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อปุกรณ์ห ้องพ่นสี
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น ้ำยาเคลือบห้องพ่นสีกันสีติด ชนิดใส เพียงแค่พ่นลงไปบนห้องพ่นสีของคุณ 

แล้วอบให้แห้ง  CBP-Basic จะสร้างฟิล์มบางๆ เพื่อเคลื่อบห้องพ่นสีของคุณ 

ให้ละอองสีไม่ติดที่ตัวผนังห้องพ่นสี เมื่อคุณต้องการทําความสะอาด ก็ใช้แค่น ้ำ

เปล่าล้างออกเท่านั้น หลังจากน้ันก็พ่นทับอีก 1 รอบ สามารถพ่นได้ทกุจุดใน

หอ้งพ่นสี เพราะ หลังจากแห้งแล้วจะใสไม่มีสี

 Carbine Protection Basic (CBP-Basic)

น ้ำยาเคลือบห้องพ่นสีกันสีติด ชนิดใส เพียงแค่พ่นลงไปบนห้องพ่นสีของ

คุณ แล้วอบให้แห้ง  CBP จะสร้างฟิล์มบางๆ เพื่อเคลื่อบห้องพ่นสีของคุณ 

ให้ละอองสีไม่ติดที่ตัวผนังห้องพ่นสี เมื่อคุณต้องการทําความสะอาด ก็ใช้แค่

น ้ำเปล่าล้างออกเท่านั้น หลังจากน้ันก็พ่นทับอีก 1 รอบ สามารถพ่นได้ทุก

จดุในห้องพ่นสี เพราะ หลังจากแห้งแล้วจะใสไม่มีสี อายุการใช้งานยาวกว่า 

CBP-Basic

 Carbine Protection (CBP)

รหัสสินค้า  ขนาดถัง

FFNCBP05B    5l

FFNCBP10B   10l

FFNCBP25B   25l

น ้ำยาเคลือบห้องพ่นสีกันสีติดชนิดทึบ แบบพ่นทับ เป็นน ้ำยาเคลืองห้องพ่นสี

แบบสามารถลอกออก และพ่นทับได้ เพียงแค่คุณพ่นลงบนผนังห้องพ่นนํ้ายาจะ

จบัตัวเป็น Film เคลือบผนังห้องพ่น ทําให้สีไม่สามารถลงไปติดที่ผนังห้องพ่น

ได้ จากนั้น ก็ทาํการพ่นซํ้าไปเรื่อยประมาณ 9-10 รอบ เราสามารถลอก Film 

ออกได้ และทําการพ่นใหม่อีกครั้ง

 Carbine Protection Peelable (CPP)

รหัสสินค้า  ขนาดถัง

FFNCBP05      5l

FFNCBP10    10l

FFNCBP25    25l

รหัสสินค้า  ขนาดถัง

FFNCPP17      17l

 ผลิตภัณฑ์ปกป้องห้องพ่นสี
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อปุกรณ์ในห้องพ่นสีที่จาํเป็น

-  1 Set ประกอบไปด้วย ตัวปากกา 

1 ด้าม และ หัวหนีบฝุ่น 10 หัว

- หัวหนีบฝุ่นออกแบบเป็นแบบ Mi-

cro ทําให้สามารถคีบฝุ่นออกจากสี

ยังไม่แห้งได้โดยที่สีไม่เสียหาย

รหัสสินค้า FFNCNS10

ผา้เหนียวที่่ออกแบบมาสําหรับพ้ืนที่

ใหญ่ สามารถดึงฝุ่นขนาดใหญ่ได้

โดยไม่ต้องใช้แรงกด

รหัสสินค้า FFNTAK10

ผา้เหนียวที่่ออกแบบมาสําหรับพ้ืนที่

สําหรับงานขจัดฝุ่นขนาดเล็ก โดยไม่

ต้องใช้แรงกด และยังเป็น Solicon 

Free โดยไม่ส่งผลต่อสี 

รหัสสินค้า FFNTAK00

กระบอกฉีดแรงดันสูง

เหมาะสําหรับงานทําความ

สะอาดช้ินงานทุกประเภท 

สามารถใช้ได้ทัง้ Degreaser 

และ Solvent

รหัสสินค้า FFNLSP20

Spong Tape : เหมาะสําหรับอุดร่อยตาม

ขอบประตู และมือจับเปิดประตู เพื่อป้องกัน

สีที่พ่นไปแล้ว จะเข้าไปในตัวรถ ทํางานได้ไว 

กว่าการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ เพราะ

1. ตัวเทปมีกาวในตัว

2. ตัวเทปออกแบบเปน็วงรีทาํให้อุดช่องว่าง

ได้ทัว่ถึง

ขนาดที่จาํหน่าย : 

13mm x 50 m (FFNSPT13)

17mm x 50M (FFNSPT17)

25mm x 37 M (FFNSPT25)

Lift Tape :

เป็นพลาสติกเทป ฉีกขาดยาก ใช้สําหรับงาน

ติดตามขอบกระจกโดยไม่ต้องถอดกระจก

ออก ประหยัดเวลาในการทํางาน และป้องกัน

กระจกแตกตอนถอดออก

ขนาด 9 mm ,12 mm, 20 mm x 10 

Meter

รหัสสินค้า FFNFOL501MT

ผา้เหนียว TAK10 ผ้าเหนียว TAK00 กระบอกฉีก LSP20ปากกาคีบเม็ดฝุ่น
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MCP : Mixing Cup กระบอกผสมสี

- กระบอกผสมสีมี Scale ไม่จาํเป็นต้องใช้ตาชั่งอีกต่อไป

- Plastic ใสสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

- มีอัตราส่วนผสมสีมากถึง 10 แบบ

- สามารถใช้ได้ทัง้ร้อน และเย็น

- มีให้เลือก 4 ขนาด ให้เหมาะกับงาน

   รหัสสินค้า

   FFNMCP0400  ขนาด 400 ml

   FFNMCP0650  ขนาด 650 ml

   FFNMCP1300  ขนาด 1300 ml

  FFNMCP2240  ขนาด 2240 ml

GAD : Storage Cup กระป๋องเก็บสี

- สีดําทึบแสงทนต่อ UV  ทําให้เก็บสีผสมเสร็จได้นาน

- มีฝาปิดใช้ระบบอากาศซลีทําให้อากาศไม่เข้าไปในกระปอ๋ง

- ได้รับมาตรฐาน UN 

- เก็บสีน ้ำได้นาน 1 เดิือน

   รหัสสินค้า

   FFNGAD00500       ขนาด 500 ml

   FFNGAD001000     ขนาด 1000 ml

   FFNGAD003000     ขนาด 3000 ml

   FFNGAD005000     ขนาด 5000 ml

   FFNGAD0010000    ขนาด 10000 ml

 อุปกรณ์ในห้องพ่นสีที่จาํเป็น
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ฟิลเตอร์หอ้งพ่นสี

คุณภาพสูง Grade USA ด้วยความหนาที่มากกว่าปกติ เนื้อใยแก้วและ ฟิลเตอร์มากกว่าทั่วไป ดังนี้จงึส่งผลให้ อายุการใช้งานยาวนนากว่าปกติ และ

สามารถ กรองสีได้มากกว่ากว่าปกติ โดยมีทัง้... 

ฟิลเตอร์พ้ืนแบบม้วน ฟิลเตอร์เพดาน ฟิลเตอร์ถุง

** สามารถสั่งทําขนาดที่ลูกค้า

ต้องการได้

ฟิลเตอร์หอ้งพ่นสี


