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à¿ÍÃâÃÊµ็Í» 415
HYDROPHILLIC SWELLABLE WATERSTOP
วอเตอรสตอป ชนิดบวมนํ้า

คุณสมบัติทั่วไป

เฟอรโรสตอป 415 ยางวอรเตอรสตอปชนิดขยายตัว ผลิตจากยางสังเคราะห
บิวทิลรับเบอร และเบนโทไนท ใชสำหรับกั้นรอยตอโครงสรางคอนกรีตเพื่อปองกัน
การรั่วซึม โดยมีประสิทธิภาพสูงกวายางวอเตอรสตอปทั่วไป เหมาะสำหรับใชกั้น
รอยตอคอนกรีตของสระวายน้ำ ถังเก็บน้ำคอนกรีตทอระบายน้ำ

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ
ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน BS 1881 Part 208 :1996

ประโยชน
ติดตั้งงาย รวดเร็ว
ขยายตัวเมื่อสัมผัสน้ำ
กันน้ำดีเยี่ยม

Water stop
Concrete

บริเวณใชงาน

รอยตอคอนกรีตของสระวายน้ำ
ทอระบายน้ำ
ถังเก็บน้ำคอนกรีต

คุณสมบัติทางกายภาพ
คา
ยางสังเคราะห
ดํา

คุณสมบัติ
ลักษณะทั่วไป
สี

คุณสมบัติทางเทคนิค
คาที่ได

มาตรฐานการทดสอบ

≥300%

GB/T 18173, 3-2002

การทนอุณหภูมิสูง
High temperature

80 oC × 5 hours
(ไมไหลตัว/NO ﬂow)

GB/T 18173, 3-2002

การทนอุณหภูมิตํ่า
Low temperature

-20 oC × 2 hours
(ไมแตกราว/NO fragile)

GB/T 18173, 3-2002

หัวขอทดสอบ
ปริมาณการขยายตัว
Swell Volume

การใชงาน
วิธีการติดตั้ง
1) ทำความสะอาดพื้นผิว
คอนกรีตดวยแปรงลวดให
ปราศจากฝุนและคราบ
สกปรก

2) วาง เฟอรโรสตอป 415
ใหอยูกึ่งกลางของหนาตัด
คอนกรีตและควรหางจาก
ขอบคอนกรีตอยางนอย
5 ซม. ขึ้นไป
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3) ตอกตะปูคอนกรีต ทุกระยะ
30 ซม. การเคลื่อนตัวจากการ
เทคอนกรีตหรือทากาวยางหาก
ไมตองการใชตะปู
ลักษณะการติดตั้งแบบตางๆ

FLOOR TO WALL

WALL TO WALL

FLOOR TO FLOOR

ขอจํากัด/ขอควรระวัง
ไมควรใชกบั รอยตอโรงงาน หรือถนน
หลีกเหลีย่ งการสัมผัสนํา้ มัน หรือสารทําละลาย

ปริมาณการใช
ตามความเหมาะสมของพื้นที่การใชงาน

ขนาดบรรจุ

5 ม./มวน
55 ซม./มวน

การทําความสะอาดเครื่องมือ
ควรทำความสะอาดรองของผนัง ใหปราศจากฝุน และสิ่งสกปรก

อายุการเก็บและวิธีการเก็บรักษา
เก็บในที่รม แหง

4) ระยะทาง ประมาณ 5 ซม. ทุก
5 เมตร (1 มวน ยาว 5 เมตร)
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ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย
กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยน้ำสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยน้ำสะอาด
กรณีกลืนกิน อยาทำใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทำงาน

การทิ้งเศษวัสดุ
เฟอรโรสตอป 415 มีสวนผสมของ บิวทิลรับเบอร และเบนโทไนท กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอระบายน้ำสาธารณะ
ควรตากทิ้งใหแหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การขนสง
ขอกำหนดการขนสง เฟอรโรสตอป 415 ผานถนนสาธารณะ
กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกำหนด
กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนด
ประโยชน

สินคา

ขยายตัวเมื่อสัมผัสนํ้า
ไมตองสตอกหลายรูปแบบ
ติดตั้งงาย
นํ้าหนักเบา

ขนาด
กวาง 25 มม. หนา 20 มม.
5 ม./มวน
รหัสสินคา 8858915241078
55 ซม./มวน
รหัสสินคา 8858915241276

+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

