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 ขอ้มูลทางเทคนคิ 

องคป์ระกอบหลัก โพลยีรูเิทน (Polyurethane) 

ลักษณะ เนื้อโฟมคงรูป บรรจุในรูปของไหลแบบทรกิโซโทปิค 

การแหง้ตัว แข็งตัวดว้ยความชืน้ 

ระยะเวลาแหง้ตัวทีผ่วิ (FEICA TM 1014) 10 นาท ี

เวลาในการแข็งตัว (FEICA TM 1005) 35 นาท ี 

การหดตัวหลังการแหง้ตัว(FEICA TM 1004) < 1% 

การขยายหลังการแหง้ตัว(FEICA TM 1004) ไมห่ดตัว 

การขยายตัวเชงิปรมิาตร(FEICA TM 1003) 17 ลติรส าหรับโฟมขนาดบรรจุ 500 มล. / 26 ลติรส าหรับโฟม
ขนาดบรรจุ 750 มล. 

การขยายยตัวเชงิเสน้(FEICA TM 1002) 13 เมตรส าหรับโฟมขนาดบรรจุ 500 มล. / 19 เมตร ส าหรับโฟม
ขนาดบรรจุ 750 มล. 

อัตราการขยายตัวของโฟม(FEICA TM 1010) 167%  

ความถว่งจ าเพาะ(FEICA TM 1019) Ca. 29 kg/m³ 

ความทนทานตอ่อณุหภมู ิ -40 °C ถงึ 90 °C (หลังจากแข็งตัวแลว้) 

การลามไฟ (DIN 4102) B3 

คณุสมบัตฉินวนกันความรอ้น (FEICA TM 1020) 37.0 mW/m.K 

คณุสมบัตฉินวนกันเสยีง (EN ISO 717-1) 58 dB 

เปอรเ์ซ็นตเ์ซลลปิ์ดหลังการแข็งตัว(ISO4590) 7 % 

ก าลังรับแรงกด (FEICA TM 1011) 22 kPa  

ก าลังรับแรงดงึ (FEICA TM 1018) 80 kPa  

ก าลังรับแรงเฉือน(FEICA TM 1012) 39 kPa 

การยดืตัวสงูสดุ(FEICA TM 1018) Ca. 16.7 % 

การทนอณุหภมู*ิ* -40⁰C ถงึ 90⁰C (เมือ่แหง้ตัว) 

**ผลการทดสอบมาจากผลติภัณฑท์ีแ่หง้ตัวสมบรูณ์แลว้ 

Soudal NV ไดร้ับการรับรองมาตรฐานการทดสอบจาก FEICA ในการทดสอบผลติภัณฑท์ีม่คีวามโปร่งใส ถกูตอ้ง และสามารถใหค้วาม

มั่นใจกับผูบ้รโิภคไดว้า่ สนิคา้ทีไ่ดรั้บกับสนิคา้ทดสอบมปีระสทิธภิาพใกลเ้คยีงกัน ส าหรับการทดสอบมาตรฐาน FEICA OCF สามารถ

ศกึษาเพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf FEICA คอืองคก์รนานาชาต ิวา่ดว้ยเรือ่งของ

อตุสาหกรรมกาวและยาแนว รวมถงึอตุสาหกรรมโฟมแบบสว่นผสมเดยีว ตามมาตรฐานยโุรป สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่: www.feica.eu

รายละเอยีด 

Soudafoam 1K คอืโฟมโพลยีรูเีทน ขยายตัว สว่นผสมเดยีว 

พรอ้มใชง้าน ภายในกระป๋องส าหรับฉีดทีไ่มม่สีว่นผสมของสาร 

HCFC และ CFC ส าหรับสรา้งแรงดัน ทีท่ าลายชัน้บรรยากาศ 

 

คณุสมบตั ิ

● ยดึเกาะไดด้กีับหลายหลายพืน้ผวิ (ยกเวน้ PE, PP และ 

PTFE) 

● มคีา่ฉนวนกันความรอ้นและเสยีงทีส่งู 

● มคีณุสมบัตใินการปิดชอ่งว่างไดด้ ี

● ใชง้านง่าย มปีระสทิธภิาพ 

● มคีณุสมบัตกิารเป็นกาวไดด้ ี

● ไมท่นตอ่รังส ีUV 

● ไมม่สีารอันตรายตอ่ชัน้บรรยากาศและสรา้งปรากฏการณ์เรอืน

กระจก  

 

 

การใชง้าน 

● ใชปิ้ดชอ่งว่าง โพรง 

● ใชปิ้ดรอยตอ่ ชอ่งเปิด ในงานหลังคา 

● งานสรา้งผนังป้องกันเสยีง 

● ใชเ้ป็นรอยตอ่งานฉนวนกันความรอ้นในระบบท าความเย็น 

● ทกุลักษณะงานทีเ่ป็นรอยตอ่ไมเ่คลือ่นที ่ทีต่อ้งการใชโ้ฟม

เป็นการปิดชอ่ง 

 

ขนาดบรรจุ 

ส ี: เหลอืงแชมเปญ  

ขนาดบรรจุ : 500 มล. และ 750 มล.  

 

การเก็บรกัษา 

18 เดอืนโดยไมเ่ปิดใช ้เก็บไวใ้นทีแ่หง้และเย็น(ทีอ่ณุหภมู ิ5 – 

25 ⁰C) จัดเก็บโดยโดยใหก้ระป๋องอยูใ่นแนวตัง้ตลอดเวลา 

 

 

http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf
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ข ัน้ตอนการท างาน 

เขยา่กระป๋อง กอ่นใชอ้ยา่งนอ้ย 20 วนิาท ีสวมหัวฉีดเขา้กับ

วาลว์ ฉีดน ้าสะอาดบรเิวณทีจ่ะท างานเพือ่เพิม่ความชืน้ ฉีดโฟม

ประมาณ 1/3 ของชอ่งวา่งทีต่อ้งการปิด เนื่องจากโฟมจะ

ขยายตัวหลังการฉีด  

ควรเขยา่กระป๋อง เป็นประจ าระหว่างการท างาน  

หากมคีวามจ าเป็นตอ้งฉีดโฟม เป็นชัน้ ควรพรมดว้ยน ้าเพือ่ให ้

เกดิความชืน้ในแตล่ะชัน้ โฟมทียั่งไมแ่ข็งตัวสามารถท าความ

สะอาดไดด้ว้ย Soudal Gun & Foam Cleaner หรอื Acetone 

โฟมทีแ่ข็งตัวแลว้ สามารถก าจัดดว้ยวธิกีารเชงิกล หรอื Soudal 

PU-Remover  

 

อณุหภมูผิลติภัณฑ ์5⁰C – 30⁰C 

อณุหภมูทิ างาน 5⁰C – 30⁰C 

อณุหภมูพิืน้ผวิ 5⁰C – 35⁰C 

 

 

ค าแนะน าทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยั:   

ค านงึถงึสขุอนามัยของการท างานอยา่งสม ่าเสมอ  สวนถงุมอื

แวน่ตา ระหวา่งการท างาน หา้มเผาโฟมในทกุกรณ๊ ศกึษา

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์

 

 

หมายเหต ุ

● ควรท าการพรมน ้าใหพ้อหมาดก่อนการตดิตัง้ผลติภัณฑท์กุ

ครัง้ หากตัง้การตดิตังซ ้าใหท้ าการพรมละอองน ้าใหมใ่นทกุการ

ตดิตัง้ชัน้ถัดไป หารตอ้งการตดิตัง้บนพืน้ผวิพเิศษ ควรท าการ

ทดสอบกับพืน้ผวิจรงิกอ่นการใชง้าน 

 

 

ขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม:  

มาตรฐาน LEED :  

Soudafoam 1 K มคีณุสมบัตติามเกณฑม์าตรฐาน LEED ใน

ดา้น วัสดทุีม่กีารปลอ่ยสารพษิในระดับต ่า:  

วัสดตุดิยดึและยาแนว ตามมาตรฐาน SCAQMD ขอ้ก าหนดที ่

1168 USGBC LEED®2009 Credit 4.1: วัสดตุดิยดึและยาแนว

ทีม่กีาร ปลอ่ยสารระเหยในระดับต ่า 

 


