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ชุดซอมรอยราวชนิดพอลิแอสปาติก 2 องคประกอบ

เฟอรโรเรซ 700/KIT ชุดซอมรอยราวชนิดพอลิแอสปาติก 2 องคประกอบชนิดแข็ง
(Rigid) ซอมรอยราว 2 องคประกอบ เทคโนโลยีใหมสำหรับฉีดอุด (Caulk) รอยราว
พ้ืนคอนกรีต เพ่ือกันน้ำซึมลงช้ันดินลดความเส่ียงพ้ืนคอนกรีตทรุดตัว เหมาะสำหรับ
พื้นรอยราวคอนกรีตชนิดไมขยับตัว (Non-moving concrete crack) มีคุณสมบัติ
พิเศษคือเซ็ทตัวเร็วมาก เปดการสัญจรผานของรถยนตไดภายใน 6 ชม. และเทคโนโลยี
หลอดบรรจุชนิดพิเศษ 2 องคประกอบในหลอดเดียว สามารถใชปนฉีดซิลิโคนธรรมดา
ฉีดได

คุณสมบัติทั่วไป

ใชฉีดใหไหลซึมลงในรอยราวแนวนอนเทานั้น
 รอยราวถนนคอนกรีต
 รอยราวพื้นโรงงาน

บริเวณใชงาน

 แหงเร็ว เปดการสัญจรของรถยนตผานไดภายใน 6 ชม.
 2 องคประกอบ ซอนใน 1 หลอด ยึดเกาะดีเยี่ยมบนผิวคอนกรีตแหง
 ใชปนฉีดซิลิโคนแบบธรรมดาได คารับน้ำหนักสูง
 ไหลตัวปานกลาง   ทนสภาวะอากาศและยูวี

ประโยชน

Certified
Applicator

USE ONLY*

*สินคาใชเฉพาะผูผานการฝกอบรมและรับรองโดย
  บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด แลวเทานั้น

www.ferroproduct.co.th

คุณสมบัติทางเทคนิค

คุณสมบัติ คา

0.45 MPa.ความตานทานแรงดึง, เมกะปาสคาล (ประมาณ)
Tensile strength, MPa. (Approx.)

>30 MPa.
คารับน้ำหนักที่ 7 วัน, เมกะปาสคาล (ประมาณ)
Compresive strength at 7 days, MPa. (Approx.)

>5 MPa.คาแรงยึดเกาะแนวเฉียงที่ 7 วัน, เมกะปาสคาล (ประมาณ)
Bond strength by slant shear at 7 days, MPa. (Approx.)

คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติ คา

ความหนาแนน, กก./ลิตร (ประมาณ)
Density, kg./litre (Approx.)
- สวนผสม เอ
- สวนผสม บี
- สวนผสม เอ+บี

1.2 กก./ลิตร
1.1 กก./ลิตร
1.3 กก./ลิตร

สี (เอ+บี)
Colour (A+B)

ระยะเวลาทำงาน, นาที (ประมาณ)
Working period, minute (Approx.)

แหงสัมผัสได (30 oซ), ชม. (ประมาณ)
Touch dry (30 oC), hour (Approx.)

เทา

10 นาที

2 - 3 ชม.

แหงเซ็ทตัวสมบูรณ (30 oซ), วัน (ประมาณ)
Final setting (30 oC), day (Approx.) 

7 วัน
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 เปนการอุดบนผิว น้ำยาจะไหลลงไปลึกไมเกิน 1 ซม. ไมใชการประสานคอนกรีตที่เต็มรอง หากลูกคาตองการจะ
ซอมประสาน ควรเลือกใชผลิตภัณฑ เฟอรโรเรซ 717/KIT 
 การซอมมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันน้ำซึมผานรอยราว เพื่อลดความเสี่ยงของพื้นทรุดจากชั้นดินที่มีน้ำลงไป ไมได
เสริมความแข็งแรงของโครงสราง
 ไมควรใชงานสัมผัสกรดดางรุนแรงโดยตรง
 ควรใชงานใหหมดในครั้งเดียว
 หาม ฉีดทับรอยราวที่มีการขยับตัว (Moving crack)
 ควรลางเครื่องมือดวยทินเนอรกอน เฟอรโรเรซ 700 แหง

ขอจํากัด/ขอควรระวัง

วิธีผสมและการใชงาน

 ทำความสะอาดส่ิงสกปรก ฝุน และกรวดท่ีหลุดออกจากรอยแตกพ้ืนผิวคอนกรีตท่ีจะซอมควรจะแหง และปราศจาก
น้ำมันและจารบี
 ควรตัดแตงขอบรองดวยใบตัดคอนกรีต ใหไดรองที่สะอาดแข็งแรงเปนแนวตรงและตัดขวางรอยราวยาว 7 ซม.
เวนระยะประมาณ 10-15 ซม. และขยายรอยราวใหลึกประมาณ 10 มม. กวางพอที่เฟอรโรสตัดจะใสไปได (≈ 6 มม.)
จากนั้นเปาฝุนในรองใหสะอาด

การเตรียมผิว

 1:1 โดยปริมาตร ขนาดบรรจุ 280 กรัม (เอ : 140 กรัม., บี 140 กรัม) *วัสดุ เอและบี จะไหลรวมไปผสมใน
หลอดปลายแหลมที่กั้นเปนหอง (Mixer chamber) เมื่อกดไกของหลอดฉีด

การผสม

 ฉีด เฟอรโรเรซ 700 ฉีดทิ้ง 3 ครั้งแรก ยาวประมาณ 5 ซม. เพื่อทำใหสวนผสมเขาเนื้อกอนฉีดบนรองจริง จากนั้น
ฉีดใหเต็มรองและใชเกรียงโปวปาดทันทีจะเร่ิมแหงหนืด 15 นาที กลางแดดจัดและแหงแข็ง 2-4 ช่ัวโมง เจียรผิวใหเรียบ
และสามารถเปดการจราจรได
 กรณีฉีดซอมรอยราวและตองเท เฟอรโรกรีต 216 ทับหนา ควรโรยทรายละเอียด 0.3 -0.7 มม. ทับบนผิว
เฟอรโรเรซ 700 ที่ฉีดแลว และยังไมเซ็ทตัว เพื่อใหเปนหนามยึดเกาะขณะเทปูนซอมเซ็ทตัวเร็ว    

การใชงาน

 เจียรแตงผิวที่ฉีดแหงแลวใหเรียบ ติดกระดาษกาวซาย-ขวา กวางประมาณ 5-10 ซม. ดูดฝุนและลางดวยน้ำสะอาด
ทิ้งใหแหงหมาด ผสม เฟอรโรแพ็ทช 551 ปูนฉาบแตงผิวชนิดยืดหยุนและเซ็ทตัวเร็วกับน้ำสะอาด นำไปฉาบทับบางๆ
1-1.5 มม. ทิ้งแหง 6 ชม. กอนเปดใชงาน หากลูกคาตองการแตงสีใหใกลเคียงพื้นเดิม สามารถผสมผงสีสำหรับซีเมนตได

การฉาบแตงผิว

1

เซาะรองเซาะรอง

2

ฝงเฟอรโรสตัด
ขวางรอยราว
ฝงเฟอรโรสตัด
ขวางรอยราว

เปาฝุน
หามเปยก
เปาฝุน

หามเปยก

3

ฉีดฉีด

4

โรยทรายละเอียดโรยทรายละเอียด

5

เจียรเจียร

6

ฉาบแตงผิวฉาบแตงผิว

7
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ขอกำหนดการขนสง เฟอรโรเรซ 700 ผานถนนสาธารณะ
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกำหนด
 กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนด

การขนสง

ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย

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

การทิ้งเศษวัสดุ

เฟอรโรเรซ 700 มีสวนผสมของ พอลิแอสปาติก กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอระบายน้ำสาธารณะควรตากทิ้งให
แหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

 280 กรัม/หลอด (เอ = 140 กรัม, บี = 140 กรัม) พรอมเครื่องมือ

ขนาดบรรจุ

 ลางเครื่องมือดวย ไซลีน (Xylene) กอนวัสดุผสมแหงตัว หากวัสดุผสมแหงตัวแลวตองลอกออกดวยแรงกล เชน
การขูดออก

การทําความสะอาดเครื่องมือ

ปริมาณการใช

 1 หลอด ฉีดรอง 1x1 ซม. ไดยาวประมาณ 1 ม.

การเก็บและวิธีการเก็บรักษา

 1 ป ไมเปดฝา, เก็บในที่รมอุณหภูมิไมเกิน 30 oC ความชื้นสัมพัทธ 50 + 5%RH (ตามมาตรฐาน ISO 554)

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)
 4. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปฝกอบรมการใชสินคาใหแกชางที่หนางานของลูกคาโดยกรอก (แบบฟอรม
ความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรชางผูปฎิบัติงาน (Worker training request form)
 5. ขอนัดมาฝกอบรมการใชสินคาในหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman) ที่ศูนยฝกอบรมของบริษัทฯ (Ferro training
center) แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman training request form)
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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. 035-473877-8 แฟกซ. 035-473879  อีเมล sale@ferroproduct.co.th

การรับประกันสินคา

เฟอรโรเรซ 700/KIT
1 ชุดประกอบดวย
1) เฟอรโรเรซ 700 พอลิแอสปาติก
ซอมรอยราวชนิด 2 องคประกอบ
(280 กรัม/หลอด) 1 หลอด
2) เฟอรโรแพ็ทซ 551 ปูนฉาบแตงผิว
ยืดหยุนและแหงเร็ว (1 กก./ถุง) 1 ถุง
3) เฟอรโรสตัด 6 มม. 10 ตัว/ถุง

สินคา ขนาดประโยชน

แหงเร็ว เปดการสัญจรของรถยนต
ผานไดภายใน 6 ชม.
2 องคประกอบ ซอนใน 1 หลอด
ใชปนฉีดซิลิโคนแบบธรรมดาได


