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 ขอ้มูลทางเทคนคิ 

องคป์ระกอบหลัก ไฮบรดิ โพลเิมอร ์

ลักษณะ เนื้อครมีขน้ 

การแข็งตัว แข็งตัวดว้ยความชืน้ 

ระยะเวลาแข็งตัวทีผ่วิ (20 °C /65% RH)* 20-30 นาท ี

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

คา่ความแข็ง 60 ± 5 Shore A 

ความถว่งจ าเพาะ 1.40 กรัม/มล. 

ความสามารถทนอณุหภมู ิ - 40 °C  ถงึ  90 °C 

ก าลังรับแรงดงึสงูสดุ (ISO 37)** 4.20 N/mm2 

มอดลูัสความยดืหยุน่ 100% (ISO 37)** 2.30 N/mm2 

การยดืตัวสงูสดุ ณ จุดขาด (ISO 37)** >300% 

การรับแรงเฉือน( ทดสอบกับ Stapron® ทีค่วามหนา 2 มม. 
ความเร็วทดสอบ 10มม./นาท)ี** 

>2 MPa  

อณุภมูกิารท างาน 5 °C – 35 °C 

 (*) ตัวเลขดังกลา่วนัน้ มคีา่แปรผันตามอณุหภมู ิความชืน้ วัสดทุีท่ าการตดิตัง้ใชง้าน ซึง่อาจมคีา่แตกตา่งไปจากชดุขอ้มลูทีใ่หไ้ว.้ 

(**) ขอ้มลูนี้เป็นผลการทดสอบจากผลติภัณฑท์ีแ่หง้สมบรูณ์แลว้. 

รายละเอยีด 

Soudabond 680 เป็นผลติภัณฑก์าวยาวแนวอเนกประสงค ์

ชนดิไฮบรดิ โพลเิมอร ์ความแข็งแรงสงู สว่นผสมเดีย่ว ยดืหยุน่

ตัว คณุภาพสงู ใชไ้ดท้ัง้การเป็นยาแนวปิดรอยตอ่และเป็นกาว

เพือ่การตดิยดึ Soudabond 680 ใชไ้ดด้กีับพลาสตกิ ABS โดย

ไมจ่ าเป็นตอ้งใชน้ ้ายารองพืน้ เหมาะกับอตุสาหกรรมประกอบ

รถยนตแ์ละภาหนะเพือ่การขนสง่ 

 

คณุสมบตั ิ

● ใชง้านไดด้กีับพลาสตกิประเภท ABS และ Stapron® โดยไม่

ตอ้งใชไ้พรเมอร ์รวมถงึวัสดอุืน่ ๆ  

● ใชง้านไดก้ับอตุสาหกรรมยานยนต ์

● มคีณุสมบัตทิางกลสงู 

● มาความแข็งแรงและคงทนสงู  

● สามารถรับแรงไดท้ันทแีละมคีา่การรับแรงฉับพลันสงู  

● ไมเ่กดิฟองในระหวา่งแหง้ตัว แมท้ีอ่ณุหภมูแิละความชืน้สงู 

● ทนทานตอ่สภาพอากาศและรังสยีวู ี

● ไมม่สีว่นประกอบของสาร Isocyanate, สารระเหย, ฮาโลเจน

แกส๊และสารเคมปีระเภทกรด 

● ทาสทีับไดด้ว้ยสนี ้าอะครลิคิทั่วไปและสสี าหรับงาน

อตุสาหกรรมยานยนตห์ลายๆชนดิ 

 

การใชง้าน 

● เหมาะกับงานยดึตดิชิน้สว่นพลาสตกิ ABS  

● เหมาะส าหรับการยดึตดิทีต่อ้งการรับแรงอยา่งฉับพลัน ทัง้

วัสดปุระเภทหนัง,สิง่ทอ,แกว้,เหล็ก,กระเบือ้งดนิเผา,ไฟเบอร์

กลาส และงานพืน้ผวิทีม่กีารเคลอืบชนดิอืน่ๆ ทัง้แบบออ่นและ

แข็ง 

● ใชส้ าหรับงานโครงสรา้งทีต่อ้งการการยดืหยุน่และรับแรงใน

ขณะเดยีวกัน 

● เหมาะส าหรับงานอตุสาหกรรมประกอบยานยนตเ์ชน่ รถไฟ 

รถบรรทกุ รถหัวลาก รถพ่วงคาราวาน หรอืงานกอ่สรา้งที่

ตอ้งการการยดึเกาะกับวัสดชุนดิพเิศษ 

 

 

ขนาดบรรจุ 

ส ี: ขาว  

หลอดบรรจุ: หลอดฟลอยขนาด 600 ml ส าหรับปืนยงิกาวขนาด 

มาตรฐาน  

 

การเก็บรกัษา 

12 เดอืนโดยไมเ่ปิดใช ้เก็บไวใ้นทีเ่ย็นและแหง้ทีอ่ณุหภมู ิ

ระหวา่ง +5°C ถงึ +25°C 

 

การทนทานตอ่สารเคม ี

สามารถทนทานไดด้กีับสารเคมทีีส่ัมผัสทัง้น ้า สารระเหย

ประเภทอาลฟิาตกิ น ้ามันจากปิโครเคม ีจารบ ีกรดออ่น และ

สารเคมปีระเภทอัลคาไลท ์ไมเ่หมาะอยา่งยิง่หากสัมผัสกับ

สารเคมปีระเภท สารระเหยอะโรมาตกิ กรดเขม้ขน้ และสารเคมี

ไฮโดรคารบ์อนชนดิคลอรเินต  

 

 

พืน้ผวิใชง้าน 

พืน้ผวิ : พืน้ผวิทั่วไปในงานอตุสาหกรรม อะลมูเินียม หนิ อฐิกอ่ 

คอนกรตี โลหะ พวีซี ีพลาสตกิ ไม ้กระเบือ้งเซรามคิ  

สภาพพืน้ผวิ : สะอาด ปราศจากฝุ่ นหรอืคราบไขมัน  
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การเตรยีมพืน้ผวิวัสดุุ :  

หากมคีวามจ าเป็น ใหใ้ชร้องพืน้ Primer 150 ส าหรับพืน้ผวิทีม่รูี

พรุน 

ส าหรับพืน้ผวิทีไ่มม่รูีพรุน ไมจ่ าเป็นตอ้งใชร้องพืน้ หรอื ทาดว้ย 

Surface Activator กอ่นเพือ่เพิม่การยดึเกาะ 

ส าหรับพืน้ผวิทีแ่ชน่ ้า ควรรองพืน้ดว้ย Primer 150  

แนะน าใหท้ าการทดสอบความการยดึเกาะ และความเขา้กันได ้

กอ่นการใชง้านจรงิ 

Sodabond 680 ไดถ้กูทดสอบแลว้กับวัสดดุังนี้: AlCuMg1, 

AlMg3, AlMgSi, เหล็กสแตนเลส, เหล็กชบุเคลอืบดว้ยอนุภาค

ไฟฟ้า, เหล็ก ST1403, เหล็กชบุรอ้น 

 

Soudabond 680 ยังสามารถยดึเกาะไดด้กีับพลาสตกิประเภท

ตอ่ไปนี้ โพลสีไตรนี, โพลคีารบ์อเนต (Makrolon®), พวีซี,ี 

เสน้ใยแผ่นโพลอีาไมต,์ แผ่นไฟเบอรก์ลาส โดยวัสดเุหล่านี้ผ่าน

การทดสอบจรงิ ภายใตเ้งือ่นไขการก าจัดคราบน ้ามันและจัดการ

พืน้ผวิอยา่งเหมาะสมทีส่ดุ หากตอ้งการใชง้านในวัสดดุา่งกลา่ว 

แนะน าใหใ้ชผ้ลติภัณฑ ์Surface Activator กอ่นหรอืหาก

ตอ้งการเพิม่ประสทิธภิาพในบางพืน้ผวิ ใหใ้ชP้rimer 150 และ

ท าการทดสอบพืน้ผวิจรงิกอ่นการใชง้านดว้ยทกุครัง้  

ขอ้ควรระวัง:หากตอ้งการใช ้Soudabond 680 ส าหรับพืน้ผวิ

ประเภทพลาสตกิพเีอ็มเอ็มเอ (Plexi® Glass), โพลคีอรบ์อเนต

บางชนดิ(Lexan®) ทีม่กีารรับแรงดงึสงูอยา่งตอ่เนื่อง อาจท า

ใหค้วามสามารถการยดึเกาะลดลง และวัสดเุสยีหายได ้

Soudabond 680 ไมเ่หมาะส าหรับใชง้านกับพืน้ผวิประเภท PP, 

PE, PTFE (เทฟลอ่น®), พืน้ผวิบทิเูมน, พืน้ผวิทองแดงหรอื

เคลอืบดว้ยสารประกอบของทองแดงเชน่ บรอนซ,์ ทองเหลอืง 

ควรท าการทดสอบการยดึเกาะวัสดกุับพืน้ผวิทกุครัง้กอ่นการใช ้

งานจรงิดว้ยวัสดจุรงิ 

 

วธิกีารใชง้าน:  

วธิกีารใช ้: เตรยีมพืน้ผวิดว้ยการตดิเทประหวา่งร่องยาแนว ตดิ

พืน้ผวิโดยใชปื้นยงิกาวแบบใชม้อืหรอื ชนดิอัดลม เมือ่ท าการ

ตดิตัง้ยาแนวใหด้งึเทปกาวทีข่อบยาแนวทันทกีอ่นการแหง้ผวิ

ของวัสดยุาแนว  

การท าความสะอาด : Surface Cleaner ท าความสะอาดทันที

หลังจากเสร็จสิน้การใชง้าน   

การแตง่ผวิ : ใชน้ ้าผสมสบูห่รอืใชช้ดุผลติภัณฑข์อง Soudal  

การซอ่มแซมผวิงาน: ใชผ้ลติภัณฑ ์Soudabond 680 เทา่นัน้  

  

ค าแนะน าทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยั:   

ควรค านงึถงึสขุอนามัยของการท างานอยา่งสม ่าเสมอ  ศกึษา

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์ 

 

 

 

  

หมายเหต:ุ   

● Soudabond 680 สามารถทาสนี ้าอะคลลิคิทับได ้แตห่าก

ตอ้งการทาสชีนดิอืน่ทับ ควรท าการทดสอบการใชง้าจรงิกอ่น

ทกุครัง้ 

● Soudabond 680 สามารถยดึตดิไดก้ับวัสดทุีม่กีารเคลอืบผวิ 

หรอืผีวิมันไดค้อ่นขา้งหลากหลาย อยา่งไรก็ด ีควรท าการ

ทดสอบทกุครัง้กอ่นการตดิตัง้จรงิกับวัสดจุรงิ 

● Soudabond 680 มสีามารถทนทานกับรังสยีวูแีละสภาพ

อากาศไดด้ ีอย่างไรก็ตามหากอยูใ่นสภาวะสดุขัว้เกนิไป อาจท า

ใหส้ภาพของผลติภัณฑ ์มกีารเสือ่มได ้

● การใชส้พ่ีนประเภทอัลคาไลด ์ทีม่กีารแหง้ตัวดว้ย

กระบวนการอ๊อกซเิดทฟี อาจสง่ผลใหป้ระสทิธภิาพการยดึเกาะ

ของสกีับเนือ้ยาแนว ควรท าการทดสอบกอ่นการใชง้านจรงิ  

● หลกีเลีย่งการแตง่หนา้ผวิดว้ยน ้าสบู่ หากตอ้งการทาสทีับ 

เพราะอาจท าใหป้ระสทิธภิาพการยดึเกาะของสทีีท่าทับใน

ชิน้สว่นหรอืพืน้ผวิบางประเภทลดลง 

 

 

 

ความรบัผดิชอบ:  

เนื้อหาในเอกสารทางดา้นเทคนคิฉบับนี้มาจากการทดสอบ,  

การตรวจสอบ, และประสบการณ์ซึง่ไมม่ผีลในความรับผดิชอบ 

ใด ๆ เกดิขึน้ ผูใ้ชง้านควรตรวจสอบความเหมาะสมของ 

ผลติภัณฑก์ับการใชง้าน 


