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à¿ÍÃâÃ¿ÍÃÁ 124
PARAFFIN WAX FORM RELEASE AGENT FOR PRECAST CONCRETE PANEL
คุณสมบัติทั่วไป

นํ้ายาทาแบบผสมนํ้าสําเร็จรูปชนิดใชเครื่องกวน

เฟอรโรฟอรม 124 น้ำยาทาแบบชนิดพาราฟนแวกซชนิดประหยัด ผลิตจากสาร
พาราฟน น้ำมันปโตรเลียม และเคมีภัณฑ ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใชงานหลอผนัง
คอนกรีตสำเร็จรูปในแนวตัง้ และแนวนอน (Vertical/Horizental precast concrete
panel) กลิน่ เบาบาง ปลอดภัยตอผูใ ชงาน ไมกอ ใหเกิดคราบหลังการออกแบบ จึง
เหมาะสำหรับการใชงานทาแบบในการผลิตผนัง และพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เสา คาน
และชิน้ สวนคอนกรีตขนาดเล็ก

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ
ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 1298, ASTM D 93, ASTM D 445

ประโยชน
ไมไหลยอยมากนัก ชวยประหยัดในการทาแนวตั้ง
กลิ่นเบาบาง ปลอดภัยตอผูใชงาน
ไมกอคราบดำหลังถอดแบบ
ไมติดไฟ ที่อุณหภูมิต่ำ
ใชทาไดกบั แบบหลอหลายชนิด เชน เหล็ก ไม พลาสติก และอะลูมเิ นียม
ราคาประหยัด

บริเวณใชงาน

เฟอรโรฟอรม 124 เหมาะสำหรับการหลอคอนกรีต ดังนี้
ผนัง และพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
เสา คาน สำเร็จรูป
ชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีขนาดไมใหญมาก

คุณสมบัติทางกายภาพ
ลักษณะ

คา
ของเหลว
ขาว (ใสเมื่อทา)

ลักษณะ
สี

คุณสมบัติทางเทคนิค
ลักษณะ
ความถวงจําเพาะ
จุดวาบไฟ
ความขนเหลว (30 oซ)

วิธีผสมและการใชงาน

คา
0.94 กก./ลิตร
98.15 oซ
199.55 mPas

มาตรฐานการทดสอบ
ASTM D 1298
ASTM D 93
ASTM D 445

ทำความสะอาดแบบที่หลอใหสะอาด
กวน เฟอรโรฟอรม 124 เบาๆ ดวยสวานรอบต่ำ 300-400 รอบ/นาที ระวังการเกิดฟองอากาศ
ทาดวยแปรงหรือพน ลงบนแบบที่ทำความสะอาดแลว 1-2 เที่ยว (ขึ้นกับความหนาของฟลมที่พน หรือทา)
กอนเริ่มหลอชิ้นงานคอนกรีต
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à¿ÍÃâÃ¿ÍÃÁ 124
PARAFFIN WAX FORM RELEASE AGENT FOR PRECAST CONCRETE PANEL
ขอจํากัด/ขอควรระวัง

หลีกเลีย่ งการเก็บ หรือการใชงาน เฟอรโรฟอรม 124 ในอุณหภูมติ ำ่ กวา 25 oซ อากาศทีเ่ ย็นอาจสงผลใหนำ้ ยาจับ
ตัวเปนไข หรือมีความหนืดสูงขึ้น
ควรเช็ดน้ำยาทาแบบ เฟอรโรฟอรม 124 สวนเกินทีห่ นาเกินไปออก เชน บริเวณแองน้ำขังของแบบ หรือบริเวณฝุน
จับหนา
ไมควรทาน้ำยาทาแบบ เฟอรโรฟอรม 124 ทิ้งไวสัมผัสน้ำฝนนานๆ
ตองเขยา หรือกวน เฟอรโรฟอรม 124 ในถังกอนใชงานทุกครั้ง
ไมเหมาะกับการทาแบบของชิ้นงานขนาดใหญ เชน พื้นโพสตเทนชั่น และทองพื้นคอนกรีต

ปริมาณการใช
20-25 ตร.ม./ลิตร บนพืน้ ผิวโลหะเรียบ
*หมายเหตุ : ทัง้ นีป้ ริมาณการใชทเ่ี หมาะสมกับชิน้ งาน ควรทดสอบดดยลูกคาจากลักษณะการใชงานจริง

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 124 มีสวนผสมของ ปโตรเลียม กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอละบายน้ำสาธารณะควรตากทิ้งใหแหง
แข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การขนสง
ขอกำหนดการขนสง เฟอรโรฟอรม 124 ผานถนนสาธารณะ
กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกำหนด
กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนด
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PARAFFIN WAX FORM RELEASE AGENT FOR PRECAST CONCRETE PANEL
ประโยชน

สินคา

ประสิทธิภาพถอดแบบดีเยี่ยม
ไมเปนพิษตอผูใชงาน
ไมกอคราบหลังถอดแบบ
ใชงานงาย

ขนาด
5 ลิตร/แกลลอน
รหัสสินคา FG-IC-8858915212412

FERROFORM
124

20 ลิตร/แกลลอน
รหัสสินคา FG-IC-8858915212429
200 ลิตร/ถัง
รหัสสินคา FG-IC-8858915212436
1,000 ลิตร/ถัง
รหัสสินคา FG-IC-8858915212443

+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

