ 
28/09/56-SSP /1 

สี ซีสซ่ันส์“ เอกซ์ตร้า ชิลด์ “  Sissons  Extra  Shield 
คุณสมบัต ิ เป็นสีน ้าอะครีลิคเกรดสูง ท่ีผลิตจากอะคริลิคเรซ่ินแท ้100 % จาก
อเมริกา ผสมกบัผงสีคุณภาพพิเศษและสารเพิ่มการยดึเกาะ ท าใหท้นทานต่อด่างในปูน ตลอดจนแสงรังสีเหนือ
ม่วงจากแสงแดด     ฟิลม์สีมีความยดืหยุน่ป้องกนัการซึมผา่นของน ้า สามารถท าความสะอาดตวัเอง (Self 
Cleaning) โดยไม่เกิดการ อมฝุ่ นบนผวิฟิลม์ 

ชนิด อะคริลิคแท ้100 % ส าหรับภายนอก/ใน 

สี  ตามแคตตาล๊อกสีของซีสซัน่ส์ 
ความเงา ก่ึงดา้น - ก่ึงเงา 

เนือ้สี  โดยน า้หนัก  ประมาณ 55%  หรือ โดยปริมาตร  ประมาณ 50% 

ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง ประมาณ 35 ไมครอน หรือ 1.4 มิล หรือ  

ความหนาของฟิล์มสีเมื่อเปียก ประมาณ 106 ไมครอน หรือ 4.2 มิล 

เนือ้ที่ทาได้ (ตามทฤษฎี) เม่ือฟิลม์สีเปียกประมาณ 106 ไมครอน จะทาไดเ้น้ือท่ีประมาณ  
        35 ตารางเมตร  ต่อ  ยเูอสแกลลอน 

เนือ้ที่ทาได้ (ในทางปฏิบัติ) ข้ึนอยูก่บัผูใ้ชง้านและพื้นผวิท่ีทาจะไดเ้น้ือท่ีประมาณ  
         28 ตารางเมตร ต่อ ยเูอสแกลลอน 

ระยะเวลาแห้ง แหง้จบัได ้หลงัจากทา ½  - 1 ชัว่โมง 
  แหง้ใชง้านได ้หลงัจากทา  4 – 6 ชัว่โมง 

การทา โดยใชแ้ปรง หรือเคร่ืองพ่นสี และลูกกล้ิง 
ความหนืด 100 – 110 เคย ูณ อุณหภูมิ 25 0    ซ. โดยเคร่ืองวดัสตรอมเมอร์ 

ความถ่วงจ าเพาะ 1.18 – 1.28 

น า้มันผสม / ล้างสี ใชน้ ้าสะอาด 
สภาพพืน้ผวิก่อนใช้ พื้นผวิท่ีจะทาสีตอ้งแหง้สนิท  สะอาด  ไม่เป็นฝุ่ น   ไม่มีส่ิงหลุดล่อน 

ปราศจากคราบไขมนัและส่ิงสกปรก 
รองพืน้ พื้นผวิคอนกรีตใหม่ ใชสี้รองพื้นปูนกนัด่าง ซีสโคชิลด ์หรือจะใชต้วั

ของมนัเอง     ส าหรับพื้นผวิเก่าท่ีเป็นฝุ่ นชอลก์ จะตอ้งท าความสะอาด
และทารองพื้นดว้ยน ้ายาวอลซีลของซีสซัน่ส์ก่อน 

สีรองพืน้ช้ันกลาง ใชต้วัของมนัเอง 
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สี ซีสซ่ันส์“ เอกซ์ตร้า ชิลด์ “ 1  Sissons  Extra  Shield 1 
คุณสมบัต ิ เป็นสีน ้าอะครีลิคเกรดสูง ท่ีผลิตจากอะคริลิคเรซ่ินแท ้100 % จาก
อเมริกา ผสมกบัผงสีคุณภาพพิเศษและสารเพิ่มการยดึเกาะ ท าใหท้นทานต่อด่างในปูน ตลอดจนแสงรังสีเหนือ
ม่วงจากแสงแดด     ฟิลม์สีมีความยดืหยุน่ป้องกนัการซึมผา่นของน ้า สามารถท าความสะอาดตวัเอง (Self 
Cleaning) โดยไม่เกิดการ อมฝุ่ นบนผวิฟิลม์ 

ชนิด อะคริลิคแท ้100 % ส าหรับภายนอก/ใน 

สี  ตามแคตตาล๊อกสีของซีสซัน่ส์ 
ความเงา ก่ึงดา้น - ก่ึงเงา 

เนือ้สี  โดยน า้หนัก  ประมาณ 55%  หรือ โดยปริมาตร  ประมาณ 50% 

ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง ประมาณ 35 ไมครอน หรือ 1.4 มิล หรือ  

ความหนาของฟิล์มสีเมื่อเปียก ประมาณ 106 ไมครอน หรือ 4.2 มิล 

เนือ้ที่ทาได้ (ตามทฤษฎี) เม่ือฟิลม์สีเปียกประมาณ 106 ไมครอน จะทาไดเ้น้ือท่ีประมาณ  
        35 ตารางเมตร  ต่อ  ยเูอสแกลลอน 

เนือ้ที่ทาได้ (ในทางปฏิบัติ) ข้ึนอยูก่บัผูใ้ชง้านและพื้นผวิท่ีทาจะไดเ้น้ือท่ีประมาณ  
         28 ตารางเมตร ต่อ ยเูอสแกลลอน 

ระยะเวลาแห้ง แหง้จบัได ้หลงัจากทา ½  - 1 ชัว่โมง 
  แหง้ใชง้านได ้หลงัจากทา  4 – 6 ชัว่โมง 

การทา โดยใชแ้ปรง หรือเคร่ืองพ่นสี และลูกกล้ิง 
ความหนืด 100 – 110 เคย ูณ อุณหภูมิ 25 0    ซ. โดยเคร่ืองวดัสตรอมเมอร์ 

ความถ่วงจ าเพาะ 1.18 – 1.28 

น า้มันผสม / ล้างสี ใชน้ ้าสะอาด 
สภาพพืน้ผวิก่อนใช้ พื้นผวิท่ีจะทาสีตอ้งแหง้สนิท  สะอาด  ไม่เป็นฝุ่ น   ไม่มีส่ิงหลุดล่อน 

ปราศจากคราบไขมนัและส่ิงสกปรก 
รองพืน้ พื้นผวิคอนกรีตใหม่ ใชสี้รองพื้นปูนกนัด่าง ซีสโคชิลด ์หรือจะใชต้วั

ของมนัเอง     ส าหรับพื้นผวิเก่าท่ีเป็นฝุ่ นชอลก์ จะตอ้งท าความสะอาด
และทารองพื้นดว้ยน ้ายาวอลซีลของซีสซัน่ส์ก่อน 

สีรองพืน้ช้ันกลาง ใชต้วัของมนัเอง 


