ขอมูลสินคาและคุณสมบัติเทคนิค
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3 PART HIGHFLOW EPOXY GROUT
อีพ็อกซี่เกราท 3 องคประกอบ

คุณสมบัติทั่วไป

เฟอรโรเรซ 721 อีพ็อกซี่ 3 องคประกอบ ไมมีสวนผสมของสารทำละลายผลิตจาก
อีพ็อกซี่เรซิ่นคุณภาพสูง และทรายควอทซมีการไหลตัวดีเยี่ยมทนตอกรดดางคารับ
น้ำหนัก และแรงยึดเกาะสูง ทนกรดดางและแรงสั่นสะเทือนเหมาะสำหรับการเท
อุดชองวางของแทนเครื่องจักรรางเครน และอื่นๆ

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ

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

ผลิ ต และทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C109, ASTM C882

*สินคาใชเฉพาะผูผานการฝกอบรมและรับรองโดย
บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด แลวเทานั้น

ประโยชน
FERR
OC
501EM-HT

ไหลตัวดี
ทนกรดดาง
แรงยึดเกาะสูง และรับกำลังอัดไดเร็ว

5 cm.
15 cm.

บริเวณใชงาน

ฐานเครื่องจักรที่ตองการความเที่ยงตรงสูงในการเกราท และไมหดตัว
ชองวางของโครงสรางตางๆ
รางเครน
ยึดสลักโบลท

คุณสมบัติทางกายภาพ
คุณสมบัติ

คา

สี

สวนผสม A : ใส
สวนผสม B : ใส
สวนผสม C : เทา
ประมาณ 2 กก./ลิตร
ประมาณ 2 ชม.
ประมาณ 60 นาที.
7 วัน

ความหนาแนน (A+B+C)
ระยะเวลาแหงสัมผัสได 20 oซ
(Pot Life) 30 oซ
เซทตัวเร็วสมบูรณ 30 oC

คุณสมบัติทางเทคนิค
คุณสมบัติ
คารับน้ำหนัก
Compressive Strength (kgf/cm2)
ที่ 1 วัน
ที่ 3 วัน
ที่ 7 วัน
ที่ 28 วัน

คา

มาตรฐาน

482
626
677
745

ASTM C109
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คุณสมบัติ

คา

คาแรงยึดเกาะบนคอนกรีต
Bonding Strength by slant shear (kgf/cm2)
ที่ 7 วัน
ที่ 28 วัน

196
199

มาตรฐาน
ASTM C882

วิธีผสมและการใชงาน
การเตรียมผิว
การเตรียมผิวคอนกรีตตองสะอาดปราศจากคราบสกปรก จารบี สีเกา เศษปูน และอื่นๆ ที่ีเปนอุปสรรคตอการ
ยึดเกาะ ไมจำเปนตองใชไพรเมอร
การผสม
สวนผสม A : B : C = 2 : 1 : 15 โดยน้ำหนัก (ขนาดบรรจุ A = 1.34 กก. B = 0.66 กก.) 12 กก./ชุด (A+B+C)
สวนผสม A และ B ปน ดวยสวานรอบต่ำ 300-600 รอบ/นาที นานประมาณ 15 วินาที จากนัน้ เทสวนผสม C (ผง)
ทีละนอยลงในสวนผสม A และ B ปนดวยสวานนานตออีก 30 วินาที จนกระทั่งเปนเนื้อเดียวกัน
การเท
ตรวจสอบความแข็งแรง และรอยรั่วซึมของแบบรอยฐานเพลทที่จะเทเกราทตอ แนใจวาอากาศสามารถไหล
ผานไปไดสะดวก หากตองการเทหนากวา 4 ซม. ควรเท 2 ครั้ง โดยชั้นครั้งแรกแหงสนิทกอน

ขอจํากัด/ขอควรระวัง
สวมถุงมือและแวนตา เมื่อทํางานกับอีพอกซี่
ไมควรใชแชแข็งมากกวาคอนกรีต
เก็บวัสดุที่อุณหภูมิหองกอนการใชงาน
ยาแนวควรอยูที่อุณหภูมิโดยรอบของ 40-90 oF (4-32 oC)
อัตราการเพิ่มความแข็งแรงไดรับผลกระทบอยางมากที่อุณหภูมิสุดขั้ว
คาเทคนิคตางๆเปนเพียงแนวทางเทานั้นไมสามารถใชยืนยันในการเปนเกณฑตรวจสอบคุณภาพ ลูกคาตองเปนผู
นำไปทดสอบและยอมรับคาที่ไดกอนตัดสินใจสั่งซื้อสินคา

ปริมาณการใช
2 กก./ลิตร

ขนาดบรรจุ
12 กก./ชุด (A+B+C)

การทําความสะอาดเครื่องมือ
ลางเครื่องมือดวยน้ำสะอาดกอนวัสดุผสมแหงตัว หากวัสดุผสมแหงตัวแลวตองลอกออกดวยแรงกลเชน การขูดออก

การเก็บและวิธีการเก็บรักษา
1 ป ไมเปดฝา, เก็บในทีร่ ม อุณหภูมไิ มเกิน 30 oC ความชืน้ สัมพัทธ 50 + 5%RH (ตามมาตรฐาน ISO 554)
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ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย
กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยน้ำสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยน้ำสะอาด
กรณีกลืนกิน อยาทำใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทำงาน

การทิ้งเศษวัสดุ
เฟอรโรเรซ 721 มีสว นผสมของ อีพอ็ กซี่ กรุณาอยาเทสวนผสมทีเ่ หลือลงทอระบายน้ำสาธารณะควรตากทิง้ ใหแหงแข็ง
ดวยการสัมผัสแสงแดด

การขนสง
ขอกำหนดการขนสง เฟอรโรเรซ 721 ผานถนนสาธารณะ
กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกำหนด
กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนด
ประโยชน

สินคา

ทนกรดดาง
ไหลตัวดีเยี่ยม
ไมหดตัว
คารับนํ้าหนักสูง

ขนาด

12 กก./ชุด (เอ+บี+ซี)
รหัสสินคา FG-IC-8858915272003
สวนผสม A = 1.34 กก.
สวนผสม B = 0.66 กก.
สวนผสม C = 10 กก.

+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

