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พอลิเมอร ไฮบริด องคประกอบเดียวสําหรับรอยตอพื้นคอนกรีตอุตสาหกรรม

เฟอรโรซีล 311 เปนนวัตกรรมวัสดุอุดรอยตอชนิด เอสทีพี-ไฮบริด (ไซเลน เทอรมิเนต
พอลิเมอร Silane Terminated Polymer-STP) จากเยอรมนี ซึ่งเปนการพัฒนา
คุณสมบัติขอดีใหเหนือกวาซิลิโคน ซ่ึงทาสีไมติด แตทนรังสียูวีและยืดหยุนไดดี เหนือกวา
พอลิยูริเทน ซึ่งสามารถทาสีทับไดและมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี แตมักเกิดคราบเหลือง
เมื่อสัมผัสแสงแดดนานๆ นอกจากนี้พอลิยูรีเทนมีอายุการเก็บที่สั้น เนื่องจากไวตอ
ความช้ืนมากเกินไป ดังน้ัน เฟอรโรซีล 311 จึงเปนนวัตกรรมโครงสรางเคมีใหมของ
วัสดุอุดรอยตอ โดยใชไซเลน เทอรมิเนต พอลิเมอร ทำใหเปนวัสดุอุดรอยตอที่ปลอดภัย
กับผูใชงานและมีความเปนยางท่ีแข็งแรงกวาเดิมและทำใหกลายเปนวัสดุอุดรอยตอไฮบริด
ที่มีคุณสมบัติโดดเดนทั้งดานความยืดหยุน การทนตอรังสียูวี ความสามารถทาสีทับได 
เก็บรักษาไดนานติดตั้งงาย นุมลื่นคลายซิลิโคนและทนแรงดึง ทนแรงสั่นสะเทือนไดดี
คลายพอลิยูรีเทนจึงเหมาะสำหรับอุดรอยตอพ้ืนคอนกรีตโรงงานที่ไมขยับตัว

คุณสมบัติทั่วไป

บริเวณใชงาน
ใชอุดรอยตอระหวางคอนกรีตกับคอนกรีต, โลหะกับโลหะ, ไมกับคอนกรีต, พลาสติกกับพลาสติก เชน
 ยึดรอยตอแผนหญาเทียม
 งานยาแนวรอบวงกบไมกับปูนฉาบ
 รอยตอพื้นคอนกรีตโรงงานอุตสาหกรรมชนิดไมยับตัว (Contraction joint)
 รอยตอชิ้นสวนคอนกรีตสำเร็จรูป เชน อัฒจรรย สนามกีฬา
 รอยตอแผนไฟเบอรซีเมนต

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ
เฟอรโรซีล 311 ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C661-15, ASTM D412-16,
Die C, ASTM C794-15a, ASTM C1246-17, ASTM C679-15

ประโยชน
 องคประกอบเดียว, นุมล่ืนปาดงาย (One component)
 เฟอรโรซีล 311 มีคาความแข็งอยูในช้ัน Shore A 30-35 ซ่ึงเปนช้ันยางท่ีมี
ความแข็งแรง ใชเปนวัสดุอุดรอยตองานพ้ืนไดดีกวา Shore A 20- 25 ซ่ึงเหมาะกับ
งานผนังแตถูกนำมาใชงานพ้ืนอยางผิดวัตถุประสงค 
 ไมมีสวนผสมของไอโซไซยาเนต (Isocyanate-Free) ซ่ึงพบมากในพอลิยูรีเทน
 ปองกันน้ำรั่วซึมบริเวณรอยตอ (Waterproof)
 ไมตองใชไพรเมอร (Primerless) 
 อุณหภูมิใชงานระหวาง -40 °C ถึง +80 °C
 แหงเร็วและพัฒนาความแข็งแรงไดเร็วกวาวัสดุอุดรอยตอไฮบริดอื่นๆ ที่มีอยูใน
ตลาดปจจุบัน (Traditional hybrids)
 ทนตอรังสียูวี ไมเกิดคราบเหลือง (Non-Stain) แบบพอลิยูรีเทน
 ทาสีทับได (Paintable) ซึ่งซิลิโคนทาสีทับไมได
 เก็บในชั้นไดนานคลายซิลิโคน (Long shelf life)
 ปองการการแตกราวจากการขยายตัวของรองพื้นคอนกรีต, มุมแหลมของเสามุมวงกบลดการอุดตันของฝุนและ
สิ่งสกปรกในรอง
 เพิ่มความสวยงามและเปนระเบียบใหแกอาคาร
 ยึดเกาะไดดีบนพื้นคอนกรีต, ปูนฉาบ, อิฐ, เหล็ก, ไม, และพลาสติกบางชนิด
 ยืดหยุนขยายตัวและคืนสภาพเดิมไดดี

Certified
Applicator

USE ONLY*

*สินคาใชเฉพาะผูผานการฝกอบรมและรับรองโดย
  บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด แลวเทานั้น

www.ferroproduct.co.th

จุดเดนของไฮบริด ซีลแลนท
พัฒนาใหมีคุณสมบัติ

คลายซิลิโคน (SILICONES)
ทนยูวี/UV-resistant,

ยืดหยุนสูง/High elasticity

พัฒนาใหมีคุณสมบัติ
คลายโพลิยูรีเทน (POLYURETHANES)
ทาสีทับได/Paintable, good
คุณสมบัติเชิงกลดี/Mechanical

properties

เฟอรโรซีล 311
/STP-HYBRIDS

ฉีดงายนุมลื่น ทนยูวี ยืดหยุนสูงทาสีทับไดและเก็บ
ไดนานกวาพียู ไมมีคราบเหลือง เหมือนพียู ไมมี

สารตะกั่วและไอโซไซยาเนต
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คุณสมบัติทางเทคนิค

คุณสมบัติ คา

2.8 MPa.
8.3 MPa.

คาความทนแรงดึงที่ 23 oซ, เมกะปาสคาล (ประมาณ)
Tensile strength at 23 oC, MPa. (Approx.)
- ที่ 7 วัน
- ที่ 21 วัน

มาตรฐาน

ASTM D412-16, Die C
ASTM D412-16, Die C

707%
258%

คาการยืดตัว ณ จุดขาดที่ 23 oซ, % (ประมาณ)
Elongation at break at 23 oC, % (Approx.)
- ที่ 7 วัน
- ที่ 21 วัน

ASTM D412-16, Die C
ASTM D412-16, Die C

35คาความแข็ง Shore A (ประมาณ)
Hardness, shore A (Approx.)

ASTM C661-15

4.3 MPa.คาความเคนแรงดงึที ่100%, เมกะปาสคาล (ประมาณ)
Tensile stress at 100% elongation, MPa. (Approx.)

ASTM D412-16, Die C

59.7 นิวตัน
110.2 นิวตัน

คาแรงลอกความกวาง 25 มม., นิวตัน (ประมาณ)
Peel strength 25 mm. in width, N (Approx.)
- ปูน (Mortar)
- อลูมิเนียม (Aluminium)

ASTM C794-15a
ASTM C794-15a

0.9%
ไมพบ

คาทนความรอน 70 oซ ที่ 21 วัน, % (ประมาณ)
Heat resistance at 70 oC for 21 days, % (Approx.)
- นํ้าหนักลดลง (Weight loss)
- แตกราว (Cracking)

ASTM C1246-17
ASTM C1246-17

60 นาทีระยะเวลาแหงแตะไมติด, นาที (ประมาณ)
Tack free time, minute (Approx.)

ASTM C679-15

คุณสมบัติทางกายภาพ

ISO 7390

ISO 7390

ISO 7390

ISO 7390

ISO 7390

ขาว, เทา

1.4 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร

ไมไหลยอย

5 oซ ถึง 40 oซ

-40 oซ ถึง 80 oซ

สี
Colour

คุณสมบัติ คา มาตรฐาน

ความหนาแนน, กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร (ประมาณ)
Density, cm3 (Approx.)

ความคงตัว
Consistency

อุณหภูมิระหวางติดตั้ง, oซ (ประมาณ)
Application temperature, oC (Approx.)

อุณหภูมิหลังเปดใชงาน, oซ (ประมาณ)
Service temperature after cured, oC (Approx.)

ขอมูลสินคาและคุณสมบัติเทคนิค
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ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ ซีลแลนท (Sealant comparison)

ความสามารถ (Performance) พียูทั่วไป
(PUR)

ไฮบริดทั่วไป
ในทองตลาด

 (General hybrid)

ซิลิโคน
(Silicones)

ความเปนพิษ (Toxicity)

เฟอรโรซีล 311

ทาสีทับได (Paintability)

ทนกรด-ดาง (Chemecal resistance)

แรงยึดเกาะ (Adhesion)

ทนสภาวะอากาศ (Weatherability)

ไมมีฟองอากาศในเนื้อวัสดุ (No bubbling)

ทนการกดทับ-สั่นสะเทือน (Compression set)

เซ็ทตัวเร็ว (Curing speed)

อายุการเก็บนาน (Shelf stability)

= ดี/Good = ปานกลาง/Moderate = ไมดี/Poor

ขอจํากัด/ขอควรระวัง

 หาม ใช เฟอรโรซีล 311 ในงานรอยตอที่มีการขยับตัว (Expansion joint)
 หาม ใชในงานที่มีน้ำแชขัง เชน ถังเก็บน้ำ, สระวายน้ำ
 หาม ใชในรอยตอพื้นกันสารเคมีรุนแรงในโรงงานอาหาร (ควรทดสอบหนางานจริงกอน)
 หากฉีดในหองเย็น อุณหภูมิขณะฉีดตองอยูระหวาง 5 ถึง 40 ๐c และเมื่อแหงแลวที่ 7 วันจะทนอุณหภูมิได ถึง -40 ๐c

การสนับสนุนดานเทคนิค

 ลูกคาสามารถติดตอสอบถามขอสงสัยดานวิธีการใชสินคาใหถูกตองไดที่แผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th
และสามารถขอขอมูล หรือรองขอการจัดกิจกรรม ดังตอไปนี้
 1. ขอขอมูลสินคาฉบับที่มีการแกไขลาสุด (Updated datasheet)
 2. ขอเอกสารเงื่อนไขการขายและใบแจงราคาสินคา (Price list & Sale condition)
 3. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปสาธิตสินคาที่หนางาน (Job site) ของลูกคา โดยขอกรอก (แบบฟอรมความ
ตองการสาธิตสินคา) กอนการซื้อขายสินคา (Demonstration request form)

วิธีการใชงาน

 รอยตอตองแหงสะอาดปราศจากฝุน คราบน้ำมัน และจารบี
 รองปูนฉาบ หรือวัสดุที่มีความพรุน ควรตัดแตงขอบรอง ดวยใบตัดคอนกรีตใหไดผิวรองที่สะอาดแข็งแรงเปน
แนวตรง
 เปาฝุนในรองใหสะอาดดวยปมฟลม หรือเครื่องเปาไฟฟา
 ติดตั้งโฟมกลม (เฟอรโรเซล 316) ขนาด 15 มม.สำหรับรองคอนกรีต 10 มม. กดใหแนนลงในรองและกำหนด
ใหเหลือชองวางดานบนอยางนอย 10 มม. เพื่อฉีดวัสดุอุดรอยตอ เฟอรโรเซล 316 มีหนาที่ชวยประหยัดวัสดุรอยตอโดย
ไมจำเปนตองฉีดเต็มความลึกของรอง
 ติดกระดาษกาว 2 ขาง แนวรอยตอ
 ฉีด เฟอรโรซีล 311 ดวยปนฉีดใหเต็มรอง จากนั้นสเปรยละอองน้ำสบูเล็กนอยลงบนผิว เฟอรโรซีล 311 สวม
ถุงมือยางและใชนิ้วลูบเบาๆ บนผิวรอยตอใหเรียบและเวาลงเล็กนอย

ขอมูลสินคาและคุณสมบัติเทคนิค
ปรับปรุง 11/12/2563
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เฟอรโรซีล 311 มีสวนผสมของ พอลิเมอร กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอระบายน้ำสาธารณะควรตากทิ้งใหแหงแข็ง
ดวยการสัมผัสแสงแดด

การทิ้งเศษวัสดุ

ขอกำหนดการขนสง เฟอรโรซีล 311 ผานถนนสาธารณะ 
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกำหนด
 กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนด

การขนสง

ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย

 กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยน้ำสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
 กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยน้ำสะอาด
 กรณีกลืนกิน อยาทำใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
 กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
 ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทำงาน

ขนาดบรรจุ
 310 มล./หลอด
 600 มล./หลอด

ปริมาณการใช

 ปริมาณการใชสำหรับรอง 10×10 มม. 1 หลอดฟอยล ขนาด 600 มล. ฉีดไดยาวประมาณ 6 เมตร
 เครื่องมือ : ตองใชกับปนฉีดขนาดพิเศษ
 ปริมาณการใชสำหรับรอง 10×10 มม. 1 กระบอก ขนาด 310 มล. ฉีดไดยาวประมาณ 3 เมตร
 เครื่องมือ : ใชปนซิลิโคนทั่วไป

การทําความสะอาดเครื่องมือ

 ควรลางเครื่องมือผสมดวย XYLENE ทันทีกอนพอลิเมอรแหง 
 กรณีที่แหงควรสกัดออกดวยแรงกล

อายุการเก็บและวิธีการเก็บรักษา
 อายุการเก็บ 1 ป
 เก็บในท่ีรม แหง อุณหภูมิประมาณ 23 oC + 2% ความช้ืนสัมพัทธ 50 + 5%RH (ตามมาตรฐาน ISO 554)

 4. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปฝกอบรมการใชสินคาใหแกชางที่หนางานของลูกคาโดยกรอก (แบบฟอรม
ความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรชางผูปฎิบัติงาน (Worker training request form)
 5. ขอนัดมาฝกอบรมการใชสินคาในหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman) ที่ศูนยฝกอบรมของบริษัทฯ (Ferro training
center) แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman training request form)

สินคา ขนาดประโยชน

ปองกันนํ้ารั่วซึมบริเวณรอยตอ
ไมตองใชไพรเมอร
แหงเร็ว
ทนตอรังสียูวี
ทาสีทับได
ยึดเกาะไดดี
ยืดหยุน

ขนาดบรรจุ 600 มล.สีขาว/หลอด
รหัสสินคา FG-3IC-8858915232014

ขนาดบรรจุ 310 มล.สีขาว/หลอด
รหัสสินคา FG-3IC-8858915232007

ขอมูลสินคาและคุณสมบัติเทคนิค
ปรับปรุง 11/12/2563
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บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินคาที่พิสูจนชัดวาเกิดจากการบกพรองของกระบวนการผลิตใหแกลูกคาเปนสินคาใหมในมูลคาเทากับ
สวนที่ผิดพลาด ไมสามารถคืนเปนเงินไดโดยลูกคาตองแจงเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแตวันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกคาไมสามารถเรียกรอง
ความเสียหายอ่ืนๆท่ีสืบเน่ืองจากการใชวัสดุท้ังทางตรงและทางออมและการสงมอบสินคาลาชาของบริษัทฯ ได อน่ึงไมสามารถ
เปล่ียนสินคาในกรณี ความผิดพลาดในการใชงานเกิดจากฝายลูกคาโดยไมสามารถอางอิงขอแนะนำของพนักงานขายการสาธิต
หรือขอมูลเอกสารทางเทคนิคเน่ืองจากบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิมิใหพนักงานช้ีแจงเทคนิค และเอกสารขอมูลเชิงเทคนิคและการ
สาธิตสินคามีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือใหลูกคาทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการใชงานโดยสังเขปไมสามารถยึดถือเปนขอมูลผูกมัดใน
การใชงานจริง ดังน้ันลูกคาจะตองรับผิดชอบตอการแสดงเจตจำนงในการจะใชสินคาของบริษัทฯ เอง และควรซ้ือจำนวนนอยไป
ทดลองใชใหเหมาะสมกับหนางานจริงกอนส่ังซ้ือในจำนวนมากคร้ังตอไป ท้ังน้ีคาทางเทคนิคและน้ำหนักสินคา มีเกณฑการ
คลาดเคลื่อนสูงสุดไมเกิน + 5% ของขอมูลที่ระบุในขอมูลสินคา (Data Sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตร
การผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑใหม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาท้ังน้ีลูกคาตองขอขอมูลสินคาลาสุดและเง่ือนไขการ
ขายจากบริษัทฯ กอนการใชงานจริงและกอนการสั่งซื้อทุกครั้งดังนั้นบริษัทฯถือวาลูกคาไดรับทราบเขาใจและยินยอมเงื่อนไข
การขายของบริษัทฯ แลวกอนการใชงาน (สินคาของบริษัทฯ อนุญาตใหใชเฉพาะผูผานการอบรมจากบริษัทฯ แลวเทาน้ัน)
*ดูและขอขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี เง่ือนไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th

www.ferroproduct.co.th

อุณหภูมิตํ่าสุด

+20oC

เก็บในที่รม ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม

*ภาพในขอมูลสินคาท้ังหมดหามคัดลอก หรือทำสำเนา สงวนลิขสิทธ์ิโดย บจก. เฟอรโร คอนสตรัคช่ัน โปรดักส ตาม พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2558.

บริษัท เฟอรโรคอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด
144 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร. 098-5858977 แฟกซ. 035-473879  อีเมล bovorn@ferroproduct.co.th

การรับประกันสินคา

สินคา ขนาดประโยชน

ปองกันนํ้ารั่วซึมบริเวณรอยตอ
ไมตองใชไพรเมอร
แหงเร็ว
ทนตอรังสียูวี
ทาสีทับได
ยึดเกาะไดดี
ยืดหยุน

ขนาด 600/สีขาว มล. x20 
หลอด/กลอง

ขอมูลสินคาและคุณสมบัติเทคนิค
ปรับปรุง 11/12/2563
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