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รองพืน้กนัสนมิ 

กปัตนั โคลทาร ์อพีอ๊กซี ่

       

คณุลกัษณะ        สโีคลทำร ์อพ็ีอกซี ่ เป็นสโีคลทำร ์อพีอ๊กซี ่2 สว่น  

       

 

การใชง้าน 

      

ใชส้ ำหรับป้องกนัสนมิภำยในแทง้ค,์พืน้ผวิคอนกรตี,เหล็ก,และบรเิวณทีอ่ยูใ่ตน้ ้ำ เหมำะส ำหรับถงัเก็บ  

น ้ำมนัดบิ เขือ่น ทอ่น ้ำใตด้นิ โครงสรำ้งเหล็กใตน้ ้ำ 

    

ขอ้มลูทางเทคนคิ     

 ชนดิ      : โคลทำรอ์พีอ๊กซี ่

 ส ี      : ด ำ 

 ควำมเงำ      : กึง่เงำ 

 เนือ้ส ี(โดยปรมิำตร)    : 68 ± 2 % 

 ควำมถว่งจ ำเพำะ      : 1.50±0.05  

 จดุวำบไฟ    : 25° C 

 

• ควำมหนำของฟิลม์สเีมือ่สแีหง้ 

• ควำมหนำของฟิลม์สเีมือ่สเีปียก 

• กำรปกคลมุพืน้ที ่(ตำมทฤษฎ)ี 

 

• กำรปกคลมุพืน้ที ่(ปฏบิตั)ิ 

 
 

 

 ไมน่อ้ยกวำ่ ไมม่ำกเกนิ แนะน ำ 

(ไมครอน) 100 150 125 

(ไมครอน) 147 221 184 

ตร.ม. / ลติร 6.8 4.5 5.4 

ตร.ม. / แกลลอน 25.7 17.2 20.6 

ตร.ม. / ลติร 6.5 4.3 5.2 

ตร.ม. / แกลลอน 24.5 16.3 19.6 
 

    

   หมำยเหต ุ: กำรผสม, กำรใชง้ำน, ควำมหยำบและรพูรนุของพืน้ผวิ มผีลตอ่กำรปกคลมุพืน้ผวิ 

    

 ระยะเวลำแหง้ 

 

ระยะเวลำแหง้สมัผสั 

ระยะเวลำแหง้ทำทบัได ้

ระยะเวลำแหง้สมบรูณ์ 

 

อำยกุำรใชง้ำนหลงัผสม 
 

  

  

อณุหภมู ิ 25 oC 30 oC 35 oC  

แหง้ผวิ 60 50 40 นำท ี

แหง้แข็ง 16 12 8 ชัว่โมง 

อยำ่งนอ้ย 16 12 8 ชัว่โมง 

อยำ่งมำก 7 5 3 วนั 

 8 6 4 ชัว่โมง 
 

     

   

 หมำยเหต ุ: กำรระบำยอำกำศ อณุหภมู ิควำมหนำของฟิลม์ส ีและจ ำนวนชัน้ของฟิลม์ส ีจะม ี 

 ผลกระทบและสมัพนัธก์บัระยะเวลำในกำรแหง้ของฟิลม์ส ี

 

       

    

   

 

 

PRODUCT DATA FOR  

DECORATIVE SOLVENTBORNE COATING 

 

กปัตนั โคลทาร ์อพีอ๊กซี ่
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คณุสมบตัขิองฟิลม์ส ี    

   

สมบัต ิ วธิทีดสอบ เกณฑ ์ ผลทดสอบ 

กำรยดึเกำะ ASTM D 3359 5B ผำ่น 

ควำมแข็ง ASTM D 3363 2H ผำ่น 

ควำมยดืหยุน่ ASTM D 522 

(Method B) 

3 มม. ผำ่น 

กำรทนตอ่แรงกระแทก ASTM D 2794 60 นิว้-ปอนด ์ ผำ่น 

กำรทนตอ่รอยขดูขดี ASTM D 4060* 101 มก. (ทีเ่สยีไป) ผำ่น 

กำรทนตอ่ไอน ้ำเค็ม ASTM B 117 500 ชัว่โมง ผำ่น 
 

   *ลอ้ CS17, น ้ำหนักบรรทกุ 1000 กรัม, 1000 รอบ 

    

วธิกีารใชง้าน     

     

  

อัตตรำสว่นกำรผสม สว่น เอ สว่น บ ี

โดย ปรมิำตร 4 1 

โดยน ้ำหนัก 5.5 1 

   
 

 

 

     

วธิกีำรใชง้ำน Airless Spray Air Spray Brush / Roller 

เจอืจำงดว้ย CT-30 5-10 15-20 10-15 

เครือ่งมอืทีใ่ช ้ กรำโค 421 

กรำโค 423 

ปืนพน่ส ี

(Iwata) 

ลกูกลิง้ขนสัน้ 

(Stanley) 

แปรงทำส ี

แรงดนั 150-180 Kg/cm2 3-4 Kg/cm2 - 

 
 

     

แนะน ำใหผ้สมสสีว่น เอ และสว่น บ ีตำมอตัรำสว่นทีก่ ำหนดใหเ้ขำ้กนักอ่นเจอืจำงดว้ยทนิเนอรใ์นปรมิำณที่

แนะน ำ จำกนัน้กวนสว่นผสมตอ่ไปอกี 2-3 นำท ีจนเป็นเนือ้เดยีวกนั แลว้ตัง้ทิง้ไว ้5 นำท ีกอ่นน ำไปใชง้ำน 

        

ระบบการใชง้าน     

 กำรเตรยีมพืน้ผวิ      

- พืน้ผวิเหล็ก 

  

 : ใหท้ ำกำรพน่ทรำยใหไ้ดต้ำมมำตรฐำน SSPC-SP10 หรอื SIS Sa 2.5 หรอื NACE No.2 หรอืตำม 

    มำตรฐำนกำรเตรยีมพืน้ผวิของสรีองพืน้ทีเ่ลอืกใชง้ำนระบไุว ้หรอืตำมทีม่กีำรก ำหนด Spec. ไว ้

 : พืน้ผวิตอ้งสะอำดปรำศจำกครำบสนมิ ครำบไขมนั ครำบเกลอื สิง่สกปรก และฝุ่ นผงตำ่งๆ พืน้ผวิตอ้ง 

   แหง้สนทิทกุครัง้กอ่นกำรทำส ีควรรบีทำสรีองพืน้ทนัทหีลงัจำกกำรเตรยีมพืน้ผวิ เรยีบรอ้ยแลว้ภำยใน  

   4 ชัว่โมง เพือ่ป้องกนักำรสนมิเกดิใหม ่

- ผนังคอนกรตี /ปนูฉำบ 

  

   : ใหท้ ำกำรขดูแซะเศษปนู หรอืสิง่ปลอมปนตำ่งๆออกใหห้มด กรณีทีพ่ืน้ผวิมฟิีลม์สเีดมิทีเ่สือ่มสภำพ 

   เสยีกำรยดึเกำะ ใหข้ดูแซะออกใหไ้ดม้ำกทีส่ดุ แลว้จงึท ำควำมสะอำดพืน้ผวิใหป้รำศจำกครำบไขมนั 

   สิง่สกปรก และฝุ่ นผงตำ่งๆ กอ่นกำรทำสพีืน้ผวิตอ้งแหง้สนทิ (เชค็ควำมชืน้ได ้< 14%) 

        กอ่นการเคลอืบช ัน้ถดัไป 

 : ท ำกำรเชด็ท ำควำมสะอำดพืน้ผวิฟิลม์สดีว้ยตวัท ำละลำยทีเ่หมำะสมเพือ่ก ำจัดครำบฝุ่ น, ครำบไข, น ้ำมนั  

   จำรบ,ี ยำงมะตอย, ครำบเกลอื, สิง่สกปรก และสิง่ปนเป้ือนตำ่งๆ ทีเ่กำะบนฟิลม์สดีว้ยทกุครัง้กอ่น 

   เคลอืบสชีัน้ตอ่ไป ตำม SSPC-SP1 

 : หำกทิง้ฟิลม์สไีวเ้กนิ 7 วนัใหท้ ำกำรขดัพืน้ผวิของฟิลม์สดีว้ยกระดำษทรำย เบอร ์320-400 เพือ่เพิม่กำร 

   ยดึเกำะระหวำ่งชัน้ของฟิลม์ส ีหลงัจำกนัน้เชด็ ท ำควำมสะอำดตอ่ดว้ยตวัท ำละลำยทีเ่หมำะสมตำม  

   SSPC-SP1 กอ่นทีจ่ะเคลอืบส ี
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 : กรณีพืน้ผวิทีเ่ป็นรอ่งหลมุ ขรขุระไมส่ม ำ่เสมอ ใหท้ ำกำรอดุโป๊ว ซอ่มแซมดว้ยวสัดอุดุโป๊ว Epoxy Putty  

   หลงัขัน้ตอนกำรทำสรีองพืน้เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ จำกนัน้ขดัตกแตง่ใหเ้รยีบรอ้ย 

         

ระบบการทาส ี    

• งำนปกป้องพื้นผิวเหล็ก และงำนผนัง

คอนกรตี / ปนูฉำบ 

 : สรีองพืน้ & สทีบัหนำ้ โคล ทำร ์อพ็ีอกซี ่125 ไมครอน x 2 เทีย่ว 

• ขอ้แนะน ำกำรปฎบิตังิำน    : ควำมชืน้สมัพทัธใ์นบรรยำกำศทีเ่หมำะสมตอ้งไมเ่กนิ 85% RH 

 : อณุหภมูขิองพืน้ผวิตอ้งสงูกวำ่ 10 oC และสงูกวำ่จดุน ้ำคำ้งอยำ่งนอ้ย 3 oC เพือ่ป้องกนักำรเกดิหยดน ้ำ 

   บนพืน้ผวิ ซึง่จะมผีลตอ่กำรยดึเกำะ และกำรแหง้แข็งของฟิลม์สไีด ้

    

การเก็บรกัษา    

• สภำวะกำรเก็บรักษำ    : สนิคำ้จ ำเป็นตอ้งเก็บรักษำตำมขอ้ก ำหนด ควรเก็บในทีแ่หง้ มอีำกำศถำ่ยเทด ีไมค่วรเก็บในทีร่อ้น 

   และไมใ่หถ้กูแสงแดดโดยตรง 

• อำยผุลติภัณฑ ์    : 24 เดอืน ทีอ่ณุหภมู ิ30-35 oC 

 : สนิคำ้จ ำเป็นตอ้งเก็บรักษำตำมขอ้ก ำหนด ควรเก็บในทีแ่หง้ มอีำกำศถำ่ยเทด ีควรปิดฝำใหแ้น่น 

   ตลอดเวลำ ไมค่วรเก็บในทีร่อ้นและไมใ่หถ้กูแสงแดดโดยตรง 

    

ขอ้มลูสขุภาพและความปลอดภยั  : กรณุำดขูอ้ควรระวงัทีต่ดิไวห้นำ้กระป๋อง กำรท ำงำนสคีวรท ำในทีท่ีอ่ำกำศถำ่ยเทไดส้ะดวก อยำ่สดู   

   หำยใจเอำละอองสเีขำ้ไปโดยตรง ควรใสห่นำ้กำกเมือ่ท ำกำรพน่ส ีและพยำยำมเลีย่งมใิหส้มัผสัผวิหนัง  

   โดยตรง ถำ้สสีมัผสัผวิหนังควรลำ้งดว้ยน ้ำสะอำด และสบูท่นัท ีหำกกระเด็นเขำ้ตำควรลำ้งดว้ยน ้ำสะอำด 

   ทนัทแีลว้รบีไปพบแพทย ์

 : รำยละเอยีดดำ้นควำมปลอดภัยเกีย่วกบักำรใชผ้ลติภัณฑ ์ระบไุวใ้นเอกสำรขอ้มลูควำมปลอดภัย (SDS) 

    

การสงวนสทิธิเ์รยีกรอ้ง   

 

     รำยละเอยีดขำ้งบนนีไ้ดม้ำโดยกำรทดลองและจำกประสบกำรณ์ทีผ่ำ่นมำ เนือ่งจำกสถีกูน ำไปใชใ้น 

      ภำวะแตกตำ่งกนั เรำจงึไมส่ำมำรถรับประกนัสิง่อืน่ใดนอกจำกคณุภำพของสเีทำ่นัน้ บรษัิทขอสงวน 

   

สทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงขอ้มลู โดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ 

 

 

ทบทวนครัง้ที ่2                                         : 10/2561 
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