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ชุดอีพ็อกซ่ีฉีดซอมรอยแตกราวคอนกรีต

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ
เฟอรโรเรซ 717/คิท ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C109/C109M-20a,
ASTM C 882

 ซอมรอยแตกคอนกรีตกวาง 0.1-2 มม.
 พื้นคอนกรีตลานจอดรถยนต
 พื้นโรงงานอุตสาหกรรม
 ซอมรอยราวผนังพรีคาสทคอนกรีต

บริเวณใชงาน

 ยึดเกาะไดดีบนผิวคอนกรีตและเหล็ก
 เหลวจัดแทรกซึมในคอนกรีตไดดี
 แรงยึดเกาะสูง
 ไมหดตัว
 กันซึมและทนกรด

ประโยชน

คุณสมบัติทางกายภาพ

สวนผสม เอ+บี
Component A+B

ของเหลวใส

240 + 20 cps.

ความถวงจำเพาะ เอ+บี (ประมาณ)
Specific gravity A+B (Approx.)

1+0.01

คาความขนเหลว เอ+บี 30 oซ เกรด 1 : ความหนืดต่ำ (สูงสุด
2,000 cps.), cps. (ประมาณ)
Viscosity A+B 30 oC Grade 1 : Low viscosity (2,000 cps.
Max.), cps. (Approx.)

คุณสมบัติ คา

คุณสมบัติทางเทคนิค

คารับน้ำหนัก, กก./ตร.ซม. (ประมาณ)
Compressive strength, ksc. (Approx.)
- ที่ 7 วัน
- ที่ 28 วัน

>600 กก./ตร.ซม.
>900 กก./ตร.ซม.

ASTM C109/
C109M-20a

คาแรงยึดเกาะ ที่ 7 วัน, กก./ตร.ซม. (ประมาณ)
Bond strength at 7 days, ksc. (Approx.)

187 กก./ตร.ซม. ASTM C 882

คุณสมบัติ คา มาตรฐาน

คุณสมบัติท่ัวไป
เฟอรโรเรซ 717/คิท ชุดอีพ็อกซี่ 2 องคประกอบ มีความเหลวจัด เหมาะสำหรับฉีด
ซอมรอยแตกราวของโครงสรางคอนกรีตและโพรงคอนกรีตรองกวาง 0.1-2 มม.
ดวยคุณสมบัติการแทรกซึมสูง ชวยปองกันการรั่วซึมบริเวณรอยราวและประสานคอนกรีต
ใหมีความสามารถในการรับน้ำหนักใกลเคียงคารับน้ำหนักเดิม พรอมอุปกรณหลอดฉีด
และปูนตกแตงผิว

Certified
Applicator

USE ONLY*

*สินคาใชเฉพาะผูผานการฝกอบรมและรับรองโดย
  บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด แลวเทานั้น

www.ferroproduct.co.th
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วิธีผสมและการใชงาน
การเตรียมผิว

2
 2) คำนวนระยะหางในการวางเพลท (ปกติมักหาง
ประมาณ 20-30 ซม.) และเปดจุดวาง เฟอรโรเรซ 717/ซีพี
/50 มล. หลอดฉีดรอยราวขนาด 50 มล. พรอมเพลท (Cylinder
& Plate) ดวยการกระเทาะรอยราวจากจุดนั้น

1

 1) วัดขนาดความกวางของรอยราวดวยแผน Crack
scale ชนิดพลาสติก วัดไดตั้งแต 0.1-2 มม.

4

 4) ปาด เฟอรโรเรซ 717/จีแอล/600 กรัม กาวยึด
เพลทเซ็ทตัวเร็วขนาด 600 กรัม/ชุด (Fast-Setting glue for
injection plate) ปาดใต เฟอรโรเรซ 717/ซีพี/50 มล. หลอด
ฉีดรอยราวขนาด 50 มล. พรอมเพลท (Cylinder & plate)

5

 5) ติดตั้ง เฟอรโรเรซ 717/ซีพี/50 มล. หลอดฉีด
รอยราวขนาด 50 มล. พรอมเพลท (Cylinder & plate)
เหนือจุดที่กระเทาะ

6

 6) ติดตามแนวรอยแตกและขอบดวย เฟอรโรเรซ
717/จีแอล/600 กรัม กาวยึดเพลทเซ็ทตัวเร็วขนาด 600 กรัม
/ชุด (Fast-Setting glue for injection plate) ทิ้งแหง 2-3 ชม.

 3) ใช เฟอรโรเรซ 717/จีแอล/600 กรัม กาวยึด
เพลทเซ็ทตัวเร็ว ขนาด 600 กรัม/ชุด (Fast-Setting glue for
injection plate) อัตราการผสม เอ : บี 1 : 1 แหงเร็ว 2-3 ชม.

3
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การผสม/การฉีด

1

 1) ผสมสวนผสม เอ : 0.4 กก. (400 กรัม) และสวน
ผสม บี : 0.1 กก. (100 กรัม) ผสมดวยสวานรอบต่ำ 1-2 นาที
ใหเปนเนื้อเดียวกัน

2

 2) เติมสวนผสมเรซิ่นลงในหัวฉีดเข็มฉีดยาภายใน
3-5 นาที หลังจากที่ผสม

 3) บิดหมุนแกนหลอดฉีดเล็กนอยและทำใหดันเรซิ่น
ในกระบอกลงไปสูเพลท จากนั้นคอยๆ ซึมลงไปในรอยราว
รอประมาณ 20 นาที เมื่อเห็นวาฉีดไมลงแลวใหถอดออกและ
เช็ดดวยทินเนอร (Xylene) และนำไปฉีดตอไดอีก 1-2 ครั้ง

3

4

 4) ตอกเพลทออกหลังจากการฉีดอีพ็อกซี่เสร็จแลว
2-3 ชม. และโปวปดรอยเพลทดวย เฟอรโรเรซ 717/จีแอล/
600 กรัม กาวยึดเพลทเซ็ทตัวเร็วขนาด 600 กรัม/ชุด (Fast-
Setting glue for injection plate) และทิ้งแหง 2-3 ชม.

5

 5) เจียรและฝง เฟอรโรสตัด 6 มม. ระยะหาง 20-
30 ซม.

6

 6) เปาฝุนออกใหสะอาด
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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)

ขอจํากัด/ขอควรระวัง
 หาม ใชฉีดซอมแซมรอยราวที่มีการขยับตัว (Moving crack)
 ขนาดรอยราวสูงสุดที่ฉีดไดไมเกิน 2 มม.
 ควรใชผูชำนาญการในการติดตั้งเทานั้น
 หาม ฉีดบริเวณรอยราวที่มีความชื้นเกิน 4% ขณะซอม

8

 8) เจียรแตงรอยราวบนคอนกรีตที่โปวแหงแลวให
เรียบรอยขึ้น

7

 7) โปวอุดดวย เฟอรโรเรซ 717/จีแอล/600 กรัม
กาวยึดเพลทเซ็ทตัวเร็วขนาด 600 กรัม/ชุด (Fast-Setting
glue for injection plate)

 10) กรณีผิวคอนกรีตเดิมมีสีสามารถโรยผงสีชนิด
Iron oxide เชน เขียว, แดง เล็กนอยขณะ เฟอรโรแพ็ทซ
551 Decorative mortar เร่ิมแหงหมาด หากตองการใหสี
คลายกับสีคอนกรีตขางเคียง ระวังการแตกลายงาหากโรยผงสี
มากเกินไป

10

 9) ฉาบตกแตงรอยแตกใหเรียบเนียนข้ึนดวยปูนซอม
รอยราว เฟอรโรแพ็ทซ 551 Decorative mortar

9
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ขอแนะนําเก่ียวกับความปลอดภัย
 กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยน้ำสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
 กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยน้ำสะอาด
 กรณีกลืนกิน อยาทำใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
 กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
 ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทำงาน

 0.5 กก./ชุด (เอ = 0.4 กก., บี = 0.1 กก.) พรอมเครื่องมือ
ขนาดบรรจุ

การเก็บและวิธีการเก็บรักษา
 1 ป ไมเปดฝา
 เก็บในที่รมอุณหภูมิไมเกิน 23 oC + 2% ความชื้นสัมพัทธ 50 + 5%RH (ตามมาตรฐาน ISO 554)

ปริมาณการใช
 ประมาณ 0.3-0.8 กก./ตร.ม.

การท้ิงเศษวัสดุ
เฟอรโรเรซ 717/คิท มีสวนผสมของ อีพ็อกซ่ี กรุณาอยาเทสวนผสมท่ีเหลือลงทอระบายน้ำสาธารณะ ควรตากท้ิงใหแหงแข็ง
ดวยการสัมผัสแสงแดด

การขนสง
ขอกำหนดการขนสง เฟอรโรเรซ 717/คิท ผานถนนสาธารณะ
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกำหนด
 กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนด

การทําความสะอาดเคร่ืองมือ
 ลางเครื่องมือดวยน้ำ กอน เฟอรโรเรซ 717/คิท แหงตัว
 หาก เฟอรโรเรซ 717/คิท แหงตัวแลว ตองลอกออกดวยแรงกล เชน การขูดออก

สินคา ขนาดประโยชน
ยึดเกาะไดดีบนผิวคอนกรีตและ
เหล็ก
เหลวจัดแทรกซึมในคอนกรีตไดดี
แรงยึดเกาะสูงมาก
ไมหดตัว
กันซึมและทนกรด
ยึดเกาะบนผิวช้ืนเล็กนอยได

เฟอรโรเรซ 717/คิท
1 ชุดประกอบดวย
1) เฟอรโรเรซ 717/0.5 (0.5 กก./ชุด)
เอ = 0.4 กก., บี = 0.1 กก. 1 ชุด
2) เฟอรโรเรซ 717/จีแอล/600 กรัม
กาวยึดเพลทเซ็ทตัวเร็วขนาด 600
กรัม/ชุด (Fast-Setting glue for
injection plate) 2 ชุด ประกอบ
ดวยสวนผสมชุดยอย เอ = 100 กรัม,
บี = 100 กรัม x 6 ชุดยอย
3) เฟอรโรแพ็ทซ 551 (1 กก./ถุง)
2 ถุง
4) เฟอรโรเรซ 717/ซีพี/50 มล. (Cy-
linder 50 ml. & Plate) 10 ชุด
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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

อุณหภูมิต่ําสุด
+20oC

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

บริษัท เฟอรโรคอนสตรัคช่ัน โปรดักส จํากัด
144 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพ่ีนอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร. 035-473877-8 แฟกซ. 035-473879  อีเมล sale@ferroproduct.co.th

การรับประกันสินคา

สินคา ขนาดประโยชน
ยึดเกาะไดดีบนผิวคอนกรีตและ
เหล็ก
เหลวจัดแทรกซึมในคอนกรีตไดดี
แรงยึดเกาะสูงมาก
ไมหดตัว
กันซึมและทนกรด
ยึดเกาะบนผิวช้ืนเล็กนอยได

5) เฟอรโรสตัด 6 มม. (10 ตัว/ถุง)
6) เฟอรโรเคียว 105 ลิเธียม ซิลิเกต
(200 ซีซี/ขวด) 1 ขวดสเปรย
รหัสสินคา FG-7IC-8858915272454




