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นํ้ายาผสมปูนฉาบ

คุณสมบัติทั่วไป

เฟอรโรพลาสท 112 น้ำยาผสมปูนฉาบคุณภาพสูง เพิ่มประสิทธิภาพความเหนียวลื่น
ใหแกปูนทรายโดยกระบวนการทางเคมี เพิ่มฟองอากาศขนาดเล็กใหกระจายไป
อยางทั่วถึง ในเนื้อปูนทราย ทำใหกอฉาบงาย นอกจากนี้ยังชวยชะลอการเซ็ทตัวของ
ผิวปูนฉาบไมใหสญ
ู เสียน้ำเร็วเกินไป จึงลดการแตกราวบริเวณผิวหนาปูนฉาบ (Shrinkage)
ไดดีกวาปูนฉาบทั่วไป

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ
ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน BS 4887-1986

ประโยชน
เพิ่มความเหนียว ลื่น ฉาบงายแกปูนฉาบ
ลดการแตกราวจากการสูญเสียน้ำเร็วของผนังปูนฉาบ
ชวยลดปริมาณปูนซีเมนตลงได โดยเพิ่มเพิ่มจำนวนทรายไดมากถึง 30% โดยยังคงสภาพความเหนียวลื่น
ไมมีสวนผสมของคลอไรด ไมทำใหเหล็กเปนสนิม
ประหยัดและใชงานงายกวาการใชปูนขาว

บริเวณใชงาน
ผนังปูนฉาบภายนอกและภายใน

คุณสมบัติทางกายภาพ
คุณสมบัติ
สี
ความถวงจําเพาะ
จุดเยือกแข็ง
ความเปนกรดดาง (PH)

คา
นํ้าตาล
1.05
-2 oC
7

คุณสมบัติทางเทคนิค
คุณสมบัติ
ปริมาณนํ้าที่ลดลง , % ของมอรตารควบคุม
ระยะเวลาการกอตัวระยะตนแตกตางจากมอรตารควบคุม,
ชั่วโมง
ปริมาณอากาศ % โดยปริมาตร
- การผสมมาตรฐาน

คา
4.76%
1.23 ชม.
16.62%

- ตั้งทิ้งไว 1 ชั่วโมงหลังการผสมมาตรฐาน : ลดลง

2.49%

- เพิ่มเวลาผสม 15 นาที หลังการผสมมาตรฐาน :
เปลี่ยนแปลง
ความตานแรงอัดที่อายุ 7 วัน ของมอรตารควบคุม

1.16%
67.26%
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การผสมและปริมาณการใช
ปริมาณการใชเทียบกับปูนซีเมนต

ปริมาณการใชเทียบกับน้ำสะอาด

ปริมาณการใชตอตารางเมตร

ผสม เฟอรโรพลาสท 112 ในอัตรา
50 ซีซี ตอปูนซีเมนต 1 ถุง (50 กก.)

ผสม เฟอรโรพลาสท 112 ในอัตรา
250-500 ซีซี ตอนํ้า 200 ลิตร และ
นํานํา้ ทีผ่ สมไปผสมกับปูนทรายฉาบ
ไดทันที

เฟอรโรพลาสท 112 ในอัตรา 250 ซีซี
เมื่อผสมนํ้าแลวฉาบไดพื้นที่ประมาณ
50 ตารางเมตร หนา 2 ซม.

ขอจํากัด/ขอควรระวัง
หามใสน้ำยาผสมปูนฉาบเกินกวาปริมาณที่กำหนด อาจมีผลทำใหหนวงการกอตัวของปูนทราย

ขนาดบรรจุ

5 ลิตร/แกลลอน
20 ลิตร/แกลลอน
200 ลิตร/ถัง

การทําความสะอาดเครื่องมือ
ลางเครื่องมือดวยน้ำสะอาดกอนวัสดุผสมแหงตัว หากวัสดุผสมแหงตัวแลวตองลอกออกดวยแรงกลเชน การขูดออก

การเก็บและวิธีการเก็บรักษา
อายุการเก็บ 1 ป ในภาชนะ
เก็บในที่รม แหง อุณหภูมิไมเกิน 30 oC ความชื้นสัมพัทธ 60%RH (ตามมาตรฐาน ISO 554)

ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย
กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยน้ำสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยน้ำสะอาด
กรณีกลืนกิน อยาทำใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
เปนวัสดุสูตรน้ำ ไมติดไฟ
ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทำงาน

การทิ้งเศษวัสดุ

เฟอรโรพลาสท 112 มีสวนผสมของ เอ็ททีลีน ไกลคอน กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอละบายน้ำสาธารณะควรตาก
ทิ้งใหแหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การขนสง
ขอกำหนดการขนสง เฟอรโรพลาสท 112 ผานถนนสาธารณะ
กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกำหนด
กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนด
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ประโยชน

สินคา

เพิ่มความเหนียว ลื่น ฉาบงาย
ลดการแตกราว
ประหยัดและใชงานงายกวา
การใชปูนขาว

ขนาด
5 ลิตร/แกลลอน
รหัสสินคา FG-IC-8858915212566

FERROPLAST
112

20 ลิตร/แกลลอน
รหัสสินคา FG-IC-8858915211002
200 ลิตร/ถัง
รหัสสินคา FG-IC-8858915211200

+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

