
SKIM COAT

ช�ว�ตปลอดภัย
ไรสารพCษ
เปนมิตรกับสิ^งแวดลอม

2 in 1
ฉาบไดCทั้งหนาและบาง

Advance Gel
Thick Technology

เพื่อฉาบลื่น เรียบเนียน

ใชCไดCทั้งภายนอก
และภายใน

ทาสีทับไดC
ภายใน 24 ชั่วโมง

ใชCไดCทันที ไมBตCองผสม ใชCไดCทั้งภายนอก
และภายใน

• Advance Gel Thick Technology 
   เพFGอการฉาบลื่น เร�ยบเนียน
• 2 in 1 ฉาบไดทั_งหนาและบาง ฉาบทับ
   ไดหลายชั_น สามารถเปลือยผิวงานได
• ขัดงาย ประหยัดเวลา ใชแรงนอยกวา
• ยึดเกาะดี ไมลอกลอน ไมเปนฝุน
• ไมผสมสารปรอทและตะกั^ว
• ผสมไดทั_งยิปซ̂ัมหร:อซ�เมนต (ขาวหร:อเทา)
• ใชไดทั_งภายนอกและภายใน และสามารถ
   ใชกับงานกลางแจงได

• ทาสีทับไดภายใน 24 ชั^วโมง
• พรอมใชทันที ไมตองผสม
• ฉาบลื่น ขัดงาย ประหยัดเวลา 
• ฉาบบาง สามารถเปลือยผิวงานได
• ยึดเกาะผิวดี ไมลอกลอน ไมเปนฝุน 
• ปลอดสารปรอท และตะกั^ว
• ใชไดทั_งภายนอกและภายใน

 Beger Skim Coat 101 อะคร�ลิคสูตรผสมซ�เมนต Beger Skim Coat 102 อะคร�ลิคสูตรพรอมใช

เบเยอร สกิมโคท ผลิตภัณฑสำหรับปรับแตงพFHนผิวใหเร�ยบเนียนเบเยอร สกิมโคท ผลิตภัณฑสำหรับปรับแตงพFHนผิวใหเร�ยบเนียน



ขั_นตอนการทำงาน

แกไขปญหาเหลานี้ไดดวย…เบเยอร สกิมโคท
ปญหาผนังมีรูพรุน มีรอยเม็ดทราย และผิวไมเร�ยบ
เสมอกันนั_น อาจเกิดจากสวนผสมของปูนและทราย
ท่ีไมไดสัดสวน ทำใหพFHนผิวมีความหยาบสูง มีการกระเทาะ
ของผิว หร:ออาจเกิดจากการทำงานของชาง ทำให
ผนังบานดูไมเร�ยบเนียน ไมสวยงาม ดังนั_นจ9งควรมี
การปรับแตงพFHนผิวใหเร�ยบเนียนดวยการฉาบบาง
เพFGอตกแตงพFHนผิว เพFGอแกไขปญหาเหลานี้ใหหมดไป

ปญหารอยแตกราวปญหารูพรุน ผนังผิวไมเร�ยบสม่ำเสมอ

Beger Skim coat 101 Beger Skim Coat 102รายละเอียด
ผลิตภัณฑ

เนื้อวัสดุ
การใชงาน

พFHนผิวที่ใช

บร�เวณที่ใช

อะคร�ลิกเหลวใส สีขาว
ผสมกับซ�เมนตหร:อยิปซ̂ัม (ในอัตราสวน 1:1) พรอมใชไดทันทีโดยไมตองผสม

ผนัง ฝาฉาบเร�ยบ เพดาน ผนังปูนฉาบ ผิวคอนกร�ตทั^วไป คอนกร�ต
หลอสำเรXจรูป ผนังยิปซั^ม คราบของสีฟ;ลมเกา อิฐมวลเบา

คอนกร�ตมวลเบา แผนยิปซั^ม แนวตะเขXบคอนกร�ต รอยเจาะตะปู
ไมเทียม (Fiber Cement) Chipboard

พFHนผิวคอนกร�ตทั^วไป คอนกร�ตหลอสำเรXจรูป ผิวปูนฉาบทั^วไป
ผนังยิปซั^ม พFHนผิวที่อยูระหวางทำการทาสีโดยพFHนผิว ตองไมเปนฝุน

ฝาฉาบเร�ยบ และเพดาน

สำหรับภายนอกและภายใน สำหรับภายนอกและภายใน

ปร�มาณการใช
0.5-0.8 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม. 

(อัตราการครอบคลุมข9้นอยูกับความพรุนของ
พFHนผิวที่ฉาบ)

0.5-1.5 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม. 
(อัตราการครอบคลุมข9้นอยูกับความพรุนของพFHนผิวที่ฉาบ)

ขนาดบรรจุ 5 กก., 25 กก.4 กก., 20 กก.

คุณสมบัติผลิตภัณฑ

ระยะเวลาแหงตัวกอนฉาบ
ชั_นถัดไป

ใชงานงาย ฉาบล่ืน ไมตึึงมือ
ปกปดรอยแตกลายงา 
รูพรุนตามด รูฟองอากาศ
ฉาบทับไดหลายชั_น

ปลอยผิวเปลือย 
หร:อทาสีทับได

2-3 ชม.1-2 ชม.

เปนมิตรตอสิ^งแวดลอม

1. พFHนผิวปูนใหม 1. ตองทิ_งผนังใหแหงอยางนอย 2 สัปดาห และพFHนผิวตองสะอาด ปราศจากฝุน
2. ผสม Beger Skim Coat 101 กับซ�เมนตหร:อยิปซั^ม กวนใหเปนเนื้อ
    เดียวกัน
    • กรณีผสมกับซ�เมนต สามารถใชฉาบไดทั_งงานภายนอกและภายใน
    • กรณีผสมกับยิปซั^ม เหมาะสำหรับงานภายในเทานั_น
3. ฉาบดวย Beger Skim Coat 101 ท่ีผสมแลว ทิ_งใหแหง 1-2 ชม. 
    กอนฉาบชั_นถัดไป
4. เม่ือผิวฉาบแหงสนิท ใหขัดตกแตงดวยกระดาษทราย และขจัดฝุนออก
    กอนทารองพFHนปูนใหม และทาสีทับหนาเบเยอร ตามระบบที่ตองการ 
    หร:อปลอยเปลือยโชวพFHนผิวโดยไมทาสี

1. ตองทิ_งผนังใหแหงอยางนอย 2 สัปดาหและพFHนผิวตองสะอาด ปราศจากฝุน
2. ฉาบบางดวย Beger Skim Coat 102 (สำหรับภายนอกและภายใน)
3. ทิ_งใหแหง 2-3 ชม. กอนฉาบชั_นถัดไป
4. เม่ือผิวฉาบแหงสนิท ใหขัดตกแตงดวยกระดาษทราย และขจัดฝุนออก
    กอนทารองพFHนปูนใหม และทาสีทับหนาเบเยอร ตามระบบที่ตองการ 
    หร:อปลอยเปลือยโชวพFHนผิวโดยไมทาสี

2. พFHนผิวปูนเกา 1. ขัดลอกฟ;ลมสีทับหนาเดิมออกใหหมด ทำความสะอาดพFHนผิว ทิ_งใหแหง 
    กรณีพFHนผิวมีเช:้อราและตะไครน้ำ ใหใชน้ำยาขจัดเช:้อราและตะไครน้ำ 
    Beger Mould Free M-001 กอน ทิ_งไวประมาณ 1 สัปดาห จากนั_น
    ทาสีรองพFHนปูนเกาเบเยอร 1 เท่ียว เพFGอเพCGมประสิทธิภาพในการยึดเกาะ
2. ผสม Beger Skim Coat 101 กับซ�เมนตหร:อยิปซั^ม กวนใหเปนเนื้อ
    เดียวกัน
    • กรณีผสมกับซ�เมนต สามารถใชฉาบไดทั_งงานภายนอกและภายใน
    • กรณีผสมกับยิปซั^ม เหมาะสำหรับงานภายในเทานั_น
3. ฉาบดวย Beger Skim Coat 101 ท่ีผสมแลว ทิ_งใหแหง 1-2 ชม. 
    กอนฉาบชั_นถัดไป
4. เม่ือผิวฉาบแหงสนิท ใหขัดตกแตงดวยกระดาษทราย และขจัดฝุนออก
    กอนทาสีทับหนาตามระบบที่ตองการ หร:อปลอยเปลือยโชวพFHนผิว 
    โดยไมตองทาสี

1. ขัดลอกฟ;ลมสีทับหนาเดิมออกใหหมด ทำความสะอาดพFHนผิว ทิ_งใหแหง 
    กรณีพFHนผิวมีเช:้อราและตะไครน้ำใหใชน้ำยาขจัดเช:้อราและตะไครน้ำ 
    Beger Mould Free M-001 กอน ทิ_งไวประมาณ 1 สัปดาห จากนั_น
    ทาสีรองพFHนปูนเกาเบเยอร 1 เท่ียว เพFGอเพCGมประสิทธิภาพในการยึดเกาะ
2. ฉาบบางดวย Beger Skim Coat 102 (สำหรับภายนอกและภายใน)
3. ทิ_งใหแหง 2-3 ชม. กอนฉาบชั_นถัดไป
4. เม่ือผิวฉาบแหงสนิท ใหขัดตกแตงดวยกระดาษทราย และขจัดฝุนออก
    กอนทาสีทับหนาตามระบบที่ตองการ หร:อปลอยเปลือยโชวพFHนผิว 
    โดยไมตองทาสี

การใชงานไมเหมาะกับพFHนผิวที่สัมผัสน้ำอยูตลอดเวลา ควรทำงานที่อุณหภูมิระหวาง 3-35 องศาเซลเซ�ยส สำหรับการทำงานภายนอก ควรมีวัสดุบังแสงแดด เพFGอปองกันไมใหวัสดุแหงเรXวเกินไป
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