
For Exterior and Interior wall and ceiling

Product Description Physical properties

Colour White Cream

Gloss Matt

Solids (vol %) 40 ± 2 

Dry Film Thickness 1 mm.

(Per 1 Coat)

Features and Benefits Coverage : 0.5-0.8 Kgs

(At 1 Sq.m. per 1 mm. Thickness)

√ Apply thickness is from 0.3-4.0 mm. Drying Time (@ 25 
o
C) :

√ Easy to apply   To touch 30-60 Minutes

√ Excellent filling characteristics Recoatability 1-2 Hours

√ Resists cracking Pot Life (@ 25 oC) : 

√ Designed for professionals    Mixed Cement 1-2 Hours

√ Resists peeling    Mixed Gypsum 30 Minutes

√ Excellent adhesion Shelf Life (Under normal condition) 12 Months

√ High Compresive Strength Flash point > 65
º
C

√ Pleasing flat textured finish Bonding Strength

√ Environmentally safe    7 days > 9 N/mm2

√ Weathering resistant    28 days > 11 N/mm2

√ Water resistant Compressive Strength

√ Can show in cement texture or painting    7 days > 18 N/mm2

   28 days > 21 N/mm2

Typical paint system

On rough surface should be apply 2-3 coats.

Paintability : 3-7 days

Surface preparation Condition during application

Old surface should be primed with Chalking Sealer.

Technical Data

Beger Skim Coat 101

Cementitious Acrylic base with fine filler

Beger Skim Coat 101 is Cementitious Acrylic 

Base Skim for smooth fill wall and ceiling  can 

be applied to both interior and exterior 

substrates. Apply in thin layer from 0.3 - 4.0 mm.

Applications 

Can be used both interior and exterior wall and 

ceiling surfaces to fill and bridge cracks, voids, 

and surface irregularities that exist in concrete, 

cinder block, and rough masonry. 

Recommended for service barracks, hospitals, 

schools, industrial and commercial buildings.

Apply with Iron or Stainless Steel Trowel in thin 

layer 1-2 coats and keep dry interval 1-2 Hours or 

untill the first coat is dry.

Surfaces to be coated must be clean, dry, and free of 

wax, grease, dust, mildew, water soluble materials, 

and scaling paint. Glossy areas should be dulled.

Select a warm, clear and sunny day. Consult your 

weather bureau to make sure there is no forecast of 

rain. Keep rain- free for a minimum of six hours after 

application.

New plaster or masonry surfaces must be allowed to 

cure before skimming. Poured and precast must be 

allowed to cure for 60-90 days. Remove all loose 

mortar, scale, efflorescence and dust. Surfaces must 

be clean and reasonably dry.



Application methods Storage

Mixing Ratio By Weight

Application Cement Gypsum

Concrete Wall 1 1 0

Gypsum Panel 1 0 0.5

Dilution

Cleaning of Tools 

Tools

Handling Packing size

4 Kgs และ 20 Kgs Pail

Cautions Health and safety

www.beger.co.th , e-mail: marketing@beger.co.th

Keep out of reach of children. Do not use or keep 

near heat, sparks, flame or other source of ignition 

and direct sun light. Keep away from water during 

application.

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.

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.No Add Water.

Clean all tools and 

application equipment with 

water immediately after 

use.

Apply the mixture to the 

prepared substrate with 

trowel or putty knife.

Handle with care. Stir well before use.
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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 but the quality of the product itself. We reserve 

the right to change the given data without notice. 
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ส ำหรบัฉำบผนงัและฝ้ำ (ภำยนอก)

คณุสมบตัทิำงกำยภำพ

เฉดสี ขำวครมี

ระดบัควำมเงำ ดำ้น

เนือ้ครมี (%โดยปรมิำตร) 40 ± 2 

ควำมหนำฟิลม์เมือ่แหง้ 1 มม.

(ตอ่กำรฉำบ 1 เทีย่ว)

√ ฉำบไดบ้ำงถงึ 0.3 - 4.0 มม. อตัรำกำรใชง้ำน 0.5-0.8 กก.

√ ฉำบลืน่ ไมด่งึมอื และท ำงำนงำ่ยขึน้ (ตอ่ตำรำงเมตร ทีค่วำมหนำ 1 มม.)

√ ไดผ้วิทีเ่รยีบเนยีน ตำมสขีองซเีมนตท์ีใ่ชผ้สม ระยะเวลำแหง้ (ที ่25 
o
ซ.)

√ ชว่ยประหยดัเวลำท ำงำน และลดตน้ทุน    แหง้สมัผสัได้ 1/2-1 ช ัว่โมง

√ ใหแ้รงยดึเกำะตอ่พืน้ผวิสงู ขดัตกแตง่ไดง้ำ่ย เวลำทีเ่หมำะสมกอ่นฉำบทบั 1-2 ช ัว่โมง

√ ฉำบไดห้ลำยช ัน้ตำมตอ้งกำร โดยไมห่ลดุลอ่น อำยกุำรใชง้ำนหลงัผสม(ที ่25 
o
 ซ.)

√ สำมำรถปลอ่ยเปลอืย หรอืทำสทีบัได้    ผสมกบัซเีมนต์ 1-2 ช ัว่โมง

√ ทนทำนตอ่สภำวะอำกำศ และแสงแดด    ผสมกบัยปิซ ัม่ 30 นำที

อำยกุำรเก็บรกัษำ(ทีร่ม่อณุหภมูปิกต)ิ 12 เดอืน

จดุวำบไฟ > 65
º
ซ.

คำ่กำรยดึเกำะ

   7 วนั > 9 N/mm2

   28 วนั > 11 N/mm2

ควำมทนตอ่แรงกดแตก

   7 วนั > 18 N/mm2

   28 วนั > 21 N/mm2

ระบบสแีนะน ำ

กำรเตรยีมพืน้ผวิ

เบเยอร ์สกมิโคท้ 101 เป็นอะครลิกิใชผ้สมกบัซเีมนต์

 ส ำหรบัฉำบผนงัและฝ้ำเพดำน ท ัง้ภำยในและ

ภำยนอก ฉำบไดบ้ำง 0.3 - 4.0 มม.

คณุสมบตัสิ ำคญั

คณุสมบตัใินกำรใชง้ำน

ส ำหรบังำนฉำบบำง เพือ่แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของ

พืน้ผวิผนงัและฝ้ำ เชน่ รอยเม็ดทรำย ปกปิดรอย

แตกลำยงำ หรอืแกไ้ขรอยตำมด ฟองอำกำศ แนว

ตะเข็บแบบของคอนกรตี ผสมไดท้ ัง้ซเีมนต ์และยปิ

ซ ัม่ หลงัจำกฉำบแลว้ จะไดพ้ืน้ผวิทีเ่รยีบเนยีน พรอ้ม

ส ำหรบักำรทำสหีรอืตกแตง่อืน่ๆตอ่ไป

สำมำรถขึน้ฉำบดว้ยเกรยีงเหล็กหรอืสเตนเลส ในบรเิวณ

ทีต่อ้งกำร โดยพรมน ำ้ใหเ้ปียกไวก้อ่น

สำมำรถขึน้ฉำบไดห้ลำยคร ัง้ โดยฉำบบำงๆ กำรฉำบรอบ

แรก จะตอ้งอดุรูพรุนบนพืน้ผวิกอ่น เพือ่ใหก้ำรข ึน้ฉำบ

รอบตอ่ไปงำ่ยและเร็วข ึน้ ควรฉำบอยำ่งนอ้ย 2 เทีย่ว 

เพือ่ใหพ้ืน้ผวิทีไ่ดเ้รยีบเนยีน

ถำ้พืน้ผวิพรุน หรอืหยำบมำกๆ อำจตอ้งฉำบ 2-3 ช ัน้ โดย

แตล่ะช ัน้ ใหฉ้ำบเพยีงบำงๆ เทำ่น ัน้ กำรฉำบแตล่ะช ัน้ ให้

ท ิง้ระยะหำ่ง 1-2 ชม. หรอืจนกวำ่ช ัน้แรกจะแหง้

พืน้ผวิตอ้งแข็งแรง สะอำดปรำศจำกฝุ่ น ครำบน ำ้มนั ส ี

เศษปนูฉำบ เศษยปิซ ัม่ สิง่สกปรกทีห่ลดุลอ่นไดง้ำ่ย 

น ำ้ยำทำแบบหรอืน ำ้ยำบม่ คอนกรตีหรอืปนูฉำบใหม ่ตอ้ง

ทิง้ใหแ้หง้อยำ่งนอ้ย 3 ถงึ 7 วนั สกดัหรอืเจยีร รอยตะเข็บ

แบบ หรอืสนัทีน่นูหนำเกนิออกกอ่นท ำกำรฉำบ ในบรเิวณ

ทีต่อ้งกำรฉำบ โดยพรมน ำ้ใหเ้ปียกไวก้อ่น

ทิง้ไวใ้หแ้หง้อยำ่งนอ้ย 3-7 วนั กอ่นท ำกำรตกแตง่ หรอื

ทำสทีบั

ไมเ่หมำะกบังำนซอ่มรอยแตกรำ้วทีย่งัไมห่ยดุรำ้ว คอืรอย

รำ้วทีก่วำ้งข ึน้ หรอืยำวขึน้เร ือ่ยๆ เชน่ รอยตอ่ทีม่กีำร

เคลือ่นตวั

ขอ้มลูวชิำกำร

เบเยอร ์สกมิโคท้ 101

อะครลิกิฉำบบำงใชผ้สมกบัซเีมนต์

รำยละเอยีดผลติภณัฑ์

(Beger Skim Coat 101)



ระบบกำรใชง้ำน สภำพแวดลอ้มขณะใชง้ำน

อตัรำสว่นกำรผสม

กำรผสม

กำรจดัเก็บรกัษำ

กำรเจอืจำง หำ้มผสมน ำ้เพิม่

ท ำควำมสะอำด ขนำดบรรจุ

4 กโิลกรมั และ 20 กโิลกรมั

อปุกรณ์ส ำหรบัใชฉ้ำบ เกรยีงเหล็ก หรอื สเตนเลส

กำรขนยำ้ย ควำมปลอดภยัและสขุอนำมยั

ขอ้ควรระวงั
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เม ือ่เทออกมำใชบ้ำงสว่น ควรใชใ้หห้มดในครำวเดยีวกนั 

และหำ้มเทสว่นทีเ่หลอืกลบัในกระป๋องทีย่งัมคีรมีอยู่

อณุหภมูทิ ีเ่หมำะสมส ำหรบักำรท ำงำน คอื 5 ถงึ 35 องศำ

เซลเซยีส ไมค่วรท ำงำนกลำงแดดจดั หรอืท ำงำนบน

พืน้ผวิทีร่อ้น เพรำะวสัดจุะแหง้เร็วเกนิไป ท ำใหท้ ำงำนไม่

ทนั และอำจเกดิกำรแตกรำ้วได ้ระบบกำรระบำยอำกำศที่

ดจีะท ำใหก้ำรแหง้ตวัสมบรูณ ์หำ้มใชก้บับรเิวณทีต่อ้งแช่

น ำ้ตลอดเวลำ เชน่ ถงัเก็บน ำ้

ไมเ่หมำะกบังำนซอ่มรอยแตกรำ้วทีย่งัไมห่ยดุรำ้ว คอืรอย

รำ้วทีก่วำ้งข ึน้ หรอืยำวขึน้เร ือ่ยๆ เชน่ รอยตอ่ทีม่กีำร

เคลือ่นตวั

ผสม สกมิโคท้ 101 กบัซเีมนต์

หรอืยปิซ ัม่ ในสดัสว่น 1 ตอ่ 

0.5-1 โดยน ำ้หนกั

สนิคำ้ควรเก็บในทีร่ม่แหง้ไมร่อ้น ไมใ่หถ้กูแสงแดด ปิด

ฝำแนน่ และมอีำกำศถำ่ยเททีด่ ี

กรุณำดขูอ้ควรระวงัทีต่ดิไวบ้นบรรจภุณัฑ ์ควรท ำในทีท่ ี่

อำกำศถำ่ยเทสะดวก อยำ่สดูหำยใจละอองของสำรเคม ี 

และพยำยำมหลกีเลีย่งไมใ่หถ้กูผวิหนงั ถำ้หกใสผ่วิหนงั

ควรลำ้งดว้ยน ำ้สะอำดกบัสบูท่นัท ีหำกเขำ้ตำควรลำ้ง

ดว้ยน ำ้สะอำด และปรกึษำแพทย ์รำยละเอยีดดำ้นควำม

ปลอดภยัเกีย่วกบักำรใชผ้ลติภณัฑ ์ระบไุวใ้นขอ้มลูดำ้น

ควำมปลอดภยั ดขูอ้มลูเพิม่เตมิที่

ถำ้ผสมในปรมิำณไมม่ำกตอ่

คร ัง้ สำมำรถใชก้ำรกวนดว้ย

เกรยีงได ้แตถ่ำ้ผสมใน

ปรมิำณมำก ใหใ้ชเ้ครือ่งกวน

ทีม่รีอบไมเ่กนิ 500 รอบตอ่นำที

เครือ่งมอื อปุกรณ์ภำยหลงัใช้

งำน ใหล้ำ้งดว้ยน ำ้สะอำด

ควรขนยำ้ยดว้ยควำมระมดัระวงั อยำ่ใหภ้ำชนะบรรจแุตก

ร ัว่

เก็บใหห้ำ่งมอืเด็ก ควรหลกีเลีย่งกำรเก็บใกลแ้หลง่ก ำเนดิ

ควำมรอ้น เปลวไฟ ประกำยไฟ และไมใ่หถ้กูแสงแดด เก็บ

ใหห้ำ่งจำกน ำ้หรอืบรเิวณทีม่คีวำมชืน้


