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 ขอ้มูลทางเทคนคิ 

องคป์ระกอบหลัก โพลซีลีอคเซน (Polysiloxane) 

ลักษณะ เนื้อครมีขน้ 

การแข็งตัว แข็งตัวดว้ยความชืน้ในอากาศ 

ระยะเวลาแข็งตัวทีผ่วิ  7 นาท ี

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

คา่ความแข็ง 22 ± 5 Shore A 

ความถว่งจ าเพาะ 1.03 g/ml  

การคนืตัวจากการยดืหยุน่ (ISO 7389) > 80% 

อัตราการเสยีรูปทรงสงูสดุตามมาตรฐาน 25% 

ความสามารถทนอณุหภมู ิ -60 °C  – 150 °C 

ก าลังรับแรงดงึสงูสดุ (DIN 53504) 1.30 N/mm2 

มอดลูัสความยดืหยุน่ 100% (DIN 53504) 0.27 N/mm2 

การยดืตัวสงูสดุ ณ จุดขาด (DIN 53504) 800% 

อณุภมูกิารท างาน 5 °C – 35 °C 
** คา่ทีไ่ดอ้าจมกีารเปลีย่นแปลง ตามสภาพแวดลอ้ม เชน่ อณุหภมู ิความชืน้ พืน้ผวิ 

รายละเอยีด 

Silirub Color เป็นผลติภัณฑอ์ดุรอยตอ่ซลีแลนท ์คณุภาพสงู มี

สว่นประกอบหลักชนดิเดยีวทีม่คีวามยดืหยุน่สงู  

คณุสมบตั ิ

● มหีลากหลายสสีันใหเ้ลอืก ตามมาตรฐาน RAL  

● ใชง้านง่าย   

● สทีนทานตอ่สภาพอากาศและรังสยีวู ี  

● มคีวามยดืหยุน่ทนนานหลังการแหง้ตัว   

● เกาะยดึตดิไดด้ใีนทกุพืน้ผวิ   

● ไมก่ัดกร่อนพืน้ผวิหนา้งาน 

  

การใชง้าน  

● ใชใ้นงานอดุรอยตอ่อาคารและงานกอ่สรา้ง ทีต่อ้งการความ
สวยงาม ทัง้ภายในและภายนอก 
• งานตดิกระจกและอดุรอยตอ่อลมูเินียม ไม ้และวัสดพุวีซีี

ส าหรับตกแตง่ 
• งานตดิจุดเชือ่มตอ่ทีต่องการความสวยงามใหช้ิน้งานต่างๆ 

• อดุกันรอยรั่วตามจุดเชือ่มทีต่อ้งความยดืหยุน่เพือ่การเคลือ่นที ่

 

ขนาดบรรจุ  

ส ี: สามารถสั่งไดต้ามมาตรฐาน RAL  

ขนาดบรรจุ: หลอดแข็งขนาด 310 ml  

 

การเก็บรกัษา  

12 เดอืนโดยไมเ่ปิดใช ้เก็บไวใ้นทเีย็นและแหง้ทีอ่ณุหภมู ิ

ระหวา่ง +5°C ถงึ +25°C  

  

 

 

 

 

พืน้ผวิใชง้าน  

พืน้ผวิ : พืน้ผวิทั่วไปในอาคาร  พืน้ผวิงานไม ้อลมูเินียม และ

พวีซีบีางชนดิ ส าหรับประเภทงานภายนอก  

สภาพพืน้ผวิ : สะอาด แหง้ ปราศจากฝุ่นหรอืคราบไขมัน  

การเตรยีมพืน้ผวิวัสดุุ :  พืน้ผวิทีม่รีูพรุนทีช่บุดว้ยน ้าควรทาดว้ย

น ้ายารองพืน้ ไพรเมอร ์150  พืน้ผวิทีไ่มม่รีูพรุน ไมจ่ าเป็นตอ้ง

ทาดว้ยรองพืน้ ไมส่ามารถยดึเกาะพืน้ผวิของ วัสดปุระเภท PE, 

PP, PTFE (Teflon®) และบทิมูนัิส (Bituminous) ได ้ 

แนะน าใหท้ าการทดสอบความการยดึเกาะ และความเขา้ กันได ้

กอ่นการใชง้านจรงิ หากใชก้ับวัสดปุระเภทบทิมูนัิส หรอื

ทองแดงอาจท าใหผ้ลติภัณฑ ์เปลีย่นสไีด ้สแีละสารเคลอืบบาง

ชนดิทีใ่ชเ้คลอืบอะลมูเินียมอาจ สง่ผลตอ่ การยดึเกาะได ้

 

ขนาดรอยตอ่   

ความกวา้งรอยตอ่ต ่าสดุ : 5 mm    

ความกวา้งรอยตอ่สงูสดุ : 30 mm    

ความลกึรอยตอ่ต ่าสดุ : 5mm   

  

ขนาดวสัดยุาแนวทีแ่นะน า 

ความกวา้ง = 2 เทา่ของความลกึ  

ควรหลกีเลยีงไมใ่ห ้เกดิ การยดึเกาะทัง้ 3 ดา้น  

ขนาดจุดตอ่ทีเ่ล็กเกนิไปจะสง่ผล ท าใหซ้ลิโิคนหลดุออก 

เนื่องจากรอยตอ่มกีารเคลือ่นทีม่ากเกนิไป     
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วธิกีารใชง้าน 

วธิกีารใช:้ ตดิพืน้ผวิโดยใชปื้นยงิกาวแบบใชม้อืหรอื ชนดิอัดลม    

การท าความสะอาด: ใช ้Surface Cleaner ท าความสะอาด 

ทันทหีลังจากเสร็จสนิการใชง้าน    

การขัดผวิใหเ้งา: ใชน้ ้าผสมสบูห่รอืใชช้ดุผลติภัณฑข์อง 

Soudal กอ่นท าการขัดผวิชิน้งาน 

การซอ่มแซมผวิงาน: ใชผ้ลติภัณฑ ์Silirub Color ทดแทน     

 

ค าแนะน าทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 

ประยกุตใ์ชส้ขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมทั่วไป  ศกึษารายละเอยีด

เพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์

 

หมายเหต ุ

● ไมค่วรใชก้ับวัสดทุีเ่ป็นหนิธรรมชาต ิเชน่ หนิออ่น หนิแกรนติ 

ฯลฯ (ท าให ้เกดิคราบหรอืรอยเป้ือน) ควรใชผ้ลติภัณฑ ์Soudal 

Silirub 381 NS หรอื Soudaseal 215 LM ใน งานลักษณะ

ดังกลา่วแทน   

● หลกีเลยีงการสัมผัสโดยตรงกับการปิดผนกึชัน้ทีส่อง ของ 

ฉนวนแกว้ (ฉนวนกันความรอ้น) และฟิลม์ PVB ใน กระจกนริภัย   

● เนื่องจากความหลากหลายของวัสด ุแนะน าใหท้ าการ 

ทดสอบการยดึเกาะบนอะลมูเินียมแล็คเกอร,์ บนวัสดทุี ่ท าให ้

เกดิพืน้ผวิ, และพวีซีกีอ่นการใชง้าน   

● ในสภาพแวดลอ้มทีม่กีรดหรอืในหอ้งมดื ซลิโิคนสขีาว อาจ

เปลีย่นเป็นสเีหลอืงไดเ้ล็กนอ้ย หากโดนแสงแดดส ีของซลิโิคน

จะกลับไปเป็นสเีดมิ   

● เมือ่ท าการเคลอืบผวิโดยใชส้ารเคลอืบผวิหรอื สารละลาย ที่

เป็นสบู ่ควรแน่ใจวา่พืน้ผวิไมไ่ดส้ัมผัสกับ สารเคลอืบผวิ ซึง่จะ

ท าใหก้าวไม่ยดึตดิกับพืน้ผวิ ดังนันแนะน าใหจุ้่มอปุกรณ์ ทีจ่ะใช ้

เคลอืบผวิลงในสารท าละลายนี้เท่านัน้ 

● มาตรฐานสขุาภบิาลไมค่วรน ามาใชท้ าความสะอาด รอยตอ่ 

การปนเป้ือนทมีากเกนิ คราบหรอืสารตกคา้งจาก สบูอ่าจ กอ่ให ้

เกดิเชือ้ราได ้

 ● ไมค่วรใชก้ับวัสดชุนดิโพลคีารบ์อเนต ควรใชผ้ลติภัณฑ ์

Silirub PC หรอื Silirub AL แทน  

  

ขอ้ก าหนดดา้นสงิแวดลอ้ม 

มาตรฐาน LEED : Silirub Color มคีณุสมบัตติามเกณฑ ์

มาตรฐาน LEED ในดา้น วัสดทุมีกีารปลอ่ยสารพษิใน ระดับต ่า:  

วัสดตุดิยดึและอดุรอยรัว ตามมาตรฐาน SCAQMD ขอ้ก าหนดท ี

1168 USGBC LEED®2009 Credit 4.1: วัสดตุดิยดึและอดุรอย

รัวทมีกีาร ปลอ่ยสารพษิทางดา้น สารอนิทรยีร์ะเหยในระดับต ่า 

 

ความรบัผดิชอบ 

เนื้อหาในเอกสารทางดา้นเทคนคิฉบับนี้ มาจากการทดสอบ,  

การตรวจสอบ, และประสบการณ์ซึง่ ไมม่ผีลในความรับผดิชอบ 

ใด ๆ เกดิขึน้ ผูใ้ชง้านควร ตรวจสอบความเหมาะสมของ 

ผลติภัณฑก์ับการใชง้าน 

 


