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à¿ÍÃâÃ¾ÃÙŒ¿ 117
CONCRETE WATERPROOF ADMIXTURE
นํ้ายาผสมคอนกรีตกันซึม

คุณสมบัติทั่วไป

เฟอรโรพรูฟ 117 น้ำยากันซึมผสมคอนกรีตและปูนทราย เพือ่ เพิม่ ความทึบของเนือ้
คอนกรีตดวยกระบวนการทางเคมี กักและกระจายฟองอากาศใหอยูใ นปริมาณทีเ่ หมาะสม
ทึบแนน น้ำซึมผานไดยากเหมาะสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการกันซึมโครงสรางคอนกรีต
ที่สัมผัสน้ำหรือความชื้นตลอด

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ
ผลิตตามมาตรฐาน BS 1881 : Part5 : 1970

ประโยชน

เพิ่มประสิทธิภาพ ความทึบน้ำของคอนกรีตเพื่อกันซึม
เพิ่มความไหลลื่น เทเขาแบบงาย
เพิ่มคารับน้ำหนัก จากการมีสวนประกอบของสารลดน้ำ
ชะลอการเซ็ทตัว ลดการแตกราว
ลดการหดตัว และการตกตะกอน

บริเวณใชงาน

สระวายน้ำ
พื้นหองน้ำ
อุโมงค
ถังเก็บน้ำ
หองใตดิน
ดาดฟา
เขื่อน

คุณสมบัติทางกายภาพ
สี

คา
นํ้าตาล

ความถวงจําเพาะ (กก./ลิตร)
จุดเยือกแข็ง
คาความเปนกรดดาง (PH)

1.14
- 4 oC
8.5 - 10

คุณสมบัติ

คุณสมบัติทางเทคนิค
วัสดุ
คอนกรีตผสมนํ้ายากันซึม
เฟอรโรพรูฟ 112

การดูดซึมนํ้าที่ผิวขั้นตน
10 นาที
0.55 มล./ตร.ม./วินาที
30 นาที
0.36 มล./ตร.ม./วินาที
60 นาที
0.26 มล./ตร.ม./วินาที

ขอมูลสินคาและคุณสมบัติเทคนิค
ปรับปรุง 11/8/2559

à¿ÍÃâÃ¾ÃÙŒ¿ 117
CONCRETE WATERPROOF ADMIXTURE
วิธีผสมและใชงาน
ผสม เฟอรโรพรูฟ 117 ในปริมาณ 250 ซีซี (หรือประมาณ 1 ขวดเครื่องดื่มชูกำลังชนิดขวดแกว) ลงเจือจางในน้ำ
สะอาด ประมาณ 5 ลิตร จากนั้นนำน้ำยาที่เจือจางน้ำแลวไปใชผสมกับปูนซีเมนต ทรายละเอียด หรือหินเพื่อเปนมอรตาร
หรือคอนกรีตกันซึม (ปริมาณน้ำที่เหมาะสมขึ้นอยูกับการออกแบบคอนกรีต (Mix design)

ขอจํากัด/ขอควรระวัง

หาม ผสม เฟอรโรพรูฟ 117 สัมผัสปูนซีเมนตโดยตรง ตองนำ เฟอรโรพรูฟ 117 ไปผสมกับน้ำกอนใชทุกครั้งจาก
นั้นจึงผสมปูนซีเมนต และทราย ผสมใหเขาเนื้อเดียวกัน
หาม เติม เฟอรโรพรูฟ 117 ลงในคอนกรีต หรือปูนทรายที่ผสมน้ำแลว (ตองละลายกับน้ำกอนเสมอ)
ระวัง การผสม เฟอรโรพรูฟ 117 ในอัตรามากเกินกำหนด จะสงผลใหเปนสารหนวงการกอตัวของคอนกรีต
ปูนทรายหรือคอนกรีตจะแหงชาลงจึงควรระวังการผสมผิดโดยเฉพาะการใสเพิ่มอีกครั้ง (1 เทาตัว)

ปริมาณการใช
เฟอรโรพรูฟ 117 ปริมาณ 250 ซีซี/ปูนซีเมนตปอรตแลนด 1 ถุง (50 กก.) หรือ 0.5% ของน้ำหนักซีเมนตที่ใช
ควรผสมคอนกรีตใหเปนเนื้อเดียวกันกอนผสมน้ำยา เฟอรโรพรูฟ 117 ลงไปในโมผสมคอนกรีต

ขนาดบรรจุ

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

การทําความสะอาดเครื่องมือ
ลางเครื่องมือดวยน้ำสะอาดกอนวัสดุผสมแหงตัว หากวัสดุผสมแหงตัวแลวตองลอกออกดวยแรงกลเชน การขูดออก

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
เฟอรโรพรูฟ 117 มีสวนผสมของ ลิกโนซัลโฟเนต กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอละบายน้ำสาธารณะควรตากทิ้งให
แหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การขนสง
ขอกำหนดการขนสง เฟอรโรพรูฟ 117 ผานถนนสาธารณะ
กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกำหนด
กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนด
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à¿ÍÃâÃ¾ÃÙŒ¿ 117
CONCRETE WATERPROOF ADMIXTURE
ประโยชน

สินคา

เพิ่มประสิทธิภาพ ความทึบนํ้า
เพิ่มความไหลลื่น เทเขาแบบงาย
เพิ่มคารับนํ้าหนัก
ชะลอการเซ็ทตัว ลดการแตกราว
ลดการหดตัว และการตกตะกอน

ขนาด
5 ลิตร/แกลลอน
รหัสสินคา FG-IC-8858915211705

FERROPROOF
117

20 ลิตร/แกลลอน
รหัสสินคา FG-IC-8858915211712
200 ลิตร/แกลลอน
รหัสสินคา FG-IC-8858915211729

+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

