




FORESCOLOR มีเม็ดสีที่สม่ำ่เสมอตลอดแผน่ ตอบโจทยแ์นวคดิ และกำรออกแบบหลำกหลำย 
ด้วยกำรใช้วสัดุทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม ไม่ก่ออันตรำยต่อมนษุย์ มีคุณสมบัติเดน่ในเรื่องควำม
คงทนของสี ทำ่ให้สำมำรถใช้ในพื้นที่ปิดภำยในและวสัดุทีส่มัผัสโดยตรงกับมนุษย เช่น ของเล่น
สำ่หรับทำรกและเดก็วยัหัดเดนิ

Technical Specifications General Specifications

คุณสมบัติเฉพำะ











วิธติีดต้ังเฟอรน์เิจอร์

ประกบแผ่นไม้เข้ำเข้ำหำกันตำมรอยลูกศร เสียบแผ่นไม้เข้ำลิ้นตำมรอยลูกศร ประกบแผ่นไม้เข้ำร่องตำมรอยลูกศร



กำรจดักำรและกำรเกบ็รกัษำ MDF
ผลิตภัณฑ์ Forescolor เป็นแผ่นไม้ที่ประกอบด้วยไม้,  เรซิ่น,  ขี้ผึ้ง และสี
ธรรมชำติ  เนื่องจำกฟอร์มำลดีไฮด์ที่มอียู่ในผลติภัณฑ์อำจ  ระคำยเคืองต่อ
ดวงตำและระบบทำงเดนิหำยใจ ดังนั้น ควรจัดเก็บ  โกดังและสถำนที่ทำ่งำนที่
ระบำยอำกำศได้ดี นอกจำกนี้ควรจัดเกบ็  และจัดกำรผลิตภัณฑ์อย่ำง
ระมัดระวงั

ข้อควรระวงัในกำรจดัเกบ็ และกำรขนยำ้ยสนิคำ้

1. ควรจัดเก็บสินค้ำในพื้นที่ที่อำกำศถ่ำยเทได้ดี เป็นพื้นที่แห้ง ไม่มีน้ำ่ และควรจัดเก็บในพื้นที่ที่แผ่นสินค้ำไม่ถูก
กระทบ กับแสงแดดโดยตรง

2. ควรแร็บปกคลุมแผ่นสินค้ำ ด้วยพลำสติก ผ้ำยำง หรือกล่องกระดำษ เพื่อป้องกันสินค้ำเสียหำยจำกสภำพอำกำศ 
ต่ำงๆ เช่น แสงแดด น้ำ่ ทั้งกำรจัดเก็บ และ ระหว่ำงทำ่กำรขนส่งสินค้ำไปยังปลำยทำง

3. กำรจัดวำงสินค้ำ ควรวำงบนพื้นรำบที่แห่ง ไม่มีควำมช้ืน และระหว่ำงพำเลทควรใช้ไม้ค้ำ่ยันทั้ง 6 ด้ำน (หน้ำ-หลัง-
ซ้ำย-ขวำ-กลำง) ซ่ึงวัสดุที่นำ่มำค้ำ่ยันต้องไม่มคีวำมช้ืน เป็นผิวเรียบ และควรนำ่แผ่นรองรับสินค้ำด้ำนบน และล่ำง 
ด้วย ซึ่งต้องมีขนำดเท่ำกับแผ่นสินค้ำจริง

4. กำรจัดวำงสินค้ำ และกำรจัดส่งสินค้ำ ที่มีควำมสูง 2 พำเลท ขึ้นไป ควรจัดอุปกรณ์ในกำรช่วยค้ำ่ ทั้งในแนวตั้ง และ 
แนวนอน เพื่อป้องกันกำรโค้งงอของแผ่น (แผ่นที่ควำมหนำ 4.5 มม. อำจจะโค้งงอ หรือผิดรูปได้ง่ำยกว่ำ ถ้ำหำกซ้อน  
กันเกิน 3 ช้ันขึ้นไป) ซึ่งควรจัดวำง และประคองสินค้ำ ให้อยู่ในสภำพเดิมตลอดเวลำ ไม่เอียง หรือแตกออกระหว่ำง  
ทำ่กำรจัดเก็บ และขนส่ง

5. ระหว่ำงกำรขนย้ำย และขนส่งสินค้ำ ควรระวังสำยรัดบรรจุภัณฑ์ เนื่องจำกสำยรัดอำจจะขำดได้ง่ำย เพื่อเป็นกำร 
ป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นได้

6. สินค้ำทุกแผ่นควรใช้ควำมระมัดระวัง ในกำรขนย้ำย และกำรจัดเก็บเป็นอย่ำงมำก สินค้ำมีน้ำ่หนักค่อนข้ำงมำก  
ดังนั้นควรมีอุปกรณ์ และเคร่ืองมือสำ่หรับกำรจัดเก็บ บรรทุก ขนย้ำย และขนส่งสินค้ำให้ครบถ้วน  เพื่ออำ่นวย ควำม
สะดวกในกำรทำ่งำน



TECHNICAL DATA

กำรเคลือ่นยำ้ยแผน่

ควรจัดกำรแผงโดยใช้อุปกรณ์ทีเ่หมำะสม เช่น รถยกหรือตัวยกแผง ฯลฯ เมื่อต้องเคลื่อนย้ำยแผงดว้ยมอื จะต้องย้ำยแผงทลีะแผงในแนวตั้ง เพื่อให้คงระดับโดยไม่งอ 
และเนื่องจำกแผงมนี้ำ่หนักมำกจึงไม่ควรเคลือ่นย้ำยโดยไมม่ีคนเพียงพอและควรสวมถงุมอืเวลำขนยำ้ยแผน่ เพื่อป้องกันกำรทิ้งครำบไขมันและควำมช้ืนจำกเหงื่อ



TECHNICAL DATA

กำรจดัเกบ็
เมื่อพร้อมสำ่หรับกำรขนส่ง แผงจะซ้อนกันบนพำเลท มัด และติดฉลำก

ด้วยกระดำษแข็ง ควรถอดสำยรัดพำเลทออกเพื่อปรับแผงให้เข้ำกับตำ่แหน่งทีใ่ช้เท่ำนั้น 
FORESCOLOR ต้องเก็บไว้ในพื้นที่ที่มีหลงัคำป้องกันแสงแดดและฝนบน

ฐำนรำบแนวนอน ต้องวำงพำเลทไว้บนฐำนรองรับที่มคีวำมสงูเพียงพอ (มำกกว่ำ 90 มม.) 
เพื่อให้เข้ำถึงได้ง่ำยด้วยรถยก ระยะห่ำงสูงสุดระหว่ำงสว่นรองรับไม่ควรเกนิ 800 มม. 
และระยะห่ำงสงูสดุระหวำ่งสว่นรองรับที่ 1 และด้ำนบนของพำเลทไม่ควรเกนิ 210 มม. 
หำกพำเลทซ้อนกัน ฐำนรองรับทั้งหมดจะต้องอยู่ในแนวเดียวกนัเพื่อป้องกันกำรเสยีรูป



ข้อควรระวงัในกำรใชง้ำน

1. ควรหลีกเลี่ยงกำรยึดติดช้ินงำนเมื่อพื้นที่มีควำมช้ืนเพิ่มขึ้น เพรำะอำจส่งผลต่อกำรยึดเกำะ

2. หำกผลิตภัณฑ์ได้รับกำรตัดแต่งในขณะที่อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์มีค่ำสูง อำจเกิดผลกระทบ ควรดำ่เนินงำน
ตกแต่ง หลังจำกระบำยควำมร้อนและค่ำอุณหภูมิลดลงเป็นค่ำปกติ

3. ระหว่ำงข้ันตอน NC ควรพิจำรณำสภำพงำนแปรรูป ขั้นตอนกำรตกแต่ง และลักษณะกำรใช้งำน

4. ด้วยผลิตภัณฑ์ทำ่จำกไม้ ฝุ่นที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรตัดและกระบวนกำรอื่นๆ อำจทำ่ให้ดวงตำ ระบบทำงเดินหำยใจ 
และผิวหนังระคำยเคือง ดังนั้น ควรรักษำสถำนที่ให้สะอำดอยู่เสมอ ใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่น และสวมอุปกรณ์ป้องกันให้ครบ

5. เมื่อตัดผลิตภัณฑ์ ให้ระวังไฟที่อำจเกิดจำกกำรเสียดสีกับเคร่ืองมือ

6. กลิ่นและก๊ำซอำจระเหย ออกมำในระหว่ำงกำรอัดควำมร้อน และขั้นตอนผลิตขั้นต่อไป ควรเน้นระบำยอำกำศใน
สถำนที่ ทำ่งำนให้ปลอดโปร่ง

7. ในระหว่ำงกำรเตรียมพื้นผิว กำวที่มีควำมช้ืนสูง อำจสร้ำงปัญหำระหว่ำงกำรติดตั้ง

8. เมื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ทั้งสองหน้ำ ควำมแตกต่ำงของควำมช้ืน และอัตรำกำรหดตัว / กำรขยำยตัวอำจทำ่ให้เกิด 
กำรโก่งตัว

9. ระหว่ำงกระบวนกำรขัดแต่งผิวหน้ำช้ินงำน ควำมหนำอำจลดลงด้วยแรงกดและควำมร้อนที่มำกเกินไป

10. ห้ำมวำงน้ำ่หนักลงบนช้ินงำนมำกเกินไป เนื่องจำกควำมหนำมีผลต่อกำรรับน้ำ่หนัก



ข้อควรระวงัขณะขนยำ้ย
1. ควรยกแผ่นในทิศทำงเดียวกัน ห้ำมดึงลำกแผ่น และควรระมัดระวังกำรเกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิว ระหว่ำงกำรขนย้ำย
2. ห้ำมจับแผ่นขณะที่มือ หรือถุงมือเปียก และไม่จับแผ่นด้วยถุงมือที่เลอะหรือสกปรก
3. ห้ำมโยนหรือเหยียบ ลงแผ่นทั้งก้อนและหลังกำรตัด Cut to Sized
4. ควรระวังในกำรทำกำวเนื่องจำกกำวอำจก่อให้เกิดครำบสกปรกบนพื้นผิวได้
5. หำกมีครำบกำวติดบริเวณพื้นผิวของแผ่นควรทำ่ควำมสะอำดทันทีด้วยผ้ำแห้ง เช็ดเบำๆ (ห้ำมถูพื้นผิวด้วยควำมแรง)
6.  ห้ำมใช้ผ้ำชุบน้ำ่หรือผลิตภัณฑ์ ที่มีน้ำ่มันเป็นส่วนประกอบ ในกำรทำ่ควำมสะอำดแผ่นที่ยังไม่มีกำรเคลือบผิวหน้ำ หรือ 
Coating
7. กำรทำ่ควำมสะอำดแผ่นที่ยังไม่มีกำรเคลือบผิวหน้ำหรือ Coating ให้ใช้เคร่ืองดูดฝุ่นหรือผ้ำแห้งในกำรทำ่ควำมสะอำด 
เท่ำนั้น
8. กำรเคลื่อนย้ำยผลิตภัณฑ์ ควรทำ่ด้วย 2 คนขึ้นไป โดยจับหัวและท้ำยบริเวณด้ำนกว้ำงของแผ่น
9. กำรเคลือบผิวหน้ำหรือ Coating จะต้องทำ่ควำมสะอำดแผ่นให้เรียบร้อยก่อนทำ่กำรเคลือบ

เทคนคิทีใ่ชไ้ดก้บัสนิคำ้
เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ FORESCOLOR มีควำมหนำแน่นสูง จึงเหมำะกับเคร่ืองมือในกำรทำ่งำนเฟอร์นิเจอร์ ต่ำง ๆ มำกมำย
1. เคร่ือง CNC, เลเซอร์, พิมพ์ดิจิตัล
2. เคลือบพ่น
3. ประกอบผลิตภัณฑ์เป็นเฟอร์นิเจอร์

กำรดำ่เนนิกำร
1. ผลิตภัณฑ์สำมำรถใช้ได้กับเคร่ืองมือหลำยชนิด ตัด เจำะ และกรณีที่ต้องเจำะรู ควรกำ่หนดตำ่แหน่งที่ต้องกำรให้ 
เรียบร้อย และเจำะรูห่ำงจำกขอบอย่ำงน้อย 15 มม.
2. แนะนำ่ให้ขัดพื้นผิวก่อนกำรทำกำว ด้วยกำรใช้กระดำษทรำยแบบละเอียด เร่ิมต้นด้วยเบอร์ 120 และตำมด้วย 180
หรือปรับเปลี่ยนเบอร์ 280 ตำมควำมต้องกำร ควรระมัดระวังในกำรขัดพื้นผิวถ้ำไม่เท่ำกันอำจจะทำ่ให้เกิดกำรโค้ง งอ
3. กำรตกแต่งโครงสร้ำงผนัง ทำ่โครงกรุไม้อัดและใช้ตะปู หรือหมุดที่สำมำรถยึดเกำะผลิตภัณฑ์ โครงสร้ำงอำจเป็นไม้ 
หรือโลหะที่สำมำรถรองรับผลิตภัณฑ์ได้



กำรจบงำน

ข้อแนะนำ่เร่ืองกำรป้องกันผิวสัมผัสของแผ่น Forescolor และควำมทนทำนในเร่ืองของสี แผ่น Forescolor ไม่ควร  ที่
จะใช้งำนแบบเปลือย เนื่องจำกตัวสินค้ำสำมำรถดูดซับครำบสกปรกต่ำงๆ

สินค้ำ Forescolor มำพร้อมกับสีสันที่โดดเด่นในตัวอยูแ่ล้ว ส่งผลให้กำรทำ่ผิวสัมผัสค่อนข้ำงทำ่ได้ง่ำยกว่ำไม้ MDF 
แบบปกติ และ Forescolor จะมีกำรดูดซับน้อยกว่ำ MDF ปกติ ซึ่งทำ่ให้กำรทำ่งำนรวดเร็ว

Forescolor สำมำรถใช้งำนร่วมกับผลิตภัณฑ์ตกแต่งผิวสัมผัสทุกประเภท (ลงสี Clear, น้ำ่มัน, แว็กซ)์ และยัง สำมำรถ
ผสมผสำนเพื่อสร้ำงผิวสัมผัสที่แตกต่ำงได้มำกขึ้น ในเร่ืองของควำมสวยงำม และโทนสี

ก่อนที่จะเร่ิมทำ่ผิวสัมผัส ควรที่จะขัดผิวหน้ำของแผ่นให้เรียบเสมอกัน และตอนขัดกระดำษทรำยควรที่จะค่อยๆ  เพิ่ม
เบอร์ของกระดำษทรำยทีละ 50% ในแต่ละรอบที่ขัด ควรขัดกระดำษอย่ำงน้อย 2 รอบ ด้วยเบอร์ที่แตกต่ำงของ  
กระดำษ (ขัดหยำบ ไปขัดละเอียด) ทั้งนี้ก่อนที่จะทำ่ผิวสัมผัส ควรทำ่ควำมสะอำดด้วยผ้ำแห้ง เพื่อกำ่จัดฝุ่นต่ำงๆ  ที่เกิด
จำกกำรขัดออก

ก่อนกำรลงแลคเกอร์ใส และกำรเคลือบเงำ ควรทำ่กำรปิดรอยแตกต่ำง ๆ ก่อนทำ่ผิวสัมผัสขั้นตอนสุดท้ำย ประเภท  
ของแลคเกอร์ที่ใช้ขึ้นอยู่กับงำนที่จะไปใช้ และควำมทนทำนที่ต้องกำร แลคเกอร์แบบโพลียูรีเทน จะเหมำะสำ่หรับงำน  ที่
ต้องกำรควำมทนทำน ในขณะที่แลคเกอร์ (Water based) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (อำจจะเป็นเร่ืองกลิ่น,  สีทำใช้ภำยใน
บ้ำน) ดังนั้น มีน้ำ่ยำเคลือบเงำบำงชนิด ที่สำมำรถป้องกันรังสีที่สูงได้ เพื่อป้องกันกำรซีดจำง ของสีแผ่น  Forescolor

กำรใช้น้ำ่ยำเคลือบที่มีส่วนผสมของ Oils และ / หรือ Waxes จะช่วยแก้ไขปัญหำสำ่หรับพื้นที่ ที่มีควำมช้ืนสัมพัทธ์สูง  
ในอำกำศ



TECHNICAL DATA

กำรเคลอืบผวิ

แนะนำ่ให้เคลือบผิว FORESCOLOR เพื่อปกป้องพื้นผิวและเพิ่มควำมทนทำนของสี 
FORESCOLOR มีสีสันอยู่แล้ว ทำ่ให้ขั้นตอนกำรตกแต่งค่อนข้ำงง่ำย พื้นผิวมำมหนำแน่นกว่ำแผ่น MDF 
มำตรฐำน ทำ่ให้จบงำนได้ง่ำยและเร็วกว่ำมำก 

FORESCOLOR สำมำรถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ตกแต่งไม้ทุกชนิด (น้ำ่ยำเคลือบเงำ น้ำ่มัน 
แว็กซ)์ สำมำรถใช้กับน้ำ่ยำเคลือบผิวตกแต่งที่แตกต่ำงกันเพื่อให้ได้สุนทรียศำสตร์และโทนสีที่กว้ำงข้ึน 

ก่อนทำ่กำรตกแต่งพื้นผิวแผงจะต้องขัดผิวให้เรียบร้อย ควรขัดพื้นผิวทีละน้อย โดยเพิ่ม
ขนำดเม็ดทรำยกระดำษทรำย 50% ในแต่ละเฟส ทำ่ซ้ำ่แต่ละขั้นตอนอย่ำงน้อยสองก่อนลงรำยละเอียด 
บอร์ดจะต้องทำ่ควำมสะอำดด้วยผ้ำแห้งเพื่อขจัดฝุ่นและผึ่งลมให้แห้ง 

ประเภทของแล็กเกอร์ที่ใช้ขึ้นอยู่กับกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์และควำมต้ำนทำนที่ต้องกำร 
แล็กเกอร์โพลียูรีเทนอำจให้ควำมทนทำนมำกกว่ำสำ่หรับกำรใช้งำนที่กำรสัมผัสสูง ในขณะที่แล็กเกอร์สูตรน้ำ่
เหมำะสำ่หรับผลลัพธ์ทำงนิเวศวิทยำมำกกว่ำ อีกทั้งยังมีน้ำ่ยำเคลือบเงำหลำยตัวที่มีกำรป้องกันรังสียูวีเพื่อ
ป้องกันกำรซีดจำงของสีในกำรใช้งำน

โดยปกติน้ำ่มันและแว็กซ์จะต้องทำเพียงคร้ังเดียว (เคลือบคร้ังเดียว) วิธีแก้ปัญหำนี้ดีกว่ำ
สำ่หรับพื้นที่ที่มีควำมช้ืนในอำกำศมำกกว่ำ

กำรแตง่ผวิและเคลอืบชิน้งำน

• ควรใช้กำรตกแต่งกับแผงFORESCOLORเพื่อปกป้องพื้นผิว โดยให้คงรูปลักษณ์ที่เป็นธรรมชำติ สำมำรถช้ำ่ยำ
เคลือบ แว็กซ์ หรือน้ำ่มันสำ่หรับตกแต่งพื้นผิวได้ 

• เมื่อนำ่ไปใช้ในสภำพแวดล้อมที่มีควำมช้ืน แผงควรเคลือบเงำเพื่อรักษำอำยุกำรใช้งำนและเพื่อให้ง่ำยต่อกำรท่ำควำม
สะอำด 

• เช้ือรำและครำบรำมักจะปรำกฏในแผงที่ไม่เคลือบเงำเมื่อวำงไว้ในสภำพแวดล้อมที่มีควำมช้ืน 
• ครำบเหล่ำนี้สำมำรถทำ่ควำมสะอำดได้โดยกำรขัดพื้นผิว แต่กำรขจัดครำบทั้งหมดนั้นไม่สำมำรถทำ่ได้เสมอไป ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับควำมลึกของครำบ 
• ก่อนลงสีหรือน้ำ่ยำเคลือบผิวประเภทใดๆ จะต้องเตรียมพื้นผิวของแผงให้เหมำะสม เพื่อขจัดสิ่งสกปรก ฝุ่น และไขมัน

ทั้งหมด 
• สำมำรถใช้แว็กซ์และน้ำ่มัน แบบเคลือบช้ันเดียวหรือหลำยช้ันบนพื้นผิวได้
• กำรตกแต่งประเภทนี้ไม่ควรใช้กับแผงที่อำจติดตั้งในสภำพแวดล้อมที่มีควำมช้ืน เช่น ห้องครัวและห้องน้ำ่ 

โทนส ี
ลักษณะสีตำมธรรมชำติของวัตถุดิบอำจทำ่ให้โทนสีแตกต่ำงกันเล็กน้อย เพื่อลดกำรเปลี่ยนแปลงของ

สีในไซต์งำนให้เหลือน้อยที่สุด ใช้บอร์ดจำกชุดเดียวสำ่หรับแต่ละงำน และเลือกบอร์ดก่อนกำรติดตั้ง 

กำรทำ่ควำมสะอำดและบำ่รงุรกัษำ 
ในกำรทำ่ควำมสะอำดแผง ให้ฉีดสเปรย์เบำ ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ทำ่ควำมสะอำดภำยในบ้ำนที่ไม่มีฤทธ์ิกัด

กร่อน จำกนั้นเช็ดแผงด้วยผ้ำนุ่มๆ เช็ดแผงให้แห้งโดยใช้ผ้ำนุ่มๆ อีกผืนให้สะอำดไม่ทิ้งครำบบนแผง



TECHNICAL DATA

กำรเตรยีมพ้ืนผิว

• เนื่องจำกควำมแตกต่ำงของเฉดสีระหว่ำงแผงในชุดเดียวกัน ก่อนเร่ิมงำน ควรจัดเรียงแผง
แบบเคียงข้ำงกัน เพื่อพยำยำมลดควำมแตกต่ำงระหว่ำงแผงที่อยู่ติดกันให้น้อยที่สุด 

• โดยทั่วไปแล้ว กำรตกแต่งใดๆ ไม่ว่ำจะเป็นวำนิช แว็กซ์ หรือน้ำ่มัน จำ่เป็นต้องมีกำรเตรียม
พื้นผิวล่วงหน้ำ 

• กำรเตรียมนี้ประกอบด้วยกำรขัดพื้นผิวและด้ำนบนด้วยกระดำษทรำยละเอียดก่อนลงสี 
• กระบวนกำรควรค่อยๆ เพิ่มเกรนของกระดำษทรำยขึ้น 50% ในแต่ละขั้นตอนใหม่ 
• แนะนำ่ให้ใช้อย่ำงน้อย 2 ขั้นตอนกับกระดำษทรำย 2 เม็ดที่แตกต่ำงกัน 
• FS Panels มำขัดพื้นผิวด้วยกระดำษทรำย 150 หรือ 180 เม็ด ขึ้นอยู่กับควำมหนำ ดังนั้น

คำ่แนะนำ่สำ่หรับกำรเตรียมพื้นผิวจึงเร่ิมต้นด้วยกระดำษทรำย 220 เม็ดและจบด้วย
กระดำษทรำย 320 เม็ด

• แผงอำจถูกขัดในโรงงำนหรือบนไซต์โดยใช้เคร่ืองขัดแบบหมุน
• ก่อนลงสีรองพื้น ควรทำ่ควำมสะอำดแผงด้วยผ้ำแห้ง เป่ำลม หรือควรใช้เคร่ืองดูดอำกำศ

เพื่อขจัดฝุ่นทั้งหมด ซึ่งอำจทำ่ให้พื้นผิวเสียหำยได้

กำรเคลอืบผิว

• น้ำ่ยำเคลือบผิวที่ใช้กับงำนไม้ทั่วไปสำมำรถใช้กับ FORESCOLOR ได้ 
• น้ำ่ยำเคลือบผิวแบบอะคริลิกและโพลียูรีเทนมีกำรใช้กันอย่ำงแพร่หลำยเนื่องจำกไม่เปลี่ยนเป็นสี

เหลืองเมื่อเวลำผ่ำนไป
• น้ำ่ยำเคลือบเงำจะช่วยป้องกันกำรเปลี่ยนสีตำมธรรมชำติได้
• กำรพ่นเคลือบด้วยสีชนิดต่ำงๆ กำรเคลือบคร้ังแรกจะเป็นสีรองพื้น จำกนั้นจึงทำไพรเมอร์หรือ

ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวไม้ ตำมควำมเหมำะสม
• ระหว่ำงช้ันเคลือบ พื้นผิวจะถูกขัดด้วยกระดำษทรำยเบอร์ 320 มีกำรเคลือบเงำขั้นสุดท้ำยด้วย

ควำมมันวำวประเภทต่ำงๆ ตั้งแต่แบบมันไปจนถึงแบบด้ำน 
• เรำขอแนะนำ่ว่ำไพรเมอร์ลิตภัณฑ์เคลือบผิวไม้ ควรมำจำกผู้ผลิตรำยเดียวกันเพื่อให้เกิดควำม

สม่ำ่เสมอของผลลัภพ์ที่ได้



กำรทำ่ควำมสะอำดและบ่ำรงุรกัษำ

สำ่หรับขั้นตอนกำรทำ่ควำมสะอำด ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำ่ควำมสะอำดที่ไม่ออกฤทธ์ิ กัดกร่อน ทำ่ควำมสะอำดและ  เช็ด
ด้วยผ้ำนุ่ม เปลี่ยนผ้ำแห้งแบบนุ่มเช็ดอีกรอบเพื่อไม่ให้ทิ้งครำบหรือรอย เช็ดไปในทิศทำงเดียว ห้ำมใช้ผ้ำชุบน้ำ่หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำ่มันเป็นส่วนประกอบในกำรทำ่ควำมสะอำด



Certificates


