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ขอ้มลูทางเทคนคิ: 
 
สารประกอบหลัก MS Polymer 

การเกาะยดึตดิ ป้ายตดิกบัพืน้ผวิอยา่งสมํา่เสมอ 

การแหง้ตวั ทําปฏกิริยิากับความชืน้ในอากาศ 

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

ความเร็วในการแหง้ตวั *(20°C / 65% R.H.) 2 mm/24h → 3 mm/24h 

ความแข็ง 38 ± 5 ในการทดสอบชนดิ Shore A 

ความหนาแน่น 1.04 g/ml 

การฟ้ืนกลบัความยดืหยุน่ (ISO 7389)  > 75 % 

อตัราการเสยีรปูสงูสดุทรงตามมาตรฐาน ± 20 % 

ความตา้นทานตอ่อณุหภมู ิ -40°C → 90°C 

แรงดงึสงูสดุ (DIN 53504) 2.40 N/mm² 

คา่มอดลูสัของสภาพความยดืหยุน่ 100% (DIN 53504)  0.80 N/mm² 

การยดืตวั ณ จดุขาด (DIN 53504) 300 % 300 % 

อณุหภมูใิชง้าน 5°C → 35°C 

 (*) คา่เหลา่นีแ้ปรผันตามสภาพแวดลอ้ม เชน่ อณุหภมู,ิ ความชืน้, และชนดิของวสัดพุืน้ผวิ เป็นตน้ 
 

รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ 
 
Fix ALL Crystal เป็นผลติภัณฑก์าวอดุรอยร่ัว ชนดิใส เป็นกลาง 
คณุภาพสงู มสีว่นประกอบหลักชนดิเดยีวทีม่คีวามยดืหยุน่ ผลติ
จาก MS โพลเิมอร ์
 
คณุสมบตั:ิ  

 สตูรเนือ้สารมลีักษณะใส 

 เกาะยดึตดิไดด้ใีนทกุพืน้ผวิแมใ้นสภาพทีม่คีวามชืน้  

 มคีณุสมบตัเิชงิกล (Mechanical Properties) ทีด่เียีย่ม  

 ไมม่กีอ่ใหเ้กดิเชือ้รา มสีว่นประกอบของสาร ZnP  
(สารไบโอไซคท์ีม่ปีฏกิริยิาตอ่เชือ้รา) 

 เหมาะสําหรับใชก้บังานดา้นสขุภัณฑ ์

 สามารถขึน้รปูไดด้แีมใ้นอณุหภมูตํิา่ 
 ไมม่สีารประกอบไอโซไซยาเนต, สารตวัทําละลาย, 

ฮาโลเจน, และกรด 

 ทาทับไดด้ว้ยสทีีใ่ชน้ํ้าหรอืตวัทําละลายอืน่ ๆ 
(ควรไดรั้บการทดสอบกอ่นการใชง้าน)  

 มคีวามยดืหยุน่ทนนานหลงัการแหง้ตวั 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใชง้าน: 
 ใชอ้ดุรอยร่ัวและผนกึชิน้งานในงานท่ัวไปทัง้
ภายในและภายนอกอาคาร  

 ใชผ้นกึชิน้งานทีต่อ้งการความโปรง่ใสและ
ยดืหยุน่ในงานกอ่สรา้งและงานในอาคาร  

 ใชผ้นกึชิน้งานทีต่อ้งการซอ่นรอยตอ่ใน
กระจกหรอืในวัสดอุืน่ ๆ ทีม่คีวามโปรง่ใส
สําหรับงานในอาคาร  

 ใชอ้ดุรอยตอ่ตา่ง ๆ ในหอ้งน้ําและหอ้งครัว  
 
บรรจภุณัฑ:์ 
ส ี: ใส  
หลอดบรรจ:ุ หลอดขนาด 290 ml, หลอดบบีขนาด 80 ml 
 
อายกุารเก็บรกัษา:  
12 เดอืนโดยไมเ่ปิดใช ้เก็บในทีเ่ย็นและแหง้ทีอ่ณุหภมูริะหวา่ง 
+5°C ถงึ +25°C 
 
ความตา้นทานตอ่สารเคม:ี 
มคีณุสมบตัติา้นทานตอ่น้ํา, ตวัทําละลายอะลฟิาตคิ,  
สารไฮโดรคารบ์อน, คโีตน, เอสเทอร,์ แอลกอฮอล,์ กรดแรท่ี ่
เจอืจางและสารเคมทีีเ่ป็นดา่งและน้ํา(เค็ม) มคีวามตา้นทานตํา่ 
ตอ่ตวัทําละลายอะโรมาตกิ, กรดทีม่คีวามเขม้ขน้,  
และคลอรเินเตตไฮโดรคารบ์อน 
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พืน้ผวิใชง้าน:  
ชนดิ: พืน้ผวิโดยท่ัวไปทัง้หมดในอาคาร, กระจก, พืน้ไม,้ พวีซี,ี 
พลาสตกิ, โลหะ, หนิ, คอนกรตี ฯลฯ  
สภาพพืน้ผวิ: สะอาด แหง้ ปราศจากฝุ่ นละอองหรอืคราบไขมัน 
การเตรยีมพืน้ผวิวัสด:ุ พืน้ผวิทีม่รีพูรนุทีช่บุดว้ยน้ําควรทาดว้ยสาร
เคลอืบไพรเมอร ์150 สําหรับพืน้ผวิวัสดเุรยีบสามารถเตรยีม
พืน้ผวิไดโ้ดยใช ้Surface Activator พืน้ผวิพลาสตกิมัก
กอ่ใหเ้กดิสารทีทํ่าใหเ้กดิปฏกิริยิาเคม ีดงันัน้จงึควรใชอ้ปุกรณ์
ชว่ยป้องกนั (เชน่ แผน่ฟอยลป้์องกนั) และตอ้งนําออกกอ่นทีจ่ะ
มกีารตดิผนกึ และเพือ่ใหก้ารตดิวัสดนัุน้มปีระสทิธภิาพ แนะนํา
ใหใ้ช ้Surface Activator ชว่ยในการเตรยีมผวิงาน ไมส่ามารถ
ยดึเกาะพืน้ผวิของวัสดปุระเภท PE, PP, PTFE (Teflon®) และ
บทิมูนัิส (bituminous)  
 

ขอ้สงัเกต: การยดึเกาะพืน้ผวิพลาสตกิอยา่ง PMMA  

(เชน่ Plexi® glass) โพลคิารบ์อเนต (เชน่ Makrolon® หรอื 
Lexan®) ในการใชง้านทีม่แีรงดงึ สามารถทําใหแ้รงดงึมขีนาด
เพิม่ขึน้และเกดิรอยรา้วในพืน้ผวิเหลา่นีไ้ด ้ไมแ่นะนําใหนํ้า
ผลติภัณฑไ์ปใชใ้นงานลกัษณะดงักลา่ว 
  
ขนาดรอยตอ่:  
ความกวา้งการผนกึยดึตํา่สดุ: 1 mm 
ความกวา้งรอยตอ่ตํา่สดุ: 5 mm  
ความกวา้งการผนกึยดึสงูสดุ: 3 mm 
ความกวา้งรอยตอ่สงูสดุ: 10 mm  

ความลกึรอยตอ่ตํา่สดุ: 5 mm 
 
วธิกีารใชง้าน:  
วธิกีารใช:้ ตดิพืน้ผวิโดยใชปื้นยงิกาวแบบใชม้อืหรอืชนดิอดัลม  
การทําความสะอาด: ใช ้Fix All Cleaner ทําความสะอาดทันที
หลงัจากเสร็จสิน้การใชง้าน กาวอดุรอยร่ัวทีต่ดิแน่นสามารถเอา
อออกไดด้ว้ยการถอูอกดว้ยแรง 
การขดัผวิใหเ้งา: ใชน้ํ้าผสมสบูห่รอืใชช้ดุผลติภัณฑข์อง Soudal 
กอ่นทําการขดัผวิชิน้งาน 
การซอ่มแซมผวิงาน: ใชผ้ลติภัณฑอ์ดุรอยร่ัว Fix All Crystal 
 
คาํแนะนําทางดา้นสขุภาพและความปลอดภยั:  
ประยกุตใ์ชส้ขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมท่ัวไป 

ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต:ุ  
 ผลติภัณฑน์ีส้ามารถทาทับดว้ยสทีีใ่ชน้ํ้าเป็นสว่นผสม แต่

เนือ่งจากมผีลติภัณฑส์แีละน้ํายาเคลอืบเงาในทอ้งตลาด
มากมาย จงึแนะนําใหท้ดสอบความเขา้กนัไดก้อ่นใชง้าน 

 ระยะเวลาในการแหง้ตวัของสทีีใ่ชอ้ลัคดิเรซิน่เป็นสว่นผสม
อาจเพิม่ขึน้ 

 สามารถใชง้านผลติภัณฑก์ับพืน้ผวิทีม่คีวามหลากหลาย 
เนือ่งจากพืน้ผวิบางอยา่งเชน่ พลาสตกิ, โพลคีารบ์อรเ์นต, 
ฯลฯ อาจแตกตา่งกนัไปตามการผลติและผูผ้ลติ จงึแนะนํา
ใหทํ้าการทดสอบความเขา้กนัไดก้อ่นนําไปใชง้าน 

 ผลติภัณฑน์ีไ้มเ่หมาะทีจ่ะนําไปใชเ้พือ่การขยายจดุเชือ่มตอ่ 

 ไมค่วรใชใ้นสภาพแวดลอ้มทีม่กีารแชน้ํ่าอยา่งตอ่เนือ่ง   
 มคีวามตา้นทานตอ่รังสยีวูไีดอ้ยา่งดเียีย่มแตส่อีาจซดีลง

ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มทีร่นุแรงหรอืหลงัจากสมัผัสกบั
แสงแดดเป็นเวลานาน 

 ผลติภัณฑน์ีไ้มส่ามารถใชเ้ป็นสารอดุรอยร่ัวในงานตดิกระจก
ได ้

 ไมเ่หมาะสําหรับใชก้บังานตูเ้ลีย้งสตัวน้ํ์า 
 ไมส่ามารถใชก้บัพืน้ผวิทีเ่ป็นหนิธรรมชาตไิด ้เนือ่งจาก

พืน้ผวิทีใ่ชเ้กาะยดึจะเปลีย่นสอีนัเกดิจากตวัผลติภัณฑอ์ดุ
รอยร่ัว (มองดเูหมอืนเปียก) ซึง่สามารถมองเห็นไดผ้า่น
ผลติภัณฑอ์ดุรอยร่ัวสใีสนีจ้งึเป็นสาเหตทุีทํ่าใหด้เูหมอืน
เป็นคราบหรอืรอยเป้ือน 

 มาตรฐานสขุาภบิาลไมค่วรนํามาใชแ้ทนการทําความสะอาด
รอยตอ่นี ้การปนเป้ือนทีม่ากเกนิ คราบหรอืสารตกคา้งจาก
สบูอ่าจกอ่ใหเ้กดิเชือ้ราได ้

 
มาตรฐานผลติภณัฑ:์ 
ผา่นการทดสอบตามมาตรฐานขอ้กําหนด FDA code CFR 21 
paragr. 177.2600 (e) สําหรับการนําไปใชซ้ํ้าทีต่อ้งสมัผัสกบั
อาหารเหลว 
 
ขอ้กาํหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม: 
มาตรฐาน LEED 
ผลติภัณฑน์ีม้คีณุสมบตัติามมาตรฐาน LEED ในดา้นวัสดทุีม่กีาร
ปลอ่ยสารพษิในระดบัตํา่: วัสดตุดิยดึและอดุรอยร่ัวตามมาตรฐาน 
CAQMD ขอ้กําหนดที ่1168 USGBC LEED®2009 Credit 
4.1: วัสดตุดิยดึและอดุรอยร่ัวทีม่กีารปลอ่ยสารพษิทางดา้น
สารอนิทรยีร์ะเหยในระดบัตํา่ 
 


