
สีนํ้าอะคร�ลิคเจบีพ�สมาร�ทโค�ท ชนิดกึ่งเงา สําหรับภายนอกและภายใน 

มาตรฐานใหม� ทนทุกสภาวะ 2 เท�า เช็ดล�างง�าย ไร�คราบสกปรก
ป�องกันความร�อนทำให�บ�านเย็น

คุณสมบัติและการใช�งาน  (Properties and Uses)
สีน้ำอะคร�ลิค 100% คุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายใน ฟ�ล�มสียึดเกาะดีเยี่ยมเนื้อสีมาก ป�ดบังพ�้นผิวได�ดี ทาได�พ�้นที่มากด�วยเทคโนโลย ี Titanium Ultra 
Protection ประหยัดพลังงาน ลดโลกร�อนด�วย Microsphere Ceramic ลดอุณหภูมิในบ�านให�เย็นสบาย เช็ดล�างทำความสะอาดได� ผสมผงสีคุณภาพสูง 
สีไม�ซีดจางง�าย ทนทานต�อสภาวะอากาศของเมืองร�อนได�ดีเยี่ยม ทนทานต�อน้ำ ด�าง คราบเกลือ การเกิดเชื้อราและตะไคร�น้ำได�ดี ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว 
ปลอดภัยต�อผู�ใช�และผู�อยู�อาศัย เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม เหมาะสำหรับทาบนพ�้นผิวปูนฉาบ คอนกร�ต อิฐ ยิปซัม และกระเบื้องแผ�นเร�ยบ

Formulated as an exterior and interior topcoat. Based on 100% acrylic latex and high quality latex, provides excellent adhesion and hiding 
power, with Titanium Ultra Protection Technology, save energy to decrease greenhouse effect with Microspheres Ceramic and high quality 
pigment, not easily fade off colour. Good resistance to weathering, water, alkali, efflorescence, fungus and mildew.With neither mercury nor 
lead added it is safe to end users.

สีน้ำอะคร�ลิคเจบีพ�สมาร�ทโค�ท ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน
JBP Smart Coat Acrylic Emulsion Paint (Semi Gloss) for Exterior and Interior

สีน้ำรองพ�้นปูนกันด�างเจบีพ�สมาร�ทโค�ท # 8700 สำหรับภายนอก
JBP  Smart Coat  Alkali-Resistant Primer #8700 for Exterior

น้ำยารองพ�้นปูนทับสีเก�าเจบีพ�ดีลักซ�คอนแทคไพร�เมอร� # 971 (สูตรน้ำ)
JBP Deluxe Contact Primer # 971 (Water-base)

น้ำยารองพ�้นปูนเอนกประสงค�เจบีพ�คอนแทคซุปเปอร� ไพร�เมอร� # 273 
(สูตรน้ำมัน)
JBP Versatile Contact Super Primer # 273 (Solvent-base)

กึ่งเงา
Semi-Gloss

ด�าน
Flat

เงา
Gloss

เงา
Gloss

35-40

30-40

35-40

แปรง
ลูกกลิ�ง

หร�อเคร�่องพ�น
Brush,
Roller

 or Spray

น้ำสะอาด
20-25%

น้ำสะอาด
10-20%

ไม�ต�องผสม
Unthinned

2 ชั่วโมง
After 2 hrs.

2 ชั่วโมง
 After 2 hrs.

16 ชั่วโมง
  After 16 hrs.

ภายใน
30 นาที
Within
30 Min

ประเภท
Type

ลักษณะสี
Appearance

การปกคลุมพ�้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)
Coverage (sq.m./U.S.Gal./Coat)

ชนิดเคร�่องมือ
Application

ระยะเวลาแห�ง Drying Time

แห�งที่ผ�ว 
Surface dry

แห�งทาทับได� 
Dry to recoat

การผสมก�อนใช�งาน
สี : น้ำสะอาด โดยปร�มาตร

Dilution
Paint : Water by volume

1.การเตร�ยมพ�้นผ�ว
(Surface Preparation)

พ�้นผ�วปูนใหม� (New Surface) พ�้นผ�วปูนเก�า (Previously Painted Surface)

2.การทาสีรองพ�้น
(Primer Coating)

3.การทาสีทับหน�า 
(Top Coating)

ระบบการทาสี 
Painting System

- ทิ�งผนังให�แห�งสนิทอย�างน�อย 1 เดือน
- ทำความสะอาดให�ปราศจากฝุ�น ผง เศษซีเมนต� และคราบไข ด�วยผ�า แปรงพลาสติก 
  น้ำสะอาด หร�อสารละลายผงซักฟอก

- Surface must be dry at least 1 month.
- Clean the surface free from dust, cement splashes, dirt and grease, using,
  clean cloth, plastic brush, clean water or detergent solution.

 - รองพ�้นด�วยสีรองพ�้นปูนกันด�างเจบีพ�สมาร�ทโค�ท เบอร� 8700 สำหรับภายนอก 
จำนวน 1 เท่ียว หร�อเพ�อ่เพ��มประสิทธิภาพสูงสุดในการกันน้ำ กันด�าง กันข�เ้กลือ 
กันซีด ให�ทาด�วยน้ำยารองพ�น้ปูนเอนกประสงค�เจบีพ�คอนแทคซุปเปอร� ไพร�เมอร� 
เบอร� 273 (สูตรน้ำมัน) จำนวน 1 เที่ยว แทน

 - Prime with one coats of JBP Smart Coat Alkali-Resistant Primer #8700 
for Exterior or high performance to best in protection to water, alkali, 
efflorescence and not fadeoff colour, must be apply one coat of JBP 
VersatileContact Super Primer #273 (Solvent Base)

ทับหน�าด�วยสีน้ำอะคร�ลิคเจบีพ�สมาร�ทโค�ท ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2-3 เที่ยว
Finish with 2-3 coats of JBP Smart Coat  Acrylic Emulsion Paint for Exterior and Interior.

- รองพ�้นด�วยน้ำยารองพ�้นปูนทับสีเก�าเจบีพ�ดีลักซ�คอนแทคไพร�เมอร� เบอร� 971 (สูตรน้ำ)
  จำนวน 1 เที่ยว หร�อน้ำยารองพ�้นปูนเอนกประสงค�เจบีพ�คอนแทคซุปเปอร� ไพร�เมอร� 
  เบอร� 273 (สูตรน้ำมัน) เพ�่อเพ��ม ประสิทธิภาพในการยึดเกาะบนฟ�ล�มสีเก�า

- Prime with one coats JBP Deluxe Contact Primer # 971(Water-base) or  high
   performance for best in adhesion on deteriorated loose old paint , must be 
   apply one coat of JBP Versatile Contact Super Primer #273 (Solvent Base)

- ขัดล�างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให�หมด (ห�ามใช�แปรงลวด)
- บร�เวณที่มีเชื้อราหร�อตะไคร�น้ำมาก ให�ขัดด�วยสารละลายไฮโปคลอไรท� (น้ำยาซักผ�าขาว) 
   ล�างออกด�วยน้ำสะอาด ทิ�งให�แห�งสนิท
- พ�้นผ�วที่มีรอยแตกร�าวให�อุดโป�วด�วยวัสดุยาแนวที่เหมาะสม
- Remove all deteriorated loose old paint completely. (Do not use wire brush)
- In the case of fungus and mildew algae infested area must be washed off 
   with hypochlorite solution then rinse profusely with water and then allow 
   enough time to dry.
- Cracks on surface must be filled up with appropriate caulking compound.

ข�อมูลจำเพาะ
Specific Data

สีนํ้าอะคร�ลิคเจบีพ�สมาร�ทโค�ท ชนิดกึ่งเงา สําหรับภายนอกและภายใน 

ข�อควรระวัง     : เพ�อ่ประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช�ร�วมกับผลิตภัณฑ�ของเจบีพ�เท�าน้ัน ห�ามผสมกับสีชนิดอ่ืน เก็บให�พ�นมือเด็ก เก็บในท่ีท่ีมีอากาศถ�ายเทได�สะดวก ระวังเข�าตา ห�ามสูดดมหร�อรับประทาน กวนสีให�เข�าเป�นเน้ือเดียวกันก�อนใช�งาน ป�ดฝาให�สนิทเม่ือเลิกใช�งาน
Precautions : Must use only recommended JBP product for best performance result and don't  mixed other kind paint. Keep out of reach of children.  Store in a cool dry place with good ventilation. Avoid contact with 
                     eyes. Do not inhale vapour and swallow content. Stir thoroughly before and close container tightly after each use.

ผลิตและจัดจําหน�ายโดย
JBP INTERNATIONAL PAINT CO., LTD.
108 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจร�ญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-865-7800-5 แฟกซ� 02-865-7808-9
www.jbp.co.th     email: sa@jbp.co.th
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Finish with 2-3 coats of JBP Smart Coat  Acrylic Emulsion Paint for Exterior and Interior.
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- Remove all deteriorated loose old paint completely. (Do not use wire brush)
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- Cracks on surface must be filled up with appropriate caulking compound.
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