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Soudaflex 622 

ข้อมูลเม่ือ:16/03/2019 หนา้ 1 จาก 2 

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 เนื้อครมีขน้ 

การแข็งตัว แข็งตัวดว้ยความชืน้ 

ระยะเวลาแข็งตัวทีผ่วิ (20 °C /65% RH)* 70 นาท ี

ระยะเวลาการแข็งตัว (20 °C /65% RH)* 3 มม. ตอ่ 24 ชม. 

คา่ความแข็ง 50 ± 5 Shore A 

ความถว่งจ าเพาะ 1.30 กรัม/มล. 

ความสามารถทนอณุหภมู ิ - 30 °C  ถงึ  90 °C 

ก าลังรับแรงดงึสงูสดุ (ISO 37)** 1.65 N/mm2 

มอดลูัสความยดืหยุน่ 100% (ISO 37)** 1.50 N/mm2 

การยดืตัวสงูสดุ ณ จุดขาด (ISO 37)** >400% 

อณุภมูกิารท างาน 5 °C – 35 °C 

 (*) ตัวเลขดังกลา่วนัน้ มคีา่แปรผันตามอณุหภมู ิความชืน้ วัสดทุีท่ าการตดิตัง้ใชง้าน ซึง่อาจมคีา่แตกตา่งไปจากชดุขอ้มลูทีใ่หไ้ว.้ 

(**) ขอ้มลูนี้เป็นผลการทดสอบจากผลติภัณฑท์ีแ่หง้สมบรูณ์แลว้. 

รายละเอยีด 

Soudaflex 622 เป็นผลติภัณฑย์าแนวโพลยีูรเีทนความแข็งแรง

สงู สว่นผสมเดีย่ว ยดืหยุน่ตัว คณุภาพสงู ใชไ้ดท้ัง้การเป็นยา

แนวปิดรอยตอ่และเป็นกาวเพือ่การตดิยดึ ส าหรับอตุสาหกรรม

ประกอบรถยนตแ์ละภาหนะเพือ่การขนสง่ 

 

คณุสมบตั ิ

● ใชง้านง่าย  

● แหง้ตัวชา้ สามารถปรับแตง่ไดห้ลากหลาย 

● กันน ้าร่ัวซมึไดด้ ี

● มคีวามยดืหยุน่ทนนานหลังการแหง้ตัว  

● เกาะยดึตดิไดด้ใีนหลากหลายพืน้ผวิ  

● สทีนทานตอ่สภาพอากาศและรังสยีวู ี 

● ทนทานตอ่สารเคมไีดห้ลายประเภท 

● ทาสนี ้าอะครลิคิได ้หรอืสชีนดิอืน่ ๆได(้ควรท าการทดสอย

กอ่น) 

● ยดึเกาะกับพืน้ผวิไดห้ลากหลายโดยไมต่อ้งใชน้ ้ายารองพืน้ 

เชน่อลมูเินียม เหล็ก วัสดคุอมโพสทิดจ์อีารพ์ ีและอืน่ ๆ 

 

การใชง้าน 

● Soudaflex 622 เหมาะส าหรับงานในอตุสาหกรรมและงาน

กอ่สรา้ง ทีต่อ้งการการยดืหยุน่และการยดึเกาะสงู เชน่ งาน

ประกอบชิน้สว่นและตัวถังรถยนต ์งานประกอบตูค้อนเทนเนอร ์

งานประกอบรถบัส งานกอ่สรา้งถังเก็บน ้าหรอืน ้ามัน 

● เหมาะส าหรับงานกอ่สรา้งหรอืงานประกอบในอตุสาหกรรมที่

ตอ้งการรับแรงสั่นสะเทอืนอยา่งตอ่เนื่อง 

● งานตดิตัง้ชิน้สว่น ยดึ แปะ ในงานตกแตง่ภายใน ภายนอก 

● สามารถทดแทนการเชือ่ม หรอืการแตม้จุดโลหะ ในงาน

อตุสาหกรรมได ้

 

 

ขนาดบรรจุ 

ส ี: ขาว เทาคอนกรตี ด า 

หลอดบรรจุ: หลอดฟลอยขนาด 600 ml ส าหรับปืนยงิกาวขนาด 

มาตรฐาน  

 

การเก็บรกัษา 

12 เดอืนโดยไมเ่ปิดใช ้เก็บไวใ้นทีเ่ย็นและแหง้ทีอ่ณุหภมู ิ

ระหวา่ง +5°C ถงึ +25°C 

 

พืน้ผวิใชง้าน 

พืน้ผวิ : พืน้ผวิทั่วไปในอาคาร เชน่ อฐิกอ่ คอนกรตี โลหะ 

สภาพพืน้ผวิ : สะอาด แหง้ ปราศจากฝุ่นหรอืคราบ 

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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วธิกีารใชง้าน:  

วธิกีารใช ้: เตรยีมพืน้ผวิดว้ยการตดิเทประหวา่งร่องยาแนว ตดิ

พืน้ผวิโดยใชปื้นยงิกาวแบบใชม้อืหรอื ชนดิอัดลม เมือ่ท าการ

ตดิตัง้ยาแนวใหด้งึเทปกาวทีข่อบยาแนวทันทกีอ่นการแหง้ผวิ

ของวัสดยุาแนว  

การท าความสะอาด : Surface Cleaner ท าความสะอาดทันที

หลังจากเสร็จสิน้การใชง้าน   

การแตง่ผวิ : ใชน้ ้าผสมสบูห่รอืใชช้ดุผลติภัณฑข์อง Soudal  

การซอ่มแซมผวิงาน: ใชผ้ลติภัณฑ ์Soudaflex 622 เทา่นัน้  

  

ค าแนะน าทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยั:   

ควรค านงึถงึสขุอนามัยของการท างานอยา่งสม ่าเสมอ  ศกึษา

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์ 

  

หมายเหต:ุ   

● Soudaflex 622 สามารถทาสนี ้าอะคลลิคิทับได ้แต่หาก

ตอ้งการทาสชีนดิอืน่ทับ ควรท าการทดสอบการใชง้าจรงิกอ่น

ทกุครัง้ 

● การใชส้พ่ีนประเภทอัลคาไลด ์ทีม่กีารแหง้ตัวดว้ย

กระบวนการอ๊อกซเิดทฟี อาจสง่ผลใหป้ระสทิธภิาพการยดึเกาะ

ของสกีับเนือ้ยาแนว ควรท าการทดสอบกอ่นการใชง้านจรงิ  

● หลกีเลีย่งการแตง่หนา้ผวิดว้ยน ้าสบู ่เพราะอาจท าให ้

ประสทิธภิาพการยดึเกาะของสทีีท่าทับในชิน้สว่นหรอืพืน้ผวิบาง

ประเภทลดลง 

 

 

 

ความรบัผดิชอบ:  

เนื้อหาในเอกสารทางดา้นเทคนคิฉบับนี้มาจากการทดสอบ,  

การตรวจสอบ, และประสบการณ์ซึง่ไมม่ผีลในความรับผดิชอบ 

ใด ๆ เกดิขึน้ ผูใ้ชง้านควรตรวจสอบความเหมาะสมของ 

ผลติภัณฑก์ับการใชง้าน 


