


LACGUERED HIGH  GLOSS  PANEL

High gloss finishes entered the realm of kitchen cabinetry several years ago 

via the top European design houses. The popularity 

of high gloss look has grown and it is becoming more 

prominent in every room design – kitchen, baths, 

living room, dining room, furniture and  

many more.

High gloss สำเร็จรูป ผลิตภัณฑที่ถูกนำมาใชในการออกแบบบานในโซนยุโรป 

ดวยความเงางามและความโดดเดนที่เปนเอกสิทธิ์เฉพาะจึงชวยเนรมิตร 

การออกแบบไดอยางหลากหลาย ไมวาจะเปน หองครัว, 

อางอาบน้ำ, หองนั่งเลน, หองรับประทานอาหาร, 

เฟอรนิเจอรและอีกมากมาย 

WHAT IS 
LACQUERED HIGH GLOSS 
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LACGUERED HIGH  GLOSS  PANEL

Product a perfectly event and three-dimensional mirror 

shine that lends a modern touch to plain decors. 

At the same time, it’s impressive depth conveys 

an extraordinary elegance to classic wood, stone 

and mother-of-peal decors; and thanks to 

it’s excellent abrasion and scratch resistance,

the high-quality surface will retain it’s gloss 

for a long time. 

ผลิตภัณฑคุณภาพ ดวยคุณสมบัติที่ ใหความเงางามเสมือนกระจก 

ใหสัมผัสที่ดูโดดเดน และทันสมัย เขากับการตกแตงในสไตลที่ 

เรียบงาย สรางเสนห ใหนาคนหา และชวยสรางความหรูหรา 

สงางามใหกับงานออกแบบไดเปนอยางดี ดวยเทคโนโลยี

การ Coat ผิวหนาเงา ลงบนบอรด MDF หรือ 

Particle เคลือบเมลามีน จึงสามารถเนรมิตความ 

เงางามลงบนบอรลายไม ลายหิน ลายคอนกรีต 

หรือลายอ�นๆโดยไมมีขอจำกัด โดยการนำไมที่ 

ปดดวยเมลามีนที่มีลวดลายทั้งสีพี้น ลายหิน 

เลียนแบบธรรมชาติ และลายไมที่มีความ

เสมือนผิวไมจริง มาเคลือบดวย 

Lacquered จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

และดวยคุณสมบัติเร�องการทนตอ

รอยขีดขวนไดดี จึงทำใหพื้นผิวคง

ความมันวาวไดเปนเวลานาน 

HOW LACQUERED

HIGH GLOSS

CAN BE USED

 



- Super smooth surfaces   

- High resistant to UV light 

- Scratch resistance      

- Impact resistance      

- Heat & water resistance     

- Consistent color in different 

  production batches

- Environmental friendly & recyclable 

คุณสมบัติที่โดดเดนของ 

KLAUSS lacquered high gloss 

- พื้นผิวเรียบเนียน 

- ทนทานตอแสง UV 

- ทนทานตอรอยขีดขวน 

- ทนทานตอแรงกระแทก 

- ทนทานตอความรอนและน้ำ 

- มีสีสันที่สม่ำเสมอกัน 

- เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สามารถรีไซเคิลได

MORE OUTSTANDING 

PROPERTIES OF 

KLAUSS LACQUERED 

HIGH GLOSS

MORE OUTSTANDING 

PROPERTIES OF 

KLAUSS LACQUERED 

HIGH GLOSS

MAINTENANCE 

      & CLEANING 

Remove slight stains with soft moist cloth, micro fiber 

cloth or a soft sponge. When using water for cleaning, 

ensure you wipe off the surface afterwards with an 

absorbent paper towel.

 

Heavier stains can be removed with soap solutions or 

normal household cleaning agents usual in the house-

hold (e.g. washing-up liquid). However, use of abrasive 

cleaners should be avoided. Cleaning agents should be 

removed completely after a short time, in order to 

avoid streaking. 

 

Remove stubborn stains with an appropriate dirt 

remover. You can also clean the decorative panels with 

organic solutions, such as acetone or white spirit.  Test-

ing the cleaning product before applying on the surface 

is highly recommended. 

 

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด ขจัดคราบสกปรกเล็กนอยได 

ดวยผานุ มไมโครไฟเบอรหรือฟองน้ำที ่ ใช สำหรับการทำความ 

สะอาดเพียงแคเช็ดบนพื้นผิวเบาๆ

 

ขจัดคราบสกปรกหนักๆไดดวยผลิตภัณฑทำความสะอาดในครัวเรือน

ตามปกติ แตควรหลีกเลี่ยงการใชน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัด 

กรอนคราบ

 

ขจัดคราบฝงแนนดวยน้ำยาขจัดคราบเฉพาะทาง เชน น้ำยา Vuplex 

และทำความสะอาดหนาบานดวยสารละลายออรแกนิก เชน อะซิโตน 

และแนะนำใหทำการทดสอบผลิตภัณฑทำความสะอาดกอนทาลงบน

พื้นผิว
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