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สีทาสนามกีฬาชนิดยางอะคริลิค-โพลียูรีเทน ไฮบริด

บริเวณใชงาน
 เลนจักรยาน 
 สนามฟุตซอล
 สนามเทนนิส
 สนามบาสเก็ตบอล
 ทางเดินนอกอาคาร
 ลานกิจกรรมเอนกประสงคนอกอาคาร

วิธีผสมและการใชงาน
การเตรียมผิว

 พื้นผิวคอนกรีตและแอสฟลทตองสะอาดปราศจากน้ำมัน ฝุน จารบี คราบสกปรก และคราบน้ำปูนออนแอ
 ควรฉีดลางคราบน้ำปูนที่แหง (Laitance) ออกใหหมดดวยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 250 บาร ขึ้นไป หรือขัดดวย
เครื่องขัดหินขัดใหถึงผิวคอนกรีตที่แข็งแรงโดยระวังไมใหผิวเปนรอยมากจนทาสีไดไมสวยงามเทาที่ควร
 รอยแตกราวจากการทรุดตัวของชั้นดิน ควรฉีดซอมดวยอีพ็อกซี่ฉีดซอมรอยแตกราวคอนกรีต (เฟอรโรเรซ 717)
 รอยแตกราวที่ไมขยับตัว ควรตองขยายใหมีขนาด 5x5 มม. โปวปดดวยอีพ็อกซี่มอรตาร (เฟอรโรเรซ 711)
 รอยตอแผลคอนกรีตที่ขยับตัว (Expansion Joint) ควรฉีดอุดดวยวัสดุโพลียูรีเทน (เฟอรโรซีล 314)
 แองน้ำขังควรฉาบซอมดวยปูนทรายผสมน้ำยาประสานคอนกรีตเพิ่มแรงยึดเกาะ (เฟอรโบอนด 111)

ประโยชน
 ยืดหยุน ปกปดรอยแตกลายงาของคอนกรีต
 ทนตอสภาวะอากาศ
 ทนตอการเหยียบย่ำ
 สีสันสวยงาม
 ติดตั้งงายดวยการทา

คุณสมบัติทางกายภาพ

ลักษณะทั่วไป
General appearance

ของเหลว
คุณสมบัติ คา

สี
Colour

ขาว, เทาออน, เทาเขม, ฟาออน, ฟากลาง,
ฟาเขม, เขียว, เขียวเขม, เหลือง, สม, แดง

ระยะเวลาแหงสัมผัสได 30 oซ, ชั่วโมง (ประมาณ)
Touch dry 30 oC, hour (Approx.)
แหงเดินเบาได oซ, ชั่วโมง (ประมาณ)
Walkable 30 oC, hour (Approx.)
เซ็ทตัวสมบูรณ 30 oซ, วัน (ประมาณ)
Chemical full cure 30 oC, day (Approx.)

8-12 ชั่วโมง

24-48 ชั่วโมง

7 วัน

คุณสมบัติทั่วไป
เฟอรโรสปอรต 911 สีทาสนามกีฬาชนิดยางอะคริลิค-โพลียูรีเทน ไฮบริด มีความ
ยืดหยุนทนตอสภาวะอากาศ แสงแดด และการเหยียบย่ำมีชั้นรองพื้นโรยทรายควอทซ
ชวยลดการลื่นลม มีสีสันสวยงามเหมาะสำหรับทาเคลือบบนผิวคอนกรีตของสนามกีฬา
กลางแจงทั่วไป เชน สนามฟุตซอล เทนนิส ทางเดินจอกกิ้ง สนามบาสเก็ตบอล ฯลฯ

Certified
Applicator

USE ONLY*

*สินคาใชเฉพาะผูผานการฝกอบรมและรับรองโดย
  บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด แลวเทานั้น

www.ferroproduct.co.th
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ตารางการติดตั้ง

1
เฟอรโรสปอรต 911/พีไพรเมอร
60 40 60 40

ไมตองใชไพรเมอร

50 50

40 60

50 50

40 60

- 100 (ไมผสมทราย) 100 (ไมผสมทราย)

ชั้นที่ ชั้นที่

2

3

4 -4

ไพรเมอร
1

2

3

คอนกรีต
เฟอรโรแซนด 03 เฟอรโรสปอรต 911 เฟอรโรแซนด 03 เฟอรโรสปอรต 911

แอสฟลท

ขอจํากัด/ขอควรระวัง
 ไมควร ทา เฟอรโรสปอรต 911 หากมีความเสี่ยงตอฝนตก
 ควรทาชวงแดดออนตอนเชาและเย็น
 ควรติดตั้ง โดยผูติดตั้งที่ไดรับการอบรมจากผูผลิตแลวเทานั้น
 ไมควร ฉีดลางผิว เฟอรโรสปอรต 911 ดวยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
 ควรแกไขทางระบายน้ำบนพื้นใหมีน้ำขังนอยที่สุดกอนการทาเคลือบดวย เฟอรโรสปอรต 911 เพื่อยืดอายุการใชงาน
เนื่องจาก เฟอรโรสปอรต 911 มีวัตถุประสงคใหเปนสียืดหยุนชนิดประหยัด ไมดูดซับแรงกระแทก เหมาะสำหรับวัตถุ
ประสงคทั่วไปและไมทนตอน้ำขังนานๆ และปกปดรอยแตกลายงาเทานั้น
 ควรปรับระดับดวย เฟอรโรกรีต 217 ปูนปรับระดับดาดฟา/สนามกีฬา กอนทาผิวเดิมที่ไมเรียบพอ

การทาทับหนา
 กอนทาทับหนาตองขัดสันรอยปาดคราดยางใหเรียบโดยใชหินครกหรือกระดาษทราย จากนั้นผสม เฟอรโรสปอรต
911 (องคประกอบเดียว) 20 กก./ถัง กับทรายควอทซ (เฟอรโรแซนด 03) จำนวน 20 กก. กวนเบาดวยสวานรอบต่ำ
100-300 รอบ/นาที นานประมาณ 1 นาที จากนั้นเติมน้ำสะอาดประมาณ 5-10% ทาดวยลูกกลิ้งทาสีทั่วไปทิ้งแหง 24 ชม.

การทารองพื้น
 พื้นคอนกรีต
 ผิวคอนกรีตที่ผานการเตรียมผิวแลว ใหผสมน้ำยารองพื้น เฟอรโรสปอรต 911/พ ีเปนไพรเมอรชนิด 2 องคประกอบ
ขนาดบรรจุ 8 กก./ชุด (เอ+บี) ผสมสวนผสม เอ = 5 กก. และ บี = 3 กก. ปนดวยสวานรอบต่ำ 300-600 รอบ/นาที นาน
ประมาณ 1 นาที ผสมน้ำสะอาด (Clean water) จำนวน 10 กก. ปนนาน 30 วินาที จากน้ันควรนำไปทาดวยลูกกล้ิง
ใหทั่วบริเวณ ภายใน 30-45 นาที และโรยทราย เฟอรโรแซนด 03 ลงบนผิวไพรเมอรที่ยังเปยกอยู ทิ้งแหง 24 ชม.

ภาพตัด (Section)

60 : 40 50 : 50 40 : 60
100

แอสฟลท
ยึดเกาะไดดีบนผิวยางมะตอย

เฟอรโรแซนด 03 :
เฟอรโรสปอรต 911
Sand : Acrylic-Polyurethane hybrid
เติมน้ำ 5-10% โดยน้ำหนัก
ปาดดวยคราดยาง

เฟอรโรแซนด 03 :
เฟอรโรสปอรต 911
Sand : Acrylic-Polyurethane hybrid
เติมน้ำ 5-10% โดยน้ำหนัก
ปาดดวยคราดยาง

60 : 40 50 : 50 40 : 60
100

คอนกรีตยึดเกาะไดดีบนผิวคอนกรีต

เฟอรโรแซนด 03 :
เฟอรโรสปอรต 911
Sand : Acrylic-Polyurethane hybrid
เติมน้ำ 5-10% โดยน้ำหนัก
ปาดดวยคราดยาง

เฟอรโรแซนด 03 :
เฟอรโรสปอรต 911
Sand : Acrylic-Polyurethane hybrid
เติมน้ำ 5-10% โดยน้ำหนัก
ปาดดวยคราดยาง

เฟอรโรสปอรต 911/พี
ทาไพรเมอร เฟอรโรสปอรต 911/พี

ทิ้งแหง 24 ชม.

Concrete primer
เฟอรโรสปอรต 911/พี

ทาไพรเมอร เฟอรโรสปอรต 911/พี
ทิ้งแหง 24 ชม.

Concrete primer
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การทิ้งเศษวัสดุ
เฟอรโรสปอรต 911 มีสวนผสมของ อะคริลิคและโพลียูรีเทน กรุณาอยาเทสวนผสมท่ีเหลือลงทอละบายน้ำสาธารณะควร
ตากทิ้งใหแหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

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

การเก็บและวิธีการเก็บรักษา
 อายุการเก็บ 1 ป ในภาชนะ
 เก็บในที่รม แหง อุณหภูมิประมาณ 23 oC + 2% ความชื้นสัมพัทธ 50 + 5%RH (ตามมาตรฐาน ISO 554)

ปริมาณการใชและขนาดบรรจุ

เฟอรโรสปอรต 911
(สีทับหนา)

1 ป ในที่รม

0.25-0.4 กก./ตร.ม. ในการ
โรยเพิ่มประสิทธิภาพการกันลื่น

0.3-0.5 กก./ตร.ม./ทา 1 ครั้ง
ควรทาอยางนอย 2 ครั้ง

20 กก./ถัง

เฟอรโรแซนด 03
(ทรายโรยไพรเมอร)

ถาวร20 กก./ถุง

เฟอรโรสปอรต 911/พี (A+B)
(นํ้ายารองพื้นผิวคอนกรีต)

1 ป ในที่รมเมื่อผสมกับนํ้าอีก 10 กก. แลว
สามารถทาไดในอัตรา 0.3-0.5 กก.
/ตร.ม./ทา 1 ครั้ง ควรทา 2 ครั้ง

หากผิวคอนกรีตดูดซึมมาก 

8 กก./ชุด

ผลิตภัณฑ ขนาดบรรจุ ปริมาณการใช การเก็บรักษา

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)

ขนาดบรรจุ
 4 กก./ถัง
 20 กก./ถัง
การทําความสะอาดเครื่องมือ

 ลางเคร่ืองมือดวยน้ำสะอาดกอนวัสดุผสมแหงตัว หากวัสดุผสมแหงตัวแลวตองลอกออกดวยแรงกล เชน การขูดออก
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ขอกำหนดการขนสง เฟอรโรสปอรต 911 ผานถนนสาธารณะ
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกำหนด
 กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนด

การขนสง

สินคา ขนาดประโยชน
ยืดหยุน ปกปดรอยแตก
ลายงาของคอนกรีต
ทนตอสภาวะอากาศ
ทนตอการเหยียบยํ่า
สีสันสวยงาม
ติดตั้งงายดวยการทา

911/4 สีฟากลาง No.552
(4 กก./ถัง)
รหัสสินคา FG-9IC-8858915290441
911/4 สีฟาเขม No.4810 
(4 กก./ถัง)
รหัสสินคา FG-9IC-8858915290076
911/4 สีเขียวเขม No.GY7
(4 กก./ถัง)
รหัสสินคา FG-9IC-8858915290342
911/4 สีเหลือง
(4 กก./ถัง)
รหัสสินคา FG-9IC-8858915290052
911/4 สีสม
(4 กก./ถัง)
รหัสสินคา FG-9IC-8858915290458
911/4 สีแดง
(4 กก./ถัง)
รหัสสินคา FG-9IC-8858915290045
911/20 สีขาว No.996
(20 กก./ถัง)
รหัสสินคา FG-9IC-8858915290021
911/20 สีเทาออน NO.6555
(20 กก./ถัง)
รหัสสินคา FG-9IC-8858915290403
911/20 สีเทาเขม No.6528
(20 กก./ถัง)
รหัสสินคา FG-9IC-8858915290397

911/4 สีขาว
(4 กก./ถัง)
รหัสสินคา FG-9IC-8858915290168
911/4 สีเทาออน NO.6555
(4 กก./ถัง)
รหัสสินคา FG-9IC-8858915290069

911/20 สีฟาออน
(20 กก./ถัง)
รหัสสินคา FG-9IC-8858915290373
911/20 สีฟา No.4810
(20 กก./ถัง)
รหัสสินคา FG-9IC-8858915290014



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

ACRYLIC-POLYURETHANE HYBRID SPORT FLOOR PAINT

à¿ÍÃ�âÃÊ»ÍÃ�µ 911
ขอมูลสินคาและคุณสมบัติเทคนิค

ปรับปรุง 29/9/2563
       หนา 5/5

สินคา ขนาดประโยชน
ยืดหยุน ปกปดรอยแตก
ลายงาของคอนกรีต
ทนตอสภาวะอากาศ
ทนตอการเหยียบยํ่า
สีสันสวยงาม
ติดตั้งงายดวยการทา

911/20 สีฟากลาง No.552
(20 กก./ถัง)
รหัสสินคา FG-9IC-8858915290380
911/20 สีเขียว
(20 กก./ถัง)
รหัสสินคา FG-9IC-8858915290144
911/20 สีเขียวเขม No.GY7
(20 กก./ถัง)
รหัสสินคา FG-9IC-8858915290113
911/20 สีเหลือง No.4313
(20 กก./ถัง)
รหัสสินคา FG-9IC-8858915290151
911/20 สีสม
(20 กก./ถัง)
รหัสสินคา FG-9IC-8858915290038

คราดยางขนาด 24" สําหรับ
FERROCRETE 216 (PIECE)
รหัสสินคา FG-2IC-8858915220677

เฟอรโรแซนด 0.3 (20 กก./ถุง)
รหัสสินคา FG-IC-8858915290595

911/20 สีแดง No.630
(20 กก./ถัง)
รหัสสินคา FG-9IC-8858915290137




