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 Technical Data 

องคป์ระกอบหลัก สารประกอบน ้าอะครลิคิ 

ลักษณะ เนื้อครมีขน้ 

ระบบการแหง้ แหง้โดยการคายน ้าแบบธรรมชาต ิ

ระยะเวลาการแข็งตัวทีผ่วิ* (20 °C / 65% R.H.) Ca. 20 นาท ี

ความถว่งจ าเพาะ Ca. 1.50 g/ml 

อัตราการเสยีรูปสงูสดุ  15% 

ระยะเวลาการแข็งตัว 
- ทาสทีับได ้
- แหง้สนทิทั่วรอยตอ่ 

 
• 12 ชัว่โมง 
• 28 วัน 

ความเคน้ดงึสงูสดุ (เมือ่ดงึจนขาด) 

ตามมาตรฐาน ISO 8339, เมือ่เทยีบกับคอนกรตี 
แรงดงึสงูสดุ (MPa)  
ระยะยดืทีแ่รงดงึสงูสดุ (%) 
ระยะยดืสงูสดุ 
การขาดตัวแบบ 

 

> 0.20 MPa 
> 20 % 
Ca. 150% 
Cohesive 

ความเคน้ดงึสงูสดุ (เมือ่ดงึจนขาด) 
ตามมาตรฐาน ISO 8339, เมือ่เทยีบกับอลมูเินียม 
แรงดงึสงูสดุ (MPa)  
ระยะยดืทีแ่รงดงึสงูสดุ (%) 
ระยะยดืสงูสดุ 
การขาดตัวแบบ 

 
> 0.20 MPa 
> 30 % 
Ca. 150% 
Cohesive 

อณุหภมูทิีท่นไดห้ลังตดิตัง้ -20 °C – 80 °C 

อณุหภมูกิารเก็บรักษา 5 °C – 30 °C 

ระยะยอ้ยตัว Ca. 15% (มาตรฐานDIN 52451) 

(*) these values may vary depending on environmental factors such as temperature, moisture, and type of substrates. 

รายะเอยีด 

Acryrub Exterieur Façade +เป็นกาวยาแนวชนดิพลาสโต-

อลีาสตคิแบบสารประกอบเดยีวคุณภาพสงูทีม่อีงคป์ระกอบ

หลักเป็นสารประกอบน ้าอะครลิคิ สามารถแหง้ไดไ้ว ลด

ระยะเวลาการรอคอยเพือ่ทาสทีับ เพราะเป็นสารประกอบ

เดยีวกับสนี าอะครลิคิทั่วไป และไมเ่กดิการลอกลอ่นของแผ่น

สหีลังจากการทาสทีับ มั่นใจได ้

 

คณุสมบตั ิ

• ตดิตัง้ง่าย 

• กันน ้าไดห้ลังการแหง้ตัว 

• สามารถทาสทีับได ้

• สามารถตดิตัง้ไดก้ับวัสดทุกุรูปแบบ โดยเฉพาะ

อลมูเินียม 

 

 

การตดิต ัง้ใชง้าน 

• รอยตอ่ทีม่กีารเคลือ่นตัวสงูสดุ 15% 

• เชือ่มรอยตอ่กับวัสดกุับวัสดใุนงานกอ่สรา้งอาตาร 

• รอยตอ่ระหวา่งประต ูหนา้ตา่ง งานกระจกตกแตง่

ภายในตา่ง ฯลฯ 

• ขนาดบรรจุ 

ส:ี ขาว 

ขนาดบรรจุ:หลอดแข็งขนาด 310 กรัม 

 

การเก็บรกัษา  

อายกุารเก็บรักษาที ่12 เดอืนในหอ้งทีไ่มม่คีวามชืน้ อณุหภมู ิ

+5°C and +25°C.  

 

 

พืน้ผวิใชง้าน  

ผวิหนา้: พืน้ผวิปกตทิั่วไปในงานก่อสรา้งอาคารแบบปกต ิ 

สภาพ: แหง้ สะอาด ปราศจากฝุ่ นเกาะหรอืคราบไขมัน  

การเตรยีมพืน้ผวิ: พืน้ผวิทีย่ดึตดิยากควรลงน ้ายารองพืน้ดว้ย

การผสมน ้ายารองพืน้จากผลติภัณฑ ์( 1 สว่น Acryrub + 2 

น ้าสะอาด) ลงบนพืน้ผวิตดิตัง้กอ่นท าการตดิตัง้.  

ไมเ่หมาะส าหรับวัสดพุืน้ผวิประเภทหนิธรรมชาต ิวัสดปุระเภท

บทิเูมน กระจก และเหล็กบางชนดิทีส่ง่ผลตอ่การยดึเกาะ 

แนะน าใหท้ าการทดสอบการตดิวัสดทุดสอบหนา้งานจรงิใน

ทกุพืน้ผวิกอ่นการตดิตัง้จรงิ พืน้ผวิบางวัสดสุผ่ลตอ่การยดึตดิ

ของผลติภัณฑ ์
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ขนาดรอยตอ่   

ความกวา้งรอยตอ่ต ่าสดุ : 5 mm    

ความกวา้งรอยตอ่สงูสดุ : 30 mm    

ความลกึรอยตอ่ต ่าสดุ : 5mm   

  

ขนาดวสัดยุาแนวทแีนะน า 

ความกวา้ง = 2 เทา่ของความลกึ  

ควรหลกีเลยีงไมใ่ห ้เกดิ การยดึเกาะทัง 3 ดา้น  

ขนาดจุดตอ่ทเีล็กเกนิไปจะสง่ผล ท าใหซ้ลิโิคนหลดุออก 

เนืองจากรอยตอ่มกีารเคลือ่นทีม่ากเกนิไป     

 

 

วธิกีารใชง้าน 

วธิกีารใช:้ ตดิพืน้ผวิโดยใชปื้นยงิกาวแบบใชม้อืหรอื ชนดิอัด

ลม    

การท าความสะอาด: ใช ้Surface Cleaner ท าความสะอาด 

ทันทหีลังจากเสร็จสนิการใชง้าน    

การขัดผวิใหเ้งา: ใชน้ ้าผสมสบูห่รอืใชช้ดุผลติภัณฑข์อง 

Soudal กอ่นท าการขัดผวิชนิงาน 

การซอ่มแซมผวิงาน: ใชผ้ลติภัณฑ ์Acryrub Exteria 

Façade + ในการทดแทน    

 

ค าแนะน าทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 

ประยกุตใ์ชส้ขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมทั่วไป  ศกึษารายละเอยีด

เพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์

 

หมายเหต ุ 

• ไมต่ดิตัง้ในสภาวะหนา้งานทีม่คีวามชืน้ 

• ใชส้นี ้าทั่วไปในการทาส ี

• ไมค่วรใชส้ชีนดิอืน่ นอกจากสนี ้าประเภทอะครลิคิ 

• การทดสอบการทาส ีควรท าการทดสอบสทีีจ่ะท าการ

ทาทับกอ่นการตดิตัง้ เพือ่ผลของการทาสทีับทีด่ทีีส่ดุ 

 

 

ขอ้ก าหนดดา้นสงิแวดลอ้ม 

มาตรฐาน LEED : Acryrub Exterieur Façade + มี

คณุสมบัตติามเกณฑ ์มาตรฐาน LEED ในดา้น วัสดทุมีกีาร

ปลอ่ยสารพษิใน ระดับต ่า:  วัสดตุดิยดึและอดุรอยรัว ตาม

มาตรฐาน SCAQMD ขอ้ก าหนดท ี1168 USGBC 

LEED®2009 Credit 4.1: วัสดตุดิยดึและอดุรอยรัวทมีกีาร 

ปลอ่ยสารพษิทางดา้น สารอนิทรยีร์ะเหยในระดับต ่า 

 

ความรบัผดิชอบ 

เนื้อหาในเอกสารทางดา้นเทคนคิฉบับนี้ มาจากการทดสอบ,  

การตรวจสอบ, และประสบการณ์ซงึ ไมม่ผีลในความ

รับผดิชอบ ใด ๆ เกดิขึน้ ผูใ้ชง้านควร ตรวจสอบความ

เหมาะสมของ ผลติภัณฑก์ับการใชง้าน 

 


