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à¿ÍÃâÃ¾ÅÒÊ· 115
HIGH RANGE WATER REDUCING SUPERPLASTICIZER
คุณสมบัติทั่วไป

นํ้ายาเรงคอนกรีต

เฟอรโรพลาสท 115 น้ำยาผสมคอนกรีตเรงคารับน้ำหนักของคอนกรีตในระยะตน
(Concrete Superplasticizer) ผลิตจากสารเคมีลดปริมาณน้ำที่ผสมคอนกรีตประเภทโซเดียม แนพพาลีน (Sodium Napthalene) ปราศจากคลอไรด ไมกอใหเกิดผล
กระทบตอการเปนสนิมของเหล็กเสริมคอนกรีต เหมาะสำหรับใชผสมในคอนกรีตที่
ตองการเพิ่มการไหลตัวใหสูงขึ้น (High ﬂowability) และตองการพัฒนาคารับน้ำหนัก
ที่ 19-24 ชั่วโมงแรก

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ

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

*สินคาใชเฉพาะผูผานการฝกอบรมและรับรองโดย
บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด แลวเทานั้น

เฟอรโรพลาสท 115 ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 494 Type F

ประโยชน

เพิ่มความไหลลื่น หรือประสิทธิภาพในการเทคอนกรีต (Better workability)
โดยไมตองเติมน้ำเพิ่มซึ่งปกติการเพิ่มน้ำเพื่อใหคอนกรีตไหลตัวดีขึ้น

บริเวณใชงาน

เฟอรโรพลาสท 115 เหมาะสำหรับผสมคอนกรีตในงานตอไปนี้
งานหลอผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast)
งานหลอแผนพื้น, เสาเข็ม ประเภทคอนกรีตอัดแรง (Prestress)
งานโครงสรางและชิ้นสวนคอนกรีตที่ตองการถอดแบบเร็ว
งานเพิ่มการไหลลื่นของคอนกรีตสำหรับโครงสรางที่มีการวางเหล็กเสนหนาแนน เชน ผนังกำแพงกันดิน,
ผนังสระวายน้ำ, ฐานราก

วิธีผสมและการใชงาน

การผสมและเทคอนกรีตทั่วไปนั้นตองเปนไปตามมาตรฐานของสมาคมคอนกรีตอเมริกัน (ACI 211.1-89)
ควรผสม เฟอรโรพลาสท 115 กับน้ำสะอาดกอน ในปริมาณ 0.4-1.5 ซีซี ตอปูนซีเมนต 100 กก. ขึ้นกับ
คุณสมบัติของคอนกรีตที่ตองการ นำน้ำยาที่เจือจงใชน้ำไปผสมกับปูนซีเมนต, ทราย และหิน ตามที่ออกแบบไว (Mix
design) และผสมในเครื่องผสมคอนกรีต ทั้งนี้น้ำที่ใชในการผสมนั้นจะมีปริมาณตามที่ระบุไวในคาที่ออกแบบ เชน
150-160 ลิตร ตอคอนกรีต คารับน้ำหนัก 210 กก./ลบ.ม.

ขอจํากัด/ขอควรระวัง

ควรใชนาํ้ ประปาสะอาดในการผสมคอนกรีต การใชนาํ้ ปนเปอนจะสงผลกระทบตอคารับนํา้ หนักของคอนกรีต
ควรทําความสะอาดวัสดุผสม เชน หิน ทราย เปนพิเศษ ในงานหลอคอนกรีตทีต่ องการพัฒนาคารับนํา้ หนักสูง
และเร็ว
การผสมนํ้ายาในปริมาณมากกวากําหนดจะทําใหเกิดความเหลวจัด จนทําใหเกิดการแยกตัวของมวลผสม
(Segregation) คือทรายและหินแยกชัน้ ตกตะกอน ผิวคอนกรีตเออนํา้ คารับนํา้ หนักลดลง
หาม ผสม เฟอรโรพลาสท 115 สัมผัสโดยตรงกับปูนซีเมนต ตองผสมในน้ำกอนเสมอ เพื่อเจือจาง
อุณหภูมกิ ารผสมควรอยูระหวาง 35-30 oC
เมือ่ พน 24 ชม. ของการเรงคารับนํา้ หนักคอนกรีตแลว เชน สามารถตัดลวด (Prestress) ไดแลวควรบมผิวชิน้ สวน
คอนกรีตดวยนํา้ ยาบมเพือ่ ปองกันการสูญเสียนํา้ มากเกินไป โดยเลือกใชนาํ้ ยาบมใหเหมาะสม คือ
เฟอรโรเคียว 113 (Sodium silicate type) สําหรับชิน้ งานทีต่ องการทาสีทบั และไมเนนคารับนํา้ หนักสูง
เฟอรโรเคียว 114 (Emulsion wax) สําหรับชิน้ งานทีต่ อ งการปลอยเปลือย และไมมงี านตกแตงผิวมาเกีย่ วของ

ปริมาณการใช

0.4-1.5 กก. ตอปูนซีเมนตปอรตแลนด 100 กก.
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à¿ÍÃâÃ¾ÅÒÊ· 115
HIGH RANGE WATER REDUCING SUPERPLASTICIZER
ขนาดบรรจุ

5 ลิตร/แกลลอน

20 ลิตร/แกลลอน

200 ลิตร/ถัง

การทําความสะอาดเครื่องมือ

ลางเครื่องมือดวยน้ำสะอาดกอนวัสดุผสมแหงตัว หากวัสดุผสมแหงตัวแลวตองลอกออกดวยแรงกลเชน การขูดออก

อายุการเก็บและวิธีการเก็บรักษา

อายุการเก็บ 1 ป ในภาชนะ
เก็บในที่รม แหง อุณหภูมิประมาณ 23 oC + 2% ความชื้นสัมพัทธ 50 + 5%RH (ตามมาตรฐานISO 554)

ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย

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

การทิ้งเศษวัสดุ

เฟอรโรพลาสท 115 มีสวนผสมของ โซเดียม แนพพาลีน กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอระบายน้ำสาธารณะควรตาก
ทิ้งใหแหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การขนสง

ขอกำหนดการขนสง เฟอรโรพลาสท 115 ผานถนนสาธารณะ
กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกำหนด
กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนด
ประโยชน
สินคา
ขนาด
5 ลิตร/แกลลอน
เพิ่มการไหลลื่น
รหัสสินคา FG-IC-8858915212801
เรงคารับนํ้าหนักระยะตน
20 ลิตร/แกลลอน
รหัสสินคา FG-IC-8858915212795
205 ลิตร/ถัง
รหัสสินคา FG-IC-8858915212789
FERROPLAST
115

+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

