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 ขอ้มลูทางเทคนคิ 

องคป์ระกอบหลัก โพลซีลีอคเซน (Polysiloxane) 

ลักษณะ เนือ้ครมีขน้ 

การแข็งตัว แข็งตัวดว้ยความชืน้ในอากาศ 

ระยะเวลาแข็งตัวทีผ่วิ* (23 °C / 50 % RH) 9 นาท ี

ระยะเวลาการแข็งตัว* (23 °C / 50 % RH) 2 มม. ตอ่ 24 ชม. 

ความถว่งจ าเพาะ 1.26 g/ml  

การคนืตัวจากการยดืหยุน่ (ISO 7389)** > 90% 

อัตราการเสยีรปูทรงสงูสดุตามมาตรฐาน 25% 

ความสามารถทนอณุหภมู ิ -40 °C  – 180 °C 

มอดลูัสความยดืหยุน่ 100% (ISO 37)** 0.38 N/mm2 

การยดืตัวสงูสดุ ณ จุดขาด (ISO 37)** 900% 

อณุภมูกิารท างาน 1 °C – 30 °C 

ระยะเวลาการทนไฟ (EN 13501-2)** ≤ 240 นาท ี

(*) ตัวเลขดังกลา่วนัน้ มคี่าแปรผันตามอณุหภมู ิความชืน้ วัสดทุีท่ าการตดิตัง้ใชง้าน ซึง่อาจมคีา่แตกตา่งไปจากชดุขอ้มลูทีใ่หไ้ว.้ 

(**) ขอ้มลูนีเ้ป็นผลการทดสอบจากผลติภัณฑท์ีแ่หง้สมบรูณ์แลว้. 

รายละเอยีด 

Fire Silicone B1 FR 

เป็นผลติภัณฑอ์ดุรอยตอ่ซลีแลนทแ์บบทนการลามไฟและการไ

หลผา่นของควัน ชนดิเป็นกลาง คุณภาพสงู 

มสีว่นประกอบหลักชนดิเดยีวทีม่คีวามยดืหยุน่สงู 

ผลติจากซลิโิคน  

 

คณุสมบตั ิ 

● กันการตดิไฟลามไฟสงู   

● มคีณุสมบัตป้ิองกันการไฟลผา่นของควันและเปลวไฟ   

● ไมม่สีารประกอบทีเ่ป็นพษิ (MEKO free)   

● ยดึเกาะไดด้กีับวัสดหุลากหลายชนดิ  

● มคีวามยดืหยุน่ตัวสงู 

● ไมส่ามารถทาสทีับได ้  

● ใชง้านง่าย ทนรังสยีวูไีดด้เียีย่ม 

  

การใชง้าน  

● 
ใชใ้นงานอาคารและอตุสาหกรรมงานกอ่สรา้งทีต่อ้งการการทนไ
ฟ 
งานรอยตอ่ทีต่อ้งการการทนไฟ 

เป็นสว่นหนึง่ของงานกันไฟ Soudal Fire Range 
 

ขนาดบรรจุ  

ส ี:ขาว,เทา,ด า, 

ขนาดบรรจุ: หลอดแข็งขนาด 300 ml และหลอดฟรอย ขนาด 

600 ml. 

  

การเก็บรักษา  

12 เดอืนโดยไมเ่ปิดใช ้เก็บไวใ้นทเีย็นและแหง้ทีอ่ณุหภมู ิ

ระหวา่ง +5°C ถงึ +25°C  

  

 

 

พืน้ผวิใชง้าน  

พืน้ผวิ : พืน้ผวิวัสดทุั่วไปในงานก่อสรา้งเชน่ ไม ้คอนกรตี หนิ 

โลหะตา่ง และอืน่ ๆ ทีใ่ชภ้ายในงานกอ่สรา้งอาคาร    

สภาพพืน้ผวิ : สะอาด แหง้ ปราศจากฝุ่ นหรอืคราบไขมัน  

การเตรยีมพืน้ผวิวัสดุุ :  

พืน้ผวิทีม่รีพูรนุทีช่บุดว้ยน ้าควรทาดว้ยน ้ายารองพืน้ ไพรเมอร ์

150  พืน้ผวิทีไ่มม่รีพูรนุ ไมจ่ าเป็นตอ้งทาดว้ยรองพืน้ 

ไมส่ามารถยดึเกาะพืน้ผวิของ วัสดุประเภท PE, PP, PTFE 

(Teflon®) และบทิมูนัิส (Bituminous) ได ้ 

แนะน าใหท้ าการทดสอบความการยดึเกาะ และความเขา้ กันได ้

กอ่นการใชง้านจรงิ หากใชก้ับวัสดปุระเภทบทิมูนัิส 

หรอืทองแดงอาจท าใหผ้ลติภัณฑ ์เปลีย่นสไีด ้

สแีละสารเคลอืบบางชนดิทีใ่ชเ้คลอืบอะลมูเินยีมอาจ สง่ผลตอ่ 

การยดึเกาะได ้

 

ขนาดรอยตอ่   

สามารถศกึษาการใชง้านและขนาดของรอยตอ่ 

รวมถงึวธิกีารใชง้านและขัน้ตอนการตดิตัง้ใหไ้ดม้าตรฐานตามคู่

มอื “Fire Range Installation Instructors Opening and 

Sealing” ไดท้ีผู่แ้ทนจ าหน่ายของ Soudal  

 

วธิกีารใชง้าน 

วธิกีารใช:้ ตดิพืน้ผวิโดยใชปื้นยงิกาวแบบใชม้อืหรอื ชนดิอัดลม    

การท าความสะอาด: ใช ้Surface Cleaner ท าความสะอาด 

ทันทหีลังจากเสร็จสนิการใชง้าน    

การขัดผวิใหเ้งา: ใชน้ ้าผสมสบูห่รอืใชช้ดุผลติภัณฑข์อง 

Soudal กอ่นท าการขัดผวิชิน้งาน 
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การซอ่มแซมผวิงาน: ใชผ้ลติภัณฑ ์Fire Silicone B1 FR 

ทดแทน   

 

 

 

   

ค าแนะน าทางดา้นสขุภาพและความปลอดภยั 

ประยกุตใ์ชส้ขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมทั่วไป  

ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์

 

หมายเหต ุ

● ไมค่วรใชก้ับวัสดทุีเ่ป็นหนิธรรมชาต ิเชน่ หนิออ่น หนิแกรนติ 

ฯลฯ (ท าให ้เกดิคราบหรอืรอยเป้ือน)   

● หลกีเลยีงการสัมผัสโดยตรงกับการปิดผนกึชัน้ทีส่อง ของ 

ฉนวนแกว้ (ฉนวนกันความรอ้น) และฟิลม์ PVB ใน กระจกนริภัย   

● เนือ่งจากความหลากหลายของวัสด ุแนะน าใหท้ าการ 

ทดสอบการยดึเกาะบนอะลมูเินยีมแล็คเกอร,์ บนวัสดทุี ่ท าให ้

เกดิพืน้ผวิ, และพวีซีกีอ่นการใชง้าน   

● ในสภาพแวดลอ้มทีม่กีรดหรอืในหอ้งมดื ซลิโิคนสขีาว 

อาจเปลีย่นเป็นสเีหลอืงไดเ้ล็กนอ้ย หากโดนแสงแดดส ี

ของซลิโิคนจะกลับไปเป็นสเีดมิ   

● เมือ่ท าการเคลอืบผวิโดยใชส้ารเคลอืบผวิหรอื สารละลาย 

ทีเ่ป็นสบู ่ควรแน่ใจว่าพืน้ผวิไมไ่ดส้มัผัสกับ สารเคลอืบผวิ 

ซึง่จะท าใหก้าวไมย่ดึตดิกับพืน้ผวิ ดังนันแนะน าใหจุ้่มอปุกรณ์ 

ทีจ่ะใชเ้คลอืบผวิลงในสารท าละลายนีเ้ทา่นัน้ 

● ไมค่วรใชก้ับวัสดชุนดิโพลคีารบ์อเนต พลาสตกิโีอพรนี 

ยางอพีดีเีอ็ม บวิทวิ ซึง่ท าใหอ้ัตราการยดึเกาะกับวัสดนัุน้ลดลง 

  

มาตรฐานทีไ่ดร้บั 

● มาตรฐานการทดสอบยาแนวกันเสยีงจากหลายสถาบัน ทัง้ 

IFT Rosenheim, IBT Poland, Warrington Fire Gent, 

Warrington Fire Australia, Efectis Netherland, Efectis 

France, CSTB France, CSI Italy เป็นตน้ 

● 

มาตรฐานการกันไฟลามและการทะลผุา่นของควันและเปลวไฟจ

ากการทดสอบภายในของ Soudal 

โดยหากตอ้งการผลทดสอบและเอกสารรับรองของมาตรฐานดัง

กลา่วสามารถสอบถามเพิม่เตมิไดจ้ากผูแ้ทนจ าหน่ายผลติภัณฑ์

ของ Soudal  

 

 


