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Majestic Perfect Beauty and Care
มาเจสตกิ เพอรเ์ฟคบิ�วตี� แอนด ์แคร์

คุณลกัษณะของผลติภณัฑ์

ชนดิ

เป็นผลติภัณฑส์นํี�าอะครลีดิเกรดพรเีมยีมสําหรับทาภายในที�นอกจากจะใหค้วามทนทานที�สดุ และใหส้สีวยมชีวีติชวีา ยังเป็นสทีาภายในที�
ปลอดภัยที�สดุต่อทกุคนในบา้น  สามารถปกปิดรอยแตกลายงาบนผนังไดอ้ย่างดเียี�ยม ทําใหผ้นังบา้นของคุณสวยสมบูรณแ์บบ  ดว้ย True Colour
Technology เทคโนโลยเีฉพาะของโจตันในการคัดสรรวัตถุดบิเกรดคุณภาพมาผสมผสานกันอย่างลงตัว จงึใหส้สีวยทนทานสมํ�าเสมอ  ผ่านการ
ทดสอบวา่ปลดปล่อยสารอันตรายออกจากฟิลม์สนีอ้ยที�สดุ และกลิ�นออ่นที�สดุ

คณุสมบตัิ

ปลอดภัยต่อทกุคนในบา้น - ผ่านการทดสอบวา่ปลดปล่อยสารอันตรายออกจากฟิลม์สนีอ้ยที�สดุ และมกีลิ�นออ่นที�สดุ

สสีวยมชีวีติชวีา - ใหฟิ้ลม์สสีวยมชีวีติชวีา ใหบ้ า้นคุณสวยทนทานยาวนาน

ปกปิดรอยแตกรา้วดเียี�ยม -  ปกปิดรอยแตกลายงาบนผนังไดอ้ย่างดเียี�ยม ชว่ยใหผ้นังบา้นของคุณเนยีนเรยีบหรูหรา

สวยทนเชด็ลา้งง่าย -  มคีุณสมบัตใินการเชด็คราบสกปรกออกไดอ้ย่างดเียี�ยม คงความสวยงามของฟิลม์สแีมผ้่านการเชด็ลา้ง

EcoHealth - ปลอดภัยจากสารเคมอีันตราย เชน่ APEO ฟอรม์ัลดไีฮด ์โลหะหนัก และปรมิาณสารระเหยตํ�า

ปราศจากกลิ�นฉุน - กลิ�นออ่นที�สดุในระหวา่ง และหลังการทาสี

ป้องกันเชื�อรา และแบคทเีรยี - มปีระสทิธภิาพในการยับยั �งการเจรญิเตบิโตของเชื�อรา และแบคทเีรยีที�พบไดภ้ายในบา้น

ยอ่ยสลายฟอรม์ัลดไีฮด ์- ฟิลม์สสีามารถยอ่ยสลายฟอรม์ัลดไีฮดภ์ายในบา้น ชว่ยปรับปรงุคุณภาพของอากาศภายในบา้น

สวยดังใจใน 2 เที�ยว - ใหส้สีวย สมํ�าเสมอดว้ยการทาเพยีง 2 เที�ยว

ขอ้แนะนําในการใชง้าน

สําหรับการใชง้านภายใน เหมาะสําหรับทั �งตกึใหม่และตกึเกา่

พื�นผวิ

สําหรับการใชง้านภายใน ทั �งอาคารสร า้งใหม่ และงานปูนเกา่

เอกสารขอ้มลูเทคนคิ

เฉดสี เฉดสตีามที�ระบุในแคตตาล็อก และศูนยส์โีจตันมัลตคิัลเลอร ์(กลุ่มเฉดสทีาภายใน)

ปรมิาณเนื�อสโีดยปรมิาตร 41 ± 2 โดยปรมิาตร%

ขนาดบรรจุอาจแตกต่างกัน ขึ�นอยูก่ับความตอ้งการของตลาดในแต่ละประเทศขนาดบรรจุ

ขอ้มูลผลติภณัฑ์

ขอ้มูลการใชง้าน
หมายเหตุ

ใชง้านดว้ยความระมัดระวังและกวนใหเ้ข า้กันกอ่นใชง้าน

วธิกีารปฏบิตังิาน

แปรง ลูกกลิ�ง เครื�องพ่นแบบธรรมดา หรอืเครื�องพ่นแบบสญูญากาศ

ขอ้มูลสําหรบัใชเ้ครื�องพน่ไฮดรอลคิ (Airless Spray)
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1

ขนาดหวัพน่ 0.021" - 0.027"

มมุที�ใชใ้นการพน่ 65°-80°

แรงดนัที�หวัพน่ 140 - 190 kg/cm² (2100 psi)

อตัราการปกคลุมพื�นที�ตอ่เที�ยว

อัตราการปกคลุมพื�นผวิขึ�นอยูก่ับความหนาของฟิลม์ส ีลักษณะ และความพรนุของพื�นผวิ ความบกพรอ่งของพื�นผวิ รวมถงึอณุหภูม ิและการสญู
เสยีระหวา่งการใชง้าน

ทางทฤษฏี 8,25,9 - ตรม./
ลติร

ตรม./
ลติร

ความหนาฟิลม์ที�ระบุเป็นค่าเฉลี�ยที�ไดจ้ากการคํานวณ

เปียก 122 170- µm

แหง้ 50 70 µm-µm

µm

ความหนาของฟิลม์สตีอ่เที�ยวที�แนะนํา

ทนิเนอร์

นํ�าสะอาด

การเจอืจาง

สามารถใชง้านไดท้ันทหีลังการกวนใหเ้ข า้กัน  หากจําเป็นตอ้งผสมนํ�าใหเ้ตมิไดไ้ม่เกนิ 5%

เง ื�อนไขระหวา่งการทํางานสี

อณุหภูมขิองพื�นผวิไม่ควรตํ�ากวา่ 10 องศาเซลเซยีส และตอ้งสงูกวา่จุดนํ�าค า้งของอากาศอย่างนอ้ย 3 องศาเซลเซยีส สําหรับบรเิวณที�มพีื�นที�
จํากัด ตอ้งแน่ใจวา่มกีารระบายอากาศดพีอสําหรับการแหง้ตัวของฟิลม์สี

ระยะเวลาในการแหง้ตวั

ระยะเวลาในการแหง้ตัวโดยทั�วไปสัมพันธก์ับการระบายอากาศ อณุหภูม ิความหนาของฟิลม์ส ีและจํานวนชั �นของฟิลม์ส ีขอ้มูลที�ปรากฏในตาราง
อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขต่อไปนี�
การระบายอากาศที�ด ี(ในพื�นที�เปิดโล่ง หรอืมรีะบบระบายอากาศที�ด)ี
ความหนาของฟิลม์สตีามที�แนะนํา
เป็นการแหง้ตัวที�การทาชั �นเดยีวบนพื�นผวิที�ไม่มปีฏกิรยิา
ขอ้มูลนี�ใชเ้ป็นแนวทางในการทํางานเทา่นั�น ระยะเวลาในการแหง้ตัว และระยะเวลากอ่นการทาทับชั �นถัดไปอาจนอ้ยกวา่ หรอืมากกวา่ที�ระบุ ขึ�นอยู่
กับปัจจัย และสิ�งแวดลอ้มต่างๆ หลายประการ เชน่ ความหนาของฟิลม์ส ีการถ่ายเทอากาศ ความชื�น ระบบสทีี�ใช ้เป็นตน้ระบบการทาสทีี�ถูกตอ้ง
จะถูกระบุไวใ้นเอกสารขอ้มูลเชงิเทคนคิ รวมถงึเงื�อนไขพเิศษต่างๆในการทาสดี ว้ย
1. ขอ้มูลนี�สําหรับการทาทับดว้ยสรีะบบเดยีวกันเทา่นั�น
2. ในกรณีที�ต อ้งทาหลายเที�ยว ระยะเวลาในการแหง้ตัวขึ�นอยูก่ับจํานวนชั �น ลําดับ และความหนาฟิลม์สขีองการทํางานในชั �นที�แลว้
3. พื�นผวิตอ้งแหง้ สะอาด ปราศจากสิ�งปนเปื�อนต่างๆ กอ่นการทํางานสใีนชั �นถัดไป

***TO BE TRANSLATED***
ความชื�นสมัพทัธ ์50%

ระยะเวลาในการแหง้ตวัที�ผวิหนา้
(แหง้สมัผสั)

3 h 2 h

ระยะเวลาในการแหง้แข็ง 12 h 8 h 6 h

1 h

ระยะเวลาแหง้ทาทบัได,้ นอ้ยที�สุด 6 h 4 h 2 h

อณุหภมูขิองพื�นผวิ 10 °C 23 °C 40 °C
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วธิกีารใชง้าน

การเตรยีมพื�นผวิ

พื�นผวิตอ้งแหง้ สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบนํ�ามัน ไขมัน ฝ้าปูน และรอ่งรอยต่างๆ ตอ้งถูกกําจัดออก หากพื�นผวิเกดิฝุ่นชอลค์ สกปรก หรอืมฟิีลม์สี
เดมิที�หลุดล่อน ควรกําจัดออกดว้ยแปรงพลาสตกิ หรอืแปรงขนแข็ง

รองพื�น

Majestic Primer หรอื Jotun Ultra Primer :   1 เที�ยว

สทีบัหนา้

Majestic Perfect Beauty and Care
มาเจสตกิ เพอรเ์ฟคบิ�วตี� แอนด ์แคร ์: 2 เที�ยว

ระบบสทีี�แนะนํา

การจดัเก็บ

ผลติภัณฑจ์ะตอ้งจัดเก็บตามขอ้กําหนด ควรเก็บในที�แหง้ เย็น และมกีารถ่ายเทอากาศที�ด ีไม่ควรเก็บในที�ร อ้น และไม่ใหถู้กแสงแดดโดยตรง ควร
ปิดฝาใหแ้น่นตลอดเวลา

การรบัรอง
ผ่านการทดสอบรับรองมาตรฐานสทีี�เป็นมติรต่อสิ�งแวดลอ้ม ฉลากเขยีวสงิคโปร ์SIRIM มาเลเซยี

ผลการทดสอบ
Anti-Bacteria Test measured according to ISO 22196:2007.

Fungus Resistance Test measured according to SS 150 :1998 (Annex C: Mildew Resistance Test).

ทดสอบความทนทานต่อการเชด็ลา้ง ตามมาตรฐาน SS5 Part F5: 2003 (2013)

Volatile Organic Compound Content Test measured according to GLS032 as per BS EN ISO 11890-2:2006.

ทดสอบความยดืหยุน่ของฟิลม์สตีามมาตรฐาน ASTMD412-06 (Standard Test Method for Vulcanized Rubber and  Thermoplastic
Elastomers- Tension)

ทดสอบการปลดปล่อยสารระเหยจากฟิลม์สตีามมาตรฐานประเทศสวเีดน (Swedeish VOC Emission) ตาม ISO 16000:6-2011 

สอดคลอ้งตาม TVOC JC/T 1074-2009 การทดสอบประสทิธภิาพในการปรับปรงุคุณภาพอากาศของส ีและสารเคลอืบผวิ

ทดสอบการกลบมดิของฟิลม์ส ีตามมาตรฐาน SS 150:1998 จาก SS5 Part E2: 2013 (มาจาก ISO 6504-3:2006)

ขอ้มูลสุขภาพและความปลอดภยั
กรุณาศกึษาขอ้ควรระวังที�ตดิไวบ้นบรรจุภัณฑก์อ่นการใชง้าน

เอกสารขอ้มูลความปลอดภัยของผลติภัณฑน์ี�ไดร้ับการเผยแพรแ่ลว้
รายละเอยีดเกี�ยวกับสขุภาพ และความเสี�ยงจากการใชผ้ลติภัณฑ ์ระบุไวใ้นเอกสารขอ้มุลความปลอดภัย ดังนี�
การปฐมพยาบาล ตามขอ้ 4
การใชง้าน และการจัดเก็บ ตามขอ้ 7
การขนสง่ ตามขอ้  14
กฏหมาย และขอ้บังคับ ตามขอ้ 15
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การสงวนสทิธิ�เรยีกรอ้ง
รายละเอยีดในเอกสารขอ้มูลทางเทคนคินี�เป็นขอ้มูลที�ไดม้าบนพื�นฐานความรูจ้ากการทดลองในหอ้งปฏบิัตกิาร และจากประสบการณ์ที�ผ่านมา
อย่างไรกต็ามผลติภัณฑไ์ดถู้กนําไปใชใ้นภาวะต่างกัน  บรษัิทฯ จงึสามารถรับประกันเฉพาะคุณภาพของสนิคา้เทา่นั�น ผลติภัณฑอ์าจมคีวามแตก
ต่างกันทั �งนี�เพื�อใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการในแต่ละประเทศ โจตันขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ผูใ้ชค้วรปรกึษาโจตันสําหรับเกี�ยวกับคําแนะนําในการใชง้านผลติภัณฑใ์หต้รงกับความตอ้งการ

หากมขีอ้ความที�ไม่สอดคลอ้งกันเนื�องจากความแตกต่างของภาษาในเอกสารนี� ใหย้ดึถอืฉบับภาษาอังกฤษ (United Kingdom) เป็นสําคัญ
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