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à¿ÍÃâÃ¾ÃÙŒ¿ 425
SELF-ADHESIVE WARERPROOFING MEMBRANE
คุณสมบัติทั่วไป

แผนยางกันซึมชนิดกาวในตัว

เฟอรโรพรูฟ 425 เปนแผนยางกันซึมชนิดกาวในตัว ผลิตจากบิทูเมนผสม
โพลิเมอร เพิ่มความยืดหยุน ผิวดานบนเปนพลาสติกชนิดโพลีเอธาลีน
ชวยปองกันการผานของไอน้ำ และกันซึมดีเยี่ยม เหมาะสำหรับปูเปนวัสดุ
กันซึมปกปองน้ำซึมโครงสรางคอนกรีต เชน ผนังภายนอกหองใตดิน พื้น
คอนกรีต อื่นๆ

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ
ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 882, ASTM D 412, ASTM E 154

ประโยชน
ปองกันน้ำซึมดีเยี่ยม (Waterproof)
ปองกันการสงผานของไอน้ำ (Vapour)
แรงยึดเกาะสูง
ทนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ติดตั้งงาย ไมตองใชความรอนหรือเปลวไฟ

FERROPROOF 425
FERROPRIME 401

บริเวณใชงาน
พื้นและผนังหองใตดิน
พื้นท็อปปงกอนปูปารเก
พื้นหองน้ำ

คุณสมบัติทางกายภาพ
คุณสมบัติ

คา
แผนยางสีดําผิวหนาพลาสติก

ลักษณะทั่วไป

1.5 มม.

ความหนา

1.5 กก./ตร.ม.

นํ้าหนัก

คุณสมบัติทางเทคนิค
คุณสมบัติ
คารับแรงดึง (ฟลม)
Tensile Strenght (Film)
คารับแรงดึง
Tensile Strenght (Composite)
คาการยืดตัว
(elongation)
ตานทานการเจาะ
(Puncture Resistance)
แรงยึดเกาะ
(Adhesion)

คา

มาตรฐาน

19,700 N/m2

ASTM D 882

M.D: 1.3 N/mm2
C.D: 1.3 N/mm2

ASTM D 412

>300%

ASTM D 412

9 kg.

ASTM E 154

1,100 N/m2

-
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à¿ÍÃâÃ¾ÃÙŒ¿ 425
SELF-ADHESIVE WARERPROOFING MEMBRANE
วิธีผสมและการใชงาน
วิธีการติดตั้ง
ผิวคอนกรีตตองแหง โดยมีความชื้นสะสมต่ำกวา 4% และสะอาดปราศจาก จารบี น้ำมัน อื่นๆ ที่เปนอุปสรรค
ตอแรงยึดเกาะ
ซอมแซมรอยแตกราวดวยอีพ็อกซี่ (Ferrorez 717) ซอมโพรงคอนกรีตดวยปูนเกราท (Ferrocem 511) ฉาบแตง
ลบรูพรุนดวยครีมรูพรุน (Ferrosurf 615)
ทาน้ำยารองพื้นใหทั่วบริเวณ (Ferroprime 401) ทิ้งใหแหง 8 - 24 ชม. ถาผิวดูดซึมมากอาจตองทา 2 ครั้ง
ลอกกระดาษสติกเกอรของ เฟอรโรพรูฟ 425 ปูแผนที่ขอบผิวคอนกรีตที่ทารองพื้นและกดใหเรียบรอยดวย
ลูกกลิ้งน้ำหนัก 2 กก. ซอนทับรอยตออยางนอย 10 ซม. กดใหแนน
ติดตั้งชั้นกันขูดลาก ปองกันแผนกันซึมเสียหายจากการถมดินกลบ กรณีปูผนังภายนอกหองใตดิน ดวยการกอ
อิฐบล็อคหรือแผนพลาสเตอรบอรดติดดวยกาวติดกระเบื้อง

ขอจํากัด/ขอควรระวัง
หามติดตั้ง เฟอรโรพรูฟ 425 ในแนวเหนือศรีษะหรือแนวฝาคอนกรีต
อุณหภูมิขณะติดตั้งควรอยูุระหวาง 0 oC - 40 oC

ปริมาณการใช
0.9 ตร.ม./1 ตร.ม./ระยะทับซอนขาง 10 ซม.

ขนาดบรรจุ
1×20 ม./มวน 1 มวน = 20 ตารางเมตร

การทําความสะอาดเครื่องมือ
ควรทำความสะอาดผนัง ใหปราศจากฝุน และสิ่งสกปรก

การเก็บและวิธีการเก็บรักษา
5 ป เก็บในทีร่ ม อุณหภูมไิ มเกิน 30 oC ความชืน้ สัมพัทธ 50 + 5%RH (ตามมาตรฐาน ISO 554)

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

การทิ้งเศษวัสดุ
เฟอรโรพรูฟ 425 มีสว นผสมของ บิทเู มน, โพลิเมอร กรุณาอยาเทสวนผสมทีเ่ หลือลงทอระบายน้ำสาธารณะควรตากทิง้ ให
แหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การขนสง

ขอกำหนดการขนสง เฟอรโรพรูฟ 425 ผานถนนสาธารณะ
กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกำหนด
กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนด
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à¿ÍÃâÃ¾ÃÙŒ¿ 425
SELF-ADHESIVE WARERPROOFING MEMBRANE
ประโยชน

สินคา

ใชงานงายไมตองใชความรอน
ปองกันไอนํ้าไดในงานปูปารเก
กันซึมดีเยี่ยม

ขนาด

1 x 20 ม./มวน
รหัสสินคา FG-OE-8858915242037

+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

