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สีนาโน ซูเปอร ์อารเ์มอร ์ทีพีไอ NP300 (Flooring) สีทารองพืน้เคลือบแขง็ 
TPI SUPER ARMOUR NANO PAINT- NP300 (FLOORING) 

____________________________________________________________________________________________ 
ข้อมูลทางเทคนิค 
ผลิตภณัฑ ์            :   สนีาโน ซเูปอร ์อารเ์มอร ์ทพีไีอ NP300 (Flooring) สรีองพืน้เคลอืบแขง็ 

TPI Super Armour Nano Paint – NP300 (Flooring) 

ลกัษณะผลิตภณัฑ์          :   เป็นผงสลีะเอียดใช้ผสมน ้าส าหรบัทาเป็นรองพื้นเคลือบแขง็ก่อนลงสจีรงิ บนพื้นบริเวณที่
ตอ้งการทาใหเ้ป็นสต่ีางๆ  การใชง้านใหผ้สมน ้าตามอตัราสว่นทีก่ าหนด  และทาดว้ยแปรงทาสี
หรอืลูกกลิง้  เนื่องจากมซีเีมนต์เป็นองคป์ระกอบ จงึท าใหย้ดึเกาะกบัพืน้ปูน หรอืพืน้คอนกรตี
ได้ด ีสามารถทนทานต่อการขดัถู ไม่หลุดล่อน เมื่อทาทบัดว้ยส ีNP301 (Top Coat –สูตรน ้า) 
(Flooring) จะเพิม่คุณสมบตัคิวามคงทนและสามารถเชด็ลา้งท าความสะอาดได ้

 
ขอบเขตการใช้งาน        :  ใชท้าเป็นรองพืน้บนพืน้ผวิบรเิวณทีต่อ้งการทาใหเ้ป็นสต่ีางๆ ใชไ้ดท้ัง้พืน้ภายนอกและภายใน

อาคาร พืน้ทีเ่ป็นทางเทา้ ถนน สนามกฬีา และลานจอดรถ 
วตัถดิุบ 

 ปนูซเีมนต ์ทพีไีอ ปอรต์แลนด ์ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15-2555 
 สารเคมเีพิม่คุณภาพ เช่น สารเพิม่คุณสมบตักิารอุม้น ้า สารเพิม่แรงยดึเกาะ เป็นตน้ 
 หนิปนูบดละเอยีดคดัขนาด 
 แม่สอีนินทรยี ์

วิธีการใช้งาน 
การเตรยีมพื้นผวิ  
- กรณีทีผ่วิหน้าของพืน้ผวิ แขง็แรง ไมห่ลุดล่อน ท าความสะอาดพืน้ผวิบรเิวณทีต่อ้งการทา โดยขจดัสิง่สกปรก  

คราบน ้า คราบน ้ามนั ฝุน่  และสิง่ทีม่ผีลต่อการยดึเกาะออกใหห้มด 
- กรณีทีผ่วิหน้าของพืน้ผวิ ไม่แขง็แรงพอ หลุดล่อน  

- สกดัสว่นทีไ่ม่แขง็แรงออก จนถงึชัน้ผวิหน้ามคีวามแขง็แรงพอ  
- หากพื้นที่ที่ต้องการซ่อมมคีวามลกึ 1-7 มลิลเิมตร ควรซ่อมด้วยปูน Super Skim Coat Hardening 

(M651)  
- หากพืน้ทีท่ีต่้องการซ่อมมคีวามลกึ 7- 40 มลิลเิมตร ควรซ่อมดว้ยปูน Rapid Hardening Mortar 

(M601)  
- จากนัน้รอแหง้สนิทประมาณ 1 ชัว่โมง แลว้จงึทาทบัดว้ย TPI Super Armour Nano Paint – NP300 

(Flooring) สทีารองพืน้เคลอืบแขง็ 
การใชง้าน 
- ผสม NP300 (Flooring) สทีารองพื้นเคลอืบแขง็ 1 กโิลกรมักบัน ้าสะอาด 0.65 ลติร  โดยแบ่งเติมน ้าหนึ่งใน

สามสว่น ป ัน่ผสมใหเ้ขา้กนัดก่ีอน จากนัน้จงึเตมิน ้าสว่นทีเ่หลอืใหค้รบตามจ านวน ผสมใหเ้ขา้กนัดแีลว้น าไปใช้
งานตามวธิกีารทาหรอืพ่นสทีัว่ไป 

- ใหใ้ชแ้ปรงหรอืลกูกลิง้ทา 1 ชัน้ โดยปล่อยใหส้แีหง้ประมาณ 2 ชัว่โมง 
- ทาหรอืพ่นทบัดว้ยส ีTPI Super Armour Nano Paint – NP301 (Top Coat สตูรน ้า)(Flooring) สทีาพืน้เคลอืบ

แขง็ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทนัที ไม่ต้องผสมน ้าหรือวสัดุอื่นเพิ่มเติม โดยเลือกเฉดสีเบอร์เดียวกับ NP300 
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(Flooring) สีทารองพื้นเคลือบแข็ง ทาอีก 1 ชัน้ จะท าให้ผิวเนื้องาน ลื่น เรียบเนียน และเช็ดล้างท าความ
สะอาดได ้

 
หมายเหตุ  
- สามารถใชง้านร่วมกบัเครื่องพ่นสไีด ้โดยวธิกีารใชง้านใหป้รบัใหส้อดคลอ้งกบัเครื่องพ่นสแีต่ละแบบ 
- TPI Super Armour Nano Paint – NP300 (Flooring) สทีารองพืน้เคลอืบแขง็ ควรใชใ้หห้มดภายใน 2 ชัว่โมง 

หลงัผสมน ้า 
 
           รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- ควรปกป้องผนงัทีท่าจากแสงแดด ฝุน่ละออง จนกว่าสจีะแหง้สนิทอย่างน้อย 7 วนั 
- ควรปิดปากถุง TPI Super Armour Nano Paint – NP300 (Flooring) สทีารองพืน้เคลอืบแขง็ ใหส้นิทและเกบ็

ไวใ้นทีแ่หง้ 
 

ปริมาณการใช้งาน 
ขนาดบรรจ ุ ปริมาณน ้า ทาได้พืน้ท่ีประมาณ * 
1/4 แกลลอน 0.65 ลติร 7 ตร.ม. 
1 แกลลอน 2.6 ลติร 28 ตร.ม. 
5 แกลลอน 13 ลติร 140 ตร.ม. 

 
 หมายเหตุ : * ส ำหรบักำรทำ 1 เทีย่ว 
 
ระยะเวลาการแห้งตวั 
 

แห้งท่ีผิว แห้งทาทบัได้ 
20-30 นำท ี 2-3 ชัว่โมง 

 


