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PREMIUM FORM RELEASE AGENT (OIL-BASED)
นํ้ายาทาแบบชนิดนํ้ามัน สีนํ้าตาลใส

คุณสมบัติทั่วไป

เฟอรโรฟอรม 120 น้ำยาทาแบบชนิดน้ำมันเกรดพิเศษมีความเหลวสูงเมื่อสัมผัสน้ำ
ในคอนกรีต จะทำหนาที่เปนแผนฟลมลื่นกั้นคอนกรีตและแบบหลอทำใหถอดแบบ
งาย ผิวคอนกรีตเรียบสวยขณะเขยาคอนกรีตแผนฟลมนี้จะชวยลำเลียงฟองไปยัง
ผิวหนาคอนกรีตไดดีขึ้น เฟอรโรฟอรม 120 ไมมีกลิ่นรุนแรงไมมีตะกอนและผาน
กระบวนการไลความชื้นทำใหเปนน้ำยาทาแบบเกรดคุณภาพสูงเหมาะกับงานหลอ
ชิ้นงานคอนกรีตสำคัญ เชน พื้นโพสทเท็นชั่น ฯลฯ

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ

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

*สินคาใชเฉพาะผูผานการฝกอบรมและรับรองโดย
บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด แลวเทานั้น

ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 445 และ ASTM D 93

ประโยชน
ชวยไมใหคอนกรีีตติดแบบ ทำใหแบบเสียหาย ชวยยืดอายุการใชงานของ
แบบไมและเหล็ก
ไมทำใหผิวคอนกรีตสกปรก
ไมทำใหแรงยึดเกาะระหวางคอนกรีต กับสี สูญเสียไป
ปองกันสนิมในแบบเหล็ก
ไมมีกลิ่นรุนแรง
ไมมีตะกอน

บริเวณใชงาน
แบบไม
แบบเหล็ก

คุณสมบัติทางกายภาพ
ลักษณะ
ลักษณะ
สี

คา
ของเหลว
เหลืองใส

มาตรฐานการทดสอบ
-

คุณสมบัติทางเทคนิค
ลักษณะ
ความถวงจําเพาะที่ 30 oC
ความขนเหลวที่ 30 oC
จุดวาบไฟ

คา

มาตรฐานการทดสอบ

0.88
36.24 cps
134.40 oC

ASTM D 1298
ASTM D 445
ASTM D 93
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à¿ÍÃâÃ¿ÍÃÁ 120
PREMIUM FORM RELEASE AGENT (OIL-BASED)
วิธีผสมและการใชงาน

แบบเหล็กประมาณ 30-35 ตรม./1 ลิตร/1 ครั้ง ดวยการทาหรือพน
แบบไมประมาณ 25-30 ตรม./1 ลิตร/1 ครั้ง ดวยการทาหรือพน

ขอจํากัด/ขอควรระวัง
ควรทาใหมอีกครั้งหากทิ้งไวนานหาง 2-3 วัน
ควรทาใหมอีกครั้งหากมีฝนตกสัมผัสแบบ
ควรสวมชุดปองกันรางกายใหมิดชิด และจัดหาพัดลมระบายอากาศหากจำเปนตองทำงานในพื้นที่อับลม หรือ
บริเวณถายเทอากาศไมสะดวก

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

การทําความสะอาดเครื่องมือ
ลางเครื่องมือดวยน้ำสะอาดและตากแดดใหแหงสนิท เช็ดดวยผา

อายุการเก็บและวิธีรักษา
1 ป ในทีร่ ม แหง อุณภูมปิ 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

การทิ้งเศษวัสดุ
เฟอรโรฟอรม 120 มีสวนผสมของ ปโตรเลียม กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอละบายน้ำสาธารณะควรตากทิ้งให
แหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การขนสง
ขอกำหนดการขนสง เฟอรโรฟอรม 120 ผานถนนสาธารณะ
กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกำหนด
กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนด
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PREMIUM FORM RELEASE AGENT (OIL-BASED)
ประโยชน

สินคา

ชวยไมใหคอนกรีตติดแบบ
ไมทำใหผิวคอนกรีตสกปรก
ไมทำใหแรงยึดเกาะระหวาง
คอนกรีตกับสี สูญเสียไป
ปองกันสนิมในแบบเหล็ก

FERROFORM
120

ขนาด
5 ลิตร/แกลลอน
รหัสสินคา FG-IC-8858915212009
20 ลิตร/แกลลอน
รหัสสินคา FG-IC-8858915212016
200 ลิตร/ถัง
รหัสสินคา FG-IC-8858915212023
1,000 ลิตร/ถัง
รหัสสินคา FG-IC-8858915212078

+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

