
คุณสมบัติเดน

• ไมมีกล่ินของสารระเหย (NON VOCs) และปราศจากสารกอมะเร็ง

 (Formaldehyde) ปลอดภัยกับสุขภาพ

• ไมมีกล่ินฉุน กล่ินรบกวนขณะทํางาน เปดงานไดเร็ว เขาอยูได

 ภายใน 24 ช่ัวโมง เหมาะสําหรับงานทาสีบานใหมและงาน renovate

• ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ Lime Base ชวยระบายและถายเท

 ความรอนไดดี ทําใหลดอุณหภูมิภายในอาคาร 

• ดวยคุณสมบัติของ Lime Base ชวยลดปจจัยท่ีทําใหเกิดโลกรอน

 โดยการดูดซับคารบอนไดออกไซดในเวลาแหงตัว 

• ยึดเกาะพ้ืนผิวไดดี มีความยืดหยุนตัวสูง ปกปดรอยแตกราว

 ขนาดเล็กไดดี ดวยนวัตกรรมเทคโนโลยีกราฟน 

• ระบายความช้ืนไดดี ลดปญหา สีลอกลอน โปงพอง

• ไมตองทาสีรองพ้ืน ดวยเน้ือสีมีคุณสมบัติความเปนดาง จึงผสาน

 กับผิวปูนไดดี 

• เน้ือสีมีความหนา ปกปดพ้ืนผิวไดดี ไมตองทาซ้ําหลายรอบ

 ประหยัดเวลาและคาแรง 

• ปองกันการเกิดเช้ือราและตะไครน้ํา

• สําหรับสีขาวใหความขาวสวาง เปนธรรมชาติ ไมสะทอนแสง สวย 

  สบายตา 

สีของผลิตภัณฑ : 120 สี

การรับรอง : Cradle to Cradle  Gold , Grobal Green Tag,

GreenTag Health PLATINUM , Sensitive Choice, French VOC A+, 

LEED ผลิตภัณฑท่ีสามารถเพ่ิมคะแนนในการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว

สีทาอาคาร ชนิดดาน สําหรับงานภายใน

ขอแนะนําการใช

อีโคสเฟยร พรีเม่ียม สีทาอาคาร ชนิดฟลมดานท่ีผลิตจาก

วัสดุจากธรรมชาติ Lime Base และผสานดวยเทคโนโลยีกราฟน

เหมาะสําหรับงานตกแตงภายในท่ีตองการความปลอดภัยสําหรับ

ผูอาศัยและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สามารถใชในงานทาสีใหมและ

งานทาสีซอมแซม ชวยใหบริเวณท่ีใชผลิตภัณฑมีบรรยากาศท่ีสดช�น

นอกจากน้ียังมีคุณสมบัติในการระบายความช้ืนไดดีและชวยบํารุงรักษา

พ้ืนผิวของอาคาร

การเตรียมพ้ืนผิว

ทําความสะอาดพ้ืนผิวใหปราศจากฝุน กรณีพ้ืนผิวมีเช้ือรา ตะใครน้ํา

และส่ิงแปลกปลอมอ�น ๆ แนะนําใหกําจัดส่ิงแปลกปลอมท้ังหมดดวย

ผลิตภัณฑทําความสะอาดประเภทกําจัด เช้ือราตะไครน้ํา กรณีพ้ืนผิว

ท่ีมีความสามารถในการยึดเกาะต่ํา เชน มีทราย หรือ มีฝุน ใหปด

ทําความสะอาดดวยแปรงกอนทาสี กรณีท่ีพ้ืนผิวมีรอยแตกราว

ใหซอมรอยแตกราวดวยวัสดุอุดโปวกอนการทาสี กรณีทาทับสีเดิม

ใหขูดฟลมสีท่ีเส�อมสภาพ ออกใหหมดและทําความสะอาดกอนทําการ

ทาสี

การเตรียมผลิตภัณฑ

ผสมน้ํา 10-15% โดยน้ําหนัก (น้ํา 100-150 มิลลิลิตร ตอ

ผลิตภัณฑ 1 ลิตร โดยประมาณ) ผสมเปนเน้ือเดียวกัน 

การใชงาน

ทา 2-3 เท่ียว โดยเร่ิมจากใชแปรงทาสีเก็บตามขอบ ในการทาสวนท่ีเหลือ

ใชลูกกล้ิงจุมสีพอหมาดทาใหท่ัวพ้ืนผิว ปลอยใหแหง 2-4 ช่ัวโมง กอน

ทารอบท่ี 2 กรณีใชงานไมหมด สามารถเติมน้ําสะอาดใสในถังสี เพ�อหลอ

ผิวหนา โดยเติมน้ําสูง 1 น้ิว เพ�อไมใหสีแข็งตัว และนํากลับมาใชใหม 

และควรตรวจดูระดับน้ําทุกๆ 3 เดือน

การแหง 

แตละช้ันสีจะแหงไดภายใน 2-4 ช่ัวโมง และแหงสนิท ภายใน 24 ช่ัวโมง

ท่ีสภาวะอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธ  60%

กระบวนการดูดซับคารบอนไดออกไซด  จะเกิดข้ึนมากในชวง

30 วันแรก ควรหลีกเล่ียงการทําความสะอาดและขัดถูพ้ืนผิว

ในชวงเวลาดังกลาว หลังจากทาควรปองกันไมใหโดนน้ําอยางนอย

4 วัน

อัตราการครอบคลุมพ้ืนท่ี

ประมาณ 6-8 ตารางเมตร/ลิตร (ตอการทา 2 เท่ียว) ข้ึนอยูกับประเภท

และสภาพของพ้ืนผิว ท้ังน้ี คาท่ีแทจริงจะไดคาอัตราการครอบคลุม

พ้ืนท่ีท่ีไดจากการคาเฉล่ียของการทํางานจริง

อุปกรณท่ีเหมาะสม

แปรงทาสี ลูกกล้ิง เคร�องพนสี หรืออุปกรณอ�น ๆ

การทําความสะอาดอุปกรณ

ทําความสะอาดอุปกรณหลังใชงานดวยน้ําสะอาด

สีจระเข จีคัลเลอร บาย กราเฟนสโตน

รุน อีโคสเฟยร พรีเม่ียม
Jorakay GColor by Graphenstone
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บริษัท จระเข คอรปอเรช่ัน จํากัด

เลขท่ี 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-720-1000 โทรสาร. 02-720-1386



สินคามาตรฐานอเมริกาจากครอบครัวจระเข

สีจระเข จีคัลเลอร บาย กราเฟนสโตน
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ขอมูลทางดานเทคนิค (Technical Data)
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การเก็บรักษา

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ :  15 ลิตร

  3.75 ลิตร

  0.75 ลิตร

• ควรใชอุปกรณปองกันความปลอดภัยตาง ๆ เชน

 ถุงมือ หนากากกันฝุน แวนตา ฯลฯ 

• ในกรณีเขาตาใหลางตาดวยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง

 ทันที และรีบปรึกษาแพทย

• ควรเก็บใหพนมือเด็ก

ขอควรระวัง

น้ําหนักจําเพาะ

สีขาวดาน

คาความเปนกรดดาง

ความหนืด 

สวนท่ีเปนของแข็ง 

สีดาน

ความทนทานตอการเช็ดลาง

การยอมใหน้ําผาน

คาการทดสอบแรงดึง

ระดับการติดไฟ

คาสารระเหย (VOCs)

การปลอยสารระเหย (VOCs)

ISO 2811-1

-

UNE 48076

-

EN  13300

EN 1062-1

EN 1542

EN 13501-1

ASTM D2369-10

ISO 16000-3/-6

1.37 ± 0.05 g/cm
3

12.5 ± 1

[70 - 130] U.K.

50 ± 5 %

Class 1

Class 1 

w <0.01 kg/m
2
·h

0,5

> 0.8 N/mm
2

(flexible system)

A1

< 1 g/l

Class A+

การทดสอบตามมาตรฐาน

(Test Method) 

ผลการทดสอบ

(Evaluation)

มาตรฐาน

(Standard)

• ควรท้ิงพ้ืนผิวปูนใหมใหแหงสนิทอยางนอย 28 วัน

• พ้ืนผิวท่ีจะทาสีตองทนตอความเปนดางสูงไดดี

• หามทาผลิตภัณฑลงบนพ้ืนผิวท่ีแชน้ํา หรือในบริเวณ

 ท่ีมีความช้ืนสูง เชน หองน้ํา สระวายน้ํา

• กรณีท่ีฝนตก ควรรอใหพ้ืนผิวแหงกอนทาสี

ขอแนะนํา

ขอมูลท่ีระบุในเอกสารฉบับน้ีเปนขอมูลท่ีเช�อถือไดเน�องจากไดรับ

การปรับปรุงใหเปนปจจุบันและมาจากประสบการณในการพัฒนา

ผลิตภัณฑของ บริษัทฯ ซึ่งเก็บขอมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ

จัดเก็บอยูในภาวะท่ีเหมาะสม มีการใชงานผลิตภัณฑในสภาพปกติ  

และอยูภายใตคำแนะนำของ บริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้

เปนประโยชนตอการใชงานและชวยแกไขปญหาเบื้องตนในการ

ใชงานแตมิไดมีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอยางย่ิงผูใชงาน

ที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑหรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ

เพ�อความตองการสวนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแกไข

ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ผลิตภัณฑ หรือ การใชงานของผลิตภัณฑ 

โดยขอมูลผลิตภัณฑฉบับนี้ถือเปนขอมูลที่แกไขเปลี่ยนแปลง

ลาสุดและขอมูลผลิตภัณฑฉบับเดิมถือเปนโมฆะ   

ควรจัดเก็บในบรรจุภัณฑท่ีปดมิดชิด ในสถานท่ีท่ีแหง

เก็บใหหางจากอากาศเย็นจัด และหลีกเล่ียงสถานท่ี

ท่ีจัดเก็บท่ีมีแสงแดดสองถึง หากยังไมเปดใชงาน

สามารถเก็บไวไดนานอยางนอย 1 ป จากวันท่ีผลิต

ผลิตภัณฑอาจจับตัวเปนกอนหากท้ิงไวนาน ควรเขยา

กอนใชงาน กรณีใชงานไมหมด ควรใชน้ําสะอาดขังบน

เน้ือสี ประมาณ 1 น้ิว แลวปดฝาใหสนิท เพ�อเก็บรักษา

ไมใหสีแข็งตัว และนํากลับมาใชใหม (ควรเปดตรวจดูทุก

3 เดือน)


