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Remark: This technical data sheet replaces al previous versions. The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of 
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 ขอ้มูลทางเทคนคิ 

องคป์ระกอบหลัก โพลยีรูเีทน 

ลักษณะ เนื้อครมีขน้ 

การแข็งตัว แข็งตัวดว้ยความชืน้ 

ระยะเวลาแข็งตัวทีผ่วิ (20 °C /65% RH)* 40 นาท ี

ระยะเวลาการแข็งตัว (20 °C /65% RH)* 2 มม. ตอ่ 24 ชม. 

คา่ความแข็ง 29 ± 5 Shore A 

ความถว่งจ าเพาะ 1.24 กรัม/มล. 

การคนืตัวจากการยดืหยุน่ (ISO 7389)** > 80% 

อัตราการเสยีรูปทรงสงูสดุตามมาตรฐาน ± 25% 

ความสามารถทนอณุหภมู ิ - 30 °C  ถงึ  90 °C 

ก าลังรับแรงดงึสงูสดุ (ISO 37)** 1.16 N/mm2 

มอดลูัสความยดืหยุน่ 100% (ISO 37)** 0.6 N/mm2 

การยดืตัวสงูสดุ ณ จุดขาด (ISO 37)** >800% 

อณุภมูกิารท างาน 5 °C – 35 °C 

(*) ตัวเลขดังกลา่วนัน้ มคี่าแปรผันตามอณุหภมู ิความชืน้ วัสดทุีท่ าการตดิตัง้ใชง้าน ซึง่อาจมคีา่แตกตา่งไปจากชดุขอ้มลูทีใ่หไ้ว.้ 

(**) ขอ้มลูนี้เป็นผลการทดสอบจากผลติภัณฑท์ีแ่หง้สมบรูณ์แลว้. 

รายละเอยีด 

Soudaflex 20 LM เป็นผลติภัณฑย์าแนวโพลยีรูเีทน สว่นผสม

เดีย่ว ยดืหยุน่ตัว คณุภาพสงู 

 

คณุสมบตั ิ

● ใชง้านง่าย  

● มคีวามยดืหยุน่ทนนานหลังการแหง้ตัว  

● เกาะยดึตดิไดด้ใีนหลากหลายพืน้ผวิ  

● สทีนทานตอ่สภาพอากาศและรังสยีวู ี 

● ชนดิ Low Modulus 

● ไมม่กีารเกดิฟองอากาศขณะท าการแหง้ตัว ทัง้ในสภาวะ

ความชืน้และอณุหภมูสิงู 

● มคีวามทนทานตอ่สารเคมหีลายชนดิ 

● ทาสทีับได ้

 

การใชง้าน 

● รอยตอ่ในอาคารทีม่กีารเคลือ่นตัวสงู 

● รอยตอ่ระหว่างวงกบหนา้ต่าง / ประต ูกับผนัง  

● รอยตอ่เพือ่การขยายตัวระหวา่งวัสดทุีแ่ตกตา่งกัน  

● รอบตอ่ทีม่กีารเคลือ่นทีส่งู 

 

ขนาดบรรจุ 

ส ี: ขาว เทาคอนกรตี 

หลอดบรรจุ: หลอดฟลอยขนาด 600 ml ส าหรับปืนยงิกาวขนาด 

มาตรฐาน 

 

การเก็บรกัษา 

12 เดอืนโดยไมเ่ปิดใช ้เก็บไวใ้นทีเ่ย็นและแหง้ทีอ่ณุหภมู ิ

ระหวา่ง +5°C ถงึ +25°C 

ความตา้นทานสารเคม ี

มคีวามทนทานในชว่งระยะเวลาหนึง่ตอ่น ้าทะเล ไอทะเล น ้ายา

ท าความสะอาด คราบน ้ามัน คราบเชือ้เพลงิ กรดออ่นและดา่ง

ออ่นๆ(ควรท าการทดสอบกอ่นใชง้านจรงิ) 

มคีวามทนทานต ่าตอ่สารระเหยประเภทอะโรมาตกิ กรดขน้ 

สารประกอบคลอรเีนตไฮโดรคารบ์อน 

 

พืน้ผวิใชง้าน 

พืน้ผวิ : พืน้ผวิทั่วไปในอาคาร เชน่ อฐิกอ่ คอนกรตี โลหะ 

สภาพพืน้ผวิ : สะอาด แหง้ ปราศจากฝุ่นหรอืคราบไขมัน การ

เตรยีมพืน้ผวิวัสดุ ุ: หากมคีวามจ าเป็น ใหใ้ชร้องพืน้ Primer 

100 ส าหรับพืน้ผวิทีม่รูีพรุน ส าหรับพืน้ผวิทีไ่มม่รูีพรุน ไม่

จ าเป็นตอ้งใชร้องพืน้ 

ไมส่ามารถยดึเกาะพืน้ผวิกระจก ไมส่ามารถยดึเกาะพืน้ผวิของ 

วัสดปุระเภท PE, PP, PTFE (Teflon®) และบทิมูนัิส 

(Bituminous) ได ้ 

แนะน าใหท้ าการทดสอบความการยดึเกาะ และความเขา้ กันได ้

กอ่นการใชง้านจรงิ หากใชก้ับวัสดปุระเภทบทิมูนัิส หรอื

ทองแดงอาจท าใหผ้ลติภัณฑ ์เปลีย่นสไีด ้สแีละสารเคลอืบบาง

ชนดิทีใ่ชเ้คลอืบอะลมูเินียมอาจ สง่ผลตอ่ การยดึเกาะได ้

แนะน าใหท้ าการทดสอบความการยดึเกาะ  

 

ขนาดรอยตอ่:   

ความกวา้งรอยตอ่ต ่าสดุ : 5 mm   

ความกวา้งรอยตอ่สงูสดุ : 40 mm   

ความลกึรอยตอ่ต ่าสดุ : 5mm  

ขนาดวัสดยุาแนวทีแ่นะน า : 

ความกวา้ง = 2 เทา่ของความลกึ ควรหลกีเลีย่งไมใ่หเ้กดิการ

ยดึเกาะทัง้ 3 ดา้น  
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วธิกีารใชง้าน:  

วธิกีารใช ้: ตดิพืน้ผวิโดยใชปื้นยงิกาวแบบใชม้อืหรอื ชนดิอัด

ลม   

การท าความสะอาด : Surface Cleaner ท าความสะอาดทันที

หลังจากเสร็จสิน้การใชง้าน   

การแตง่ผวิ : ใชน้ ้าผสมสบูห่รอืใชช้ดุผลติภัณฑข์อง Soudal  

การซอ่มแซมผวิงาน: ใชผ้ลติภัณฑ ์Soudaflex 20LM  

  

ค าแนะน าทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยั:   

ค านงึถงึสขุอนามัยของการท างานอยา่งสม ่าเสมอ  ศกึษา

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์ 

  

หมายเหต:ุ   

● Soudaflex 20 LM สามารถทาสนี ้าอะคลลิคิทับได ้แตห่าก

ตอ้งการทาสชีนดิอืน่ทับ ควรท าการทดสอบการใชง้าจรงิกอ่น

ทกุครัง้ 

● Soudaflex 20 LM สามารถทนทานตอ่รังสยีวูไีดย้กเวน้ไดรั้บ

ความรุนแรงของสภาพอากาศทีห่นักหน่วง อาจสง่ผลตอ่

ประสทิธภิาพการทดทานได ้

● หากไดร้ับหรอืสัมผัสกับสารเคมบีางประเภท หรอืรังสยีวูทีีแ่รง

มาก ๆ อาจท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของสเีล็กนอ้ย ซึง่ไม่

สง่ผลทางดา้นเทคนคิของวัสด ุ

● ไมค่วรตดิตัง้ยาแนวทับกับซลิโิคนทียั่งไมแ่หง้ พืน้ผวิทีม่คีราบ

แอลกอฮอล ์หรอืน ้ายาท าความสะอาดชดิอืน่ทีเ่ป้ือนบนพืน้ผวิ 

● Soudaflex 20 LM ไมส่ามารถเป็นยาแนวปิดผวิเพือ่ความสวน

งามภายนอกได ้ 

● ไมค่วรตดิตัง้ยาแนวบนแผ่นหรอืวัสดปุระเภทโพลคีารบ์อเนต 

● ไมค่วรใช ้Soudaflex 20 LM ตดิตัง้บนหนิออ่น แผ่นแกรนติ 

● หลกีเลีย่งการตดิตัง้ยาแนวบนวัสดปุระเภท บทิเูมน ทาร ์

พลาสตกิชนดิ EPDM บวิทวิ อโีอพรนี เนื่องจากอาจท าใหย้า

แนวไมย่ดึเกาะกบัพืน้ผวิไดเ้ต็มที ่อาจท าใหเ้กดิการสญูเสยีการ

ยดึเกาะกับพืน้ผวิได ้

● ไมค่วรตดิตัง้ Soudaflex 20 LM กับหนา้งานทีม่กีารสัมผัสน ้า

หรอืความชืน้อยา่งตอ่เนื่อง เป็นระยะเวลานาน ๆ ไมแ่นะน าใหใ้ช ้

งานในการตดิตัง้งานอควาเรยีม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานทีไ่ดร้บั 

● ASTM C-920 Type S, Grade NS, Class 35, Use T, NT, A 

and M 

● ISO 11600 F 25 LM 

 

ขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม:  

มาตรฐาน LEED :  

Soudaflex 20LM มคีณุสมบัตติามเกณฑม์าตรฐาน LEED ใน

ดา้น วัสดทุีม่กีารปลอ่ยสารพษิในระดับต ่า:  

วัสดตุดิยดึและยาแนว ตามมาตรฐาน SCAQMD ขอ้ก าหนดที ่

1168 USGBC LEED®2009 Credit 4.1: วัสดตุดิยดึและยาแนว

ทีม่กีาร ปลอ่ยสารระเหยในระดับต ่า 

  

ความรบัผดิชอบ:  

เนื้อหาในเอกสารทางดา้นเทคนคิฉบับนี้มาจากการทดสอบ,  

การตรวจสอบ, และประสบการณ์ซึง่ไมม่ผีลในความรับผดิชอบ 

ใด ๆ เกดิขึน้ ผูใ้ชง้านควรตรวจสอบความเหมาะสมของ 

ผลติภัณฑก์ับการใชง้าน 


