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ขอ้มลูทางเทคนคิ: 
 

สารประกอบหลัก พอลไิซลอกเซน (Polysiloxane) 

การเกาะยดึตดิ ป้ายตดิกบัพืน้ผวิอยา่งสมํา่เสมอ 

การแหง้ตวั ทําปฏกิริยิากับความชืน้ในอากาศ 

การกอ่ตวัพืน้ผวิ* (20°C / 65% R.H.) ประมาณ 7 นาท ี

ความเร็วในการแหง้ตวั * (20°C / 65% R.H.) ประมาณ 2 mm/24h 

ความแข็ง 20 ± 5 ในการทดสอบชนดิ Shore A 

ความหนาแน่น ประมาณ 1.03 g/ml (โปรง่แสง ขาวใส) 

ประมาณ 1.25 g/ml (ส)ี 

การฟ้ืนกลบัความยดืหยุน่ (ISO 7389)  > 90 % 

อตัราการเสยีรปูทรงสงูสดุตามมาตรฐาน 25 % 

ความตา้นทานตอ่อณุหภมู ิ -60°C → 120°C 

แรงดงึสงูสดุ (DIN 53504)  1.50 N/mm² 

คา่มอดลูสัของสภาพความยดืหยุน่ 100% (DIN 53504)  0.40 N/mm² 

การยดืตวั ณ จดุขาด (DIN 53504) 800 % 800 % 

อณุหภมูใิชง้าน 5°C → 35°C 

 (*) คา่เหลา่นีแ้ปรผันตามสภาพแวดลอ้ม เชน่ อณุหภมู,ิ ความชืน้, และชนดิของวสัดพุืน้ผวิ เป็นตน้
 

รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ 
Silirub AC เป็นผลติภัณฑอ์ดุรอยร่ัวซลีแลนทค์ณุภาพสงู         
มสีว่นประกอบหลกัชนดิเดยีวทีม่คีวามยดืหยุน่ ผลติจากซลิโิคน 
 
คณุสมบตั:ิ 
 ใชง้านงา่ย 

 สทีนทานตอ่สภาพอากาศและรังสยีวู ี
 มคีวามยดืหยุน่ทนนานหลงัการแหง้ตวั 
 เกาะยดึตดิไดด้ใีนทกุพืน้ผวิ 
 มกีลิน่ของกรดอะซติกิท่ัวไป 
 
การใชง้าน: 
 ใชใ้นงานอดุรอยตอ่ในอาคารและงานกอ่สรา้ง 
 งานตดิกระจกและอดุรอยตอ่ 

 งานตดิจดุเชือ่มตอ่ 

 อดุกนัรอยร่ัวในตูเ้ย็นและภาชนะบรรจตุา่ง ๆ 
 อดุกนัรอยร่ัวในเครือ่งปรับอากาศ 

 
บรรจภุณัฑ:์ 
ส:ี ใส, ขาว, เทา, ดํา, น้ําตาล, บรอนซ,์ น้ําตาลออ่น, ส ีacajou 
(สมีะฮอกกาน ี
หลอดบรรจ:ุ หลอดขนาด 310 ml, หลอดฟอยลข์นาด 300 ml 
และ 600ml 
 
 
 
 

 
อายกุารเก็บรกัษา:  
12 เดอืนโดยไมเ่ปิดใช ้เก็บในทีเ่ย็นและแหง้ทีอ่ณุหภมูริะหวา่ง 
+5°C ถงึ +25°C 
 
พืน้ผวิใชง้าน:  
ชนดิ: พืน้ผวิโดยท่ัวไปในอาคาร ไมส่ามารถใชก้บัพืน้ผวิพวีซีไีด ้
สภาพพืน้ผวิ: สะอาด แหง้ ปราศจากฝุ่ นหรอืคราบไขมัน 
การเตรยีมพืน้ผวิวัสด:ุ พืน้ผวิทีม่รีพูรนุทีช่บุดว้ยน้ําควรทาดว้ยสาร
เคลอืบไพรเมอร์ 150  ไมจํ่าเป็นตอ้งใชส้ารเคลอืบไพรเมอร์
สําหรับพืน้ผวิเรยีบ (ไมม่รีพูรนุ) ไมส่ามารถยดึเกาะพืน้ผวิของ
วัสดปุระเภท PE, PP, PTFE (Teflon®) และบทิมูนัิส 
(bituminous) ได ้ 
แนะนําใหท้ดสอบความเขา้กนัไดก้อ่นใชง้าน 
 
ขนาดรอยตอ่:  
ความกวา้งรอยตอ่ตํา่สดุ: 5 mm  
ความกวา้งรอยตอ่สงูสดุ: 30mm  

ความลกึรอยตอ่ตํา่สดุ: 5 mm 
ขนาดการอดุรอยตอ่ทีแ่นะนํา:  
ความกวา้งรอยตอ่ = 2 เทา่ของความลกึรอยตอ่ 
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วธิกีารใชง้าน: 
วธิกีารใช:้ ตดิพืน้ผวิโดยใชปื้นยงิกาวแบบใชม้อืหรอืชนดิอดัลม  
การทําความสะอาด: ใชเ้หลา้ขาว หรอื Surface Cleaner ทํา
ความสะอาดทันทหีลงัจากเสร็จสิน้การใชง้าน  
การขดัเงา: ใชน้ํ้าผสมสบูห่รอืใชช้ดุผลติภัณฑข์องSoudal กอ่น
ทําการขดัชิน้งาน 
การซอ่มแซมผวิงาน: ใชผ้ลติภัณฑอ์ดุรอยร่ัว Silirub AC 
 
คาํแนะนําทางดา้นสขุภาพและความปลอดภยั:  
ประยกุตใ์ชส้ขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมท่ัวไป 

ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์
 
หมายเหต:ุ  
 เนือ่งจากคณุสมบตัติามธรรมชาตขิองกรด อาจทําใหโ้ลหะ

บางชนดิ (เชน่ ทองแดง, ตะกัว่ เป็นตน้) ไดรั้บผลกระทบ 

 ไมค่วรใชก้บัวัสดทุีเ่ป็นหนิธรรมชาต ิเชน่ หนิออ่น, 
หนิแกรนติ ฯลฯ (ทําใหเ้กดิคราบหรอืรอยเป้ือน) ควรใช ้
ผลติภัณฑ ์Soudal Silirub MA หรอื Silirub+ S8800 ใน
งานลกัษณะดงักลา่วแทน 

 หลกีเลีย่งการสมัผัสโดยตรงกบัการปิดผนกึชัน้ทีส่องของ
ฉนวนแกว้ (ฉนวนกนัความรอ้น) และฟิลม์ PVB ในกระจก
นริภัย 

 หากไมถ่กูรังสยีวูอีาจทําใหผ้ลติภัณฑอ์ดุรอยร่ัวเปลีย่นสไีด ้

 ในสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นกรดหรอืในหอ้งมดื ซลิโิคนสขีาวอาจ
เปลีย่นเป็นสเีหลอืงไดเ้ล็กนอ้ย หากโดนแสงแดดสขีอง
ซลิโิคนจะกลบัไปเป็นสเีดมิ 

 เมือ่ทําการเคลอืบผวิโดยใชส้ารเคลอืบผวิหรอืสารละลายที่
เป็นสบู ่ควรแน่ใจวา่พืน้ผวิไมไ่ดส้มัผัสกบัสารเคลอืบผวินี ้ซึง่
จะทําใหก้าวไมย่ดึตดิกับพืน้ผวิ ดงันัน้แนะนําใหจุ้ม่อปุกรณ์ที่
จะใชเ้คลอืบผวิลงในสารเคลอืบผวินีเ้ทา่นัน้ 

 ไมแ่นะนําใหใ้ชผ้ลติภัณฑใ์นสภาพแวดลอ้มทีถ่กูแสงแดด
โดยตรง เนือ่งจากจะทําใหผ้ลติภัณฑอ์ดุรอยร่ัวแหง้เร็ว 

 ไมค่วรใชก้บัวัสดชุนดิโพลคีารบ์อเนต ควรใชผ้ลติภัณฑ ์
Silirub PC หรอื Silirub AL แทน 

 ไมค่วรใชง้านในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารแชน้ํ่าอยา่งตอ่เนือ่ง   
 
ขอ้กาํหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม: 
มาตรฐาน LEED 
Silirub AC มคีณุสมบตัติามมาตรฐาน LEED ในดา้นวัสดทุีม่กีาร
ปลอ่ยสารพษิในระดบัตํา่: วัสดตุดิยดึและอดุรอยร่ัวตามมาตรฐาน 
SCAQMD ขอ้ที ่1168 USGBC LEED®2009 Credit 4.1: 
วัสดตุดิยดึและอดุรอยร่ัวทีม่กีารปลอ่ยสารพษิทางดา้น
สารอนิทรยีร์ะเหยในระดบัตํา่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความรบัผดิชอบ:  
เนือ้หาในเอกสารทางดา้นเทคนคิฉบบันีม้าจากการทดสอบ,  
การตรวจสอบ, และประสบการณ์ซึง่ไมม่ผีลในความรับผดิชอบ 

ใด ๆ ผูใ้ชง้านควรตรวจสอบความเหมาะสมของผลติภัณฑ ์
กบัการใชง้าน 
 


