




สวยกล้า  ท้าแดด  ทนฝน

ทาเฉดสีเดียวกันบนไม้ที่อ่อนหรือเข้มต่างกัน

ทา 1 เที่ยว 

ตัวอย่างไม้สีอ่อน ตัวอย่างไม้สีเข้ม

สีไม้เดิม

ทา 2 เที่ยว 

ทา 3 เที่ยว 

1. ไมท้ีผ่า่นการอาบนำ้ยามาแลว้พืน้ผวิจะตอ้งสะอาดแหง้ปราศจาก 
สิ่งเคลือบผิวหรือคราบไขมันก่อนการทา

2. ไมท้ีผ่า่นการยอ้มไมม้าแลว้และอยูใ่นสภาพดี หากตอ้งการยอ้มใหม่
ให้ทาด้วยน้ำยารักษาเนื้อไม้ที่เหมาะสม (น้ำยารักษาเนื้อไม้ที่ไม่มี
ส่วนผสมของน้ำมันดิน) ทิ้งให้แห้งประมาณ 2-5 วัน ก่อนจะทา
ดว้ยสยีอ้มไม้ไอซีไอควิปรโีนลวูด้สเตน

3. ไมเ้กา่ทีต่าก (แดด/ลม/ฝน) ไวน้าน ให้ขัดส่วนผิวไม้ที่เสื่อมสภาพ
ออกให้หมด หรือขัดให้ออกจนถึงเนื้อไม้ที่แข็งแรง และทำความ
สะอาดให้แห้งก่อนทาย้อมไม้

4. ไมท้ีผ่า่นการทาสหีรอืการขดัเงา (วานชิ)มากอ่นขัดหรือใช้เครื่อง
เป่าลมร้อนลอกสีหรือน้ำยาชักเงาออกให้หมดถึงเนื้อไม้เดิมแล้วจึง
เตรียมไม้เช่นเดียวกับไม้เปล่า ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีกัดสีหรือ
น้ำยาลอกสี ต้องทำความสะอาดพื้นผิวไม้ด้วยสารทำละลายที่
เหมาะสมเสียก่อนเพื่อให้ได้ไม้ที่สะอาด

5. ไมท้ีอ่ยูภ่ายนอกอาคารหรอือยูส่ภาพแวดลอ้มรมิทะเล ตะปูทุกตัวที่
ใช้ควรผ่านการชุบสังกะสี (กาลวาไนซ์) หรือใช้ตะปูปลอดสนิม 
(StainlessSteel) 

1. ไม้ใหม่ เช็ดด้วยทินเนอร์อเนกประสงค์ ไอ ซี ไอ คิวปรีโนล
(T850-350) เพื่อขจัดคราบน้ำมันธรรมชาติ หรือยางไม้ ก่อนการ
ยอ้มส ี

2. ไมท้ีไ่มผ่า่นการอาบนำ้ยาฆา่เชือ้ให้อาบน้ำยาที่เหมาะสมชนิดไม่มี
ส่วนผสมของน้ำมันดินทิ้งให้แห้ง2-5วันก่อนการย้อมส ี

1. คนเนื้อสีให้ทั่วและเท่ากันก่อนการใช้งาน และหมั่นคนอยู่เสมอ 
ในขณะที่ใช้งาน

2. ใช้แปรงทาตามเส้นลายไม้โดยสม่ำเสมอ วางแผนในการทาต่อเนื่อง
เพื่อไม่ให้เกิดการซ้อนกันของรอยแปรงอย่าใช้สีชุ่มแปรงมากเกินไป

3. ห้ามทาสีในสภาวะอากาศที่มีความชื้นสูงเช่นก่อนฝนตกระหว่าง
ฝนตกและหลังฝนตก

4. ควรทิ้งให้สีย้อมไม้ ไอ ซี ไอ คิวปรีโนล วู้ดสเตน แห้งสนิท (ทิ้ง
ข้ามคืน)ก่อนการย้อมสีทับในเที่ยวถัดไป

5. ในการทาสีย้อมไม้เที่ยวแรก ให้ทาเพียงบางๆ เพื่อการซึมที่ดี หาก
ทาหนาเกินไปสามารถเช็ดออกด้วยผ้าสะอาด

6. ไม้ที่อยู่ภายในอาคารให้ทาสีย้อมไม้ทับ 2 เที่ยว สำหรับไม้ที่อยู่
ภายนอกอาคารให้ทาสีย้อมไม้ทับ3เที่ยว

1. Pretreated Timber Surface should be clean, dry and
freefromsurfacecoatingandgreasebeforeapplication.

2.Sound Woodstain Wood Wash and scrub with ICI
CuprinolThinner forAllPurpose (T850–350) to remove
dirtandgreaseandalerttodry.

3. WeatheredWoodCompletelyremoveallgraywoodby
stainingbacktocleanandsoundwood.

4. Painted or Varnished Wood Sand off or use hot air
blower to strip existing coatings to condition of bare
wood. Then treated as barewood. Chemical striper or
paintremoversarenotrecommended.Thesurfacemust
berinsedoffwithsuitablesolventtocleansoundwood.

5. Exterior Timber or Seaside Environmental All nailing
mustbegalvanizedorstainlessnail. 

1.New/Bare Wood Wipe with ICI Cuprinol Thinner for All
Purposes (T850–350) to remove any natural oils/resins, If
necessary. 

2. Unpreserved Timber Treat with a suitable wood preserver
(non–bituminous wood preservative) and allow to dry 2-5 days 
beforeapplyingICICuprinolWoodstainforHardwoods. 

1.Stirthoroughlybeforeandoccasionallyduringuse.
2.Brush on evenly along the grain by planning the

continuity of the paint area to avoid overlap. Do not
loadbrushheavily.

3.Do not apply before, during or after raining and high
humiditycondition.

4.Ensure the firstcoat isdrybefore recoating. (Normally
Overnightdryingisneeded.)

5.Applythefirstcoatliberally,wipeoffanysurpluswitha
cleandrycloth.

6. For exterior wood apply not more than 3 coats, for
interiorwoodapplynotmorethan2coats.

การเตรียมพื้นผิว/Preparation
ไม้เก่า/ไม้ที่ผ่านการย้อมสีมาก่อน PaintedWood

ไม้ใหม่ NewWood

การใช้งาน Application

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อแนะนำการเลือกใช้สีได้ที่บริษัทอั๊คโซ่โนเบลเพ้นท์ส(ประเทศไทย)จำกัด
(ช่ือเดิมบริษัทสีไอซีไอ(ประเทศไทย)จำกัด)34/5หมู่1ถนนแจ้งวัฒนะต.คลองเกลืออ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี11120
โทร.0-25728600แผนกลูกค้าสัมพันธ์โทร.0-25728888www.dulux.com,www.dulux.co.th

ให้เฉดสีธรรมชาติลายไม้เด่นชัด
ปกป้องเนื้อไม้จากรังสีUV
กันน้ำได้ดีไม้ไม่แตกไม่โป่งพอง
ไม่ต้องทาสีรองพื้น
ป้องกันเชื้อรา



สีย้อมไม้ ไอ ซี ไอ คิวปรีโนล วู้ดสเตน เป็นสีย้อมไม้กึ่งโปร่งแสงชนิดกึ่งเงาและเงา
คุณภาพสูง ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับไม้ทุกประเภท เนื้อสีละเอียดซึมลึกลงสู่เนื้อไม้ได้ 
ทุกอณู สามารถป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต จึงทำให้ทนต่อแสงแดดจัด นอกจากนั้นยังมี
คุณสมบัติพิเศษของฟิล์มสีที่ทำให้ไม้สามารถหายใจและคายความชื้นได้ดี จึงทำให้ไม้ 
ไมแ่ตก ไมโ่ปง่พอง รกัษาเนือ้ไมใ้หบ้า้นของคณุคงความสวยงามและทนทานอยา่งยาวนาน
เหมาะสำหรับใช้ทาย้อมไม้ที่เป็นส่วนประกอบของตัวบ้าน ฝาผนังไม้ ข้อต่อ วงกบ 
บานประตูบานหนา้ตา่งและผวิไมท้ีหุ่ม้วสัดตุา่งๆรวมทัง้เฟอรน์เิจอรส์นามฯลฯ 
ขนาดบรรจุ(Size)1,5ลิตร/Litersและ1แกลลอน/USGallon

ไอซีไอคิวปรีโนลวู้ดสเตน
ICICuprinolWoodstain

สีย้อมไม้ไอซีไอคิวปรีโนลวู้ดสเตนICICuprinolWoodstain

สีย้อมพื้นไม้ไอซีไอคิวปรีโนลเดคกิ้งสเตนICICuprinolDeckingStain

ชนิดเงาA343-

ชนิดกึ่งเงาA331-

Bringsout
thewoodgrain

Weatheringdurability Waterresistance

UVprotection Antifungus Antipeeling/flaking/blistering

โชว์ลายไม้ ทนแดด ทนฝน

ป้องกันUV ป้องกันเชื้อรา สไีมล่อกแตกพอง

สีไม้สักTeak 001 สีไม้สักทองAutumnOak 002 สีไม้ประดู่Afrormosia 003

สีไม้แดงRedwood 004 สีไม้สักอ่อนLightTeak 005

สีเงาใสClearGloss H214

สีไม้สักBurmeseTeak H211 สีมะฮอกกานีSpanishMahogany H212

สีวอลนัทWalnut H213

สีออคโทเบอร์บราวน์OctoberBrown X77 สีไม้แดงRedwood X80 สีเมอร์โบMerbau X180

สีย้อมพื้นไม้ไอซีไอคิวปรีโนลเดคกิ้งสเตนเป็นสีย้อมไม้กึ่งโปร่งแสงชนิดด้านสำหรับ
ทาได้ทั้งภายนอกและภายใน ฟิล์มสีมีคุณสมบัติทนทานมากเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับ 
การย้อมไม้ที่อยู่กลางแจ้งและไม้ที่ต้องการความแกร่ง ทนทานมาก เช่น พื้นไม้ในสวน
ราวรั้วและพื้นระเบียงหรือเฟอร์นิเจอร์ไม้อื่นๆที่ต้องการย้อมให้เป็นสีด้าน
ขนาดบรรจุ(Size)1และ5ลิตร/Liters

ไอซีไอคิวปรีโนลเดคกิ้งสเตน
ICICuprinolDeckingStain

ไอ ซี ไอ คิวปรีโนล ทีค ออยล์ เป็นน้ำมันสีใสสูตร
พเิศษสำหรบัทาเพือ่รกัษาเนือ้ไมท้กุประเภททัง้ไมใ้หม ่
และไม้เก่า เพื่อทดแทนน้ำมันตามธรรมชาติที่สูญเสีย
ไปเพราะแสงแดดสภาพอากาศและสภาพการใชง้าน 
ขนาดบรรจ ุ(Size) 3.5ลิตร/Liters

น้ำมันรักษาเนื้อไม้ไอซีไอคิวปรีโนลทีคออยล์
ICICuprinolTeakOil

ทนิเนอรอ์เนกประสงค์ไอซีไอควิปรโีนล
ICICuprinolThinner
ไอ ซี ไอ คิวปรีโนล ทินเนอร์ เป็นทินเนอร์สำหรับใช้
ผสมเพื่อเจือจางกับผลิตภัณฑ์สีไอซีไอคิวปรีโนลอื่นๆ
และสามารถใช้เช็ดทำความสะอาดชิ้นไม้ก่อนการทาสี
และใช้ล้างอุปกรณ์การทาสีได้ 
ขนาดบรรจุ(Size) 1และ3ลิตร/Liters

สีกึ่งเงาใสSemi-GlossClear 006

ICICuprinolWoodstainisahighquality,
semi-transparentsolventbasedwoodstain.
Withitsspecialproperties,thepaintfilmcan

infiltratewellintothenaturalgrainofthewood.
ItcanprotectthewoodfrombothUV

andsevereweatheringconditions.Thebreathable
paintfilmalsoallowsgoodmoistureevaporation
whichhelpspreventthewoodfromblistering

andflaking.
ICICuprinolWoodstainissuitableforinterior
andexteriorsoftwoodsandhardwoods,rough
ortreatedsurface,andneworagedwood.
Forwoodsurfacesthatneedmoredurability
suchasdecking,ICIDeckingStainisstrongly

recommended.

ชนิดด้านA350-

*เฉดสีตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้นและสีจริงขึ้นอยู่กับสีของเนื้อไม้เดิมและจำนวนเที่ยวที่ทา
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สวยกล้า  ท้าแดด  ทนฝน

ทาเฉดสีเดียวกันบนไม้ที่อ่อนหรือเข้มต่างกัน

ทา 1 เที่ยว 

ตัวอย่างไม้สีอ่อน ตัวอย่างไม้สีเข้ม

สีไม้เดิม

ทา 2 เที่ยว 

ทา 3 เที่ยว 

1. ไมท้ีผ่า่นการอาบนำ้ยามาแลว้พืน้ผวิจะตอ้งสะอาดแหง้ปราศจาก 
สิ่งเคลือบผิวหรือคราบไขมันก่อนการทา

2. ไมท้ีผ่า่นการยอ้มไมม้าแลว้และอยูใ่นสภาพดี หากตอ้งการยอ้มใหม่
ให้ทาด้วยน้ำยารักษาเนื้อไม้ที่เหมาะสม (น้ำยารักษาเนื้อไม้ที่ไม่มี
ส่วนผสมของน้ำมันดิน) ทิ้งให้แห้งประมาณ 2-5 วัน ก่อนจะทา
ดว้ยสยีอ้มไม้ไอซีไอควิปรโีนลวูด้สเตน

3. ไมเ้กา่ทีต่าก (แดด/ลม/ฝน) ไวน้าน ให้ขัดส่วนผิวไม้ที่เสื่อมสภาพ
ออกให้หมด หรือขัดให้ออกจนถึงเนื้อไม้ที่แข็งแรง และทำความ
สะอาดให้แห้งก่อนทาย้อมไม้

4. ไมท้ีผ่า่นการทาสหีรอืการขดัเงา (วานชิ)มากอ่นขัดหรือใช้เครื่อง
เป่าลมร้อนลอกสีหรือน้ำยาชักเงาออกให้หมดถึงเนื้อไม้เดิมแล้วจึง
เตรียมไม้เช่นเดียวกับไม้เปล่า ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีกัดสีหรือ
น้ำยาลอกสี ต้องทำความสะอาดพื้นผิวไม้ด้วยสารทำละลายที่
เหมาะสมเสียก่อนเพื่อให้ได้ไม้ที่สะอาด

5. ไมท้ีอ่ยูภ่ายนอกอาคารหรอือยูส่ภาพแวดลอ้มรมิทะเล ตะปูทุกตัวที่
ใช้ควรผ่านการชุบสังกะสี (กาลวาไนซ์) หรือใช้ตะปูปลอดสนิม 
(StainlessSteel) 

1. ไม้ใหม่ เช็ดด้วยทินเนอร์อเนกประสงค์ ไอ ซี ไอ คิวปรีโนล
(T850-350) เพื่อขจัดคราบน้ำมันธรรมชาติ หรือยางไม้ ก่อนการ
ยอ้มส ี

2. ไมท้ีไ่มผ่า่นการอาบนำ้ยาฆา่เชือ้ให้อาบน้ำยาที่เหมาะสมชนิดไม่มี
ส่วนผสมของน้ำมันดินทิ้งให้แห้ง2-5วันก่อนการย้อมส ี

1. คนเนื้อสีให้ทั่วและเท่ากันก่อนการใช้งาน และหมั่นคนอยู่เสมอ 
ในขณะที่ใช้งาน

2. ใช้แปรงทาตามเส้นลายไม้โดยสม่ำเสมอ วางแผนในการทาต่อเนื่อง
เพื่อไม่ให้เกิดการซ้อนกันของรอยแปรงอย่าใช้สีชุ่มแปรงมากเกินไป

3. ห้ามทาสีในสภาวะอากาศที่มีความชื้นสูงเช่นก่อนฝนตกระหว่าง
ฝนตกและหลังฝนตก

4. ควรทิ้งให้สีย้อมไม้ ไอ ซี ไอ คิวปรีโนล วู้ดสเตน แห้งสนิท (ทิ้ง
ข้ามคืน)ก่อนการย้อมสีทับในเที่ยวถัดไป

5. ในการทาสีย้อมไม้เที่ยวแรก ให้ทาเพียงบางๆ เพื่อการซึมที่ดี หาก
ทาหนาเกินไปสามารถเช็ดออกด้วยผ้าสะอาด

6. ไม้ที่อยู่ภายในอาคารให้ทาสีย้อมไม้ทับ 2 เที่ยว สำหรับไม้ที่อยู่
ภายนอกอาคารให้ทาสีย้อมไม้ทับ3เที่ยว

1. Pretreated Timber Surface should be clean, dry and
freefromsurfacecoatingandgreasebeforeapplication.

2.Sound Woodstain Wood Wash and scrub with ICI
CuprinolThinner forAllPurpose (T850–350) to remove
dirtandgreaseandalerttodry.

3. WeatheredWoodCompletelyremoveallgraywoodby
stainingbacktocleanandsoundwood.

4. Painted or Varnished Wood Sand off or use hot air
blower to strip existing coatings to condition of bare
wood. Then treated as barewood. Chemical striper or
paintremoversarenotrecommended.Thesurfacemust
berinsedoffwithsuitablesolventtocleansoundwood.

5. Exterior Timber or Seaside Environmental All nailing
mustbegalvanizedorstainlessnail. 

1.New/Bare Wood Wipe with ICI Cuprinol Thinner for All
Purposes (T850–350) to remove any natural oils/resins, If
necessary. 

2. Unpreserved Timber Treat with a suitable wood preserver
(non–bituminous wood preservative) and allow to dry 2-5 days 
beforeapplyingICICuprinolWoodstainforHardwoods. 

1.Stirthoroughlybeforeandoccasionallyduringuse.
2.Brush on evenly along the grain by planning the

continuity of the paint area to avoid overlap. Do not
loadbrushheavily.

3.Do not apply before, during or after raining and high
humiditycondition.

4.Ensure the firstcoat isdrybefore recoating. (Normally
Overnightdryingisneeded.)

5.Applythefirstcoatliberally,wipeoffanysurpluswitha
cleandrycloth.

6. For exterior wood apply not more than 3 coats, for
interiorwoodapplynotmorethan2coats.

การเตรียมพื้นผิว/Preparation
ไม้เก่า/ไม้ที่ผ่านการย้อมสีมาก่อน PaintedWood

ไม้ใหม่ NewWood

การใช้งาน Application

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อแนะนำการเลือกใช้สีได้ที่บริษัทอั๊คโซ่โนเบลเพ้นท์ส(ประเทศไทย)จำกัด
(ช่ือเดิมบริษัทสีไอซีไอ(ประเทศไทย)จำกัด)34/5หมู่1ถนนแจ้งวัฒนะต.คลองเกลืออ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี11120
โทร.0-25728600แผนกลูกค้าสัมพันธ์โทร.0-25728888www.dulux.com,www.dulux.co.th

ให้เฉดสีธรรมชาติลายไม้เด่นชัด
ปกป้องเนื้อไม้จากรังสีUV
กันน้ำได้ดีไม้ไม่แตกไม่โป่งพอง
ไม่ต้องทาสีรองพื้น
ป้องกันเชื้อรา


