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ขอ้มลูทางเทคนคิ: 
 

สารประกอบหลัก MS Polymer® 

การเกาะยดึตดิ ป้ายตดิกบัพืน้ผวิอยา่งสมํา่เสมอ 

การแหง้ตวั ทําปฏกิริยิากับความชืน้ในอากาศ 

การกอ่ตวัของพืน้ผวิ* (20°C / 65% / R.H.) ประมาณ 10 นาท ี

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

ความแข็ง  25 ± 5 การทดสอบชนดิ Shore A 

ความถว่งจําเพาะ 1.45 g/ml 

การฟ้ืนกลบัความยดืหยุน่ (ISO 7389) > 70% 

ความสามารถในการเคลือ่นตวั ± 25% 

ความตา้นทานตอ่อณุหภมูเิมือ่แหง้เต็มที ่ -40oC ถงึ +90oC 

ความทนตอ่แรงฉีกขาด (DIN 53504) 1.30 N/mm2 

คา่มอดลูสัของสภาพความยดืหยุน่ 100% (DIN 53504) 0.36 N/mm2 

การยดืตวั ณ จดุขาด (DIN 53504) > 900% 

อณุหภมูใิชง้าน 5 oC  35 oC 

 (*) คา่เหลา่นีแ้ปรผันตามสภาพแวดลอ้ม เชน่ อณุหภมู,ิ ความชืน้, และชนดิของวสัดพุืน้ผวิ เป็นตน้ 

 

ผลติภณัฑ:์  
Soudaseal 215LM เป็นผลติภัณฑอ์ดุรอยตอ่ซลีแลนท ์ 
ชนดิเป็นกลาง คณุภาพสงู มสีว่นประกอบหลกัชนดิเดยีว 
ทีม่คีวามยดืหยุน่ ผลติจาก MS โพลเิมอร ์
 
คณุสมบตั:ิ  
 ผา่นการทดสอบและมคีณุสมบตัติามมาตรฐาน  

ISO 11600-F-25LM 
 แรงยดึสงูเกอืบสําหรับทกุ ๆ พืน้ผวิ แมพ้ืน้ผวิทีเ่ปียก

เล็กนอ้ย 
 เกาะยดึตดิและสามารถขึน้รปูไดด้เียีย่ม  

ในทกุสภาพอากาศ 
 มคีวามยดืหยุน่ทนนานหลงัการแหง้ตวั 
 ไมม่กีารกอ่ตวัของฟองอากาศแมใ้ชใ้นสภาวะอากาศ 

ทีม่อีณุหภมูสิงูหรอืชืน้  
 ไมม่กีลิน่ 
 ไมต่อ้งใชส้ารเคลอืบสเีนือ้ไมบ้นพืน้ผวิทีต่ดิ 

(ยกเวน้บรเิวณทีอ่าจมแีรงดนัของน้ํา) 
 สามารถทาทับดว้ยสทีีใ่ชน้ํ้าเป็นตวัทําละลายได ้
 ใหค้า่สคีงทีแ่ละตา้นทานตอ่รังสยีวู ี
 ไมม่สีว่นผสมของสารไอโซไซยาเนต (Isocyanate),  

ตวัทําละลาย, ฮาโลเจนและกรด 
 
 
 
 
 
 

การใชง้าน:  
 เชือ่มรอยตอ่ในอาคาร เชน่ รอยตอ่ในอาคารสําเร็จรปู, 

กรอบประตแูละหนา้ตา่ง เป็นตน้ 

 เชือ่มรอยตอ่ในงานเดนิเรอืและรถยนต ์

 เชือ่มรอยตอ่ของแผน่อะลมูเินยีมคอมโพสติบรเิวณกรอบ
ภายนอกอาคาร (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ)  

 การใชง้านทีม่กีารทาสทัีบชิน้งานดว้ยสทีีล่ะลายดว้ยน้ํา
และน้ํามันเคลอืบเงา  

 
บรรจภุณัฑ:์ 
ส:ี ขาว, สหีนิธรรมชาต,ิ สเีบจเขม้, น้ําตาล, เทาคอนกรตี, เทา, 
สเีทาบะซอลต,์ ดํา, เทากลาง 
หลอดบรรจ:ุ หลอดขนาด 290 ml หลอดฟอยลข์นาด 600 ml 
(บรรจภัุณฑล์ักษณะอืน่ตามสัง่) 
 
อายกุารเก็บรกัษา:  
12 เดอืนโดยไมเ่ปิดใช ้เก็บในทีเ่ย็นและแหง้ทีอ่ณุหภมูริะหวา่ง 
+5°C ถงึ +25°C 
 
ความตา้นทานตอ่สารเคม:ี 
มคีณุสมบตัติา้นทานตอ่น้ํา, ตวัทําละลายอะลฟิาตคิ,  
มเินอรอลออย, คราบไขมัน,  กรดและดา่งอนนิทรยีเ์จอืจาง,  
มคีวามตา้นทานตํา่ตอ่ตวัทําละลายอะโรมาตกิ, กรดเขม้ขน้  
และคลอรเินเตตไฮโดรคารบ์อน 
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พืน้ผวิใชง้าน: 
ชนดิ: พืน้ผวิท่ัวไปในอาคาร, อะลมูเินยีม, หนิ, พืน้ไม,้ พวีซี ีฯลฯ 
สภาพพืน้ผวิ:  สะอาด แหง้ ปราศจากฝุ่ นละอองหรอืคราบไขมัน 
การเตรยีมพืน้ผวิวัสด:ุ พืน้ผวิวัสดเุรยีบสามารถเตรยีมพืน้ผวิได ้
โดยใช ้Surface Activator พืน้ผวิทีม่รีพูรนุทีช่บุดว้ยน้ําควรทา
ดว้ยสารเคลอืบไพรเมอร ์150  
แนะนําใหท้ดสอบการเกาะยดึพืน้ผวิกอ่นใชง้าน 
 
ขนาดรอยตอ่:  
ความกวา้งรอยตอ่ตํา่สดุ: 5 mm  
ความกวา้งรอยตอ่สงูสดุ: 30 mm 
ความลกึรอยตอ่ตํา่สดุ:  5mm  
ขนาดรอยตอ่แนะนํา:  ความกวา้ง = 2 เทา่ของความลกึรอยตอ่ 
 

วธิกีารใชง้าน: 
อณุหภมูกิารใชง้าน: ระหวา่ง +5oC ถงึ +35 oC 

วธิกีารใช:้ ตดิพืน้ผวิโดยใชปื้นยงิกาวแบบใชม้อืหรอืชนดิอดัลม 

การทําความสะอาด: ใชเ้หลา้ขาวหรอื Surface Cleaner ทํา
ความสะอาดทันทหีลงัจากเสร็จสิน้การทํางานหรอืกอ่นแหง้ตวั 
การตกแตง่ผวิงาน: ใชน้ํ้าผสมสบูก่อ่นการแหง้ตวัของพืน้ผวิ 
การซอ่มแซมผวิงาน:  
ใชผ้ลติภัณฑอ์ดุรอยตอ่ Soudaseal 215LM 

 
คาํแนะนําทางดา้นสขุภาพและความปลอดภยั:  
ประยกุตใ์ชส้ขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมท่ัวไป 

ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์
 
หมายเหต:ุ 
 ผลติภัณฑน์ีส้ามารถทาสทีีใ่ชน้ํ้าเป็นตวัทําละลายทับได ้

แตเ่นือ่งจากมคีวามหลากหลายของผลติภัณฑส์แีละน้ํายา
เคลอืบเงาในทอ้งตลาด แนะนําใหทํ้าการทดสอบความเขา้
กนัไดก้อ่นใชง้าน  

 ระยะเวลาในการแหง้ตวัของสทีีใ่ชอ้ลัคดิเรซิน่เป็นสว่นผสม
อาจเพิม่ขึน้  

 ผลติภัณฑน์ีไ้มส่ามารถใชอ้ดุรอยตอ่ในงานตดิกระจกได ้
 ผลติภัณฑน์ีเ้หมาะสําหรับใชก้บัวัสดหุนิธรรมชาตทิีม่ขีนาด

จดุตอ่เหมาะสมกับระยะการเคลือ่นตวัของจดุตอ่ระหวา่ง
การใชง้าน  

 ควรระวังอยา่ใหผ้ลติภัณฑห์กบนพืน้ผวิงานระหวา่งการใช ้
งาน 

 

มาตรฐานผลติภณัฑ:์ 
 Belgium : ATG 98/2241 (ISO 11600-F-25LM)  

 Germany : MPA-NRW 22-0902 5 98 to DIN 18540-F  

 UK : BBA SC 007/01 (ISO 11600-F-25LM  

 New Zealand : BRANZ Appraisal Nr 419 
 
 
 

 
ขอ้กาํหนดา้นสิง่แวดลอ้ม: 
มาตรฐาน LEED 
Soudalseal 215LM มคีณุสมบตัติามมาตรฐาน LEED ในดา้น
วัสดทุีม่กีารปลอ่ยสารพษิในระดบัตํา่: วัสดตุดิยดึและอดุรอยร่ัว
ตามมาตรฐาน SCAQMD ขอ้ที ่1168 USGBC LEED®2009 
Credit 4.1: วัสดตุดิยดึและอดุรอยร่ัวทีม่กีารปลอ่ยสารพษิ
ทางดา้นสารอนิทรยีร์ะเหยในระดับตํา่ 
 
ความรบัผดิชอบ:  
เนือ้หาในเอกสารทางดา้นเทคนคิฉบบันีม้าจากการทดสอบ,  
การตรวจสอบ, และประสบการณ์ซึง่ไมม่ผีลในความรับผดิชอบ 

ใด ๆ ผูใ้ชง้านควรตรวจสอบความเหมาะสมของผลติภัณฑ ์
กบัการใชง้าน 


