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ขอ้มลูทางเทคนคิ: 
 

สารประกอบหลัก MS Polymer 

การเกาะยดึตดิ ป้ายตดิกบัพืน้ผวิอยา่งสมํา่เสมอ 

การแหง้ตวั ทําปฏกิริยิากับความชืน้ในอากาศ 

การกอ่ตวัของพืน้ผวิ (20°C/65% R.H.) ประมาณ 5 นาท ี 

ความเร็วในการแหง้ตวั *(20°C/65% R.H.) 3mm/24h 

ความแข็ง 65 ± 5 การทดสอบชนดิ Shore A 

ความหนาแน่น 1.47 g/ml 

การฟ้ืนกลบัความยดืหยุน่ (ISO 7389) > 75% 

อตัราการเสยีรปูทรงตามมาตรฐาน ± 20 % 

ความตา้นทานตอ่อณุหภมู ิ -40°C → 90°C 

แรงดงึสงูสดุ (DIN 53504) 3.50 N/mm2 3.50 N/mm2 

คา่มอดลูสัของสภาพความยดืหยุน่ 100% (DIN 53504) 2.30 N/mm2 

การยดืตวั ณ จดุขาด (DIN 53504) 400 % 

อณุหภมูใิชง้าน 5°C → 35°C 

 (*) คา่เหลา่นีแ้ปรผันตามสภาพแวดลอ้ม เชน่ อณุหภมู,ิ ความชืน้, และชนดิของวสัดพุืน้ผวิ เป็นตน้ 
 

รายละเอยีดผลติภณัฑ:์  
Fix All High Tack เป็นผลติภัณฑอ์ดุรอยร่ัว ผลติจาก MS-  
โพลเิมอร ์เกาะยดึตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
KOMO-Certified ในดา้นผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นงานกอ่สรา้ง 
BRL3107 
 

คณุสมบตั:ิ  
 เกาะยดึตดิอยา่งรวดเร็ว ลดความจําเป็นในการใชอ้ปุกรณ์

ชว่ยในการจับยดึ 

 แหง้ตวัเร็ว 
 สามารถขึน้รปูไดด้ ี

 ทนแรงเฉือนไดส้งูหลงัการแข็งตวัเต็มรปูแบบ  
(ไมใ่ชส้ารเคลอืบสเีนือ้ไม)้ 

 คงความยดืหยุน่หลงัจากแหง้ตวัและยดึตดิทนนาน 

 ไมม่ผีลกระทบจากเชือ้รา มสีว่นประกอบของสาร ZnP 
(สารไบโอไซคท์ีม่ปีฏกิริยิาตอ่เชือ้รา) 

 ไมม่กีลิน่ 

 สามารถทาทับดว้ยสทีีใ่ชน้ํ้าเป็นตวัทําละลายได ้

 ความคงทนของสดีเียีย่ม ทนทานตอ่สภาพอากาศและ 
รังสยีวู ี

 ไมม่สีารประกอบไอโซไซยาเนตและซลิโิคน 

 เกาะยดึไดด้บีนพืน้ผวิเปียก 
 
 
 
 

 
การใชง้าน: 
 ใชอุ้ดรอยร่ัวและผนึกชิน้งานทางดา้นอุตสาหกรรมและ

ภายในอาคาร  
 ใชใ้นการยดึตดิทีม่คีวามยดืหยุ่นในงานแผงกัน้, โครงร่าง

ภายนอก, และในวัสดุอืน่ ๆ ท่ัวไป (ไม,้ แผ่นไม,้ MDF, 
แผน่กระดาน ฯลฯ) 

 ใชใ้นการผนึกที่มีความยืดหยุ่นในงานโครงสรา้งรถยนต์
และงานอตุสาหกรรมทางดา้นภาชนะบรรจตุา่ง ๆ 

 ใชอ้ดุรอยตอ่ตา่ง ๆ ในหอ้งน้ําและหอ้งครัว 
 
บรรจภุณัฑ:์ 
ส:ี ดํา, เทา, เทาอะลมูเินยีม, น้ําตาลขนสตัวธ์รรมชาต ิ

หลอดบรรจ:ุ หลอดขนาด 290 ml  
 
อายกุารเก็บรกัษา:  
12 เดอืนโดยไมเ่ปิดใช ้เก็บในทีเ่ย็นและแหง้ทีอ่ณุหภมูริะหวา่ง 
+5°C ถงึ +25°C  
 
ความตา้นทานตอ่สารเคม:ี 
มคีณุสมบตัติา้นทานตอ่น้ํา, ตวัทําละลายอะลฟิาตคิ,  
สารไฮโดรคารบ์อน, คโีตน, เอสเทอร,์ แอลกอฮอล,์  
กรดแรเ่จอืจางและสารเคมทีีม่ฤีทธิเ์ป็นดา่งและน้ํา (เค็ม)  
มคีวามตา้นทานตํา่ตอ่สารตวัทําละลายอะโรมาตกิ,  
กรดทีม่คีวามเขม้ขน้ และคลอรเินเตทไฮโดรคารบ์อน 
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พืน้ผวิใชง้าน:  
ชนดิ: พืน้ผวิท่ัวไปในอาคาร, พืน้ไม,้ พวีซี,ี พลาสตกิ 
สภาพพืน้ผวิ: สะอาด แหง้ ปราศจากฝุ่ นหรอืคราบไขมัน  
การเตรยีมผลติภัณฑ:์ พืน้ผวิทีม่รีพูรนุทีช่บุดว้ยน้ําควรทาดว้ย 

สารเคลอืบไพรเมอร ์150 สําหรับพืน้ผวิวัสดเุรยีบสามารถเตรยีม
พืน้ผวิไดโ้ดยใช ้Surface Activator  

แนะนําใหท้ดสอบความเขา้กนัไดก้อ่นใชง้าน  
 

ขนาดรอยตอ่:  
ความกวา้งการผนกึยดึตํา่สดุ: 2 mm 
ความกวา้งรอยตอ่ตํา่สดุ: 5 mm  

ความกวา้งการผนกึยดึสงูสดุ: 10 mm  
ความกวา้งรอยตอ่สงูสดุ: 30 mm 

ความลกึรอยตํา่ตํา่สดุ: 5 mm 
ขนาดการอดุรอยตอ่ทีแ่นะนํา:  
ความกวา้งรอยตอ่ = 2 เทา่ของความลกึรอยตอ่ 
 
วธิกีารใชง้าน:  
วธิกีารใช:้ ตดิพืน้ผวิโดยใชปื้นยงิกาวแบบใชม้อืหรอืชนดิอดัลม 
เกลีย่ผวิใหเ้รยีบโดยใชม้ดีฉาบ 
การทําความสะอาด: ใชผ้ลติภัณฑ ์Fix All ในการทําความสะอาด
ทันทหีลงัจากเสร็จสิน้การทํางาน 

การขดัผวิใหเ้งา: ใชน้ํ้าผสมสบูห่รอืใชผ้ลติภัณฑข์อง Soudal 
Finishing Solution 

การซอ่มแซมผวิงาน: ใชผ้ลติภัณฑอ์ดุรอยร่ัว Fix All High Tack  
 
คาํแนะนําทางดา้นสขุภาพและความปลอดภยั:  
ประยกุตใ์ชส้ขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมท่ัวไป 

ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์
 
หมายเหต:ุ  
 สามารถทาทับดว้ยสทีีใ่ชน้ํ้าเป็นตัวทําละลาย แตเ่นื่องจาก

มคีวามหลากหลายของผลติภัณฑส์แีละน้ํายาเคลอืบเงาใน
ทอ้งตลาดจงึแนะนําใหท้ดสอบความเขา้กนัไดก้อ่นใชง้าน 

 ระยะเวลาในการแหง้ตวัของสทีีใ่ชอ้ัลคดิเรซิน่เป็นสว่นผสม
อาจเพิม่ขึน้ 

 สามารถใชผ้ลิตภัณฑ์กับพื้นผิวที่มีความหลากหลาย 
เนื่องจากพืน้ผวิบางอยา่ง เชน่ พลาสตกิ, โพลคีารบ์อรเ์นต 
ฯลฯ อาจแตกตา่งกันไปตามการผลติและผูผ้ลติ แนะนําให ้
ทดสอบความเขา้กนัไดก้อ่นใชง้าน 

 พืน้ผวิพลาสตกิมักก่อใหเ้กดิสารทีทํ่าใหเ้กดิปฏกิริยิาเคม ี
ควรใชอ้ปุกรณ์ชว่ยป้องกัน (เชน่ แผ่นฟอยลป้์องกัน) และ
ควรนําอุปกรณ์ช่วยป้องกันออกก่อนการตดิผนึก เพื่อการ
ติดวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ  แนะนําใหใ้ช  ้Surface 
Activator ชว่ยในการเตรยีมพืน้ผวิ 

 ผลติภัณฑน์ีไ้มส่ามารถใชอ้ดุรอยตอ่ในงานตดิกระจกได ้
 
 

 
 

 สามารถใชต้ ิดผนึกหินธรรมชาติ แต่ไม่สามารถใชอุ้ด
รอยต่อสําหรับพืน้ผวิชนิดนี้ได ้ผลติภัณฑช์นิดนี้ใชใ้นการ
ยดึตดิพืน้ผวิดา้นลา่งของกระเบือ้งหนิธรรมชาตเิทา่นัน้ 

 ควรระวังอย่าใหผ้ลติภัณฑห์กบนพืน้ผวิงานระหว่างการใช ้
งาน 

 มาตรฐานสขุาภบิาลไม่ควรนํามาใชใ้นการทําความสะอาด
รอยตอ่นี ้การปนเป้ือนทีม่ากเกนิไป, คราบ, หรอืสารตกคา้ง
จากสบูอ่าจกอ่ใหเ้กดิเชือ้ราได ้

 

มาตรฐานผลติภณัฑ:์ 
ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน NL: KOMO Certified 33275 ในดา้น
ผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นงานกอ่สรา้ง BRL3107 
 

ขอ้กาํหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม: 
มาตรฐาน LEED 
Fix All High Tack มคีณุสมบตัติามมาตรฐาน LEED ในดา้นวัสดุ
ทีม่กีารปล่อยสารพษิในระดับตํ่า: วัสดุยดึตดิและอุดรอยร่ัวตาม
มาตรฐาน CAQMD ขอ้กําหนดที ่1168 USGBC LEED® 2009 
Credit 4.1: วัสดุยึดติดและอุดรอยร่ัวที่มีการปล่อยสารพิษ
ทางดา้นสารอนิทรยีร์ะเหยในระดบัตํา่ 
 
 
 
 
 


