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ซอร�า พ�.

ไทเทเนียม คือสุดยอดโลหะแกร�ง โดดเด�นในเร�่องน้ำหนักเบา และไม�ก�อให�เกิดอาการแพ�เมื่อสัมพัสกับผิวหนัง  นวัตกรรมแห�งความแข็งแกร�ง
ท่ีผสมผสานไทเทเนียมขนาดนาโน ท่ีสามารถแทรกซึมเข�าถึงระดับอณูโมเลกุลของเน้ือกาวอะคร�ลิค ด�วยการรวมตัวของไทเทเนียมให�ฝ��งตัวอัดแน�น
เสร�มความแข็งแกร�งถึง 3 พลัง ตั้งแต�พ�้นผิวภายนอกจนถึงโครงสร�างภายในเสมือนเกราะป�องกันบ�านจากมลภาวะต�างๆ ทั้งแสงแดดและน้ำ 
ที่เป�นสาเหตุหลักทำให�เกิดการเสื่อมสภาพของพ�้นผิวฟ�ล�ม ที่สุดของประสิทธิภาพความทนทาน 3พลัง ทำให�ฟ�ล�มสีแข็งแกร�งทนทานยาวนาน

ซุปเปอร�ไททาเนียม ในสีซอร�า พ�. เป�นไทเทเนียมไดออกไซด�เกรดสูง เมื่อผสมอยู�ในสี ทำหน�าที่ดั่งเกราะป�องกันทั้งแสงแดด (แสง UV) และ
น้ำที่จะเข�าทำลายโครงสร�างกาวอะคร�ลิค จ�งเพ��มประสิทธิภาพความทนทานของฟ�ล�มสี ไม�ให�เกิดการเสื่อมสภาพ เช�น การลอกล�อน เป�นฝุ�นผง 
โดยเฉพาะอย�างยิ�งไททาเนียมท่ีเลือกใช�ใน สีซอร�า พ�. ทำให�เกิดการยึดเกาะผนัง กันลอกล�อน ปกป�ดพ�น้ผิวดีเย่ียม และปกป�องสีสวยสด ไม�ซีดจาง

UV UV

ดวงอาทิตย�

คุณสมบัติและการใช�งาน

35-40กึ่งเงา

แปรง
ลูกกลิ�ง

เคร�่องพ�น

ทา/กลิ�ง
3 - 4 : 1

พ�น
2 : 1

ทา/กลิ�ง
3  : 1

ทา/กลิ�ง 4 : 1
พ�น 3 : 1

ทา/กลิ�ง 4 - 9 : 1
หร�อผสมน้ำ

ประมาณ 10 - 20%

ทา/กลิ�ง 3 : 1
พ�น 2 : 1

ภายหลัง 16 ชั่วโมง

ภายใน 4 ชั่วโมง ภายหลัง 8 ชั่วโมง

ภายใน 30 นาที ภายหลัง 2 ชั่วโมง

ภายใน 30 นาที

ภายหลัง 4 ชั่วโมง

ประเภท การปกคลุมพ�้นที่
(ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)

ลักษณะสี ชนิดเคร�่องมือ
ระยะเวลาแห�ง

แห�งที่ผิว แห�งทาทับได�

การผสมก�อนใช�งาน
(โดยปร�มาตร)

สี : น้ำอาด (โดยปร�มาตร)

1.การเตร�ยมพ�้นผิว

พ�้นผ�วปูนใหม� พ�้นผ�วปูนเก�า

2.การทาสีรองพ�้น

3.การทาสีทับหน�า

- ทิ�งให�ผนังปูนแห�งสนิท อย�างน�อย 1 เดือน
-  ทำความสะอาดพ�้นผิวให�ปราศจากสิ�งสกปรก ฝุ�น คราบไข ด�วยผ�า แปรง 

น้ำสะอาด หร�อสารละลายผงซักฟอก

- รองพ�้นด�วยสีรองพ�้นปูนกันด�างซอร�า.พ� เบอร� 7711 สำหรับภายใน 
หร�อเบอร� 8711 สำหรับภายนอก

ทาสีทับหน�า ซอร�า.พ� จำนวน 2-3 เที่ยว

- รองพ�้นด�วยน้ำยารองพ�้นปูนทับสีเก�าซอร�า.พ� เบอร� 987 จำนวน 1 เที่ยว
    หร�อเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพสูงสุดให�ทาด�วยน้ำยารองพ�้นปูนทับสีเก�าและ
    ไฟเบอร�ซีเมนต� เจบีพ� คอนเทค-เอฟ ไพรเมอร� (สูตรน้ำมัน) เบอร� 1000

- ขัดล�างสีเดิมท่ีเส่ือมสภาพออกให�หมด บร�เวณท่ีมีเช้ือรา หร�อ ตะไคร�น้ำมากให�ขัดล�าง
    ด�วยสารละลายไฮโปคลอไรท� (น้ำยาซักผ�าขาว) และล�างออกให�สะอาดด�วยน้ำ 

ทิ�งให�แห�งสนิท

ข�อควรระวัง   : เก็บให�พ�นมือเด็ก ระวังเข�าตา ห�ามสูดดมและรับประทาน กวนสีให�เข�าเป�นเนื้อเดียวกันก�อนใช�งาน ป�ดฝาให�สนิทเมื่อเลิกใช�งาน

TIO 2

ชั้น TITANIUM 2

ชั้น TITANIUM 1

ชั้น TITANIUM 3

ซุปเปอร�ไททาเนียมพลัง 3 ชั้น

เป�นสีน้ำอะคร�ลิคคุณภาพผลิตจากอะคร�ลิคลาแท็กซ� 100 % ผสมผงสีและสารยึดเกาะคุณภาพสูงจ�งให�การยึดเกาะและการป�ดบังพ�ื้นผิวที่ดี ฟ�ล�มสี
เร�ยบเนียน ทนทานต�อสภาพภูมิอากาศฤดูกาล ทนทานต�อน้ำ ด�าง การเกิดคราบขาว ทนทานต�อเชื้อราและตะไคร�น้ำได�ดี ปราศจากสารปรอทและ
สารตะก่ัว เหมาะสำหรับภายในและภายนอกอาคารบ�านเร�อน ท้ังงานพ�น้ผิวปูนฉาบ คอนกร�ต งานก�ออิฐ และกระเบ้ืองแผ�นเร�ยบ สำหรับงานทาฝ�าเพดาน
แนะนำให�ใช�สีทาฝ�าเพดาน ซอร�า.พ� เบอร� 7333 เพ�่อลดการสะท�อนแสง ให�ผนังเร�ยบเนียมปกป�ดรอยต�อได�ดี

สีเคลือบเงาซอร�า.พ�

สีรองพ�้นปูนกันด�างซอร�า.พ�
เบอร� 7711 ภายใน

สีรองพ�้นปูนกันด�างซอร�า.พ�
เบอร� 8711 ภายนอกและภายใน

น้ำยารองพ�้นปูนทับสีเก�าซอร�า.พ� 
เบอร� 987

สีน้ำอะคร�ลิคซอร�า.พ� 
ภายนอกและภายใน

สีน้ำอะคร�ลิคซอร�า.พ� 
ภายนอกและภายใน

สีน้ำอะคร�ลิคซอร�า.พ� ภายใน

เงา 33-38

30-40

35-40

35-40

35-40

35-40

ด�าน

ใส

ด�าน

ด�าน

ด�าน

ด�าน

43-50

ด�าน 35-40

ด�าน 49-51

สีรองพ�้นแดงกันสนิมซอร�า.พ� 
เบอร� 1607

สีรองพ�้นเทากันสนิมซอร�า.พ� 
เบอร� 1608

สีรองพ�้นไม�กันเชื้อราซอร�า.พ� 
เบอร� 1153

สีอันดับ 1 ของช�างมืออาชีพสีอันดับ 1 ของช�างมืออาชีพ

ซุปเปอร�ไททาเนียมพลัง 3 ชั้น

สุดยอดความแกร�งสุดยอดความแกร�ง
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ทนทานต�อการขัดถูฟ�ล�มสี เช็ดล�างง�าย 
ทนทานขัดถู กว�า 15,000 ครั้ง

LOW
V.O.C

LOW
odor

มีกลิ�นอ�อนเป�นพ�เศษ จ�งปลอดภัยทั้งใน
ระหว�างการใช�งานและหลังการทา

สารระเหยเป�นพ�ศ หนึ่งในสารก�อมะเร็ง
ค�า V.O.C จ�งถือว�าเป�นมาตรฐานสากล

เช็ดล�าง
ทำความสะอาดง�าย

กลิ�นอ�อน ปลอดภัย
จากสารระเหยเป�นพ�ษ

เช็ดล�าง
ทำความสะอาดง�าย

กลิ�นอ�อน ปลอดภัย
จากสารระเหยเป�นพ�ษ

สีน้ำอะคร�ลิคแท� 100% ซอร�า พ�. และสีเคลือบเงา สำหรับภายนอกและภายใน 

TECHNOLOGY
SUPER TITANIUM

ด�วยเทคโนโลยีซุปเปอร� ไทเทเนียมจ�ึงสามารถกันและสะท�อนความร�อนได�ดีเยี่ยม และช�วยลดอุณหภูมิความร�อนบนพ�้นผิวได�สูงสุดถึง 12 องศา

ประหยัดพลังงาน นวัตกรรมเพ�่อบ�านเย็นประหยัดพลังงาน นวัตกรรมเพ�่อบ�านเย็น
สีกันร�อนสะท�อนยูว� ด�วย Super Titanium Technologyสีกันร�อนสะท�อนยูว� ด�วย Super Titanium Technology

บ�านท่ัวไป

ท่ีมา : หน�วยงานว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ� บร�ษัท เจ.บี.พ�. อินเตอร�เนช่ันแนล เพ็นท� จำกัด     

บ�านท่ีทำการทดสอบ อุณหภูมิภายในบ�านเร��มต�น

35 ํ C

30 ํ C

-5 ํ C

บ�านท่ีทาด�วย สีซอร�า พ�.

ความแตกต�าง

การเตร�ยมพ�น้ผิวท่ีดีและเลือกใช�ผลิตภัณฑ�ให�เหมาะสมท้ังระบบ โดยเฉพาะอย�างยิ�ง สีรองพ�น้
สำหรับพ�น้ผิวปูนใหม� แนะนำให�ใช�สีรองพ�น้ปูนกันด�างซอร�า.พ� เบอร� 8711 ภายนอก  
สีรองพ�น้ปูนกันด�างซอร�า.พ� เบอร� 7711 ภายใน สำหรับพ�น้ผิวปูนเก�าให�ใช��
น้ำยารองพ�น้ปูนทับสีเก�าซอร�า.พ� เบอร� 987

เพ�อ่เพ��มประสิทธิภาพในการยึดเกาะพ�น้ผิวปูนเก�าเส่ือมสภาพ
รองพ�น้ด�วยน้ำยารองพ�น้ปูนทับสีเก�าและไฟเบอร�ซีเมนต� 
เจบีพ�คอนแทค-เอฟไพรเมอร� (สูตรน้ำมัน) เบอร� 1000

เพ�อ่ประสิทธิภาพสูงสุด

น้ำยารองพ�น้ปูนทับสีเก�าและไฟเบอร�ซีเมนต� 
เจบีพ� คอนเทค-เอฟ ไพรเมอร�

(สูตรน้ำมัน) เบอร� 1000

ใหม

สีรองพ�น้ปูนกันด�างซอร�า.พ�
 สำหรับภายนอกและภายใน

เบอร� 8711

สีรองพ�น้ปูนกันด�างซอร�า.พ�
สำหรับภายใน

เบอร� 7711

น้ำยารองพ�น้ปูนทับสีเก�าซอร�า.พ� 
เบอร� 987

ปกป�ด
พ�้นผิวดีเยี่ยม

สีสวย
ไม�ซีดจาง

ฟ�ล�มสี
ยึดเกาะแน�น ไม�ลอกล�อน

มอก.2321-2549   สีน้ำทนสภาวะอากาศ สำหรับสีทาภายนอกและภายในชนิด ฟ�ล�มสีกึ่งเงา
มอก.272-2549     สีน้ำใช�งานทั่วไป สำหรับสีทาภายนอกและภายในชนิด ฟ�ล�มสีด�านมอก.2321-2549

ชนิดกึ่งเงา
มอก.272-2549

ชนิดด�าน

SUPER TITANIUM &  NANO ACRYLIC

ด�วย Super Hiding Technology 

คุณสมบัติพ�เศษ เนื ้อสีมากเข�มข�น ทาง�าย
ได�พ�้นที่มาก (35-45 ตร.ม/แกลลอน/เที่ยว)

ผลิตจากกาวซุปเปอร�นาโนอะคร�ลิคแท� ช�วยให�สี
โมเลกุลเล็กระดับนาโน แทรกซึมลึก ยึดเกาะแน�น
ประสารเป�นเน้ือเดียวกัน

ด�วย Super Nano Acrylic

ด�วยเม็ดสีสูตรพ�เศษ เพ��มความคงทนให�สีสวยสด
ทนทาน

ด�วย Super Pigment 
ยึดเกาะผนัง กันลอกล�อน สีสวยสด ไม�ซีดจางปกป�ดพ�้นผิวดีเยี่ยมปกป�ดพ�้นผิวดีเยี่ยม ยึดเกาะผนัง กันลอกล�อน สีสวยสด ไม�ซีดจาง

มอก. 2321-2549
สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ

มอก. 272-2549
สีอิมัลชันใช้งานท่ัวไป

ปลอดภัยต�อสุขภาพ
จากสารระเหยเป�นพ�ษ

LOW
V.O.C

มอก. 1123-2555
สีรองพ้ืนสำหรับงานปูน

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 

น้ำยารองพ�้นปูนทับสีเก�าและ
ไฟเบอร�ซีเมนต� เจบีพ� คอนแทค-เอฟ 
ไพรเมอร� (สูตรน้ำมัน) เบอร� 1000

35-45ด�าน

ไม�ต�องผสมทินเนอร�
ในกรณีต�องการผสมใช�

ทินเนอร� เจบีพ� 
เบอร� T-40 ไม�เกิน 5%

ภายหลัง 
2 ชั่วโมง

สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ

TECHNOLOGY
SUPER TITANIUM

TUER
New Stamp
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ซอร�า พ�.

ไทเทเนียม คือสุดยอดโลหะแกร�ง โดดเด�นในเร�่องน้ำหนักเบา และไม�ก�อให�เกิดอาการแพ�เมื่อสัมพัสกับผิวหนัง  นวัตกรรมแห�งความแข็งแกร�ง
ท่ีผสมผสานไทเทเนียมขนาดนาโน ท่ีสามารถแทรกซึมเข�าถึงระดับอณูโมเลกุลของเน้ือกาวอะคร�ลิค ด�วยการรวมตัวของไทเทเนียมให�ฝ��งตัวอัดแน�น
เสร�มความแข็งแกร�งถึง 3 พลัง ตั้งแต�พ�้นผิวภายนอกจนถึงโครงสร�างภายในเสมือนเกราะป�องกันบ�านจากมลภาวะต�างๆ ทั้งแสงแดดและน้ำ 
ที่เป�นสาเหตุหลักทำให�เกิดการเสื่อมสภาพของพ�้นผิวฟ�ล�ม ที่สุดของประสิทธิภาพความทนทาน 3พลัง ทำให�ฟ�ล�มสีแข็งแกร�งทนทานยาวนาน

ซุปเปอร�ไททาเนียม ในสีซอร�า พ�. เป�นไทเทเนียมไดออกไซด�เกรดสูง เมื่อผสมอยู�ในสี ทำหน�าที่ดั่งเกราะป�องกันทั้งแสงแดด (แสง UV) และ
น้ำที่จะเข�าทำลายโครงสร�างกาวอะคร�ลิค จ�งเพ��มประสิทธิภาพความทนทานของฟ�ล�มสี ไม�ให�เกิดการเสื่อมสภาพ เช�น การลอกล�อน เป�นฝุ�นผง 
โดยเฉพาะอย�างยิ�งไททาเนียมท่ีเลือกใช�ใน สีซอร�า พ�. ทำให�เกิดการยึดเกาะผนัง กันลอกล�อน ปกป�ดพ�น้ผิวดีเย่ียม และปกป�องสีสวยสด ไม�ซีดจาง

UV UV

ดวงอาทิตย�

คุณสมบัติและการใช�งาน

35-40กึ่งเงา

แปรง
ลูกกลิ�ง

เคร�่องพ�น

ทา/กลิ�ง
3 - 4 : 1

พ�น
2 : 1

ทา/กลิ�ง
3  : 1

ทา/กลิ�ง 4 : 1
พ�น 3 : 1

ทา/กลิ�ง 4 - 9 : 1
หร�อผสมน้ำ

ประมาณ 10 - 20%

ทา/กลิ�ง 3 : 1
พ�น 2 : 1

ภายหลัง 16 ชั่วโมง

ภายใน 4 ชั่วโมง ภายหลัง 8 ชั่วโมง

ภายใน 30 นาที ภายหลัง 2 ชั่วโมง

ภายใน 30 นาที

ภายหลัง 4 ชั่วโมง

ประเภท การปกคลุมพ�้นที่
(ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)

ลักษณะสี ชนิดเคร�่องมือ
ระยะเวลาแห�ง

แห�งที่ผิว แห�งทาทับได�

การผสมก�อนใช�งาน
(โดยปร�มาตร)

สี : น้ำอาด (โดยปร�มาตร)

1.การเตร�ยมพ�้นผิว

พ�้นผ�วปูนใหม� พ�้นผ�วปูนเก�า

2.การทาสีรองพ�้น

3.การทาสีทับหน�า

- ทิ�งให�ผนังปูนแห�งสนิท อย�างน�อย 1 เดือน
-  ทำความสะอาดพ�้นผิวให�ปราศจากสิ�งสกปรก ฝุ�น คราบไข ด�วยผ�า แปรง 

น้ำสะอาด หร�อสารละลายผงซักฟอก

- รองพ�้นด�วยสีรองพ�้นปูนกันด�างซอร�า.พ� เบอร� 7711 สำหรับภายใน 
หร�อเบอร� 8711 สำหรับภายนอก

ทาสีทับหน�า ซอร�า.พ� จำนวน 2-3 เที่ยว

- รองพ�้นด�วยน้ำยารองพ�้นปูนทับสีเก�าซอร�า.พ� เบอร� 987 จำนวน 1 เที่ยว
    หร�อเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพสูงสุดให�ทาด�วยน้ำยารองพ�้นปูนทับสีเก�าและ
    ไฟเบอร�ซีเมนต� เจบีพ� คอนเทค-เอฟ ไพรเมอร� (สูตรน้ำมัน) เบอร� 1000

- ขัดล�างสีเดิมท่ีเส่ือมสภาพออกให�หมด บร�เวณท่ีมีเช้ือรา หร�อ ตะไคร�น้ำมากให�ขัดล�าง
    ด�วยสารละลายไฮโปคลอไรท� (น้ำยาซักผ�าขาว) และล�างออกให�สะอาดด�วยน้ำ 

ทิ�งให�แห�งสนิท

ข�อควรระวัง   : เก็บให�พ�นมือเด็ก ระวังเข�าตา ห�ามสูดดมและรับประทาน กวนสีให�เข�าเป�นเนื้อเดียวกันก�อนใช�งาน ป�ดฝาให�สนิทเมื่อเลิกใช�งาน

TIO 2

ชั้น TITANIUM 2

ชั้น TITANIUM 1

ชั้น TITANIUM 3

ซุปเปอร�ไททาเนียมพลัง 3 ชั้น

เป�นสีน้ำอะคร�ลิคคุณภาพผลิตจากอะคร�ลิคลาแท็กซ� 100 % ผสมผงสีและสารยึดเกาะคุณภาพสูงจ�งให�การยึดเกาะและการป�ดบังพ�ื้นผิวที่ดี ฟ�ล�มสี
เร�ยบเนียน ทนทานต�อสภาพภูมิอากาศฤดูกาล ทนทานต�อน้ำ ด�าง การเกิดคราบขาว ทนทานต�อเชื้อราและตะไคร�น้ำได�ดี ปราศจากสารปรอทและ
สารตะก่ัว เหมาะสำหรับภายในและภายนอกอาคารบ�านเร�อน ท้ังงานพ�น้ผิวปูนฉาบ คอนกร�ต งานก�ออิฐ และกระเบ้ืองแผ�นเร�ยบ สำหรับงานทาฝ�าเพดาน
แนะนำให�ใช�สีทาฝ�าเพดาน ซอร�า.พ� เบอร� 7333 เพ�่อลดการสะท�อนแสง ให�ผนังเร�ยบเนียมปกป�ดรอยต�อได�ดี

สีเคลือบเงาซอร�า.พ�

สีรองพ�้นปูนกันด�างซอร�า.พ�
เบอร� 7711 ภายใน

สีรองพ�้นปูนกันด�างซอร�า.พ�
เบอร� 8711 ภายนอกและภายใน

น้ำยารองพ�้นปูนทับสีเก�าซอร�า.พ� 
เบอร� 987

สีน้ำอะคร�ลิคซอร�า.พ� 
ภายนอกและภายใน

สีน้ำอะคร�ลิคซอร�า.พ� 
ภายนอกและภายใน

สีน้ำอะคร�ลิคซอร�า.พ� ภายใน

เงา 33-38

30-40

35-40

35-40

35-40

35-40

ด�าน

ใส

ด�าน

ด�าน

ด�าน

ด�าน

43-50

ด�าน 35-40

ด�าน 49-51

สีรองพ�้นแดงกันสนิมซอร�า.พ� 
เบอร� 1607

สีรองพ�้นเทากันสนิมซอร�า.พ� 
เบอร� 1608

สีรองพ�้นไม�กันเชื้อราซอร�า.พ� 
เบอร� 1153

สีอันดับ 1 ของช�างมืออาชีพสีอันดับ 1 ของช�างมืออาชีพ

ซุปเปอร�ไททาเนียมพลัง 3 ชั้น

สุดยอดความแกร�งสุดยอดความแกร�ง
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ทนทานต�อการขัดถูฟ�ล�มสี เช็ดล�างง�าย 
ทนทานขัดถู กว�า 15,000 ครั้ง

LOW
V.O.C

LOW
odor

มีกลิ�นอ�อนเป�นพ�เศษ จ�งปลอดภัยทั้งใน
ระหว�างการใช�งานและหลังการทา

สารระเหยเป�นพ�ศ หนึ่งในสารก�อมะเร็ง
ค�า V.O.C จ�งถือว�าเป�นมาตรฐานสากล

เช็ดล�าง
ทำความสะอาดง�าย

กลิ�นอ�อน ปลอดภัย
จากสารระเหยเป�นพ�ษ

เช็ดล�าง
ทำความสะอาดง�าย

กลิ�นอ�อน ปลอดภัย
จากสารระเหยเป�นพ�ษ

สีน้ำอะคร�ลิคแท� 100% ซอร�า พ�. และสีเคลือบเงา สำหรับภายนอกและภายใน 

TECHNOLOGY
SUPER TITANIUM

ด�วยเทคโนโลยีซุปเปอร� ไทเทเนียมจ�ึงสามารถกันและสะท�อนความร�อนได�ดีเยี่ยม และช�วยลดอุณหภูมิความร�อนบนพ�้นผิวได�สูงสุดถึง 12 องศา

ประหยัดพลังงาน นวัตกรรมเพ�่อบ�านเย็นประหยัดพลังงาน นวัตกรรมเพ�่อบ�านเย็น
สีกันร�อนสะท�อนยูว� ด�วย Super Titanium Technologyสีกันร�อนสะท�อนยูว� ด�วย Super Titanium Technology

บ�านท่ัวไป

ท่ีมา : หน�วยงานว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ� บร�ษัท เจ.บี.พ�. อินเตอร�เนช่ันแนล เพ็นท� จำกัด     

บ�านท่ีทำการทดสอบ อุณหภูมิภายในบ�านเร��มต�น

35 ํ C

30 ํ C

-5 ํ C

บ�านท่ีทาด�วย สีซอร�า พ�.

ความแตกต�าง

การเตร�ยมพ�น้ผิวท่ีดีและเลือกใช�ผลิตภัณฑ�ให�เหมาะสมท้ังระบบ โดยเฉพาะอย�างยิ�ง สีรองพ�น้
สำหรับพ�น้ผิวปูนใหม� แนะนำให�ใช�สีรองพ�น้ปูนกันด�างซอร�า.พ� เบอร� 8711 ภายนอก  
สีรองพ�น้ปูนกันด�างซอร�า.พ� เบอร� 7711 ภายใน สำหรับพ�น้ผิวปูนเก�าให�ใช��
น้ำยารองพ�น้ปูนทับสีเก�าซอร�า.พ� เบอร� 987

เพ�อ่เพ��มประสิทธิภาพในการยึดเกาะพ�น้ผิวปูนเก�าเส่ือมสภาพ
รองพ�น้ด�วยน้ำยารองพ�น้ปูนทับสีเก�าและไฟเบอร�ซีเมนต� 
เจบีพ�คอนแทค-เอฟไพรเมอร� (สูตรน้ำมัน) เบอร� 1000

เพ�อ่ประสิทธิภาพสูงสุด

น้ำยารองพ�น้ปูนทับสีเก�าและไฟเบอร�ซีเมนต� 
เจบีพ� คอนเทค-เอฟ ไพรเมอร�

(สูตรน้ำมัน) เบอร� 1000

ใหม

สีรองพ�น้ปูนกันด�างซอร�า.พ�
 สำหรับภายนอกและภายใน

เบอร� 8711

สีรองพ�น้ปูนกันด�างซอร�า.พ�
สำหรับภายใน

เบอร� 7711

น้ำยารองพ�น้ปูนทับสีเก�าซอร�า.พ� 
เบอร� 987

ปกป�ด
พ�้นผิวดีเยี่ยม

สีสวย
ไม�ซีดจาง

ฟ�ล�มสี
ยึดเกาะแน�น ไม�ลอกล�อน

มอก.2321-2549   สีน้ำทนสภาวะอากาศ สำหรับสีทาภายนอกและภายในชนิด ฟ�ล�มสีกึ่งเงา
มอก.272-2549     สีน้ำใช�งานทั่วไป สำหรับสีทาภายนอกและภายในชนิด ฟ�ล�มสีด�านมอก.2321-2549

ชนิดกึ่งเงา
มอก.272-2549

ชนิดด�าน

SUPER TITANIUM &  NANO ACRYLIC

ด�วย Super Hiding Technology 

คุณสมบัติพ�เศษ เนื ้อสีมากเข�มข�น ทาง�าย
ได�พ�้นที่มาก (35-45 ตร.ม/แกลลอน/เที่ยว)

ผลิตจากกาวซุปเปอร�นาโนอะคร�ลิคแท� ช�วยให�สี
โมเลกุลเล็กระดับนาโน แทรกซึมลึก ยึดเกาะแน�น
ประสารเป�นเน้ือเดียวกัน

ด�วย Super Nano Acrylic

ด�วยเม็ดสีสูตรพ�เศษ เพ��มความคงทนให�สีสวยสด
ทนทาน

ด�วย Super Pigment 
ยึดเกาะผนัง กันลอกล�อน สีสวยสด ไม�ซีดจางปกป�ดพ�้นผิวดีเยี่ยมปกป�ดพ�้นผิวดีเยี่ยม ยึดเกาะผนัง กันลอกล�อน สีสวยสด ไม�ซีดจาง

มอก. 2321-2549
สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ

มอก. 272-2549
สีอิมัลชันใช้งานท่ัวไป

ปลอดภัยต�อสุขภาพ
จากสารระเหยเป�นพ�ษ

LOW
V.O.C

มอก. 1123-2555
สีรองพ้ืนสำหรับงานปูน

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 

น้ำยารองพ�้นปูนทับสีเก�าและ
ไฟเบอร�ซีเมนต� เจบีพ� คอนแทค-เอฟ 
ไพรเมอร� (สูตรน้ำมัน) เบอร� 1000

35-45ด�าน

ไม�ต�องผสมทินเนอร�
ในกรณีต�องการผสมใช�

ทินเนอร� เจบีพ� 
เบอร� T-40 ไม�เกิน 5%

ภายหลัง 
2 ชั่วโมง

สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ

TECHNOLOGY
SUPER TITANIUM

TUER
New Stamp

TUER
New Stamp
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ซอร�า พ�.

ไทเทเนียม คือสุดยอดโลหะแกร�ง โดดเด�นในเร�่องน้ำหนักเบา และไม�ก�อให�เกิดอาการแพ�เมื่อสัมพัสกับผิวหนัง  นวัตกรรมแห�งความแข็งแกร�ง
ท่ีผสมผสานไทเทเนียมขนาดนาโน ท่ีสามารถแทรกซึมเข�าถึงระดับอณูโมเลกุลของเน้ือกาวอะคร�ลิค ด�วยการรวมตัวของไทเทเนียมให�ฝ��งตัวอัดแน�น
เสร�มความแข็งแกร�งถึง 3 พลัง ตั้งแต�พ�้นผิวภายนอกจนถึงโครงสร�างภายในเสมือนเกราะป�องกันบ�านจากมลภาวะต�างๆ ทั้งแสงแดดและน้ำ 
ที่เป�นสาเหตุหลักทำให�เกิดการเสื่อมสภาพของพ�้นผิวฟ�ล�ม ที่สุดของประสิทธิภาพความทนทาน 3พลัง ทำให�ฟ�ล�มสีแข็งแกร�งทนทานยาวนาน

ซุปเปอร�ไททาเนียม ในสีซอร�า พ�. เป�นไทเทเนียมไดออกไซด�เกรดสูง เมื่อผสมอยู�ในสี ทำหน�าที่ดั่งเกราะป�องกันทั้งแสงแดด (แสง UV) และ
น้ำที่จะเข�าทำลายโครงสร�างกาวอะคร�ลิค จ�งเพ��มประสิทธิภาพความทนทานของฟ�ล�มสี ไม�ให�เกิดการเสื่อมสภาพ เช�น การลอกล�อน เป�นฝุ�นผง 
โดยเฉพาะอย�างยิ�งไททาเนียมท่ีเลือกใช�ใน สีซอร�า พ�. ทำให�เกิดการยึดเกาะผนัง กันลอกล�อน ปกป�ดพ�น้ผิวดีเย่ียม และปกป�องสีสวยสด ไม�ซีดจาง

UV UV

ดวงอาทิตย�

คุณสมบัติและการใช�งาน

35-40กึ่งเงา

แปรง
ลูกกลิ�ง

เคร�่องพ�น

ทา/กลิ�ง
3 - 4 : 1

พ�น
2 : 1

ทา/กลิ�ง
3  : 1

ทา/กลิ�ง 4 : 1
พ�น 3 : 1

ทา/กลิ�ง 4 - 9 : 1
หร�อผสมน้ำ

ประมาณ 10 - 20%

ทา/กลิ�ง 3 : 1
พ�น 2 : 1

ภายหลัง 16 ชั่วโมง

ภายใน 4 ชั่วโมง ภายหลัง 8 ชั่วโมง

ภายใน 30 นาที ภายหลัง 2 ชั่วโมง

ภายใน 30 นาที

ภายหลัง 4 ชั่วโมง

ประเภท การปกคลุมพ�้นที่
(ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)

ลักษณะสี ชนิดเคร�่องมือ
ระยะเวลาแห�ง

แห�งที่ผิว แห�งทาทับได�

การผสมก�อนใช�งาน
(โดยปร�มาตร)

สี : น้ำอาด (โดยปร�มาตร)

1.การเตร�ยมพ�้นผิว

พ�้นผ�วปูนใหม� พ�้นผ�วปูนเก�า

2.การทาสีรองพ�้น

3.การทาสีทับหน�า

- ทิ�งให�ผนังปูนแห�งสนิท อย�างน�อย 1 เดือน
-  ทำความสะอาดพ�้นผิวให�ปราศจากสิ�งสกปรก ฝุ�น คราบไข ด�วยผ�า แปรง 

น้ำสะอาด หร�อสารละลายผงซักฟอก

- รองพ�้นด�วยสีรองพ�้นปูนกันด�างซอร�า.พ� เบอร� 7711 สำหรับภายใน 
หร�อเบอร� 8711 สำหรับภายนอก

ทาสีทับหน�า ซอร�า.พ� จำนวน 2-3 เที่ยว

- รองพ�้นด�วยน้ำยารองพ�้นปูนทับสีเก�าซอร�า.พ� เบอร� 987 จำนวน 1 เที่ยว
    หร�อเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพสูงสุดให�ทาด�วยน้ำยารองพ�้นปูนทับสีเก�าและ
    ไฟเบอร�ซีเมนต� เจบีพ� คอนเทค-เอฟ ไพรเมอร� (สูตรน้ำมัน) เบอร� 1000

- ขัดล�างสีเดิมท่ีเส่ือมสภาพออกให�หมด บร�เวณท่ีมีเช้ือรา หร�อ ตะไคร�น้ำมากให�ขัดล�าง
    ด�วยสารละลายไฮโปคลอไรท� (น้ำยาซักผ�าขาว) และล�างออกให�สะอาดด�วยน้ำ 

ทิ�งให�แห�งสนิท

ข�อควรระวัง   : เก็บให�พ�นมือเด็ก ระวังเข�าตา ห�ามสูดดมและรับประทาน กวนสีให�เข�าเป�นเนื้อเดียวกันก�อนใช�งาน ป�ดฝาให�สนิทเมื่อเลิกใช�งาน

TIO 2

ชั้น TITANIUM 2

ชั้น TITANIUM 1

ชั้น TITANIUM 3

ซุปเปอร�ไททาเนียมพลัง 3 ชั้น

เป�นสีน้ำอะคร�ลิคคุณภาพผลิตจากอะคร�ลิคลาแท็กซ� 100 % ผสมผงสีและสารยึดเกาะคุณภาพสูงจ�งให�การยึดเกาะและการป�ดบังพ�ื้นผิวที่ดี ฟ�ล�มสี
เร�ยบเนียน ทนทานต�อสภาพภูมิอากาศฤดูกาล ทนทานต�อน้ำ ด�าง การเกิดคราบขาว ทนทานต�อเชื้อราและตะไคร�น้ำได�ดี ปราศจากสารปรอทและ
สารตะก่ัว เหมาะสำหรับภายในและภายนอกอาคารบ�านเร�อน ท้ังงานพ�น้ผิวปูนฉาบ คอนกร�ต งานก�ออิฐ และกระเบ้ืองแผ�นเร�ยบ สำหรับงานทาฝ�าเพดาน
แนะนำให�ใช�สีทาฝ�าเพดาน ซอร�า.พ� เบอร� 7333 เพ�่อลดการสะท�อนแสง ให�ผนังเร�ยบเนียมปกป�ดรอยต�อได�ดี

สีเคลือบเงาซอร�า.พ�

สีรองพ�้นปูนกันด�างซอร�า.พ�
เบอร� 7711 ภายใน

สีรองพ�้นปูนกันด�างซอร�า.พ�
เบอร� 8711 ภายนอกและภายใน

น้ำยารองพ�้นปูนทับสีเก�าซอร�า.พ� 
เบอร� 987

สีน้ำอะคร�ลิคซอร�า.พ� 
ภายนอกและภายใน

สีน้ำอะคร�ลิคซอร�า.พ� 
ภายนอกและภายใน

สีน้ำอะคร�ลิคซอร�า.พ� ภายใน

เงา 33-38

30-40

35-40

35-40

35-40

35-40

ด�าน

ใส

ด�าน

ด�าน

ด�าน

ด�าน

43-50

ด�าน 35-40

ด�าน 49-51

สีรองพ�้นแดงกันสนิมซอร�า.พ� 
เบอร� 1607

สีรองพ�้นเทากันสนิมซอร�า.พ� 
เบอร� 1608

สีรองพ�้นไม�กันเชื้อราซอร�า.พ� 
เบอร� 1153

สีอันดับ 1 ของช�างมืออาชีพสีอันดับ 1 ของช�างมืออาชีพ

ซุปเปอร�ไททาเนียมพลัง 3 ชั้น

สุดยอดความแกร�งสุดยอดความแกร�ง
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ทนทานต�อการขัดถูฟ�ล�มสี เช็ดล�างง�าย 
ทนทานขัดถู กว�า 15,000 ครั้ง

LOW
V.O.C

LOW
odor

มีกลิ�นอ�อนเป�นพ�เศษ จ�งปลอดภัยทั้งใน
ระหว�างการใช�งานและหลังการทา

สารระเหยเป�นพ�ศ หนึ่งในสารก�อมะเร็ง
ค�า V.O.C จ�งถือว�าเป�นมาตรฐานสากล

เช็ดล�าง
ทำความสะอาดง�าย

กลิ�นอ�อน ปลอดภัย
จากสารระเหยเป�นพ�ษ

เช็ดล�าง
ทำความสะอาดง�าย

กลิ�นอ�อน ปลอดภัย
จากสารระเหยเป�นพ�ษ

สีน้ำอะคร�ลิคแท� 100% ซอร�า พ�. และสีเคลือบเงา สำหรับภายนอกและภายใน 

TECHNOLOGY
SUPER TITANIUM

ด�วยเทคโนโลยีซุปเปอร� ไทเทเนียมจ�ึงสามารถกันและสะท�อนความร�อนได�ดีเยี่ยม และช�วยลดอุณหภูมิความร�อนบนพ�้นผิวได�สูงสุดถึง 12 องศา

ประหยัดพลังงาน นวัตกรรมเพ�่อบ�านเย็นประหยัดพลังงาน นวัตกรรมเพ�่อบ�านเย็น
สีกันร�อนสะท�อนยูว� ด�วย Super Titanium Technologyสีกันร�อนสะท�อนยูว� ด�วย Super Titanium Technology

บ�านท่ัวไป

ท่ีมา : หน�วยงานว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ� บร�ษัท เจ.บี.พ�. อินเตอร�เนช่ันแนล เพ็นท� จำกัด     

บ�านท่ีทำการทดสอบ อุณหภูมิภายในบ�านเร��มต�น

35 ํ C

30 ํ C

-5 ํ C

บ�านท่ีทาด�วย สีซอร�า พ�.

ความแตกต�าง

การเตร�ยมพ�น้ผิวท่ีดีและเลือกใช�ผลิตภัณฑ�ให�เหมาะสมท้ังระบบ โดยเฉพาะอย�างยิ�ง สีรองพ�น้
สำหรับพ�น้ผิวปูนใหม� แนะนำให�ใช�สีรองพ�น้ปูนกันด�างซอร�า.พ� เบอร� 8711 ภายนอก  
สีรองพ�น้ปูนกันด�างซอร�า.พ� เบอร� 7711 ภายใน สำหรับพ�น้ผิวปูนเก�าให�ใช��
น้ำยารองพ�น้ปูนทับสีเก�าซอร�า.พ� เบอร� 987

เพ�อ่เพ��มประสิทธิภาพในการยึดเกาะพ�น้ผิวปูนเก�าเส่ือมสภาพ
รองพ�น้ด�วยน้ำยารองพ�น้ปูนทับสีเก�าและไฟเบอร�ซีเมนต� 
เจบีพ�คอนแทค-เอฟไพรเมอร� (สูตรน้ำมัน) เบอร� 1000

เพ�อ่ประสิทธิภาพสูงสุด

น้ำยารองพ�น้ปูนทับสีเก�าและไฟเบอร�ซีเมนต� 
เจบีพ� คอนเทค-เอฟ ไพรเมอร�

(สูตรน้ำมัน) เบอร� 1000

ใหม

สีรองพ�น้ปูนกันด�างซอร�า.พ�
 สำหรับภายนอกและภายใน

เบอร� 8711

สีรองพ�น้ปูนกันด�างซอร�า.พ�
สำหรับภายใน

เบอร� 7711

น้ำยารองพ�น้ปูนทับสีเก�าซอร�า.พ� 
เบอร� 987

ปกป�ด
พ�้นผิวดีเยี่ยม

สีสวย
ไม�ซีดจาง

ฟ�ล�มสี
ยึดเกาะแน�น ไม�ลอกล�อน

มอก.2321-2549   สีน้ำทนสภาวะอากาศ สำหรับสีทาภายนอกและภายในชนิด ฟ�ล�มสีกึ่งเงา
มอก.272-2549     สีน้ำใช�งานทั่วไป สำหรับสีทาภายนอกและภายในชนิด ฟ�ล�มสีด�านมอก.2321-2549

ชนิดกึ่งเงา
มอก.272-2549

ชนิดด�าน

SUPER TITANIUM &  NANO ACRYLIC

ด�วย Super Hiding Technology 

คุณสมบัติพ�เศษ เนื ้อสีมากเข�มข�น ทาง�าย
ได�พ�้นที่มาก (35-45 ตร.ม/แกลลอน/เที่ยว)

ผลิตจากกาวซุปเปอร�นาโนอะคร�ลิคแท� ช�วยให�สี
โมเลกุลเล็กระดับนาโน แทรกซึมลึก ยึดเกาะแน�น
ประสารเป�นเน้ือเดียวกัน

ด�วย Super Nano Acrylic

ด�วยเม็ดสีสูตรพ�เศษ เพ��มความคงทนให�สีสวยสด
ทนทาน

ด�วย Super Pigment 
ยึดเกาะผนัง กันลอกล�อน สีสวยสด ไม�ซีดจางปกป�ดพ�้นผิวดีเยี่ยมปกป�ดพ�้นผิวดีเยี่ยม ยึดเกาะผนัง กันลอกล�อน สีสวยสด ไม�ซีดจาง

มอก. 2321-2549
สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ

มอก. 272-2549
สีอิมัลชันใช้งานท่ัวไป

ปลอดภัยต�อสุขภาพ
จากสารระเหยเป�นพ�ษ

LOW
V.O.C

มอก. 1123-2555
สีรองพ้ืนสำหรับงานปูน

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 

น้ำยารองพ�้นปูนทับสีเก�าและ
ไฟเบอร�ซีเมนต� เจบีพ� คอนแทค-เอฟ 
ไพรเมอร� (สูตรน้ำมัน) เบอร� 1000

35-45ด�าน

ไม�ต�องผสมทินเนอร�
ในกรณีต�องการผสมใช�

ทินเนอร� เจบีพ� 
เบอร� T-40 ไม�เกิน 5%

ภายหลัง 
2 ชั่วโมง

สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ

TECHNOLOGY
SUPER TITANIUM

TUER
New Stamp

TUER
New Stamp

TUER
New Stamp
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ซอร�า พ�.

ไทเทเนียม คือสุดยอดโลหะแกร�ง โดดเด�นในเร�่องน้ำหนักเบา และไม�ก�อให�เกิดอาการแพ�เมื่อสัมพัสกับผิวหนัง  นวัตกรรมแห�งความแข็งแกร�ง
ท่ีผสมผสานไทเทเนียมขนาดนาโน ท่ีสามารถแทรกซึมเข�าถึงระดับอณูโมเลกุลของเน้ือกาวอะคร�ลิค ด�วยการรวมตัวของไทเทเนียมให�ฝ��งตัวอัดแน�น
เสร�มความแข็งแกร�งถึง 3 พลัง ตั้งแต�พ�้นผิวภายนอกจนถึงโครงสร�างภายในเสมือนเกราะป�องกันบ�านจากมลภาวะต�างๆ ทั้งแสงแดดและน้ำ 
ที่เป�นสาเหตุหลักทำให�เกิดการเสื่อมสภาพของพ�้นผิวฟ�ล�ม ที่สุดของประสิทธิภาพความทนทาน 3พลัง ทำให�ฟ�ล�มสีแข็งแกร�งทนทานยาวนาน

ซุปเปอร�ไททาเนียม ในสีซอร�า พ�. เป�นไทเทเนียมไดออกไซด�เกรดสูง เมื่อผสมอยู�ในสี ทำหน�าที่ดั่งเกราะป�องกันทั้งแสงแดด (แสง UV) และ
น้ำที่จะเข�าทำลายโครงสร�างกาวอะคร�ลิค จ�งเพ��มประสิทธิภาพความทนทานของฟ�ล�มสี ไม�ให�เกิดการเสื่อมสภาพ เช�น การลอกล�อน เป�นฝุ�นผง 
โดยเฉพาะอย�างยิ�งไททาเนียมท่ีเลือกใช�ใน สีซอร�า พ�. ทำให�เกิดการยึดเกาะผนัง กันลอกล�อน ปกป�ดพ�น้ผิวดีเย่ียม และปกป�องสีสวยสด ไม�ซีดจาง

UV UV

ดวงอาทิตย�

คุณสมบัติและการใช�งาน

35-40กึ่งเงา

แปรง
ลูกกลิ�ง

เคร�่องพ�น

ทา/กลิ�ง
3 - 4 : 1

พ�น
2 : 1

ทา/กลิ�ง
3  : 1

ทา/กลิ�ง 4 : 1
พ�น 3 : 1

ทา/กลิ�ง 4 - 9 : 1
หร�อผสมน้ำ

ประมาณ 10 - 20%

ทา/กลิ�ง 3 : 1
พ�น 2 : 1

ภายหลัง 16 ชั่วโมง

ภายใน 4 ชั่วโมง ภายหลัง 8 ชั่วโมง

ภายใน 30 นาที ภายหลัง 2 ชั่วโมง

ภายใน 30 นาที

ภายหลัง 4 ชั่วโมง

ประเภท การปกคลุมพ�้นที่
(ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)

ลักษณะสี ชนิดเคร�่องมือ
ระยะเวลาแห�ง

แห�งที่ผิว แห�งทาทับได�

การผสมก�อนใช�งาน
(โดยปร�มาตร)

สี : น้ำอาด (โดยปร�มาตร)

1.การเตร�ยมพ�้นผิว

พ�้นผ�วปูนใหม� พ�้นผ�วปูนเก�า

2.การทาสีรองพ�้น

3.การทาสีทับหน�า

- ทิ�งให�ผนังปูนแห�งสนิท อย�างน�อย 1 เดือน
-  ทำความสะอาดพ�้นผิวให�ปราศจากสิ�งสกปรก ฝุ�น คราบไข ด�วยผ�า แปรง 

น้ำสะอาด หร�อสารละลายผงซักฟอก

- รองพ�้นด�วยสีรองพ�้นปูนกันด�างซอร�า.พ� เบอร� 7711 สำหรับภายใน 
หร�อเบอร� 8711 สำหรับภายนอก

ทาสีทับหน�า ซอร�า.พ� จำนวน 2-3 เที่ยว

- รองพ�้นด�วยน้ำยารองพ�้นปูนทับสีเก�าซอร�า.พ� เบอร� 987 จำนวน 1 เที่ยว
    หร�อเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพสูงสุดให�ทาด�วยน้ำยารองพ�้นปูนทับสีเก�าและ
    ไฟเบอร�ซีเมนต� เจบีพ� คอนเทค-เอฟ ไพรเมอร� (สูตรน้ำมัน) เบอร� 1000

- ขัดล�างสีเดิมท่ีเส่ือมสภาพออกให�หมด บร�เวณท่ีมีเช้ือรา หร�อ ตะไคร�น้ำมากให�ขัดล�าง
    ด�วยสารละลายไฮโปคลอไรท� (น้ำยาซักผ�าขาว) และล�างออกให�สะอาดด�วยน้ำ 

ทิ�งให�แห�งสนิท

ข�อควรระวัง   : เก็บให�พ�นมือเด็ก ระวังเข�าตา ห�ามสูดดมและรับประทาน กวนสีให�เข�าเป�นเนื้อเดียวกันก�อนใช�งาน ป�ดฝาให�สนิทเมื่อเลิกใช�งาน

TIO 2

ชั้น TITANIUM 2

ชั้น TITANIUM 1

ชั้น TITANIUM 3

ซุปเปอร�ไททาเนียมพลัง 3 ชั้น

เป�นสีน้ำอะคร�ลิคคุณภาพผลิตจากอะคร�ลิคลาแท็กซ� 100 % ผสมผงสีและสารยึดเกาะคุณภาพสูงจ�งให�การยึดเกาะและการป�ดบังพ�ื้นผิวที่ดี ฟ�ล�มสี
เร�ยบเนียน ทนทานต�อสภาพภูมิอากาศฤดูกาล ทนทานต�อน้ำ ด�าง การเกิดคราบขาว ทนทานต�อเชื้อราและตะไคร�น้ำได�ดี ปราศจากสารปรอทและ
สารตะก่ัว เหมาะสำหรับภายในและภายนอกอาคารบ�านเร�อน ท้ังงานพ�น้ผิวปูนฉาบ คอนกร�ต งานก�ออิฐ และกระเบ้ืองแผ�นเร�ยบ สำหรับงานทาฝ�าเพดาน
แนะนำให�ใช�สีทาฝ�าเพดาน ซอร�า.พ� เบอร� 7333 เพ�่อลดการสะท�อนแสง ให�ผนังเร�ยบเนียมปกป�ดรอยต�อได�ดี

สีเคลือบเงาซอร�า.พ�

สีรองพ�้นปูนกันด�างซอร�า.พ�
เบอร� 7711 ภายใน

สีรองพ�้นปูนกันด�างซอร�า.พ�
เบอร� 8711 ภายนอกและภายใน

น้ำยารองพ�้นปูนทับสีเก�าซอร�า.พ� 
เบอร� 987

สีน้ำอะคร�ลิคซอร�า.พ� 
ภายนอกและภายใน

สีน้ำอะคร�ลิคซอร�า.พ� 
ภายนอกและภายใน

สีน้ำอะคร�ลิคซอร�า.พ� ภายใน

เงา 33-38

30-40

35-40

35-40

35-40

35-40

ด�าน

ใส

ด�าน

ด�าน

ด�าน

ด�าน

43-50

ด�าน 35-40

ด�าน 49-51

สีรองพ�้นแดงกันสนิมซอร�า.พ� 
เบอร� 1607

สีรองพ�้นเทากันสนิมซอร�า.พ� 
เบอร� 1608

สีรองพ�้นไม�กันเชื้อราซอร�า.พ� 
เบอร� 1153

สีอันดับ 1 ของช�างมืออาชีพสีอันดับ 1 ของช�างมืออาชีพ

ซุปเปอร�ไททาเนียมพลัง 3 ชั้น

สุดยอดความแกร�งสุดยอดความแกร�ง

    
TH

E PRO’S

C H OICE
ทนทานต�อการขัดถูฟ�ล�มสี เช็ดล�างง�าย 
ทนทานขัดถู กว�า 15,000 ครั้ง

LOW
V.O.C

LOW
odor

มีกลิ�นอ�อนเป�นพ�เศษ จ�งปลอดภัยทั้งใน
ระหว�างการใช�งานและหลังการทา

สารระเหยเป�นพ�ศ หนึ่งในสารก�อมะเร็ง
ค�า V.O.C จ�งถือว�าเป�นมาตรฐานสากล

เช็ดล�าง
ทำความสะอาดง�าย

กลิ�นอ�อน ปลอดภัย
จากสารระเหยเป�นพ�ษ

เช็ดล�าง
ทำความสะอาดง�าย

กลิ�นอ�อน ปลอดภัย
จากสารระเหยเป�นพ�ษ

สีน้ำอะคร�ลิคแท� 100% ซอร�า พ�. และสีเคลือบเงา สำหรับภายนอกและภายใน 

TECHNOLOGY
SUPER TITANIUM

ด�วยเทคโนโลยีซุปเปอร� ไทเทเนียมจ�ึงสามารถกันและสะท�อนความร�อนได�ดีเยี่ยม และช�วยลดอุณหภูมิความร�อนบนพ�้นผิวได�สูงสุดถึง 12 องศา

ประหยัดพลังงาน นวัตกรรมเพ�่อบ�านเย็นประหยัดพลังงาน นวัตกรรมเพ�่อบ�านเย็น
สีกันร�อนสะท�อนยูว� ด�วย Super Titanium Technologyสีกันร�อนสะท�อนยูว� ด�วย Super Titanium Technology

บ�านท่ัวไป

ท่ีมา : หน�วยงานว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ� บร�ษัท เจ.บี.พ�. อินเตอร�เนช่ันแนล เพ็นท� จำกัด     

บ�านท่ีทำการทดสอบ อุณหภูมิภายในบ�านเร��มต�น

35 ํ C

30 ํ C

-5 ํ C

บ�านท่ีทาด�วย สีซอร�า พ�.

ความแตกต�าง

การเตร�ยมพ�น้ผิวท่ีดีและเลือกใช�ผลิตภัณฑ�ให�เหมาะสมท้ังระบบ โดยเฉพาะอย�างยิ�ง สีรองพ�น้
สำหรับพ�น้ผิวปูนใหม� แนะนำให�ใช�สีรองพ�น้ปูนกันด�างซอร�า.พ� เบอร� 8711 ภายนอก  
สีรองพ�น้ปูนกันด�างซอร�า.พ� เบอร� 7711 ภายใน สำหรับพ�น้ผิวปูนเก�าให�ใช��
น้ำยารองพ�น้ปูนทับสีเก�าซอร�า.พ� เบอร� 987

เพ�อ่เพ��มประสิทธิภาพในการยึดเกาะพ�น้ผิวปูนเก�าเส่ือมสภาพ
รองพ�น้ด�วยน้ำยารองพ�น้ปูนทับสีเก�าและไฟเบอร�ซีเมนต� 
เจบีพ�คอนแทค-เอฟไพรเมอร� (สูตรน้ำมัน) เบอร� 1000

เพ�อ่ประสิทธิภาพสูงสุด

น้ำยารองพ�น้ปูนทับสีเก�าและไฟเบอร�ซีเมนต� 
เจบีพ� คอนเทค-เอฟ ไพรเมอร�

(สูตรน้ำมัน) เบอร� 1000

ใหม

สีรองพ�น้ปูนกันด�างซอร�า.พ�
 สำหรับภายนอกและภายใน

เบอร� 8711

สีรองพ�น้ปูนกันด�างซอร�า.พ�
สำหรับภายใน

เบอร� 7711

น้ำยารองพ�น้ปูนทับสีเก�าซอร�า.พ� 
เบอร� 987

ปกป�ด
พ�้นผิวดีเยี่ยม

สีสวย
ไม�ซีดจาง

ฟ�ล�มสี
ยึดเกาะแน�น ไม�ลอกล�อน

มอก.2321-2549   สีน้ำทนสภาวะอากาศ สำหรับสีทาภายนอกและภายในชนิด ฟ�ล�มสีกึ่งเงา
มอก.272-2549     สีน้ำใช�งานทั่วไป สำหรับสีทาภายนอกและภายในชนิด ฟ�ล�มสีด�านมอก.2321-2549

ชนิดกึ่งเงา
มอก.272-2549

ชนิดด�าน

SUPER TITANIUM &  NANO ACRYLIC

ด�วย Super Hiding Technology 

คุณสมบัติพ�เศษ เนื ้อสีมากเข�มข�น ทาง�าย
ได�พ�้นที่มาก (35-45 ตร.ม/แกลลอน/เที่ยว)

ผลิตจากกาวซุปเปอร�นาโนอะคร�ลิคแท� ช�วยให�สี
โมเลกุลเล็กระดับนาโน แทรกซึมลึก ยึดเกาะแน�น
ประสารเป�นเน้ือเดียวกัน

ด�วย Super Nano Acrylic

ด�วยเม็ดสีสูตรพ�เศษ เพ��มความคงทนให�สีสวยสด
ทนทาน

ด�วย Super Pigment 
ยึดเกาะผนัง กันลอกล�อน สีสวยสด ไม�ซีดจางปกป�ดพ�้นผิวดีเยี่ยมปกป�ดพ�้นผิวดีเยี่ยม ยึดเกาะผนัง กันลอกล�อน สีสวยสด ไม�ซีดจาง

มอก. 2321-2549
สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ

มอก. 272-2549
สีอิมัลชันใช้งานท่ัวไป

ปลอดภัยต�อสุขภาพ
จากสารระเหยเป�นพ�ษ

LOW
V.O.C

มอก. 1123-2555
สีรองพ้ืนสำหรับงานปูน

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 

น้ำยารองพ�้นปูนทับสีเก�าและ
ไฟเบอร�ซีเมนต� เจบีพ� คอนแทค-เอฟ 
ไพรเมอร� (สูตรน้ำมัน) เบอร� 1000

35-45ด�าน

ไม�ต�องผสมทินเนอร�
ในกรณีต�องการผสมใช�

ทินเนอร� เจบีพ� 
เบอร� T-40 ไม�เกิน 5%

ภายหลัง 
2 ชั่วโมง

สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ

TECHNOLOGY
SUPER TITANIUM

TUER
New Stamp

TUER
New Stamp



TUER
New Stamp

TUER
New Stamp




