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à¿ÍÃâÃà¤ÕÂÇ 113
SODIUM SILICATE CONCRETE CURING COMPOUND
คุณสมบัติทั่วไป

นํ้ายาบมคอนกรีต ชนิดโซเดียมซิลิเกรดสีแดง

เฟอรโรเคียว 113 สารเหลวบมคอนกรีต ชนิดโซเดียมซิลิเกตทำปฎิกิริยาเคมีกับ
สวนประกอบของแคลเซียม ไฮดร็อกไซด ในปูนซีเมนตเหมาะสำหรับสเปรยบนผิว
คอนกรีตที่เทใหมมีประสิทธิภาพปานกลางในการชะลอการสูญเสียน้ำของคอนกรีต
ใหเปนไปอยางชาๆ ลดการแตกราวของผิวคอนกรีตและรักษาคารับน้ำหนักตามสัดสวนของน้ำที่ใชผสมในคอนกรีต ในงาน ถนน, ลานจอดรถภายนอกอาคาร

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

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ

*สินคาใชเฉพาะผูผานการฝกอบรมและรับรองโดย
บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด แลวเทานั้น

ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 309-03

ประโยชน
ลดการแตกราวของผิวคอนกรีต จากการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
เพิ่มความแข็งแกรงใหผิวคอนกรีต
ประหยัดเมื่อเทียบกับการบมดวยน้ำ และกระสอบ
เพิ่มประสิทธิภาพการกันซึม
เพิ่มประสิทธิภาพการทนกรดดาง ออนๆ

บริเวณใชงาน
บมผิวคอนกรีตงาน เขื่อน ถนน ลานจอดรถยนต ภายนอกอาคารทั่วไป

คุณสมบัติทางกายภาพ
คุณสมบัติ
สี

คา
สีแดง

สีฟลมเมื่อแหง

ใส
0.70 ที่อุณหภูมิ 30 oC

ความถวงจําเพาะ

20 oC

อุณหภูมิทํางานตํ่าสุด

คุณสมบัติทางเทคนิค
หัวขอทดสอบ
อัตราการสูญเสียนํ้า ที่ 72 ชั่วโมง (Water retention 72 hours)

คา
2.14 kg./m2

ระยะเวลาแหง (Drying time)

15 นาที

ปริมาณสารไมละเหย (Non volatile content)

24.56 %

ขอแนะนําการใชงาน
ควรพนภายหลังจากคอนกรีตเริ่มเซ็ทตัวระยะแรก ประมาณ 2-3 ชั่วโมง หลังเทคอนกรีตเสร็จ
ไมควรผสมน้ำหรือสารทำละลายอื่นๆอีก
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à¿ÍÃâÃà¤ÕÂÇ 113
SODIUM SILICATE CONCRETE CURING COMPOUND
ขอจํากัด/ขอควรระวัง
หาม พนเฟอรโรเคียว 113 บนผิวคอนกรีตขัดมันหรือพื้นฟลอรฮารดเดนเนอรเพราะจะเกิดรองรอยดางจากการ
พนทําใหไมสวยงาม และไมแนะนําใหใชบนพื้นผิวที่ตองการปูวัสดุทับหนา เชน กระเบื้องเซรามิค, กระเบื้องยาง,
สีอพี อ็ กซี่ ฯลฯ
สารเหลวบมคอนกรีตชนิดนี้ เปนชนิดทําปฎิกริ ยิ าเคมีกบั ดางซีเมนต (Chemically Reactive) และตกผลึกให
ผิวหนาคอนกรีตทึบขึ้น ไม ถือวาเปนสารเหลวบมคอนกรีตชนิดกอฟลม (Liquid - Membrane ﬁlm forming)
ตามมาตรฐาน ASTM C 309 ซึง่ มีประสิทธิภาพกักนํา้ สูงกวา (เฟอรโรเคียว 114)
เฟอรโรเคียว 113 ไม ถือวาเปนสารเหลวบมคอนกรีตชนิดสลายตัว (Dissipative curing compound)
ไมควรพนขณะลมแรงจัดและควรพนใหทวั่ ถึงทัง้ บริเวณไมควรพนหนาจนเกิดตะกอนสีขาว
ไมควรพนบนผิวคอนกรีตทีม่ นี าํ้ ขัง
ควรบมดวยนํา้ สะอาดสําหรับพืน้ ผิวโรงงานอุตสาหกรรมแทนการใชสารเหลวบมคอนกรีต
เฟอรโรเคียว 113 เหมาะสำหรับใชภายนอกอาคารเทานั้น
ดูขอมูลเพิ่มเติมได ‘‘ปญหาที่พบบอย’’ ใน www.ferroproduct.co.th และปรึกษาแผนกเทคนิคของบริษัทฯ
หากตองการขอแนะนำเพิ่มเติมไดที่ technic@ferroproduct.co.th

ปริมาณการใช
บนผิวคอนกรีตหยาบ
พนหรือทา เฟอรโรเคียว 113
ในอัตรา 5 - 6 ตร.ม./ลิตร

ขนาดบรรจุ
5 ลิตร/แกลลอน
20 ลิตร/แกลลอน
200 ลิตร/ถัง
1,000 ลิตร/ถัง

การทําความสะอาดเครื่องมือ
ลางเครื่องมือดวยน้ำสะอาดกอนวัสดุผสมแหงตัว หากวัสดุผสมแหงตัวแลวตองลอกออกดวยแรงกลเชน การขูดออก

การเก็บและวิธีการเก็บรักษา
อายุการเก็บ 1 ป ในภาชนะปดฝา
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
เปนวัสดุสูตรน้ำ ไมติดไฟ
ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทำงาน
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à¿ÍÃâÃà¤ÕÂÇ 113
SODIUM SILICATE CONCRETE CURING COMPOUND
การทิ้งเศษวัสดุ
เฟอรโรเคียว 113 มีสวนผสมของ โซเดียม ไดอ็อกไซด กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอระบายน้ำสาธารณะควรตากทิ้ง
ใหแหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การขนสง
ขอกำหนดการขนสง เฟอรโรเคียว 113 ผานถนนสาธารณะ
กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกำหนด
กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนด

ประโยชน

สินคา

ขนาด
5 ลิตร/แกลลอน
รหัสสินคา FG-IC-8858915211354

ลดการแตกราวของผิวคอนกรีต
เพิ่มความแกรงใหผิวคอนกรีต
ประหยัดเมื่อเทียบกับการบม
ดวยนํ้า และกระสอบ
FERROCURE
113

20 ลิตร/แกลลอน
รหัสสินคา FG-IC-8858915211309
200 ลิตร/ถัง
รหัสสินคา FG-IC-8858915211316
1,000 ลิตร/ถัง
รหัสสินคา FG-IC-8858915212666

+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

