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Remark: This technical data sheet replaces al previous versions. The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of 

our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible 

applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. Since the design, the quality of the substrate and 

processing conditions beyond our control, no liability under this publication are accepted. In every case it is recommended to carry out preliminary 

experiments. Soudal reserves the right to modify products without prior notice. 
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 ขอ้มูลทางเทคนคิ 

องคป์ระกอบหลัก โพลยีรูเีทน 

ลักษณะ เนื้อครมีขน้แบบไหลตัว 

การแข็งตัว แข็งตัวดว้ยความชืน้ 

ระยะเวลาแข็งตัวทีผ่วิ (23 °C /50% RH)* 60 นาท ี

ระยะเวลาการแข็งตัว (23 °C /50% RH)* 3 มม. ตอ่ 24 ชม. 

คา่ความแข็ง 35 ± 5 Shore A 

ความถว่งจ าเพาะ 1.35 กรัม/มล. 

อัตราการเสยีรูปทรงสงูสดุตามมาตรฐาน (ASTM C 719)** ± 25% 

ความสามารถทนอณุหภมู ิ - 40 °C  ถงึ  90 °C 

ก าลังรับแรงดงึสงูสดุ (ASTM D 412)** 1.66 N/mm2 

การยดืตัวสงูสดุ ณ จุดขาด (ASTM D 412)** >800% 

ความทนทานตอ่สภาพอากาศ (ASTM C 793)** ไมเ่สยีหาย 

การเปลีย่นสแีละการคายคราบสารเคม(ีASTM C 510)** ไมเ่ปลีย่นแปลง 

อณุภมูกิารท างาน 5 °C – 35 °C 

(*) ตัวเลขดังกลา่วนัน้ มคี่าแปรผันตามอณุหภมู ิความชืน้ วัสดทุีท่ าการตดิตัง้ใชง้าน ซึง่อาจมคีา่แตกตา่งไปจากชดุขอ้มลูทีใ่หไ้ว.้ 

(**) ขอ้มลูนี้เป็นผลการทดสอบจากผลติภัณฑท์ีแ่หง้สมบรูณ์แลว้. 

รายละเอยีด 

Soudaflex 33 SL เป็นผลติภัณฑย์าแนวโพลยีรูเีทนชนดิไหลตัว

ไดเ้อง สว่นผสมเดีย่ว ยดืหยุน่ตัว คณุภาพสงู ส าหรับงานรอยตอ่

พืน้คอนกรตี 

 

คณุสมบตั ิ

● ใชง้านง่าย  

● ความสามารถไหลตัวไดเ้อง 

● ตดิตัง้ไดท้ีค่วามชนัสงูสดุ 3%  

● มคีวามยดืหยุน่ทนนานหลังการแหง้ตัว  

● เกาะยดึตดิไดด้ใีนหลากหลายพืน้ผวิ  

● สทีนทานตอ่สภาพอากาศและรังสยีวู ี 

● ทนทานตอ่สารเคมไีดห้ลายประเภท 

● สามารถใชง้านกับพืน้ผวิทีเ่ป็นหนิธรรมชาตไิด ้เชน่ หนิออ่น 

หนิแกรนติ หนิธรรมชาต ิโดยไมท่ิง้คราบน ้ามัน 

● ไมม่กีารเกดิฟองอากาศระหว่างแหง้ตัว(ในสภาวะการตดิตัง้ที่

อณุหภมูแิละความชืน้สงู) 

 

การใชง้าน 

● หยอดเป็นยาแนวส าหรับรอยแตกพืน้คอนกรตี 

● ใชส้ าหรับงานรอยตอ่พืน้คอนกรตี 

● ใชเ้ป็นยาแนวส าหรับงานรอยตอ่พืน้ทัง้ภายในและภายนอก

อาคาร  

● ใชง้านไดด้กีับสภาวะทีม่กีารสัมผัสกับน ้ามันหรอืเชือ้เพลงิ

ตลอดเวลา 

● สามารถป้องกันการขังตัวของน ้ามันไฮโดรลคิ น ้ามันเชือ้เพลงิ 

น ้ามันหลอ่ลืน่ ไดส้งูสดุหนึง่อาทติย(์เมือ่ใชง้านคูก่ับ Soudal 

Primer 100) 

 

ขนาดบรรจุ 

ส ี: เทาคอนกรตี  

หลอดบรรจุ: หลอดฟลอยขนาด 600 ml ส าหรับปืนยงิกาวขนาด 

มาตรฐาน และถงุขนาด 12 ลติร 

 

การเก็บรกัษา 

12 เดอืนโดยไมเ่ปิดใช ้เก็บไวใ้นทีเ่ย็นและแหง้ทีอ่ณุหภมู ิ

ระหวา่ง +5°C ถงึ +25°C 

 

พืน้ผวิใชง้าน 

พืน้ผวิ : พืน้ผวิทั่วไปในอาคาร เชน่ อฐิกอ่ คอนกรตี โลหะ 

สภาพพืน้ผวิ : สะอาด แหง้ ปราศจากฝุ่นหรอืคราบไขมัน หาก

ตดิตัง้กับพืน้คอนกรตีทีส่ร่างใหม ่ใหท้ าการเปิดหนา้พืน้ผวิตดิตัง้

กอ่นเสมอ 

การเตรยีมพืน้ผวิวัสดุ ุ: หากมคีวามจ าเป็น ใหใ้ชร้องพืน้ Primer 

100 ส าหรับพืน้ผวิทีม่รูีพรุน ส าหรับพืน้ผวิทีไ่มม่รูีพรุน ไม่

จ าเป็นตอ้งใชร้องพืน้ 

ไมส่ามารถยดึเกาะพืน้ผวิกระจก ไมส่ามารถยดึเกาะพืน้ผวิของ 

วัสดปุระเภท PE, PP, PTFE (Teflon®) และบทิมูนัิส 

(Bituminous) ได ้ 

แนะน าใหท้ าการทดสอบความการยดึเกาะ และความเขา้ กันได ้

กอ่นการใชง้านจรงิ หากใชก้ับวัสดปุระเภทบทิมูนัิส หรอื

ทองแดงอาจท าใหผ้ลติภัณฑ ์เปลีย่นสไีด ้สแีละสารเคลอืบบาง

ชนดิทีใ่ชเ้คลอืบอะลมูเินียมอาจ สง่ผลตอ่ การยดึเกาะได ้

แนะน าใหท้ าการทดสอบความการยดึเกาะ  
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ขนาดรอยตอ่:   

ความกวา้งรอยตอ่ต ่าสดุ : 10 mm   

ความกวา้งรอยตอ่สงูสดุ : 30 mm   

ความลกึรอยตอ่ต ่าสดุ : 10 mm  

ขนาดวัสดยุาแนวทีแ่นะน า : 

ความลกึรอยตอ่ = 0.8 เทา่ของความกวา้ง ควรใชง้านกับแบก

เกอรร์อท เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หเ้กดิการยดึเกาะทัง้ 3 ดา้น 

   

วธิกีารใชง้าน:  

วธิกีารใช ้: เตรยีมพืน้ผวิดว้ยการตดิเทประหวา่งร่องยาแนว ตดิ

พืน้ผวิโดยใชปื้นยงิกาวแบบใชม้อืหรอื ชนดิอัดลม เมือ่ท าการ

ตดิตัง้ยาแนวใหด้งึเทปกาวทีข่อบยาแนวทันทกีอ่นการแหง้ผวิ

ของวัสดยุาแนว  

การท าความสะอาด : Surface Cleaner ท าความสะอาดทันที

หลังจากเสร็จสิน้การใชง้าน   

การแตง่ผวิ : ใชน้ ้าผสมสบูห่รอืใชช้ดุผลติภัณฑข์อง Soudal  

การซอ่มแซมผวิงาน: ใชผ้ลติภัณฑ ์Soudaflex 33 SL เทา่นัน้  

  

ค าแนะน าทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยั:   

ควรค านงึถงึสขุอนามัยของการท างานอยา่งสม ่าเสมอ  ศกึษา

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์ 

  

หมายเหต:ุ   

● Soudaflex 33 SL สามารถทาสนี ้าอะคลลิคิทับได ้แตห่าก

ตอ้งการทาสชีนดิอืน่ทับ ควรท าการทดสอบการใชง้าจรงิกอ่น

ทกุครัง้ 

● Soudaflex 33 SL สามารถทนทานตอ่รังสยีวูไีดย้กเวน้ไดรั้บ

ความรุนแรงของสภาพอากาศทีห่นักหน่วง อาจสง่ผลตอ่

ประสทิธภิาพการทดทานได ้

● หากไดรั้บหรอืสัมผัสกับสารเคมบีางประเภท หรอืรังสยีวูทีีแ่รง

มาก ๆ อาจท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของสเีล็กนอ้ย ซึง่ไม่

สง่ผลทางดา้นเทคนคิของวัสด ุ

● ไมค่วรตดิตัง้ยาแนวทับกับซลิโิคนทียั่งไมแ่หง้ พืน้ผวิทีม่คีราบ

แอลกอฮอล ์หรอืน ้ายาท าความสะอาดชดิอืน่ทีเ่ป้ือนบนพืน้ผวิ 

● Soudaflex 33 SL ไมส่ามารถเป็นยาแนวปิดผวิเพือ่ความสวน

งามภายนอกได ้ 

● ไมค่วรตดิตัง้ยาแนวบนแผ่นหรอืวัสดปุระเภทโพลคีารบ์อเนต 

● ไมค่วรใช ้Soudaflex 33 SL ตดิตัง้บนหนิออ่น แผ่นแกรนติ 

● หลกีเลีย่งการตดิตัง้ยาแนวบนวัสดปุระเภท บทิเูมน ทาร ์

พลาสตกิชนดิ EPDM บวิทวิ อโีอพรนี เนื่องจากอาจท าใหย้า

แนวไมย่ดึเกาะกับพืน้ผวิไดเ้ต็มที ่อาจท าใหเ้กดิการสญูเสยีการ

ยดึเกาะกับพืน้ผวิได ้

● ไมค่วรตดิตัง้ Soudaflex 33 SL กับหนา้งานทีม่กีารสัมผัสน ้า

หรอืความชืน้อยา่งตอ่เนื่อง เป็นระยะเวลานาน ๆ  

 

 

 

มาตรฐานทีไ่ดร้บั 

● ASTM C-920 Type S, Use T, NT, A M and O 

● USA: Federal Specification TT-S-00230C,Type II,  

Class B  

● ผ่านการทดสอบการเปลีย่นแปลงมวลและปรมิาตรในการเก็บ

รักษาผลติภัณฑท์างเคม ีตามมาตรฐาน DIN EN 14187-4 

● ผ่านการทดสอบการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางเคมเีมือ่สัมผัส

กับน ้า ตามมาตรฐาน DIN EN 14187-5 

● ผ่านการทดสอบการยดึเกาะกับวัสดทุัง้การยดึเกาะภายในตัว

และการยดึเกาะผวิวัสดตุามมาตรฐาน DIN EN 12187-6 

● ISO 11600 F 25 LM 

 

ขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม:  

มาตรฐาน LEED :  

Soudaflex 33 SL มคีณุสมบัตติามเกณฑม์าตรฐาน LEED ใน

ดา้น วัสดทุีม่กีารปลอ่ยสารพษิในระดับต ่า:  

วัสดตุดิยดึและยาแนว ตามมาตรฐาน SCAQMD ขอ้ก าหนดที ่

1168 USGBC LEED®2009 Credit 4.1: วัสดตุดิยดึและยาแนว

ทีม่กีาร ปลอ่ยสารระเหยในระดับต ่า 

  

ความรบัผดิชอบ:  

เนื้อหาในเอกสารทางดา้นเทคนคิฉบับนี้มาจากการทดสอบ,  

การตรวจสอบ, และประสบการณ์ซึง่ไมม่ผีลในความรับผดิชอบ 

ใด ๆ เกดิขึน้ ผูใ้ชง้านควรตรวจสอบความเหมาะสมของ 

ผลติภัณฑก์ับการใชง้าน 


