
สีทาอาคาร

ARCHITECTURAL COATINGS

สีอันดับ 1 ของโลกจากสหรัฐอเมริกา



The Sherwin-Williams Company, was founded in 1866 by 
Henry Sherwin and Edward Williams in Cleveland, Ohio, 
USA. Today Sherwin-Williams has grown to become:


เชอร์วิน - วิลเลียมส์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1866 โดยเฮนรี เชอร์วิน และเอ็ดเวิร์ด วิล
เลียมส์ ในเมืองคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเชอร์วิน-
วิลเลี่ยมเป็น 

SINCE 1866

• No. 1 paint brand in the world

• Fortune 500 Company

• Forbes World’s Most Innovative Companies - over 500 patents

• Newsweek US Greenest Companies

Sherwin-Williams’ extensive product range includes:

• Architectural Coatings 
• Protective & Marine Coatings 
• Product Finishing - Furniture, Electronics, Medical 

Equipments etc.  
• Automotive/Transportation Coatings 
• Aerospace Coatings 
• Military Coatings 

• สีอันดับ 1 ของโลก 
• บริษัทฟอร์จูน 500 
• หนึ่งในบริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดของโลกโดยนิตยสารฟอร์บ - มีกว่า 500 

สิทธิบัตร 
• หนึ่งในบริษัทที่รักษาสิ่งแวดล้อมมากที่สุดของโลกโดยนิตยสารนิวส์วีค 

ผลิตภัณฑ์ของเชอร์วิน-วิลเลี่ยมคลอบคลุมทุกรายละเอียดของงานสีสำหรับ 
• สีสำหรับบ้านและอาคาร 
• สีอุตสาหกรรม   
• สีเคลือบผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อิเลคโทรนิค เครื่องมือแพทย์  

ฯลฯ  
• สียานยนต์ / ขนส่ง  
• สีทาเครื่องบิน 
• สีทารถถัง เรือรบ เครื่องบินรบ

COMPANY INFORMATION 

Ask Sherwin-Williams

No matter where you are in the world or what surfaces 
you're coating, Sherwin-Williams provides innovative 
solutions that ensure your success.



COMPANY INFORMATION 

OUR CLIENTS - 95% OF FORTUNE 500 COMPANIES & MORE

HEADQUARTER - USA 

The Sherwin-Williams Company

101 Prospect Avenue, 

Cleveland, Ohio 44115 USA

www.sherwin-williams.com

MANUFACTURED UNDER LICENSE IN 
THAILAND BY
Bangkok China Paint MFG. Company Limited

400 Soi Pookmitre, Thang Rotfai Sai Kao Road,Samrong

Tai,Prapadeang, Samutprakkan 10130

Thailand

 t: 02.394.1004    

 f: 02.394.0539    

 e: info@bc-paint.com


DISTRIBUTED IN THAILAND BY

Crystal Paintworks Business Company Limited

1420/1 Praditmanuthum Road, Klongjan, Bangkapi,  

Bangkok 10240   

t: 02.101.5777    

f: 02.101.9733  

 e: info@crystalpaintworks.com


http://www.sherwin-williams.com
http://www.sherwin-williams.com


Residential & Commercial
	 	

	

White House                                     Washington DC, USA

PROFILES

Pentagon                   Virginia, USA

One World Trade Centre                     New York City, USA Statue of Liberty                     New York City, USA

PROFILES - Worldwide 

The Shard           London, England

Hearst Tower                                   New York City, USA

Heathrow Terminal 5                                 London, England

Denver Art Museum                             Colorado, USA



PROFILES - Thailand 

Park Hyatt                                                               Bangkok   Anantara Siam                                                         Bangkok

Crystal Park & Grand Crystal Park                       Bangkok

The Peninsula                                        Bangkok

Supakarn Condo                              Bangkok

House on Sathorn            Bangkok

Crystal Design Center                                        Bangkok Grand Hyatt Erawan                         Bangkok 



SURFACE PREPARATION  |    เตรียมพื้นผิว 

รัสบัสเตอร์®  น้ำยาล้างสนิม เป็นน้ำยาล้างสนิมและสะเก็ดสนิม 

• กัดสนิมให้หลุดออกจากผิวเหล็ก

• ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน สภาวะแวดล้อมหรือพื้นผิวต่างๆรอบๆบริเวณที่ใช้
งานดังเช่นน้ำกรดล้างสนิม


ขนาดบรรจุ: 1/4, 1 & 5  แกลลอน 

RUSTBUSTER® RUST REMOVER   
น้ำยาล้างสนิมรัสบัสเตอร์®     
W4K263

PRODUCT INFORMATION 

น้ำยาคริสตัลคลีน  เป็นน้ำยาทำความสะอาดชนิดเฮฟวี่ดิวตี้ เหมาะสำหรับทำความ 
สะอาดปูนฉาบ คอนกรีต ไม้ เหล็กฯลฯ เช่น ผนัง เพดาน ทางเท้า ทางเดินรถ 
เฟอร์นิเจอร์  เดคภายในและนอก คุณลักษณะเด่น:

> ฆ่า 99.9 % ของเชื้อแบคทีเรียและไวรัส

> ฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ

> ขจัดคราบสิ่งสกปรกและคราบไขมัน

> สามารถใช้ร่วมกับเครื่องล้างแรงดันสูง

> เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม-สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และปราศจากสาร
ฟอสเฟตที่ทำให้น้ำเสีย หากปล่อยลงท่อ ระบายน้ำ

>ไม่ทำลายพื้นผิวเหมือนน้ำยาล้างทำความสะอาดทั่วไป และไม่ทำให้เหล็กเป็นสนิม  

> น้ำยามีความเข้มข้น สามารถผสมน้ำได้ถึง 4 เท่าทำให้ได้ น้ำยาถึง 20 ลิตร 
(ทำความสะอาดได้มากถึง  160 ตร.ม. )


ขนาดบรรจุ: 5  ลิตร

CRYSTAL CLEAN 
น้ำยาคริสตัลคลีน 
R7K2011

 สีโป๊วปูนและไม้เคมฟิลล่า เป็นสีโป๊วอครีลิคแท้ 100% เหมาะสำหรับโป๊วอุดรู ร่อง รอย
แตกของปูนและไม้ อุด เสี้ยน และตาไม้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

• ไม่ยุบตัว

• ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง

• ยืดหดตัวได้ดี

• สามารถขัดด้วยกระดาษทราย เลื่อย เจาะสกรู

และตอกตะปูได้

• ป้องกันน้ำซึมลงไปในพื้นผิวได้เป็นอย่างดี


ขนาดบรรจุ: 1/4 & 1  แกลลอน 

KEM FILLA WALL & WOOD FILLER 
สีโป๊วเคมฟิลล่า 
9022 

NATURAL FILLER 
สีโป้วไม้      
D70T Series

ขนาดบรรจุ: 500  กรัม

สีโป้วไม้ เพื่ออุดรู ร่อง รอยแตกชำรุดของไม้ อุดเสี้ยนไม้ ตาไม้ หรือทาเพื่อทำให้พื้นผิวไม้
เรียบเนียน  
• เหมาะสำหรับงานไม้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

• ใช้งานง่าย แห้งเร็ว

• สามารถขัดด้วยกระดาษทราบ เลื่อย เจาะสกรูและตอกตะปูได้

• สามารถยืดหดตัวไปกับเนื้อไม้ได้ดี จึงไม่แตกหรือหลุดร่อน

• สามารถผสมเฉดสีของสีโป้วไม้เชอร์วูดต่างๆเข้าด้วยกัน หรือผสมกับ  Universal Dye 
Concentrate S61 Series หรือ  Wiping Stain S64  Series เพื่อให้มีสีเดียวกับไม้หรือสีที่
จะใช้ ทับหน้า

• เนื้อสีมาก ทำให้อุดรู รอยแตก เสี้ยนไม้ และตาไม้ได้ดีมาก

• ปราศจากสารตะกั่ว ปรอท และโลหะหนักอื่น ๆ


Grand Hyatt Erawan                         Bangkok 



PAINTED SUBSTRATES OR SKIM COAT SURFACES  |  สําหรับพื้นผิวที่ทาสีแล้วหรืองานสกิมโค้ท

เพร็บไร้ท์®  น้ำยาอครีลิคซิลเล่อร์  เป็นน้ำยารองพื้นสีเก่าระบบอครีลิคชนิดน้ำมัน 
เหมาะสำหรับรองพื้นผิวเก่าทั้งภายในและภายนอกอาคารที่สีเดิมแปรสภาพเป็นฝุ่น 
ผนัง สกิมโค้ท   ฝ้าฉาบยิปซั่ม และปูนฉาบที่ต้องทาสีก่อนปูน แห้งสนิท เพื่อเสริมการ
ยึดเกาะและความทนทานของสีทับหน้ารวมทั้งลดปริมาณสีทับหน้าที่ใช้

• เป็นระบบน้ำมันทำให้น้ำยาสามารถแทรกซึมลงไปในพื้นผิวได้ดีมาก

• ทำให้สีทับหน้าแลดูเนียนสวยเรียบทั่วกันทั้งหมด

• ปรับสภาพสีเดิมที่แปรสภาพเป็นฝุ่นให้ยึดเกาะกับพื้นผิว ทำให้สีทับหน้าไม่ลอกร่อน

• ปรับสภาพผนังปูนฉาบและสกิมโค้ทที่มีสภาพเป็นฝุ่นให้ยึดเกาะกับพื้นผิวทำให้สีทับ
หน้าไม่ลอกร่อน


• บล็อคคราบเกลือและด่างในปูน ทำให้สีทับหน้าไม่ด่าง

• ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

• Green Technology - ปราศจากสารตะกั่ว สารปรอท และโลหะหนักอื่นๆ

• ประหยัดสีทับหน้าเพราะฟิล์มสีบล็อคไม่ให้สีทับ หน้าซึมลงไปใต้พื้นผิว


PRODUCT INFORMATION 

PREPRITE ACRYLIC SEALER 
เพร็บไรท์® น้ำยาอครีลิคซิลเล่อร์   
A33(TH)L30(ใส) 
A33(TH)W300 (ขาว)

ล็อกซ์ออน® น้ำยาซิลเล่อร์  เป็นน้ำยาชนิดนาโนอครีลิค ระบบน้ำ เหมาะสำหรับรองพื้น
ผิวเก่าทั้งภายในและภายนอกอาคารที่สีเดิมแปรสภาพเป็นฝุ่น ผนังสกิมโค้ท   ฝ้าฉาบ
ยิปซั่ม และปูนฉาบที่ต้องทาสีก่อนปูนแห้งสนิท เพื่อเสริมการยึดเกาะและความทนทาน
ของสีทับหน้า รวมทั้งลดปริมาณสีทับหน้าที่ใช้

• สามารถแทรกซึมลงไปในพื้นผิวได้ดีมาก 

• ทำให้สีทับหน้าแลดูเนียนสวยเรียบทั่วกันทั้งหมด

• เสริมความยึดเกาะของปูนฉาบในกรณีที่ต้องทาสี ก่อนปูนแห้งสนิท 30 วัน

• เหมาะสำหรับปูนเก่าและใหม่ที่มีความเป็นด่าง ระหว่าง pH6 ถึง pH13

• ปรับสภาพสีเดิมที่แปรสภาพเป็นฝุ่นให้ยึดเกาะกับพื้นผิว ทำให้สีทับหน้าไม่ลอกร่อน

• ปรับสภาพผนังปูนฉาบและสกิมโค้ทที่มีสภาพเป็นฝุ่นให้ยึดเกาะกับพื้นผิวทำให้สีทับ
หน้าไม่ลอกร่อน


• บล็อคคราบเกลือและด่างในปูนทำให้สีทับหน้าไม่ด่าง

• ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

• Green Technology - ปราศจากสารตะกั่ว สารปรอท และโลหะหนักอื่นๆ ไม่มีกลิ่นฉุน


LOXON® CONDITIONER  
ล็อกซ์ออน®  น้ำยาซิลเล่อร์     
A24V1100 (ใส) 
A24W100 (ขาว)

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน 

น้ำยาผสมปูนบอนด์เท็ก เป็นน้ำยาอครีลิคเรซิ่นสำหรับผสมคอนกรีตและปูนฉาบ

• เพิ่มความทนทานและความสวยงามของปูนฉาบโดยน้ำยาจะทำให้ปูนที่ผสมน้ำยา
มีความแข็งแกร่งและฉาบได้เรียบเนียนสวย

• ปกป้องน้ำในคอนกรีตและปูนฉาบไม่ให้ระเหยออกเร็วเกินไปทำให้ไม่แตกลายงา

• ปรับสภาพปูนให้เหมาะแก่การฉาบเพื่อทำเท็กซ์เจอร์ลายนูนเพื่อตกแต่งฝาผนัง
และฝ้าให้มีลวดลายสวยงาม

• สามารถโป๊วรอยร้าวต่าง ๆที่มีขนาดใหญ่กว่า 4 ม.ม.

• เพื่อฉาบปรับแต่งผิวปูนที่เสียหาย ปรับผิวหรือปรับระดับให้เรียบ

• เพื่อประสานคอนกรีตเก่ากับใหม่

• ปกป้องคอนกรีตและปูนฉาบต่อการกัดกร่อนของสารเคมี


ขนาดบรรจุ: 5  ลิตร

BONTEK CEMENT BONDING AGENT 
น้ำยาผสมปูนบอนด์เท็ก 
9N06

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน 



โพรมา® 200 ซีโร่ วี.โอ.ซี สีรองพื้นอครีลิคชนิดน้ำสำหรับภายใน เป็น สีน้ำระบบ
อครีลิคเกรดอัลตร้าพรีเมี่ยม สำหรับทารองพื้น พื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต

ปูนฉาบ ยิปซั่มบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาษ ฯลฯ ภายในอาคารก่อนทาสี
ทับหน้าโพรมา® 200 ซีโร่ วี.โอ.ซี

• ทาได้พื้นที่มากถึง 39 ตร.ม. ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี) 

• มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก

• ทำให้สีทับหน้าแลดูเนียนสวยเรียบทั่วกันทั้งหมด

• ทนทานต่อด่างในปูนและคราบเกลือ

• ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี

• Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว 
สารปรอท และโลหะหนักอื่นๆ


PROMAR® 200 ZERO VOC INTERIOR 
ACRYLIC PRIMER 
โพรมา® 200 ซีโร่ วี.โอ.ซี สีรองพื้นอครีลิคชนิดน้ำ
สำหรับภายใน        
B28W02600

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน 

โพรมา® 400 สีรองพื้นอครีลิคชนิดน้ำสำหรับภายใน    เป็นสีน้ำระบบอครีลิค        
เกรดพรีเมี่ยมสำหรับทารองพื้นพื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซั่ม
บอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาษ ฯลฯ ภายในอาคารก่อนทาสีทับหน้า     
โพรมา® 400

• ทาได้พื้นที่มากถึง 37 ตร.ม. ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)

• มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก

• ทำให้สีทับหน้าแลดูเนียนสวยเรียบทั่วกันทั้งหมด

• ทนทานต่อด่างในปูนและคราบเกลือ

• ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี

• Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจาก ฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว 
สารปรอทและโลหะหนักอื่นๆ


ขนาดบรรจุ: 1 & 5  แกลลอน 

PRODUCT INFORMATION 

PROMAR® 400 INTERIOR ACRYLIC PRIMER 
โพรมา® 400 สีรองพื้นอครีลิคชนิดน้ำสำหรับภายใน 
B49IN01

โพรมา® 700 สีรองพื้นอครีลิคชนิดน้ำสำหรับภายใน เป็นสีน้ำระบบอครีลิค 

เกรดพรีเมี่ยมสำหรับทารองพื้นพื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซั่ม
บอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาษ ฯลฯ ภายในอาคารก่อนทาสีทับหน้า 

โพรมา® 700

• ทาได้พื้นที่มากถึง 37 ตร.ม. ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)

• มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก

• ทำให้สีทับหน้าแลดูเนียนสวยเรียบทั่วกันทั้งหมด

• ทนทานต่อด่างในปูนและคราบเกลือ

• ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี

• Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจาก ฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว 
สารปรอท และโลหะหนักอื่นๆ


ขนาดบรรจุ: 5  แกลลอน 

PROMAR® 700 INTERIOR ACRYLIC PRIMER 
โพรมา® 700  สีรองพื้นอครีลิคชนิดน้ำสำหรับภายใน 
B49IN02

อัลตร้าพรีเมี่ยมอินทีเรีย สีรองพื้นอครีลิคชนิดน้ำสำหรับภายใน เป็น สีน้ำระบบ  
อครีลิคเกรดอัลตร้าพรีเมี่ยมสำหรับทารองพื้นพื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูน
ฉาบ ยิปซั่มบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาษ ฯลฯ ภายในอาคารก่อนทาสีทับ
หน้าซูเปอร์เพ้นท์อินทีเรียหรือโพรมา® 200

• ทาได้พื้นที่มากถึง 37 ตร.ม. ต่อแกลลอน(ตามทฤษฎี) 

• มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก

• ทำให้สีทับหน้าแลดูเนียนสวยเรียบทั่วกันทั้งหมด

• ทนทานต่อด่างในปูนและคราบเกลือ

• ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี

• Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว 
สารปรอท และโลหะหนักอื่นๆ


ULTRA PREMIUM INTERIOR ACRYLIC 
PRIMER 
อัลตร้าพรีเมี่ยมอินทีเรีย สีรองพื้นอครีลิคชนิดน้ำ
สำหรับภายใน        
B49W44

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน 

WATER BASED ACRYLIC PRIMERS |  สีรองพื้นอครีลิคชนิดนํ้า 
INTERIOR  WALL & CEILING  |  สําหรับฝ้าและกําแพงภายใน



ดูร่าคราฟท์® สีรองพื้นอครีลิคชนิดน้ำสำหรับภายนอก   เป็นสีน้ำระบบอครีลิคเกรด
อัลตร้าพรีเมี่ยม สำหรับทารองพื้น พื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ

ยิปซั่มบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาษ ฯลฯ ภายนอกอาคาร ก่อนทาสีทับหน้า

• ทาได้พื้นที่มากถึง 45 ตร.ม. ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)

• มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก

• ทำให้สีทับหน้าแลดูเนียนสวยเรียบทั่วกันทั้งหมด

• ทนทานต่อด่างในปูนและคราบเกลือ

• ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี

• Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว สาร
ปรอท และโลหะหนักอื่นๆ


ขนาดบรรจุ: 1 & 5  แกลลอน 

PRODUCT INFORMATION 

DURACRAFT® EXTERIOR ACRYLIC PRIMER 
ดูร่าคราฟท์®  สีรองพื้นอครีลิคชนิดน้ำสำหรับภายนอก 
B49EX01

เวเธ่อร์เพอร์เฟคท์ 700 สีรองพื้นอครีลิคชนิดน้ำสำหรับภายนอก เป็น สีรองพื้น   
เป็นสีน้ำระบบอครีลิค เกรดพรีเมี่ยมสำหรับทารองพื้นพื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น 
คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซั่มบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาษ ฯลฯ ภายใน
อาคารก่อนทาสีทับหน้า เวเธ่อร์เพอร์เฟคท์ 700

• ทาได้พื้นที่มากถึง 37 ตร.ม. ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)

• มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก

• ทำให้สีทับหน้าแลดูเนียนสวยเรียบทั่วกันทั้งหมด

• ทนทานต่อด่างในปูนและคราบเกลือ

• ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี

• Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว 
สารปรอท และโลหะหนักอื่นๆ


ขนาดบรรจุ: 5  แกลลอน 

WEATHERPERFECT® 700 EXTERIOR ACRYLIC  
PRIMER 
เวเธ่อร์เพอร์เฟคท์ 700 สีรองพื้นอครีลิคชนิดน้ำสำหรับ 
ภายนอก  
B49EX02

อัลตร้าพรีเมี่ยมเอ็กซ์ทีเรีย สีรองพื้นอครีลิคชนิดน้ำสำหรับภายนอก สีน้ำระบบอครีลิค
เกรดอัลตร้าพรีเมี่ยมสำหรับทารองพื้น พื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ

ยิปซั่มบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาษ ฯลฯ ภายนอกอาคารก่อนทาสีทับหน้า    
ซูเปอร์เพ้นท์เอ็กซ์ทีเรีย

• ทาได้พื้นที่มากถึง 37 ตร.ม. ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี) 

• มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก

• ทำให้สีทับหน้าแลดูเนียนสวยเรียบทั่วกันทั้งหมด

• ทนทานต่อด่างในปูนและคราบเกลือ

• ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี

• Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว สาร    
ปรอท


ULTRA PREMIUM EXTERIOR ACRYLIC 
PRIMER 
อัลตร้าพรีเมี่ยมเอ็กซ์ทีเรีย สีรองพื้นอครีลิคชนิดน้ำ
สำหรับภายนอก        
B49W22

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน 

EXTERIOR WALL & CEILING  |  สําหรับฝ้าและกําแพงภายนอก



โพรมา® 200 ซีโร่ วีโอซี  สีน้ำอครีลิคภายใน เป็นสีน้ำอครีลิคเกรดอัลตร้าพรีเมี่ยมชนิด
เอ็กเชลหรือด้านสำหรับทาภายในอาคารจากเชอร์วิน-วิลเลี่ยม ที่ปราศจากสารระเหย
อินทรีย์หรือ วี โอ ซี ซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคทางเดินหายใจ เช่น หืด หอบ ภูมิแพ้ หรือมะเร็ง
ปอด เหมาะสำหรับทาพื้นผิว ชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซั่มบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด 
กระเบื้องกระดาษ คอนกรีตบล็อกและ ไม้

• ทาได้พื้นที่มากถึง52 ตร.ม. ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี) 

• ฟิล์มสีเรียบเนียนสวย

• มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก

• ทนทานต่อการขัดถูทำความสะอาดได้ดี

• สามารถเช็ดล้างคราบสกปรกออกได้ดี

• ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี

• Green Technology – ปราศจากสารระเหยอินทรีย์ หรือ วี โอ ซี กลิ่นไม่ฉุน ปราศจาก
ฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอท และโลหะหนักอื่นๆ


PROMAR® 200 ZERO VOC INTERIOR ACRYLIC  
โพรมา® 200 ซีโร่ วี.โอ.ซี สีน้ำอครีลิคภายใน        
B20-2600 Series (Egshel / เอ็กเชล) 
B30-2600 Series (Flat / ด้าน) 

WATER BASED ACRYLIC TOPCOATS |  สีทับหน้าระบบอครีลิคชนิดนํ้า 

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน 

INTERIOR  |  ภายใน

PRODUCT INFORMATION 

ซุปเปอร์เพ้นท์® สีน้ำอครีลิคภายใน   เป็นสีน้ำอครีลิคเกรดอัลตร้าพรีเมี่ยมชนิด
เอ็กเชลหรือด้าน สำหรับทาภายในอาคารจากเชอร์วิน-วิลเลี่ยม เหมาะสำหรับทาพื้นผิว
ชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซั่มบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาษ 
คอนกรีตบล็อก และ ไม้

•  ทาได้พื้นที่มากถึง43 ตร.ม. ต่อแกลลอน (ดามทฤษฎี)

•  ฟิล์มสีเรียบเนียนสวย

•  มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก

•  ทนทานต่อการขัดถูทำความสะอาดได้ดี

•  ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี

•  Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว สาร
ปรอท และโลหะหนักอื่นๆ


SUPERPAINT® INTERIOR ACRYLIC  
ซุปเปอร์เพ้นท์® สีน้ำอครีลิคภายใน        
A88 Series (Egshel / เอ็กเชล) 
A86 Series (Flat / ด้าน) 

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน 



โพรมา® 400 สีน้ำอครีลิคภายในชนิดเอ็กเชล   เป็นสีน้ำอครีลิคชนิดเอ็กเชลเกรดพรีเมี่
ยม สำหรับทาภายในอาคารจากเชอร์วิน-วิลเลี่ยม เหมาะสำหรับทาพื้นผิว ชนิดต่างๆ เช่น 
คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซั่มบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาษ คอนกรีตบล็อก และ ไม้

• ทาได้พื้นที่มากถึง38 ตร.ม. (ด้าน) หรือ 40 ตร.ม. (เอ็กเชล) ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)

• ฟิล์มสีเรียบเนียนสวย

• มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดี

• ทนทานต่อการขัดถูทำความสะอาดได้

• สามารถเช็ดล้างคราบสกปรกออกได้

• ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี

• Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว สาร
ปรอทและโลหะหนักอื่นๆ


PRODUCT INFORMATION 

PROMAR® 400 INTERIOR ACRYLIC  
โพรมา® 400 สีน้ำอครีลิคภายใน 
B20-4400 Series  (Egshel / เอ็กเชล) 
B30-400 Series (Flat / ด้าน)

โพรมา® 700 สีน้ำอครีลิคภายในชนิดด้าน เป็น สีน้ำอครีลิคชนิดด้าน สำหรับทา
ภายในอาคารจาก เชอร์วิน-วิลเลี่ยม เหมาะสำหรับทาพื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น 
คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซั่มบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาษ คอนกรีตบล็อก 
และ ไม้

• ทาได้พื้นที่มากถึง37 ตร.ม. ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)

• ฟิล์มสีเรียบเนียนสวย

• มีความสามารถในการกลบพื้นผิว

• ทนทานต่อการขัดถูทำความสะอาด

• ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

• Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว 
สารปรอทและโลหะหนัก อื่นๆ


ขนาดบรรจุ: 5  แกลลอน 

PROMAR® 700 INTERIOR ACRYLIC  
โพรมา® 700  สีน้ำอครีลิคภายใน 
B30-7700 Series (Flat / ด้าน)

โพรมา® 200 สีน้ำอครีลิคภายใน เป็นสีน้ำอครีลิคเกรดอัลตร้าพรีเมี่ยมชนิดกึ่งเงา 
สำหรับทาภายในอาคารจากเชอร์วิน-วิลเลี่ยม เหมาะสำหรับทาพื้นผิวชนิด ต่างๆ 
เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซั่มบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาษ คอนกรีต
บล็อก และ ไม้

• ทาได้พื้นที่มากถึง46 ตร.ม. ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)

• ฟิล์มสีเรียบเนียนสวย

• มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก

• ทนทานต่อการขัดถูทำความสะอาดได้ดี

• สามารถเช็ดล้างคราบสกปรกออกได้ดี

• ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี

• Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจาก ฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว 
สารปรอทและโลหะหนัก อื่นๆ


ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน 

PROMAR® 200 INTERIOR ACRYLIC  
โพรมา® 200 สีน้ำอครีลิคภายใน 
B31-2200 Series (Semi-Gloss / กึ่งเงา)

ขนาดบรรจุ: 1 & 5  แกลลอน 



ซุปเปอร์เพ้นท์® สีน้ำอครีลิคภายนอก  เป็นสีน้ำอครีลิคเกรดอัลตร้าพรีเมี่ยมชนิดเงา สำหรับทา
ภายนอกอาคารจากเชอร์วิน-วิลเลี่ยม เหมาะสำหรับทาพื้นผิวชนิด ต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ 
ยิปซั่มบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาษ คอนกรีตบล็อก และ ไม้

• ทาได้พื้นที่มากถึง 46 ตร.ม.(เงาและด้าน) และ 45 (กึ่งเงา) ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)

• ฟิล์มสีเรียบเนียนสวย

• มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก

• ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี

• Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอทและ
โลหะหนัก อื่นๆ


• Infrared Reflecting Technology - สะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์ออกจากอาคาร ทำให้
อาคารเย็นขึ้น


• Nanotechnology - เสริมการป้องกันของฟิล์มสีจากแสงยูวี คราบสกปรก น้ำ ความชื้น และ
ตะไคร่น้ำ


• สีสวยสดทนนาน เพราะมีส่วนผสมของแม่สีคุณภาพสูงที่ทนต่อแสงยูวี 


SUPERPAINT® EXTERIOR ACRYLIC  
ซุปเปอร์เพ้นท์® สีน้ำอครีลิคภายนอก        
A84-1100 Series (Gloss / เงา) 
A89-1100 Series (Semi-Gloss / กึ่งเงา) 
A80-1100 Series (Flat / ด้าน) 

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน 

EXTERIOR  |  ภายนอก

เวเธ่อร์เพอร์เฟ็คท์® 700 สีน้ำอครีลิคภายนอก   เป็นสีน้ำอครีลิคเกรดพรีเมี่ยม ชนิดด้านสำหรับ
ทาภาย นอกอาคารจากเชอร์วิน-วิลเลี่ยม เหมาะสำหรับทาพื้นผิว ชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูน
ฉาบ ยิปซั่มบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาษ คอนกรีตบล็อก และ ไม้

• ทาได้พื้นที่มากถึง38 ตร.ม.ต่อแกลลอน  (ตามทฤษฎี)

• ฟิล์มสีเรียบเนียนสวย

• มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก

• ทนทานต่อการขัดถูทำความสะอาดได้

• สามารถเช็ดล้างคราบสกปรกออกได้

• ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี

• Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอท และ
โลหะหนักอื่นๆ


PRODUCT INFORMATION 

WEATHERPERFECT® 700 EXTERIOR 
ACRYLIC  
เวเธ่อร์เพอร์เฟ็คท์® 700 สีน้ำอครีลิคภายนอก  
B7 Series (Flat / ด้าน) 

ดูร่าคราฟท์® สีน้ำอครีลิคภายนอก เป็นสีน้ำอครีลิคเกรดอัลตร้าพรีเมี่ยมชนิดกึ่งเงา, ซาติน และ
ด้าน สำหรับทาภายในอาคารจากเชอร์วิน-วิลเลี่ยม เหมาะสำหรับทาพื้นผิวชนิด ต่างๆ เช่น 
คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซั่มบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาษ คอนกรีตบล็อก และ ไม้

• ทาได้พื้นที่มากถึง41 ตร.ม. (ด้าน), 46 ตร.ม. (ซาติน) และ 40 ตร.ม. (กึ่งเงา) ต่อแกลลอน (ตาม
ทฤษฎี)


• ฟิล์มสีเรียบเนียนสวย

• มีความสามารถในการกลบพื้นผิวดีมาก

• ทนทานต่อการขัดถูทำความสะอาดได้ดี

• สามารถเช็ดล้างคราบสกปรกออกได้ดี

• ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี

• Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอทและ
โลหะหนัก อื่นๆ


ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน 

DURACRAFT® EXTERIOR ACRYLIC  
ดูร่าคราฟท์® สีน้ำอครีลิคภายนอก 
C9 Series (Semi-Gloss / กึ่งเงา) 
C7 Series (Satin/ ซาติน) 
C1 Series (Flat / ด้าน)

ขนาดบรรจุ: 1 & 5  แกลลอน 



ล็อกซ์ออน® น้ำยาไซล็อกเซนกันน้ำและความชื้น     เป็นน้ำยานาโนเทคโนโลยี ไซล็อกเซนชนิดใส สูตรน้ำมันที่มีประสิทธิภาพในการซึมลงในพื้นผิวต่างๆ เช่นคอนกรีต ปูน
ฉาบ คอนกรีตบล็อก อิฐ หินล้าง ทรายล้าง หินขัด ไม้ฯลฯ และปกป้องพื้นผิวจากการทำลายล้างของน้ำ ความชื้น แสงแดด ฝุ่น คราบสกปรก ฝนกรด ด่าง น้ำยาทำความ
สะอาด คราบน้ำมัน เชื้อราและตะไคร่น้ำ ทำให้พื้นผิว และดูสวยงามยาวนาน

• ไม่เปลี่ยนสีของวัสดุและไม่ทำให้วัสดุมีความเงาขึ้น แลดูเหมือนไม่ได้ทาสี

• ปกป้องไม่ให้คราบสกปรกต่างๆและฝุ่นซึมลงใต้พื้นผิว

• ป้องกันพื้นผิวจากการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดีมากทำให้พื้นผิวแลดูใหม่อยู่เสมอ

• ป้องกันไม่ให้ความชื้นหรือน้ำซึมลงไปใต้พื้นผิว

• ไอน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ใต้พื้นผิวสามารถซึมผ่านออกมาได้หลังทาน้ำยาแล้ว ทำให้พื้นผิวไม่บวม พอง

• ปกป้องพื้นผิวจากการทำลายล้างของสภาวะดินฟ้าอากาศและป้องกันพื้นผิวจากแสงอัลตราไวโอเลต (UV)

• ปกป้องพื้นผิวจาก คราบเกลือ ฝนกรด ด่างในปูน คราบน้ำมันและน้ำยาทำความสะอาด ทำให้พื้นผิวไม่ด่าง ไม่ซีดจาง และไม่เสื่อมสภาพ

หมายเหตุ ห้ามใช้บนยางมะตอยหรือใต้น้ำ ไม่เหมาะ

สำหรับทาทับหน้าบนสี


LOXON®  Siloxane Water Repellent 
ล็อกซ์ออน® น้ำยาไซล็อกเซนกันน้ำและความชื้น      
A31T04 

WATER REPELLENT | นํ้ายากันนํ้า ความชื้น เชื้อรา ตะไคร่นํ้า  

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน 

PRODUCT INFORMATION 

โพรซีเล็กท์น้ำยาซิลิโคนกันน้ำและความชื้น เป็นน้ำยาซิลิโคนชนิดใส สูตรน้ำ สำหรับทาพื้นผิวต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ คอนกรีตบล็อก อิฐ หินล้าง ทรายล้าง ฯลฯ 
เพื่อปกป้องพื้นผิวจากการทำลายล้างของน้ำ ความชื้น แสงแดด ฝุ่น คราบสกปรก ฝนกรด ด่าง น้ำยาทำความสะอาด คราบน้ำมัน เชื้อราและตะไคร่น้ำ ทำให้พื้นผิว และ
สวยงามยาวนาน

• ปกป้องไม่ให้คราบสกปรกต่างๆ และฝุ่นซึมลงใต้พื้นผิว

• ป้องกันพื้นผิวจากการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดีมาก ทำให้แลดูใหม่อยู่เสมอ

• ป้องกันไม่ให้ความชื้นหรือน้ำซึมลงไปใต้พื้นผิว

• ปกป้องพื้นผิวจากการทำลายล้างของสภาวะดินฟ้าอากาศและป้องกันพื้นผิวจากแสงอัลตราไวโอเลต (UV)

• ปกป้องพื้นผิวจาก คราบเกลือ ฝนกรด ด่างในปูน คราบน้ำมัน น้ำยาทำความสะอาดและทำให้พื้นผิวไม่ซีดจาง และไม่เสื่อมสภาพ 
• สามารถทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆ ออกจากพื้นผิวได้โดยง่ายดาย

• สามารถผสมน้ำยาชนิดนี้ลงในสีหรือปูนฉาบได้


PROSELECT® Silicone Water Repellent 
โพรซีเล็กท์® น้ำยาซิลิโคนกันน้ำและความชื้น     
A5VX23 

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน 

ไม่ทาน้ำยาทาน้ำยาล็อกซ์ออน® น้ำยาไซล็อกเซนกันน้ำและความชื้น



สีหายใจได้    เป็นสีน้ำซิลิโคนอครีลิคชนิดด้าน เหมาะสำหรับทาพื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต 
ปูนฉาบ ยิปซั่มบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาษ คอนกรีตบล็อก และ ไม้ ภายในและนอก
อาคารที่มีปัญหาสีบวม พอง ลอกล่อนเนื่องจากปัญหาเรื่องความชื้นภายใต้พื้นผิว

• ทาได้พื้นที่มากถึง 62 ตร.ม. ต่อแกลลอน(ดามทฤษฎี)

• ป้องกันน้ำและความชื้นไม่ให้ซึมลงไปในพื้นผิว พื้นผิวแห้ง ทำให้สี ไม่ด่าง บวม หลุด ร่อน และ
ปกป้องไม่ให้คราบสกปรกฝังตัวลงบนพื้นผิว (รูปที่ 1)


• ฟิล์มสีหายใจได้ ทำให้พื้นผิวสามารถคายความชื้น ไอน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้พื้นผิว
ออกมา ทำให้สีไม่โป่ง พอง ลอก


• ฟิล์มสีสามารถชะล้างคราบสกปรกต่างๆได้ด้วยตัวเอง ทำให้ฟิล์มสีแลดูใหม่เสมอ

• ปกป้องแม่สีไม่ให้ถูกชะล้าง ทำให้สีสวยสดทนนาน (รูปที่ 2)

• ป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกสั่งสมและความชื้นซึมลงในรอยแตกร้าวของพื้นผิว

• ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำบนพื้นผิวทำให้พื้นผิวแลดูใหม่เสมอ

• ปกป้องพื้นผิวจากการทำลายล้างของแสงยูวี ฝนกรด คราบเกลือ ด่างในปูนและน้ำยาทำความ
สะอาดต่างๆ


• บล็อกด่างและคราบเกลือในปูนไม่ให้ออกมาข้างนอก ทำให้สีไม่ด่าง

• สามารถทาลงบนพื้นผิวที่ชื้นได้

• Green Technology - VOC ต่ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอทและ
โลหะหนักอื่นๆ

หมายเหตุ หากพื้นผิวที่จะทาสีมีสีเดิมอยู่ ควรลอกสีเดิมออกให้หมดก่อนทาสี


BREATHABLE PAINT 
สีหายใจได้      
B34 Series 

BREATHABLE PAINT  | สีหายใจได้ 

PRODUCT INFORMATION 

ขนาดบรรจุ: 1 & 5 แกลลอน 

สีน้ำซิลิโคนอครีลิค

สีน้ำซิลิโคนอครีลิค

รูปที่ 1: ป้องกันน้ำ ความชื้นและคราบสกปรกไม่ให้ซึมลงใต้พื้นผิว
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รูปที่ 2:  เฉดสีสวยงามทนนานกว่า รูปที่ 3:  ป้องกันน้ำ ความชื้นและคราบสกปรกไม่ให้ซึมลงใต้พื้นผิวได้ดีกว่า

สีน้ำอครีลิคทั่วไปสีน้ำอครีลิคทั่วไป

รูปที่ 4:  ความทนทานของสี (การขัดถูและรังสี UVB) @ 250hrs รูปที่ 5:  อัตราการซึมของน้ำลงพื้นผิว



ALKYD   |  สีนํ้ามันอัลคิด 
PRIMERS FOR STEELS  |  สีรองพื้นสําหรับเหล็ก

PRODUCT INFORMATION 

เคมลัสทรัล® สีรองพื้นกันสนิมเรดออกไชด์ เป็นสีรองพื้นกันสนิมระบบอัลคิดที่มีส่วนผสมของ
สารกันสนิมเรดไอออนออกไซด์ เหมาะสำหรับทาเหล็กทั้งภายในและภายนอกอาคาร ใน
สภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมทั่วไป  

• ทาได้พื้นที่มากถึง  43 ตร.ม.@ ความหนาฟิล์มสีแห้ง 1.4 มิล (35 ไมครอน) ตามทฤษฎี

• ป้องกันการเกิดสนิมบนเหล็กได้ดี

• กลบพื้นผิวได้ดีมาก เพราะมีปริมาณเนื้อสีมาก

• ยึดเกาะกับพื้นผิวดี

• Green Technology - ปราศจากสารโลหะหนักอันตรายต่างๆ เช่น สารตะกั่ว, ปรอท, โคร
เมต และแบเรียม


KEM LUSTRAL® RED OXIDE PRIMER   
เคมลัสทรัล® สีรองพื้นกันสนิมเรดออกไชด์                        
B50R16 (น้ำตาลแดง)

ขนาดบรรจุ: 1  & 5 แกลลอน 

รัสคอนโทร®สีรองพื้นกันสนิมเรดออกไชด์ เป็นสีรองพื้นกันสนิมระบบอัลคิดที่มีส่วนผสมของ
สารกันสนิมเรดไอออนออกไซด์ เหมาะสำหรับทาเหล็กทั้งภายในและภายนอกอาคาร ใน
สภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมทั่วไป  

• ทาได้พื้นที่มากถึง  59 ตร.ม.@ ความหนาฟิล์มสีแห้ง 1.4 มิล (35 ไมครอน) ตามทฤษฎี

• ป้องกันการเกิดสนิมบนเหล็กได้ดี

• กลบพื้นผิวได้ดีมาก เพราะมีปริมาณเนื้อสีมาก

• ยึดเกาะกับพื้นผิวดี

• Green Technology - ปราศจากสารโลหะหนักอันตรายต่างๆ เช่น สารตะกั่ว, ปรอท, โคร
เมต และแบเรียม


ขนาดบรรจุ: 1  & 5 แกลลอน 

RUST CONTROL® RED OXIDE PRIMER   
รัสคอนโทร® สีรองพื้นกันสนิมเรดออกไชด์              
A57(TH)R16 (น้ำตาลแดง), A57(TH)W1 (ขาว)

WOOD PRIMERS  |  สีรองพื้นสําหรับไม้

WOOD PRIMER   
สีรองพื้นไม้อัลคิด                 
B47W1

ขนาดบรรจุ: 1  แกลลอน 

ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน 

ALUMINIUM WOOD PRIMER   
สีรองพื้นไม้อลูมิเนียม          
B47S1

สีรองพื้นไม้อัลคิด เป็นสีรองพื้นระบบอัลคิด

• ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำบนไม้ได้ดี

• บล็อคยางไม้

•  ช่วยประหยัดสีทับหน้า

•  เพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวและฟิล์มสีทับหน้าได้ดีมาก

•  Green Technology - ปราศจากสารโลหะหนักอันตรายต่างๆ เช่น สารตะกั่ว, 
ปรอท, โครเมต และแบเรียม


สีรองพื้นไม้อลูมิเนียม เป็นสีรองพื้นไม้ ฟิโนลิคอัลคิด ที่มีส่วนผสมของผงอลูมิ
เนียมในฟิล์มสี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบล็อคยางไม้

• อุดรอยเสี้ยนทำให้ผิวไม้เรียบ

• ประหยัดสีทับหน้า

• ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำบนไม้

• ป้องกันยางไม้ ทำให้ไม้ไม่เปลี่ยนสีและสีทับหน้าไม่ด่าง

• เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของไม้

• Green Technology - ปราศจากสารโลหะหนักอันตรายต่างๆ เช่น สารตะกั่ว, 
ปรอท, โครเมต และแบเรียม




PRODUCT INFORMATION 

วอชไพรเมอร์อิชชิ่งฟิลเล่อร์ สีรองพื้นกันสนิมและเสริมการยึดเกาะ  เป็นสีรองพื้นกันสนิมและ
เสริมการยึดเกาะวอชไพรเมอร์ชนิด 2 ส่วน เหมาะสำหรับงานเหล็ก อลูมิเนียม เหล็กกาวาไนซ์ 
ทองแดง ทองเหลือง สังกะสี ไฟเบอร์กลาสทั้งภายในและภายนอกอาคารในสภาวะแวดล้อม
ของอุตสาหกรรมทั่วไปถึงรุนแรง  

• ทาได้พื้นที่มากถึง  50 ตร.ม.ต่อแกลลอน@ ความหนาฟิล์มสีแห้ง 0.4 มิล (10 ไมครอน) 
ตามทฤษฎี


• แห้งเร็ว ทาทับได้ใน 1/2 ชั่วโมง

• ป้องกันการเกิดสนิมบนเหล็กได้ดี

• กลบพื้นผิวได้ดี

• ยึดเกาะกับพื้นผิวดีมาก (Cross Hatch Test 100/100)

• สามารถทับหน้าด้วยสีน้ำมันทุกชนิด เช่น อัลคิด, อีพ๊อกซี่, ยูริเทน, อคริลิค ฯลฯ

• Green Technology - ปราศจากสารโลหะหนักอันตรายต่างๆ เช่น สารตะกั่ว, ปรอท และ
แบเรี่ยม


WASH PRIMER ETCHING FILLER 
วอชไพรเมอร์อิชชิ่งฟิลเล่อร์  
สีรองพื้นกันสนิมและเสริมการยึดเกาะ              
PART A: E2G980 (เทาเขียว), E2W101 (ขาว), E2C101 (ใส) 
PART B: R7K981 (น้ำยา) 
อัตราส่วนผสม: 1:1 โดยปริมาตร

ขนาดบรรจุ: 0.5 แกลลอนชุด & 2 แกลลอนชุด

PRIMERS FOR STEELS, ALUMINIUM, GA:VANIZED METALS, COPPER, BRASS, TIN, FIBREGLASS  
|  สีรองพื้นเหล็ก อลูมิเนียม เหล็กกาวาไนซ์ ทองแดง ทองเหลือง สังกะสี ไฟเบอร์กลาส 

เคมลัสทรัล สีทับหน้าระบบอัลคิด    เป็นสีทับหน้าระบบอัลคิดชนิดน้ำมัน เหมาะสำหรับเคลือบ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ  งานโครงสร้างใหม่หรือบำรุงรักษาเหล็ก ปูนฉาบ คอนกรีตและไม้ทั้งภายใน
และภายนอกอาคารในสภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมทั่วไป  

• ทาได้พื้นที่มากถึง  42 ตร.ม.ต่อแกลลอน@ ความหนาฟิล์มสีแห้ง 1.5 มิล (37.5 ไมครอน) 
ดามทฤษฎี


• สีเงางามทนทานต่อสภาวะดินฟ้าอากาศและแสงอัลตราไวโอเลต (UV) ได้ดีมาก

• ฟิล์มสีแข็ง ทนทานต่อแรงกระแทกและการขูดขีดดีมาก

• ป้องกันการเกิดสนิมได้ดีมาก

• มีความยึดเกาะดีมาก

• ป้องกันตะไคร่น้ำและเชื้อราได้ดี

• กลบพื้นผิวได้ดีมาก เพราะมีปริมาณเนื้อสีมาก

• สามารถทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆออกจากฟิล์มสีได้

• Green Technology - Green Technology - ปราศจากสารโลหะหนักอันตรายต่างๆ เช่น 
สารตะกั่ว, ปรอท, โครเมท และแบเรี่ยม


KEM LUSTRAL ALKYD ENAMEL 
เคมลัสทรัล สีทับหน้าระบบอัลคิด                
F65 SERIES 

ขนาดบรรจุ: 1  แกลลอน 

TOPCOATS  |  สีทับหน้า



ACRYLIC  |  สีนํ้ามันอครีลิค 

อครีโค้ท สีทับหน้าระบบอครีลิคชนิดน้ำมัน    เป็นสีทับหน้าระบบอครีลิคชนิด
น้ำมัน เหมาะสำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์ต่างๆ  งานโครงสร้างใหม่หรือบำรุงรักษา
เหล็ก ปูนฉาบ คอนกรีตและไม้ทั้งภายในและภายนอกอาคารในสภาวะแวดล้อม
ของอุตสาหกรรมทั่วไป  

• ทาได้พื้นที่มากถึง  47 ตร.ม. ต่อแกลลอน@ ความหนาฟิล์มสีแห้ง 1.4 มิล (35 
ไมครอน) ดามทฤษฎี 


• แห้งเร็ว 

• สีสันสวยงามเงางาม ป้องกันพื้นผิวจากรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) และความร้อน
จากแสงอาทิตย์ได้ดีมาก ทำให้สีไม่ซีด


• มีสารปกป้องเฉดสีให้คงทนไม่เหลือง

• สีมีความยืดหยุ่นดี ทำให้ไม่แตกกรอบแม้ทาบนไม้

• ป้องกันการเกิดสนิมได้ดีมาก

• ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำดีมาก 

• ทนทานต่อสารเคมี

• กลบพื้นผิวได้ดีมาก เพราะมีปริมาณเนื้อสีมาก

• สามารถทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆออกจากฟิล์มสีได้

• Green Technology - Green Technology - ปราศจากสารโลหะหนักอันตราย
ต่างๆ เช่น สารตะกั่ว, ปรอท, โครเมท และแบเรี่ยม


ขนาดบรรจุ: 1  แกลลอน 

ACRYKOTE ACRYLIC ENAMEL 
อครีโค้ท สีทับหน้าระบบอครีลิคชนิดน้ำมัน        
F55 SERIES 

PRODUCT INFORMATION 

อครีโค้ท® สีรองพื้นอครีลิคกันสนิมชนิดน้ำมัน เป็นสีรองพื้นกันสนิมระบบอครีลิ
คชนิดน้ำมัน เหมาะสำหรับงานโลหะต่างๆและเหล็กเมทัลชีททั้งภายในและ 
ภายนอกอาคาร 

• ทาได้พื้นที่มากถึง 50 ตร.ม.ต่อ แกลลอน@ ความหนาฟิล์มสีแห้ง 1.5 มิล (37.5 
ไมครอน) ตามทฤษฎี


• ป้องกันการเกิดสนิมบนเหล็กได้ดี

• กลบพื้นผิวได้ดีมาก เพราะมีปริมาณเนื้อสีมาก

• ยึดเกาะกับพื้นผิวดี

• Green Technology - ปราศจากสารโลหะหนักอันตรายต่างๆ เช่น สารตะกั่ว, 
ปรอท, โครเมต และแบเรียม


ACRYKOTE® METAL PRIMER   
อครีโค้ท®สีรองพื้นอครีลิคกันสนิม                
F55(TH)WZ4 (ขาว)

ขนาดบรรจุ: 1  แกลลอน 

อครีโค้ท®สีรองพื้นอครีลิคสำหรับปูนและไม้  เป็นสีรอง พื้นระบบอครีลิคชนิด
น้ำมัน เหมาะสำหรับงานโลหะต่าง ๆ, ปูนฉาบ, คอนกรีตและไม้ ในสภาวะ
แวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกอาคารในสภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมทั่วไป  

• ทาได้พื้นที่มากถึง  50 ตร.ม.ต่อ แกลลอน@ ความหนาฟิล์มสีแห้ง 1.2 มิล (30 

ไมครอน) ตามทฤษฎี

• ทนทานต่อสารเคมีและน้ำมันได้ดี

• แห้งเร็ว ทาทับหน้าได้ภายใน 6 ชั่วโมง

• ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดีมาก

• ป้องกันด่างในปูนไม่ให้มีปฏิกิริยากับสีทับหน้า

• กลบพื้นผิวได้ดีมาก เพราะมีปริมาณเนื้อสีมาก

• Green Technology - ปราศจากสารโลหะหนักอันตรายต่างๆ เช่น สารตะกั่ว, 

ปรอท, โครเมต และแบเรียม


ACRYKOTE® WALL & WOOD PRIMER   
อครีโค้ท®สีรองพื้นอครีลิคสำหรับปูนและไม้                
F55FW1 (ขาว)

ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน 

PRIMERS  |  สีรองพื้น

TOPCOATS  |  สีทับหน้า



TRAFFIC MARKING PAINTS  |  สีจราจร 

ขนาดบรรจุ: 1  แกลลอน 

HC CONCRETE STAIN PRIMER 
เอช ซี สีรองพื้นพื้นคอนกรีต    
HC(TH)C101  ใส

PRODUCT INFORMATION 

โพรมา® สีจราจร เป็นสีจราจรระบบอัลคิดแห้งเร็วชนิดน้ำมัน เหมาะสำหรับตีเส้น
จราจรและชี้บ่งต่างๆบนพื้นคอนกรีต อัสฟัสท์ฯลฯ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
เช่น สนามเทนนิส ศูนย์การค้า สนามบิน โรงงาน ที่จอดรถ

• ตีเส้นได้มากถึง 96 เมตรต่อแกลลอน@ความกว้าง 4”

• แห้งเร็ว

• สีมองเห็นเด่นชัด

• ยึดเกาะกับพื้นผิวดี

• ทนทาน

• VOC < 450g/L


PROMAR® ALKYD FAST DRY TRAFFIC 
MARKING PAINT 
โพรมา®สีจราจร         
B29 Series

ขนาดบรรจุ: 1  แกลลอน 

PROMAR® ALKYD FAST DRY TRAFFIC MARKING 
PAINT WITH READY MIXED GLASS BEADS 
โพรมา®สีจราจรผสมลูกแก้ว               
B97 Series

WITHOUT GLASS BEADS  |   ไม่สะท้อนแสง

ACRYLIC COATINGS  |  สีระบบอครีลิค
CONCRETE FLOOR COATINGS |   สีเคลือบพื้นคอนกรีต 

เอช ซี เอช ซี สีย้อมพื้นคอนกรีต เป็นสีย้อมพื้นคอนกรีตและยางมะตอยทั้งภายในและ
นอกอาคาร ระบบนาโนเทคโนโลยีซิลิโคนอครีลิคชนิดน้ำ เพื่อความสวยงาม และ
ปกป้องพื้นผิวจากการทำลายล้างของสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง

คุณสมบัติ

• Slip Resistant Technology-ผสมผงกันลื่น SharkGrip Slip Resistant  Additive

• สีมีความยึดเกาะดีมากทำให้ไม่ลอก ไม่เป็นขุย สีสวยทนนาน

• นาโนเทคโนโลยี-ซิลิโคนอครีลิค เพิ่มการป้องกันของฟิล์มสีจากคราบสกปรก น้ำ 
ความชื้น รังสีUV น้ำมันต่างๆ เชื้อรา ตะไคร่น้ำ และสารเคมีต่างๆ 


• พื้นผิวง่ายต่อการทำความสะอาดและดูแลรักษา

• ทำความสะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เหมาะสำหรับ

• โรงจอดรถ ลานจอดรถ

• พื้นริมสระว่ายน้ำ

• พื้นสนามกีฬาต่างๆ

• ถนนยางมะตอย

• พื้นระเบียง

• ทางเดินเท้า

• พรีคาสคอนกรีต


ขนาดบรรจุ: 1  แกลลอน 

HC CONCRETE STAIN 
เอช ซี สีย้อมพื้นคอนกรีต 
HC Series

ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน 

โพรมา® สีจราจรผสมลูกแก้ว เป็นสีจราจรระบบอัลคิดแห้งเร็วชนิดน้ำมันที่ผสม
ลูกแก้ว เหมาะสำหรับตีเส้นจราจรและชี้บ่งต่างๆบนพื้นคอนกรีต อัสฟัสท์ฯลฯ ทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร เช่น สนามเทนนิส ศูนย์การค้า สนามบิน โรงงาน ที่
จอดรถ

• ตีเส้นได้มากถึง 96 เมตรต่อแกลลอน@ความกว้าง 4”

• แห้งเร็ว

• สีมองเห็นเด่นชัดกว่าโดยเฉพาะเมื่อแสงสะท้อนลูกแก้วในสี

• ยึดเกาะกับพื้นผิวดี

• ทนทาน

• VOC < 450g/L




WOOD COATINGS  |  สีย้อมไม้และสีเคลือบรักษาเนื้อไม้ 

ขนาดบรรจุ: 1  แกลลอน 

WOODSCAPES SEMI-TRANSPARENT 
WOOD STAIN 
วู้ดสเคป สีย้อมไม้ชนิดโปร่งแสง 
A15 Series

PRODUCT INFORMATION 

SHERWOOD WIPING STAIN 
เชอร์วู้ดสีย้อมไม้ชนิดโปร่งแสง               
S64 Series

ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน 

WOOD STAINS  |    สีย้อมไม้

เชอร์วู้ด®  สีย้อมไม้ชนิดโปร่งแสง       เป็นสีย้อมและรักษา เนื้อไม้ เจือผงสีชนิด
โปร่งแสงเพื่อให้สีสันสวยงามกับไม้ ชนิดต่างๆและปกป้องไม้จากการทำลายล้างของ
ธรรมชาติ แต่ยังคงไว้ซึ่งความงามตามธรรมชาติของไม้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับงาน
ไม้ทั้งภายในและภายนอกอาคารเช่น บ้านไม้เรือนไทย ระแนง ประตู รั้ว เฟอร์นิเจอร์ 
หน้าต่าง ศาลา วงกบ ฝาผนัง ราวระเบียง ระเบียงไม้ บันได ฯลฯ

• ทาได้พื้นที่มากถึง 80 ตร.ม. ต่อเที่ยว

• ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสม

• เนื้อสีสามารถซึมลงไปในเนื้อไม้ได้ดีมาก ปกป้องไม้ให้คงความงามยาวนาน

• ป้องกันการซึมของน้ำลงไปในเนื้อไม้ได้ดีมาก ทำให้สี ไม่ลอกแตกหรือพอง

• ปกป้องการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำบนไม้

• ป้องกันปลวก มอดและแมลงต่าง ๆ 

• ปกป้องเนื้อไม้จากรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) และความ ร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ดีมาก
ทำให้สีไม่ซีดจาง


• ใช้งานง่าย สามารถทาด้วยแปรง ผ้า ฟองน้ำ หรือพ่น 

• สามารถผสมสีต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้สีที่ต้องการ

• สามารถผสมลงใน Sher-Wood Natural Filler D70T1 เพื่อให้สีเหมือนกันได้


วู้ดสเคป® สีย้อมไม้ชนิดกึ่งโปร่งแสง เป็นสีย้อม และรักษาเนื้อไม้ที่ทำมาจากอัลคิดเร
ซิ่นชนิดพิเศษ เจือผง สีชนิดกึ่งโปร่งแสงเพื่อให้สีสันสวยงามกับไม้ชนิดต่างๆ และ 
ปกป้องไม้จากการทำลายล้างของธรรมชาติ แต่ยังคงไว้ซึ่งความงามตามธรรมชาติของ
ไม้ได้อย่างชัดเจน เหมาะ สำหรับงานไม้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่นบ้าน ไม้
เรือนไทย ระแนง ประตู รั้ว เฟอร์นิเจอร์ หน้าต่าง ศาลา วงกบ ฝาผนัง ราวระเบียง 
ระเบียงไม้ บันได ฯลฯ

• ทาได้พื้นที่มากถึง 80 ตร.ม. ต่อเที่ยว

• เนื้อสีสามารถซึมลงไปในเนื้อไม้ได้ดีมาก ปกป้องไม้ให้คงความงามยาวนาน

• ป้องกันการซึมของน้ำลงไปในเนื้อไม้ได้ดีมาก ทำให้สี ไม่ลอกแตกหรือพอง

• ปกป้องการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำบนไม้

• ป้องกันปลวก มอดและแมลงต่าง ๆ 

• ปกป้องเนื้อไม้จากรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) และความ ร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ดีมาก
ทำให้สีไม่ซีดจาง


• ใช้งานง่าย สามารถทาด้วยแปรง ผ้า ลูกกลิ้งหรือพ่น


ขนาดบรรจุ: 1  แกลลอน 

WOODSCAPES SOLID WOOD STAIN 
วู้ดสเคป สีย้อมไม้ชนิดทึบแสง 
A14 Series
วู้ดสเคป® สีย้อมไม้ชนิดทึบแสง เป็นสีย้อม และรักษาเนื้อไม้ที่ทำมาจากอัลคิดเรซิ่น
ชนิดพิเศษ เจือผง สีชนิดทึบแสงเพื่อให้สีสันสวยงามกับไม้ชนิดต่างๆ และ ปกป้องไม้
จากการทำลายล้างของธรรมชาติ แต่ยังคงไว้ซึ่งความงามตามธรรมชาติของไม้ได้
อย่างชัดเจน เหมาะ สำหรับงานไม้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่นบ้าน ไม้
เรือนไทย ระแนง ประตู รั้ว เฟอร์นิเจอร์ หน้าต่าง ศาลา วงกบ ฝาผนัง ราวระเบียง 
ระเบียงไม้ บันได ฯลฯ 
• ทาได้พื้นที่มากถึง 80 ตร.ม. ต่อเที่ยว

• เนื้อสีสามารถซึมลงไปในเนื้อไม้ได้ดีมาก ปกป้องไม้ให้คงความงามยาวนาน

• ป้องกันการซึมของน้ำลงไปในเนื้อไม้ได้ดีมาก ทำให้สี ไม่ลอกแตกหรือพอง

• ปกป้องการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำบนไม้

• ป้องกันปลวก มอดและแมลงต่าง ๆ 

• ปกป้องเนื้อไม้จากรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) และความ ร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ดีมาก
ทำให้สีไม่ซีดจาง


• ใช้งานง่าย สามารถทาด้วยแปรง ผ้า ลูกกลิ้งหรือพ่น




PRODUCT INFORMATION 

REXPAR® NANO CLEAR VARNISH 
เร็กซ์ปาร์®  นาโนวานิชใสเคลือบและรักษาเนื้อไม้ 
A67V2  เงา 
A67FV2 ด้าน

SOLVENT BASED CLEAR COAT  |    สีเคลือบใสชนิดน้ำมัน

ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน 

เร็กซ์ปาร์®  นาโนวานิชใสเคลือบและรักษาเนื้อไม้ เป็นสีวานิชใสผสมนาโนเรซิ่น สำหรับ
เคลือบและรักษาเนื้อไม้ เหมาะสำหรับงานไม้ทั้งภายในและภายนอก เช่น เรือ บ้านไม้
เรือนไทย บานประตู รั้ว วงกบ เก้าอี้สนาม หน้าต่าง ศาลา ฝาผนัง ราวระเบียง บันได พื้น 
ฯลฯ

• นาโนเรซิ่นทำให้เนื้อสีสามารถซึมลงไปในเนื้อไม้ได้ดีมากเพื่อปกป้องไม้ให้คงความงาม
ยาวนานกว่า


• ป้องกันการซึมของน้ำเข้าไปในเนื้อไม้ได้ดีมาก ทำให้ไม้ไม่แตก  บิด งอ

• ปล่อยความชื้นในไม้ ให้ระเหยผ่านฟิล์มสีออกมาได้ ทำให้สีไม่ลอกแตกหรือพอง 

• ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำบนไม้

• ป้องกันปลวก มอดและแมลงต่าง ๆ ไม่ให้กัดเจาะไม้ รักษาเนื้อไม้ไม่ให้ผุ

• ปกป้องเนื้อไม้จากรังสีอัลตราไวโอเลต(UV)ถึง 3 ทาง ด้วยการซึม บล็อกและปรับสภาพ 
ทำให้ไม้ไม่ซีด หรือแตก


• ปกป้องไม้จากฝุ่น คราบเกลือ ฝนกรด คราบน้ำมัน สารเคมีและน้ำยาทำความสะอาดได้ดี
มาก


• สีมีความยืดหยุ่นดีมาก ทำให้สีไม่แตกหรือลอกหาก ไม้มีการขยับตัว

• ไม่เหลือง

• ไม่แลดูเหมือนพลาสติกดังเช่นสียูรีเทนทั่วไป

สามารถผสมสีย้อมและรักษาเนื้อไม้ชนิดโปร่งแสงเชอร์วู้ดได้มากถึง5% ลงในสีเพื่อให้ได้ 
เฉดสีที่ต้องการ


เร็กซ์ปาร์®  วานิชใสเคลือบและรักษาเนื้อไม้ เป็นสีวานิชใสสำหรับเคลือบและรักษา
เนื้อไม้ เหมาะสำหรับ งานไม้ทั้งภายในและภายนอก เช่น เรือ บ้านไม้เรือนไทย บาน
ประตู รั้ว วงกบ เก้าอี้สนาม หน้าต่าง ศาลา ฝาผนัง ราวระเบียง บันได พื้น ฯลฯ

• เนื้อสีสามารถซึมลงไปในเนื้อไม้ได้ดีมากเพื่อปกป้องไม้ให้คงความงามยาวนาน

• ป้องกันการซึมของน้ำเข้าไปในเนื้อไม้ได้ดีมาก ทำให้ไม้ไม่แตก  บิด งอ

• ปล่อยความชื้นในไม้ ให้ระเหยผ่านฟิล์มสีออกมาได้ ทำให้สีไม่ลอกแตกหรือพอง 

• ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำบนไม้

• ป้องกันปลวก มอดและแมลงต่าง ๆ ไม่ให้กัดเจาะไม้ รักษาเนื้อไม้ไม่ให้ผุ

• ปกป้องเนื้อไม้จากรังสีอัลตราไวโอเลต(UV)ถึง 3 ทาง ด้วยการซึม บล็อกและปรับ
สภาพ ทำให้ไม้ไม่ซีด หรือแตก


• ปกป้องไม้จากฝุ่น คราบเกลือ ฝนกรด คราบน้ำมัน สารเคมีและน้ำยาทำความ
สะอาดได้ดีมาก


• สีมีความยืดหยุ่นดีมาก ทำให้สีไม่แตกหรือลอกหาก ไม้มีการขยับตัว

• ไม่เหลือง

• ไม่แลดูเหมือนพลาสติกดังเช่นสียูรีเทนทั่วไป

• สามารถผสมสีย้อมและรักษาเนื้อไม้ชนิดโปร่งแสง เชอร์วู้ดได้มากถึง5%ลงในสี
เพื่อให้ได้เฉดสีที่ต้องการ

REXPAR® CLEAR VARNISH 
เร็กซ์ปาร์® วานิชใสเคลือบและรักษาเนื้อไม้ 
A67VX4  เงา 
A67FVX4 ด้าน

ECO-WOOD® CLEAR WATER BASED 
POLYURETHANE 
อีโค-วู้ด®  สีเคลือบใสและรักษาเนื้อไม้ยูรีเทนระบบน้ำ 
600TG เงา 
600TS ซาติน

WATER BASED CLEAR COAT  |    สีเคลือบใสชนิดน้ำ

ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน 

อีโค-วู้ด®  สีเคลือบใสและรักษาเนื้อไม้ยูรีเทนระบบน้ำ เป็นสีเคลือบใสและรักษาเนื้อ
ไม้ยูรีเทนระบบน้ำ เหมาะ สำหรับไม้ชนิดต่างๆทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง  ทั้ง 
ภายในและนอก 

• ทาง่าย

• สามารถทาลงบนไม้ใหม่ได้โดยไม่ต้องทาแชล็ค

• ซึมลึกลงในเนื้อไม้เพื่อปกป้องไม้จากสภาวะแวดล้อม ต่างๆ

• แลดูธรรมชาติเหมือนไม่ได้ทาสี

• ปกป้องไม้ไม่ให้แห้งกรอบ หด แตกหรือบิด 

• ป้องกันน้ำไม่ให้ซึมลงในเนื้อไม้ 

• ปกป้องไม้จากแสงยูวี

• ปราศจากกลิ่นฉุนและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้อยู่อาศัยและธรรมชาติ

• ฟิล์มสีแลดูเป็นธรรมชาติ ไม่เป็น”พลาสติก”ดังเช่นสี โพลียูรีเทนทั่วไป

• ฟิล์มสีแข็งทนขูดขีด 

•  แห้งเร็ว 

• ไม่เหลือง

• สีไม่ด่างหากวางแก้วน้ำร้อนหรือเย็นลงบนไม้หลังทา




Beautify and Protect Your World | สร้างสรรค์และรักษาสีสวยให้โลกคฺณ

Paint  & 
Coating 
ผลิตและจำหน่ายสี

Paint  
Installation 
รับเหมาทาสี

Colour 
Consultancy 
ที่ปรึกษาเรื่องเฉดสี

Technical 
Assistance 
ที่ปรึกษาเรื่องระบบสี

Product 
Development 
วิจัยและพัฒนาสี
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