
สนามเทนนิสกระเบื้องหลังคา

ไม้ฝา

(ไฟเบอร์ซีเมนต์)

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 JBPPaintThailand

ขอมูลจำเพาะ

ระยะเวลาแหง

การเตรียมพื้นผิว และระบบการทาสี

ขอควรระวัง : ระวังมิใหเขาตา เก็บใหพนมือเด็ก หามสูดดม และรับประทาน กวนสีกอนใชงาน ปดฝาใหสนิทเมื่อเลิกใชงาน

สีทากระเบ้ืองอเนกประสงค เจบีพี เปนสีน้ำคุณภาพสูง ชนิดก่ึงเงา ผลิตจาก กาวอะครีลิคลาเท็กซแท 100%

และผงสีทนแสง จึงทนทานตอสภาพภูมิอากาศเขตรอน โดยเฉพาะรังสี UV ใหอายุการใชงานยาวนาน

ไมซีดจางงาย ฟลมสีมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะบนพื้นผิวที่ดีเยี่ยม โดยไมตองทาสีรองพื้น แหงแข็ง

ซอนทับชิ้นงานไดเร็ว ฟลมสีไมจับฝุนงาย สามารถเช็ดลางและทำความสะอาดตัวเองได ทนตอการขูดขีด

ความช้ืน ความเปนดาง เช้ือรา และตะไครน้ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะก่ัว จึงม่ันใจในฟลมสีท่ีปลอดภัย

ไมเปนอันตราย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สามารถรองรับน้ำฝนเพื่อใชอุปโภคบริโภคได สวยทนทาน

เหมือนจากโรงงานกระเบื้อง ทนทานนานกว่า 10 ปี

พื้นผิวตองแหงสะอาด (ความชื้นไม่เกิน 15%) ปราศจากสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน เชื้อรา และสีเก่าเสื่อมสภาพ

1. พื้นผิวที่ไมเคยทาสี ไม่ต้องทาสีรองพื้น ทาทับดวยสีทากระเบื้องอเนกประสงค เจบีพี จำนวน 2-3 เที่ยว

2. พื้นผิวที่เคยทาสี ลางขูดลอกสีเกาที่เสื่อมสภาพออกใหหมด (หามใชแปรงลวด) ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเกาเจบีพีดีลักซคอนแทคไพรเมอร เบอร 971 (ระบบน้ำ) จำนวน 1 เที่ยว และทาทับดวยสีทากระเบื้องอเนกประสงค

   เจบีพี จำนวน 2-3 เที่ยว

3. พื้นสนามเทนนิส และกระเบื้องคอนกรีต (โมเนีย) ใหทาทับดวยสีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ เจบีพี มัลติเพอเพิสไพรเมอร์ เบอร์ 2000 (สูตรน้ำมัน) จำนวน 1-2 เที่ยว และทาทับดวย สีทากระเบื้องอเนกประสงค เจบีพี 

   จำนวน 2-3 เที่ยว ถาผิวเรียบตองขัดใหหยาบกอน

4. ไม้ฝาสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้ทาทับด้วยน้ำยาร้องพื้นปูนทับสีเก่าและไฟเบอร์ซีเมนต์ เจบีพี คอนแทค - เอฟ ไพรเมอร์ (สูตรน้ำมัน) เบอร์ 1000 จำนวน 1-2 เที่ยว แล้วทาทับด้วยสีทากระเบื้องอเนกประสงค์ เจบีพี 

   จำนวน 2-3 เที่ยว

สีทากระเบื้องหลังคา
สำหรับทาหลังคา ไม�ฝา สนามเทนนิส และงานอเนกประสงค�

YEARS   PROTECTION

Super Premium 100% Pure Acrylic Emulsion Paint

สีทากระเบื้องหลังคาอเนกประสงค เจบีพี

ขอแนะนำการใชงาน
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3. พื้นสนามเทนนิส และกระเบื้องคอนกรีต (โมเนีย) ใหทาทับดวยสีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ เจบีพี มัลติเพอเพิสไพรเมอร์ เบอร์ 2000 (สูตรน้ำมัน) จำนวน 1-2 เที่ยว และทาทับดวย สีทากระเบื้องอเนกประสงค เจบีพี 

   จำนวน 2-3 เที่ยว ถาผิวเรียบตองขัดใหหยาบกอน

4. ไม้ฝาสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้ทาทับด้วยน้ำยาร้องพื้นปูนทับสีเก่าและไฟเบอร์ซีเมนต์ เจบีพี คอนแทค - เอฟ ไพรเมอร์ (สูตรน้ำมัน) เบอร์ 1000 จำนวน 1-2 เที่ยว แล้วทาทับด้วยสีทากระเบื้องอเนกประสงค์ เจบีพี 

   จำนวน 2-3 เที่ยว

สีทากระเบื้องหลังคา
สำหรับทาหลังคา ไม�ฝา สนามเทนนิส และงานอเนกประสงค�

YEARS   PROTECTION

Super Premium 100% Pure Acrylic Emulsion Paint

สีทากระเบื้องหลังคาอเนกประสงค เจบีพี

ขอแนะนำการใชงาน

TUER
New Stamp

TUER
New Stamp

TUER
New Stamp




