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FEATURES
TOA Note & Clean is the newest innovation paint with "CrystalGlass Technology" from TOA. 
Particle of paint form film as a strong crystal stucture brought into the tight and 
porousless film, even the tiny molecule of dirt cannot penetratable into film. 

Suitable for every type of cement surface, gypsum board, wood, metal
Use together with suitable primer for diferrent surfaces.

TECHNICAL  INFORMATION
Type : Special 2K Waterborne

Color : As in Catalog

Film appearance : Whiteboard Semi Gloss

Specific gravity : 1.25-1.35( PART A), 1.10-1.20(PART B)

Solid by volume : (33-35% for PART A),(85% for PART B)

Solid by weight : (52-55% for PART A), (98% for PART B)

Wet film thickness : 100-110 Micron

Dry film thickness : 35-40 Micron

Theoretical coverage : 7-10 sqm./ liter / one coat

Touch dry ( 25-30 ํํC) : 2 hours

Recoat dry ( 25-30 ํC) : 7 hours(min) - 24 hours(max)

Compleat Cure : 4 days

Pot life : 60 min(Maximun)

REFERENCE STANDARD

APPLICATION 
Tools : Brush, Short pile roller or Spray

Thinner : Water

Dilution : Clean water 5-25% depend on application

The given figure is the average data from practical use.

The dilution can adjust viscosity to suit with the application.

depending on the variation of temperature and humidity atmosphere (RH <70%).

APPLICATION SYSTEM
Surface Preparation

New Concrete

Painted Concrete

: Surface must be dried at least 1 month
: Clean surface to free from oil, grease and dust
: Smoothen surface with TOA 102 D-COTE and sandpaper for better adhesion
: Wiped off the flaked film (Avoid to use wire brush) 
: Smoothen surface with TOA 102 D-COTE and sandpaper for better adhesion

Primer

New & Painted Concrete  
Chalking Concrete

Apply 1 coat of TOA Quick Primer
Apply 1 coat of TOA Contact Primer
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Topcoat Mix TOA Note & Clean Part A into prepared pail, pour water by suitable ratio
then pour Part B. Stir well before use.

Mixing Ratio by Weight A : B Mixing Ratio by Volumn A : B

4 : 1 3.6 : 1

*Mixed paint must be applied within 1 hour.
Apply ready-mixed TOA Note & Clean 2-3 coats   
*Recommend to separate paint work for 5-10 Sqm. per time

SUGGESTION 1. Whiteboard pen is different type and color, can write and erase not same 
Do not use Red dry erase. 
2. TOA Note & Clean  surfaces should be erased with microfiber cloth.
3. Avoid build-up over time, and extend the life of your TOA Note & Clean surfaces by using 
Whiteboard cleaner + microfiber cleaning cloths, at least once or twice a month 

HANDLING AND STORAGE
STORAGE CONDITION

SHELF LIFE 

The product must be stored in accordance with national regulations. 
Storage conditions are to keep the containers in a dry, cool, 
well ventilated space and away from source of heat and ignition. 
Containers must be kept tightly closed.

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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นีลค ์ดนอแ ต้นโ อเอโีท

1 : า้นห

ิตับมสณุค
้นรตูสษศเิพีส นีลค ์ดนอแ ต้นโ อเอโีท ำ  อเอโีท กาจดุสา่ล่มหใมรรกตัวน นว่ส 2 ดินช 

งา้รสงรคโ้หใลผง่ส  "ygolonhceT ssalGlatsyrC onaN" สาลกลัตสิรคนโาน ียลโนโคทเ ยว้ด
 ีสม์ลิฟนในุรพูรกาจศารป นักวยีดเนืผนอืมสเน่นแมอลห ง่รกแง็ขแ่ีทกึลผน็ปเวัตงยีรเดัจีสูณอ

ทำ ้ดไีสม์ลิฟอ้ืนเนใปไา้ขเมึซอืรหวัตงัฝถรามาส่มไกรปกสง่ิส้หใ

เหมาะสำ ก็ลหเ,้มไ,บยีรเน่ผแงอ้ืบเะรก,ดินชกุทนูปวิผน้ืพาทบัรห
ๆงา่ตดินชวิผน้ืพบักมสะามหเ่ีทน้ืพงอรีส้ชใรากบักู่คบวค

คินคทเงาทลูมอ้ข
ประเภทสี รน้ำตูส : นว่ส 2 ษศเิพดินช

เฉดสี : ตาม catalog

ีสม์ลิฟะณษกัล างเง่ึก ด์รอบ์ทวไ :

จำงว่ถมาวค เพาะ : 1.25-1.35( PART A), 1.10-1.20(PART B)

รตามิรปยดโีสอ้ืนเ : (33-35% for PART A),(85% for PART B)

ยน้ำดโีสอ้ืนเ กันห : (52-55% for PART A), (98% for PART B)

กยีปเม์ลิฟงอขานหมาวค : 100-110 วย่ีทเ / นอรคมไ

ง้หแอ่ืมเม์ลิฟงอขานหมาวค : 35-40 วย่ีทเ / นอรคมไ

ีฎษฤทมาต่ีทน้ืพมุลคราก : 7-10 วย่ีทเ / รติล / รตมเงาราต

0ํ C)3-52 ิมูภหณุอ( สัผมัสง้หแาลวเะยะร : 2 งมโว่ัช

 0ํ C)3-52 ิมูภหณุอ( บัทาทง้หแาลวเะยะร

 0ํ C)3-52 ิมูภหณุอ( ์ณรูบมสง้หแาลวเะยะร : 4 นัว

มสผงัลหนางช้ใรากุยาอ : 60 )numixaM(ีทาน

มาตราฐานอางอิง

ว�ธีการใชงาน
์ณรกปุอ

์รอนเนิท ้น : ำสะอาด

นางช้ในอ่กมสผราก ้นยว้ดมสผ : ำ นาง้ชใรากมาต %52-5 ดาอะส

งิรจนาง้ชใรากกาจย่ีลฉเรากนว่สารตัอน็ปเวา่ลกงัดนว่สารตัอ

้นมสผราก ำ ท้หใ า บักมสะามหเ้หใวลหเน้ขมาวคพาภสบัรปรากงอ้ตอ่ืมเ

)%07นิกเ่มไ(์ธทัพมัสน้ืชมาวคะลแศากาอิมูภหณุอพาภสมาตนาง้ชใรากพาภส

ระบบการใชงาน
วิผน้ืพมยีรตเราก

่มหในูปวิผน้ืพ

า่กเนูปวิผน้ืพ

นอืดเ 1 ยอ้นงา่ยอง้หแงันผ้หใง้ิท
ท  ขไบารคะลแ์ตนมเีซษศเ งผนุ่ฝษศเกาจศารป้หใงันผดาอะสมาวคำ

บยีรเ้หใดยีอเะล์รอบเยารทษาดะรกยว้ดบูล ETOC-D 201 AOT ยว้ดบยีรเ้หใวิผน้ืพบัรป
)ดวลงรปแ้ชใรวค่มไ( ดมห้หใกออพาภสมอ่ืสเ่ีทมิดเีสงา้ลดัข

บยีรเ้หใดยีอเะล์รอบเยารทษาดะรกยว้ดบูล ETOC-D 201 AOT ยว้ดบยีรเ้หใวิผน้ืพบัรป

น้ืพงอรีสาทราก

า่กเะลแ่มหในูปวิผน้ืพ
ก์ลอชนุ่ฝน็ปเะาภสมอ่ืสเนูปวิผน้ืพ

วย่ีทเ 1 ์รอมเรพไ กิวค อเอโีท ษศเิพดินชนูปน้ืพงอรีสาท
้นาท ำ วย่ีทเ 1 ์รอมเรพไ คทแนอค อเอโีท า่กเีสบัทนูปน้ืพงอราย

: 7-24            ชั่วโมง

: แปรง, ลูกกลิ�งขนสั้น หร�อเคร�่องพน



รากาชิวงาทลูมอ้ข
ทีโอเอ นางะาพฉเีส

นีลค ์ดนอแ ต้นโ อเอโีท

2 : า้นห

า้นหบัทีสาทราก

4 : 1 3.6 : 1

งมโว่ัช 1 นใยาภดมห้หในาง้ชใรวคว้ลแมสผอ่ืมเ*
วย่ีทเ 3-2 ว้ลแมสผ่ีท naelC & etoN AOT าท

ขนาดบรรจ� SET 0.8L, 3L

าษกัรบ็กเราก
าษกัรบ็กเรากะวาภส

์ฑณัภติลผุยาอ

ยัภดอลปมาวคะลแพาภขุสลูมอ้ข

 งอ้รกยีรเ์ิธทิสนวงสราก 

ผสม TOA Note & Clean Part A ลงในถังผสมตามปร�มาณที่ตองการใชงาน 
เทน้ำผสมตามสัดสวน แลวจึงเท Part B กวนใหเขากันกอนใชงาน

สัดสวนผสมโดยน้ำหนัก* A : B สัดสวนผสมโดยปร�มาตร* A : B

*ควรแบงพ�้นที่การทํางานครั้งละประมาณ 5-10 ตารางเมตร

ขอควรระวัง / ขอแนะนำ ในการใชงาน 1. ปากกาไวทบอรดมีหลากหลายสี หลายประเภท เข�ยนและลบยากงายไดไมเทากัน
สำหรับปากกาไวทบอรดสีแดงอาจจำเปนตองใชน้ำยาไวทบอรดในการทำความสะอาด
แนะนำ : ปากกาไวทบอรด Pilot สีดำ, สีน้ำเง�น
2. เพ�่อใหงายตอการทำความสะอาดพ�้นผิว ควรเช็ดขอความ หร�อรูปภาพ บนพ�้นผิวที่เข�ยนดวย
ปากกาไวทบอรด ดวยผาไมโครไฟเบอรทุกๆสัปดาห
3. หากตองการเช็ดทำความสะอาดใหหมดจดยิ�งข�้น หร�อในกรณีทิ�งคราบปากกาไวทบอรดไว
เกิน 1 สัปดาห ควรเช็ดทำความสะอาดดวยผาไมโครไฟเบอร คูกับ น้ำยาทำความสะอาดไวทบอรด

: จัดเก็บสินคาในที่แหง มีอากาศถายเทดี ปดฝาใหสนิท
  ใหแนนตลอดเวลา  ไมควรเก็บในที่รอนและไมใหถูกแสงแดดโดยตรง
: 1 ปนับจากวันผลิต ที่อุณหภูมิ  30-35 ํC

: กรุณาดูขอควรระวังที่ติดไวบนภาชนะบรรจ�  การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถายเทสะดวก
  ควรใสหนากากเมื่อทำการพนสีและพยายามเลี่ยงมิใหสัมผัสผิวหนัง หร�อสูดดม
  ถาสีหกใสผิวหนังควรลางดวยน้ำสะอาดกับสบูทันที  ถาสีเขาตาควรลางดวยน้ำสะอาดทันทีและ
  ร�บไปพบแพทย
: รายละเอียดดานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑ ระบุไวในขอมูลดานความปลอดภัย

: รายละเอียดขางบนนี้ไดมาโดยการทดลอง และจากประสบการณที่ผานมา  เนื่องจากสีถูกนำ
  ไปใชในสภาวะแตกตางกันเราจึงไมสามารถรับประกันในสิ�งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเทานั้น 
  บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยมิตองแจงลวงหนา

ทบทวนครั้งที่ 1 10/2560




