






นวัตกรรมขั_นสูงของความทน สีเบเยอรช�ลด ไฟวสตาร
สีระดับ 5 ดาว ทนทุกสภาวะ ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเฉพาะ“BegerShield”  
เนื้อสีจ9งมีความเขมขนสูง  ชวยใหสีทางาย กลบมิดดีเยี่ยม สีไมไหลยอย  
ไมเกิดฟองอากาศ งานจบสวย ดวย 5 คุณสมบัติความทน

BegerShield 5 Stars, advanced innovation of durability paint.
5 stars endurance paint, an innovative and unique BegerShield technology.  
The paint color resistant to all environment conditions.  
With high concentration pigment and formulation provide superior 
quality of hiding power, smooth and aesthetic for longer time.

5 STARS
สีระดับ 5 ดาว ทนทุกสภาวะ
ENDURANCE

ทนทุกสภาวะ
Weather Resistance 

เหมาะกับบานในเขตรอน สัสวยสด ไมซ�ดไว มีความทนทานตอสภาวะอากาศที่แปรปรวน
ไดมากกวาสีในทองตลาดทั^วไป 5 เทา ตามเกณฑการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

Superior performance enhances effectively durable
and protection against harsh weather conditions

มั^นใจ ทนตอน้ำ สีไมลอก ไมลอนงาย  ฟ;ลมสียังเงางาม 
ตามมาตรฐาน มอก.2321-2549 และ มอก.2514-2553
Double water resistance property against TIS standard

ทนน้ำ
Water Resistance

ชวยสะทอนความรอนไดมากถึง 95.1%
ทำใหบานเย็นลงสูงสุด 12 ํC

และชวยประหยัดพลังงานไดมากถึง 38%
95.1% heat reflection helps to

reduce temperature up to 12 ํC
and saving more energy 38%

ดวยความแขXงแกรงของฟ;ลมสี
ชวยใหทนการเชXดลางได 200,000 รอบ 
ทำความสะอาดไดงายข9้น ไมตองออกแรงมาก  
หมดกังวลเร:่องฝุนและคราบบนผนัง  
มาตรฐาน มอก.2321-2549 และ มอก.2514-2553
More than 200,000 times washability

ทนตอการเชXด
และทำความสะอาด
Washability

ทนรอน
Heat Reflection

การพัฒนาเรซ�นที่เหนือกวา ทนกวา ทำใหทนการขัดถู ถึง 70 เทา
ตามมาตรฐาน มอก.2321-2549 และ มอก.2514-2553

70 times ultra-scrub resistance against TIS standard

ทนทาน
Ultra Scrub Resistance

ประเภทสี
Products

สีน้ำอะคร�ลิก 100% เบเยอรช�ลด ไฟวสตาร สำหรับทาภายนอกและภายใน
BegerShield 5 Stars for Exterior & Interior
สีน้ำอะคร�ลิก 100% เบเยอรช�ลด ไฟวสตาร สำหรับทาภายนอกและภายใน
BegerShield 5 Stars for Exterior & Interior
สีน้ำอะคร�ลิก เบเยอรช�ลด ไฟวสตาร สำหรับทาภายใน
BegerShield 5 Stars for Interior
สีรองพFHนปูนใหมกันดาง เบเยอรช�ลด ไฟวสตาร 
BegerShield 5 Stars Alkali Resisting Primer
สีทาฝา เบเยอรช�ลด ไฟวสตาร 
BegerShield 5 Stars Ceiling Paint

กึ่งเงา
Semi-gloss

ดาน
Matt
ดาน
Matt
ดาน
Matt
ดาน
Matt

30-35

35-40

35-40

35-40

35-40

น้ำสะอาด      5 – 10 %
Pure Water

น้ำสะอาด      25 – 30 %
Pure Water

น้ำสะอาด      25 – 30 %
Pure Water

น้ำสะอาด      25 – 30 %
Pure Water

น้ำสะอาด      25 – 30 %
Pure Water

ลักษณะฟ;ลมสี
 Finish Film

การปกคลุมพFHนที่ 
(ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)

Coverage (sq.m/1 gallon/coat)
การผสมกอนใชงาน (โดยปร�มาตร)

Dilution (by Volume)

หมายเหตุ : สัญลักษณ 5 Stars Endurance เปนเคร:่องหมายแสดงคุณสมบัติ
                ของสินคาในกลุมเบเยอรช�ลด ไฟวสตาร สำหรับทาภายนอก



 


