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à¿ÍÃâÃà¤ÕÂÇ 114
CONCRETE CURING COMPOUND (PARAFFIN WAX BASED)
นํ้ายาบมคอนกรีต ชนิดพาราฟนแว็กซ

คุณสมบัติทั่วไป

เฟอรโรเคียว 114 สารเหลวบมคอนกรีตสีขาวสรางฟลม ใสเมือ่ แหง ใชสเปรยบนผิว
คอนกรีตที่เทใหมเพื่อชะลอการสูญเสียน้ำของคอนกรีตใหเปนไปอยางชาๆ ลดการ
แตกราวของผิวคอนกรีตและรักษาคารับน้ำหนักตามสัดสวนของน้ำที่ใชผสมในคอนกรีต มีคุณภาพสูงกวามากเมื่อเทียบกับสารเหลวบมชนิดโซเดียมซิลิเกต ใชเฉพาะ
ภายนอกอาคารเทานั้น

Certiﬁed
Applicator
USE ONLY *

www.ferroproduct.co.th

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ

*สินคาใชเฉพาะผูผานการฝกอบรมและรับรองโดย

ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 309 Type - 1 (Clear or translucent
without dye)

บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด แลวเทานั้น

ประโยชน
ปองกัน และลดการแตกราวของผิวคอนกรีต จากการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
เปนฟลม ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการควบคุมการระเหยของน้ำในคอนกรีต
เพิ่มความแข็งแกรงใหผิวคอนกรีต
ประหยัดเมื่อเทียบกับการบมดวยน้ำ และกระสอบ
สีขาวจะเปลี่ยนเปนฟลมใสเมื่อเริ่มแหง

บริเวณใชงาน
ใชบมคอนกรีตเฉพาะนอกอาคารเทานั้น
บมผิวคอนกรีตงาน เขื่อน ถนน ลานจอดเครื่องบิน
เสา คาน สะพาน
ชิ้นงานคอนกรีตที่ไมตองการทาสีทับหรือติดกระเบื้อง

คุณสมบัติทางกายภาพ
คา

คุณสมบัติ
สี

ขาวขุน

สีฟลมเมื่อแหง

ใส

ความถวงจําเพาะ

0.85 - 1.0 กก./ลิตร
20 oC

อุณหภูมิทํางานตํ่าสุด

คุณสมบัติทางเทคนิค Technical Properties ASTM C - 309
หัวขอการทดสอบ
ระยะเวลาการแหง (Drying Time)

เกณฑ
<0.55 ตร.ม.2
72 ช.ม.
<4 ช.ม.

สวนที่ไมระเหย (Non Volatile Content)

ขึ้นกับผูผลิต

คากักเก็บนํ้า/water retention

*ระยะเวลาการแหง 4 ชม. แตะไดไมติดนิ้ว 12 ชม. เหยียบแหงไมติดเทา

Ferrocure 114
มาตรฐาน
<0.26 กก./ตร.ม. ASTM C-309
/72 ช.ม.
15 นาที
ASTM C-309
21.88

ASTM C-309

ขอมูลสินคาและคุณสมบัติเทคนิค
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à¿ÍÃâÃà¤ÕÂÇ 114
CONCRETE CURING COMPOUND (PARAFFIN WAX BASED)
วิธีการใชงาน
ใชไมหรือเหล็กกวนเบาๆ ในถังนาน 1-2 นาที ใหสารที่อาจตกตะกอนเขาเปนเนื้อเดียว และดูดออกดวยบั้มพหรือ
เท ใชเครื่องพนยาฆาแมลง เสปรย ใหทั่วบริเวณผิวพื้นคอนกรีตที่เริ่มแหงหมาด (2-3 ชม. หลังเทคอนกรีต)

ขอแนะนําการใชงาน
ควรพนภายหลังจากคอนกรีตเริ่มเซ็ทตัวระยะแรก ประมาณ 2-3 ชั่วโมง หลังเทคอนกรีตเสร็จ
ไมควรผสมน้ำหรือสารทำละลายอื่นๆอีก

ขอจํากัด/ขอควรระวัง
ไมควรพนขณะลมแรงจัดและควรพนใหทวั่ ถึงทัง้ บริเวณไมควรพนหนาจนเกิดตะกอนสีขาว
ไมควรพนบนผิวคอนกรีตทีม่ นี าํ้ ขัง
เมือ่ คอนกรีตแหงหลังจากพนแลว ไมสามารถทาสีหรือปูกระเบือ้ งทับได
หาม ใชน้ำยาพนบนผิวพื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองการทาสีอีพ็อกซี่ทับ
เฟอรโรเคียว 114 มีคุณภาพสูงกวาสารบมชนิดโซเดียมซิลิเกตมาก เนื่องจากมีคากักน้ำ (water retention)
ต่ำกวา 0.55 กก. ในขณะที่โซเดียมซิลิเกตปลอยใหน้ำระเหยไดมากกวา 2-3 เทา จึงอาจทำใหคารับน้ำหนักชวง 3 วัน แรก
ของคอนกรีตต่ำกวาที่ควรจะเปน
ดูขอมูลเพิ่มเติมได ‘‘ปญหาที่พบบอย’’ ใน www.ferroproduct.co.th และปรึกษาแผนกเทคนิคของบริษัทฯ
หากตองการขอแนะนำเพิ่มเติมไดที่ technic@ferroproduct.co.th

ปริมาณการใช
บนผิวคอนกรีตหยาบ

พนหรือทา เฟอรโรเคียว 114
ในอัตรา 5 - 6 ตร.ม./ลิตร

ขนาดบรรจุ
5 ลิตร/แกลลอน
20 ลิตร/แกลลอน
200 ลิตร/แกลลอน

การทําความสะอาดเครื่องมือ
ลางเครื่องมือดวยน้ำสะอาดกอนวัสดุผสมแหงตัว หากวัสดุผสมแหงตัวแลวตองลอกออกดวยแรงกลเชน การขูดออก

อายุการเก็บและวิธีการเก็บรักษา

อายุการเก็บ 1 ป ไมเปดฝา
เก็บในที่รม แหง อุณหภูมิประมาณ 23 oC + 2% ความชื้นสัมพัทธ 50 + 5%RH (ตามมาตรฐานISO 554)
กวนใหเขาเนื้อเบาๆดวย ไม, สวาน, ลมเปา, เขยากอนใชงาน

ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย

กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยน้ำสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยน้ำสะอาด
กรณีกลืนกิน อยาทำใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
เปนวัสดุสูตรน้ำ ไมติดไฟ
ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทำงาน
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à¿ÍÃâÃà¤ÕÂÇ 114
CONCRETE CURING COMPOUND (PARAFFIN WAX BASED)
การทิ้งเศษวัสดุ
เฟอรโรเคียว 114 มีสวนผสมของ พาราฟน, ไฮโดรคารบอน กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอระบายน้ำสาธารณะ
ควรตากทิ้งใหแหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การขนสง
ขอกำหนดการขนสง เฟอรโรเคียว 114 ผานถนนสาธารณะ
กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกำหนด
กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนด
ประโยชน

สินคา

ปองกัน และลดการแตกราว
ของผิวคอนกรีต
เปนฟลมที่มีประสิทธิภาพสูง
ในการควบคุมการระเหยของ
นํ้าในคอนกรีต
เพิ่มความแกรงใหผิวคอนกรีต
ประหยัดเมื่อเทียบกับการบม
ดวยนํ้า และกระสอบ

ขนาด
5 ลิตร/แกลลอน
รหัสสินคา FG-IC-8858915212559

FERROCURE
114

20 ลิตร/แกลลอน
รหัสสินคา FG-IC-8858915211347
200 ลิตร/ถัง
รหัสสินคา FG-IC-8858915211415

+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

