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ซีีเมนตกันซึมชนิดยืดหยุนสูง 2 องคประกอบ

คุณสมบัติทั่วไป

เฟอรโรลาสติค 412 มอรตารกันซึมยืดหยุนสูง ชนิดอิลาสโตเมอริค 2 องคประกอบ
ผลิตจากซีเมนตโพลิเมอร ทรายคัดเกรด สารเติมแตงพิเศษ ทำใหยืดหยุนสูงมากถึง
195% จึงทนตอรอยราวขนาดเล็กไดดี (hair line crack) เหมาะสำหรับการทาหรือ
ฉาบผิวคอนกรีต สระวายน้ำ ถังเก็บน้ำดืม่ หองใตดนิ โครงสรางสัมผัสน้ำอืน่ ๆ ทีต่ อ ง
การวัสดุกันซึมซีเมนตคุณภาพสูง

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ

Certiﬁed
Applicator
USE ONLY *
www.ferroproduct.co.th

*สินคาใชเฉพาะผูผานการฝกอบรมและรับรองโดย
บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด แลวเทานั้น

ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 638

ประโยชน
ยืดหยุนสูงมากถึง 195%
ปองกันน้ำซึมผานดีเยี่ยม
อากาศและไอรอนสามารถผานได
ไมเปนพิษใชเคลือบบอน้ำดื่มได
ทาทับบนผิวคอนกรีตชื้นไดดี
ปูกระเบื้องทับได

บริเวณใชงาน

ใชไดทั้งภายในและภายนอกอาคาร ดังนี้
ภายในถังเก็บน้ำคอนกรีตขนาดใหญ
สระวายน้ำขนาดใหญ
ผนังหองใตดิน
ดาดฟาโดยใชรวมกับตาขายไฟเบอรกลาสเสริมแรง (เฟอรโรเม็ช 419)
กำแพงกันดิน
ระเบียง
ทาเปลือยผิวปองกันซึมใหแกโครงสรางอาคารคอนกรีตและผิวปูนฉาบระเบียง

คุณสมบัติทางกายภาพ
คุณสมบัติ

คา
สวน A : ผง, สวน B : นํ้ายา
ขาว, เทา
0.82 กก./ลิตร
3 - 6 ซม. (30 oซ)

ลักษณะทั่วไป
สี
ความหนาแนนแหง
ระยะเวลาแหง

คุณสมบัติทางเทคนิค
คา

มาตรฐาน

คารับแรงดึง
(Tensile Strength)

0.79 MPa

ASTM D 638

คายืดตัว
(Elongation at break)

≥195 %

ASTM D 412

คุณสมบัติ
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คุณสมบัติ
คาแรงยึดเกาะที่ 28 วัน
(Bond Strength)

มาตรฐาน

คา
2.5 MPa

ASTM C 886

คารับนํ้าหนัก
(Compressive Strength)

120 ksc.

ASTM C 109

คาการผานของไอรอน
(Vapour permeability)

0.075 perms

ASTM E 96

การเตรียมผิว
ผิวตองสะอาดปราศจากคราบสกปรก
ตองซอมแซมคอนกรีตที่เปนโพรงดวย นอนชริ้งเกราทกอน (Ferrprez 711)
รอยแตกราว ตองตัด และโปวอุดดวยอีพ็อกซี่ (Ferrorez 711)
รอยตอคอนกรีต ที่มีการขยายตัว ตองติดตั้งยางกันซึมชนิดขยายตัว (Ferrostop 415) และฉาบปดดวยปูนฉาบ
ซอมโครงสราง ผสมไมโครไฟเบอร (Ferrocem 518) ฉีดลางผิวใหสะอาดดวยน้ำชุม 2-3 ชม. กอนเคลือบ
เฟอรโรลาสติค 412

การผสม
ผสมสวนผสม A (ซีเมนต) และ B (น้ำยา) ปน ดวนสวานรอบต่ำ (600 รอบ/นาที) ทาทับดวยแปรงขนออนหรือ
เกรียงหวีฉาบบนผิวที่เปยกชื้น รีดใหเรียบทิ้งไว 3-6 ชม. กอนทาหรือฉาบครั้งที่ 2 ดวยวิธีเดียวกัน

ขอจํากัด/ขอควรระวัง
หาม ทาขามรอยตอคอนกรีตทีม่ กี ารขยับตัวสูง (Expansion joint)
หลีกเลีย่ ง การทาขณะทีแ่ ดดลมจัด
ตองบมผิวคอนกรีตใหชมุ นํา้ กอนติดตัง้ 2-3 ชม. เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการหลุดรอนจากการแยงนํา้ จากเนือ้ วัสดุ

ปริมาณการใช
บริเวณที่ทํากันซึม
สระวายนํา้ ถังเก็บนํา้ และโครงสราง
คอนกรีตทั่วไป
(Positive side waterprooﬁng)

ความหนา (มม.)

ปริมาณการใช

พื้นที่ (ตร.ม.)

1

2 กก./ตร.ม.

12.5 ตร.ม.

ผนังภายในหองใตดิน
(Negative side waterprooﬁng)

1.5

3 กก./ตร.ม.

8.3 ตร.ม.

ผนังภายนอกหองใตดิน
(Positive side waterprooﬁng)

2

4 กก./ตร.ม.

6.25 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ
35 กก./ชุด

การทําความสะอาดเครื่องมือ
ลางทำความสะอาดกอนที่วัสดุกันซึมจะแหงสนิท (2-4 ชม.)
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อายุการเก็บและวิธีการเก็บรักษา

อายุการเก็บ 1 ป
เก็บในทีร่ ม แหง อุณหภูมปิ ระมาณ 23 oC + 2% ความชืน้ สัมพัทธ 50 + 5%RH (ตามมาตรฐาน ISO 554)

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

การทิ้งเศษวัสดุ
เฟอรโรลาสติค 412 มีสวนผสมของ ซีเมนต กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอระบายน้ำสาธารณะควรตากทิ้งใหแหงแข็ง
ดวยการสัมผัสแสงแดด

การขนสง
ขอกำหนดการขนสง เฟอรโรลาสติค 412 ผานถนนสาธารณะ
กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกำหนด
กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนด
ประโยชน

สินคา

ยืดหยุนสูง
ปองกันนํ้าซึมผาน
ปูกระเบื้องทับได

ขนาด
412/35 สีเทา (A+B) 35 กก./ชุด
รหัสสินคา FG-IC-8858915241230
412/35 สีขาว (A+B) 35 กก./ชุด
รหัสสินคา FG-IC-8858915241047

+20oC
อุณหภูมิตํ่าสุด

เก็บในที่รม

ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม

*ภาพในขอมูลสินคาทัง้ หมดหามคัดลอก หรือทำสำเนา สงวนลิขสิทธิโ์ ดย บจก. เฟอรโร คอนสตรัคชัน
่ โปรดักส ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2524

www.ferroproduct.co.th

การรับประกันสินคา

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

บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินคาที่พิสูจนชัดวาเกิดจากการบกพรองของกระบวนการผลิตใหแกลูกคาเปนสินคาใหมในมูลคาเทากับ
สวนที่ผิดพลาด ไมสามารถคืนเปนเงินไดโดยลูกคาตองแจงเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแตวันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกคาไมสามารถเรียกรอง
ความเสียหายอืน
่ ๆทีส่ บ
ื เนือ่ งจากการใชวสั ดุทง้ั ทางตรงและทางออมและการสงมอบสินคาลาชาของบริษท
ั ฯ ได อนึง่ ไมสามารถ
เปลีย่ นสินคาในกรณี ความผิดพลาดในการใชงานเกิดจากฝายลูกคาโดยไมสามารถอางอิงขอแนะนำของพนักงานขายการสาธิต
หรือขอมูลเอกสารทางเทคนิคเนือ่ งจากบริษท
ั ฯ สงวนสิทธิม
์ ใิ หพนักงานชีแ้ จงเทคนิค และเอกสารขอมูลเชิงเทคนิคและการ
สาธิตสินคามีวตั ถุประสงคเพียงเพือ่ ใหลกู คาทราบถึงคุณสมบัตแิ ละวิธกี ารใชงานโดยสังเขปไมสามารถยึดถือเปนขอมูลผูกมัดใน
การใชงานจริง ดังนัน
้ ลูกคาจะตองรับผิดชอบตอการแสดงเจตจำนงในการจะใชสน
ิ คาของบริษท
ั ฯ เอง และควรซือ้ จำนวนนอยไป
ทดลองใชใหเหมาะสมกับหนางานจริงกอนสัง่ ซือ้ ในจำนวนมากครัง้ ตอไป ทัง้ นีค้ า ทางเทคนิคและน้ำหนักสินคา มีเกณฑการ
คลาดเคลื่อนสูงสุดไมเกิน + 5% ของขอมูลที่ระบุในขอมูลสินคา (Data Sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตร
การผลิต หรือการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑใหม โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนาทัง้ นีล้ กู คาตองขอขอมูลสินคาลาสุดและเงือ่ นไขการ
ขายจากบริษัทฯ กอนการใชงานจริงและกอนการสั่งซื้อทุกครั้งดังนั้นบริษัทฯถือวาลูกคาไดรับทราบเขาใจและยินยอมเงื่อนไข
การขายของบริษท
ั ฯ แลวกอนการใชงาน (สินคาของบริษท
ั ฯ อนุญาตใหใชเฉพาะผูผ า นการอบรมจากบริษท
ั ฯ แลวเทานัน
้ )
*ดูและขอขอมูลเพิม่ เติมไดท่ี เงือ่ นไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษท
ั ฯ sale@ferroproduct.co.th

