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FEATURES
TOA DECOR STONE : DECOR SANDSTONE – Natural like decoration in sandstone, is
the stone paint containing 6-250 meshes natural color aggregate, DECOR SANDSTONE  is 
a material coating on the interior and exterior surfaces variety of finished followed by trowel 
pressing, sander cutting or the like. Through combinations of verious application methods a 
wide range of touches can be added to the surface to which this product is applied. Particularly, 
it is best suited for making gorgeous and elegant exterior.

TOA DECOR STONE : DECOR SANDSTONE  is suitable for application to a wide range
of exterior and interior surface including concrete, mortar, asbestos, gypsum and plywood.

TECHNICAL  INFORMATION
Type 100% Acrylic Silicone Resin

Color 9 Color in catalogue

Film appearance SandStone Pattern (Matt)

Solid by volume 70 – 76 % 

Solid by weight 85 – 90 % 

Wet film thickness 4 - 6 mm

Dry film thickness 3 - 5 mm

Theoretical coverage. 5.0-5.5 m2 / DR (25 Kg) / application system (wet film thickness 3 - 10 mm)

Remark - Actual Surface coverage will depend on surface irregularities, Mixing, Application Condition

method and technique; as well as the structure and dimensions of the object to be coated.

Touch dry ( 25-30 ํC) 1 - 2 hours.

Recoat dry ( 25-30 ํC) 2 - 4 hours.

Full cure ( 25-30 ํC) 2 - 4 hours.

REFERENCE STANDARD

APPLICATION 
Tools Trowel

Diluent Clean Water (Ready to use)

Dilution (%) 0 - 2 %  by volume  ( trowel )

APPLICATION SYSTEM
Surface Preparation

Old surface

New surface

1. Powdery and chalky surface must be scrubbed and cleaned with water
2. Fungus and mildew growth must be cleaned off. Let it dry for 2-3 days.
3. At a crack width less than 1 mm. and not break continuity  

Putty for filling with TOA Acrylic filler.
4. At a crack wider than 1 mm. or a different continuity. Putty for filling with TOA  Acrylic Sealant
1. Leave surface to completely dry (~1 month). Make sure the surface has humidity less than 14%
2. Clean surface, ensure if free from dirt and grease

Coating system
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Primer
Texture
Clear Top coat

Apply 1 coat of TOA AS Primer Water Base. Let it dry for 1-2 hours.
Apply 2 coats of TOA Decor Stone Sandstone.***Let it dry for  8 - 10 hours.
Apply 1 coat of TOA Clear Coat Water Base. Let if dry for more than 4 hours.
Note : ***Leave the texture coat dry 8-10 hours before topcoat with TOA Clear Coat Water Base***

HANDLING AND STORAGE
Storage  condition

Shelf life

: The product must be stored in accordance with national regulations. 
  Keep the containers in a dry, cool, well ventilated space and away from source of heat and ignition. 
  Containers must be kept tightly closed.
: 6 Months from producing at 30-35  ํC

HEALTH AND SAFETY
: Please observe the precautionary notices displayed on the container. Use under well ventilated 
  conditions. Do not breathe or inhale mist. Avoid skin contact. Spillage on the skin should immediately 
  be removed with suitable cleanser, soap and water. Eyes should be well flushed with water and 
  medical attention sought immediately.
: For detailed information on the health and safety hazards and precautions for use of this product, 
  we refer to the Material Safety Data Sheet.

DISCLAIMER
: The information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing 
  and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, 
  we cannot guarantee anything only the quality of the product itself. We reserve the right to change 
  the given data without notice.
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คุณสมบัติ
ทีโอเอ เดคอร์สโตน ลายแซนด์สโตน เป็นวัสดุพ่น-ฉาบตกแต่งผนังอาคารที่ผลิตขึ้นจากอะคริลิค เรซินคุณภาพพิเศษ
และเม็ดหินธรรมชาติ ทําให้มีคุณสมบัติด้านความคงทน การยึดเกาะกับพื้นผิวได้เป็นอย่างดี 
เหมาะสําหรับการตกแต่งที่ต้องการความหรูหราและสวยงามแบบหินธรรมชาติ แต่นํ้าหนักเบากว่า 
สําหรับลวดลายเดคอร์สโตน ลายแซนด์สโตน ให้ความรู้สึกเหมือนหินดินดานที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ 
ให้ความหรูหรา และสวยงาม เพราะมีสีสันหลากหลาย สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

ใช้ได้กับพื้นผิวหลายชนิด หลายรูปทรง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น พื้นผิวคอนกรีต อิฐบล็อก พื้นผิวปูนฉาบ 
พื้นผิวจีอาร์ซี กระเบื้องแผ่นเรียบ แผ่นยิปซั่ม แผ่นสมาร์ทบอร์ด แผ่นวีวาร์บอร์ด เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิค
ประเภทสี 100% อะคริลิก ซิลิโคน เรซิน

เฉดสี มีให้เลือกตามแคตตาลอค 9 เฉดสี

ลักษณะฟิล์มสี เทกเจอร์สูงตํ่าขึ้นกับการฉาบเหมือนหินดินดานตามภูเขา (ด้าน)

เนื้อสีโดยปริมาตร 70 – 76 %

เนื้อสีโดยน�้าหนัก 85 – 90 % 

ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก 4 - 6 มิลลิเมตร

ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 3 - 5 มิลลิเมตร

การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี 5.0-5.5 ตารางเมตร ต่อ ถัง (25 kg) ต่อระบบการทํางาน (ที่ความหนา 3 - 10 มิลลิเมตร)

หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว รวมทั้งความหนาบางของลวดลาย 
มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว

ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30 ํC) 1 - 2 ชั่วโมง

ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30 ํC) 2 - 4 ชั่วโมง

ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30 ํC) 2 - 4 ชั่วโมง

มาตรฐานอ้างอิง

วิธีใช้งาน
อุปกรณ์ เกรียงฉาบพลาสติก, เกรียงขัดมัน

ตัวเจือจาง นํ้าสะอาด (ใช้งานได้ทันที)

การเจือจาง (%) 0 - 2 % โดยปริมาตร ( เกรียงขัดมัน )

ระบบการใช้งาน
การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า

พื้นผิวใหม่

1. ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
2. บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่นํ้าขัดล้างด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อรา TOA Microkill ล้างทําความสะอาด ทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน
3. บริเวณที่มีรอยแตกร้าวความกว้างน้อยกว่า 1 มิลลิเมตรและไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วยทีโอเอ อะครีลิค ฟิลเลอร์
4. บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ความกว้างมากกว่า 1 มิลลิเมตรหรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย

ทีโอเอ อะครีลิค ซีลแลนท์
1. ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน (ความชื้นน้อยกว่า 14%)
2. ทําความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ คราบไข และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ

ระบบการทาสี
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สีรองพื้น
สีลวดลาย
สีเคลือบทับหน้า

กลิ้งหรือพ่นด้วยสีรองพื้น ทีโอเอ เอเอส ไพรเมอร์ สูตรนํ้า 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง
ฉาบด้วย ทีโอเอ เดคอร์ สโตน แซนสโตน 2 เที่ยว โดยใช้อุปกรณ์ตามลวดลายที่ต้องการ ทิ้งให้แห้ง 8 - 10 ชั่วโมง
พ่น ทา หรือกลิ้ง ด้วยสีเคลือบทับหน้า ทีโอเอ เคลียร์ โค้ท สูตรนํ้า จํานวน 1 เที่ยวชุ่มๆ โดยทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

การเก็บรักษา
สภาวะการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท

  ให้แน่นตลอดเวลา  ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์ : 6 เดือน นับจากวันผลิต ที่อุณหภูมิ 30-35 ํC

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย
: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ  การทํางานสีควรทําในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
  ควรใส่หน้ากากเมื่อทําการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม
  ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยนํ้าสะอาดกับสบู่ทันที  ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยนํ้าสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์
: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

 การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง 
: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา  เนื่องจากสีถูกนํา
  ไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า


