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 Technical Data 

องคป์ระกอบหลัก โซเดยีม ซลิเิกต 

ลักษณะ เนือ้ครมีขน้ 

ระบบการแหง้ แหง้โดยการคายน ้าแบบธรรมชาต ิ

ความถว่งจ าเพาะ Ca. 1.82 g/ml 

อณุหภมูทิีท่นไดห้ลังตดิตัง้ -40 °C – 1500 °C 

อณุหภมูกิารเก็บรักษา 5 °C – 30 °C 

(*) ตัวเลขดังกลา่วนัน้ มคี่าแปรผันตามอณุหภมู ิความชืน้ วัสดทุีท่ าการตดิตัง้ใชง้าน ซึง่อาจมคีา่แตกตา่งไปจากชดุขอ้มลูทีใ่หไ้ว.้ 

(**) ขอ้มลูนีเ้ป็นผลการทดสอบจากผลติภัณฑท์ีแ่หง้สมบรูณ์แลว้. 

รายะเอยีด 

Firecement HT เป็นยาแนวสว่นผสมเดีย่ว พรอ้มใชง้าน 

ส าหรับงานทีต่อ้งการปิดรอยตอ่ของพืน้ผวิหรอืสิง่กอ่สรา้งทีรั่

บความรอ้นสงู 

เมือ่แหง้ตัวแลว้จะแข็งและทนอณุหภมูไิดส้งูสดุถงึ 1500⁰C  

 

คณุสมบตั ิ

 พรอ้มใชง้านไดท้ันท ี

 ไมม่กีารแตกหรอืการหลุดรอ่นหลังการแหง้ตัว 

 ทนอณุหภมูสิงูสดุ 1500⁰C 

 ไมม่สีว่นผสมของใยหนิ 

 แข็งตัวเมือ่แหง้ 

 ทนไฟไดส้งูสดุ 120 นาท(ีตามรายงานเลขที ่7803)  

 

การตดิต ัง้ใชง้าน 

 ใชส้ าหรับเป็นยาแนวระหวา่งชอ่งว่างหรอืชอ่งเปิดทีม่กี

ารสัมผัสอณุหภมูสิงู  

 ใชย้าแนวเตาอบ หอ้งอบ 

เตาส าหรับอบในโรงงานอตุสาหกรรม 

 เหมาะส าหรับเป็นยาแนวชนดิแข็งตัวเพือ่การทนการลา

มไฟในงานกอ่สรา้ง 

 

 

ขนาดบรรจ ุ

ส:ี ด า 

ขนาดบรรจุ:หลอดแข็งขนาด 310 กรัม, หอ่ฟรอยขนาด 600 

มลิลลิติร 

 

การเก็บรกัษา  

อายกุารเก็บรักษาที ่12 เดอืนในหอ้งทีไ่มม่คีวามชืน้ อณุหภมู ิ

+5°C and +25°C.  

 

 

 

 

 

 

พืน้ผวิใชง้าน  

ผวิหนา้: พืน้ผวิปกตทิั่วไปในงานก่อสรา้งอาคารแบบปกต ิ 

สภาพ: แหง้ สะอาด ปราศจากฝุ่ นเกาะหรอืคราบไขมัน  

การเตรยีมพืน้ผวิ: ส าหรับพืน้ผวิทีม่คีวามพรนุ 

ใหพ้รมน ้าเพิม่ความชืน้เล็กนอ้ย 

เพือ่เพิม่ความสามารถในการยดึเกาะของผลติภัณฑต์อ่พืน้ผวิ 

แนะน าใหท้ าการทดสอบการตดิวัสดทุดสอบหนา้งานจรงิในทุ

กพืน้ผวิกอ่นการตดิตัง้จรงิ 

พืน้ผวิบางวัสดสุง่ผลตอ่การยดึตดิของผลติภัณฑ ์

 

ขนาดรอยตอ่   

ขนาดรอ่งเล็กทีส่ดุ 5 มลิลเิมตร 

ขนาดรอ่งใหญท่ีส่ดุ 15 มลิลเิมตร 

 

 

วธิกีารใชง้าน 

ไมค่วรตดิตัง้ผลติภัณฑใ์นขณะทีเ่กดิฝนหรอืมสีภาพอากาศเย็

นจัด 

วธิกีารใช:้ ตดิพืน้ผวิโดยใชปื้นยงิกาวแบบใชม้อืหรอื 

ใชเ้กรยีงปาดในงานกอ่สรา้ง 

การท าความสะอาด: สามารถใชน้ ้าสะอาด 

ท าการเช็ดคราบของ Firecement HT  

ไดใ้นขณะทียั่งไมแ่หง้ตัว    

การขัดผวิใหเ้งา: ใชน้ ้าผสมสบูห่รอืใชช้ดุผลติภัณฑข์อง 

Soudal เคลอืบทีผ่วิของอปุกรณ์ส าหรับปาดตกแตง่ 

จากนัน้จงึท าการปาดตกแตง่ใหส้วยงาม 

การซอ่มแซมผวิงาน: ใชผ้ลติภัณฑ ์Firecement HT 

ในการทดแทน    

 

ค าแนะน าทางดา้นสขุภาพและความปลอดภยั 

ประยกุตใ์ชส้ขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมทั่วไป  

ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์
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หมายเหต ุ 

 ควรท าการเพิม่อณุหภมูพิืน้ผวิเพือ่ใหโ้ครงสรา้งภายใน

ผลติภัณฑห์ลังการตดิตัง้มคีวามแข็งแรง 

และไลฟ่องอากาศภายในยาแนวโดยท าการใหค้วามรอ้

นอยา่งนอ้ย 12 ชัว่โมง 

 ไมค่วรตดิตัง้ในพืน้ทีท่ีม่นี ้าไหลผ่านอยูต่ลอดเวลา 

 ไมค่วรใชง้านกับพืน้ทีท่ีม่กีารซมึของน ้าและความชืน้ต

ลอดเวลา 

 ในการใชง้านจรงิ 

ส าหรับการเชือ่มตอ่วัสดทุีม่คีา่การขยายตัวจากความรอ้

นตา่งกัน อาจสง่ผลใหเ้กดิรอยแตกในยาแนวได ้

 

มาตรฐานทีไ่ดร้บัและเอกสารการรบัรอง:  

● มาตรฐาน BS 476:PART20 
โดยสถาบันวจัิยWarrington Fire Research  
 

ขอ้ก าหนดดา้นสงิแวดลอ้ม 

มาตรฐาน LEED : Firecement HT มคีณุสมบัตติามเกณฑ ์

มาตรฐาน LEED ในดา้น วัสดทุมีกีารปลอ่ยสารพษิใน 

ระดับต ่า:  วัสดตุดิยดึและอดุรอยรัว ตามมาตรฐาน SCAQMD 

ขอ้ก าหนดท ี1168 USGBC LEED®2009 Credit 4.1: 

วัสดตุดิยดึและอดุรอยรัวทมีกีาร ปลอ่ยสารพษิทางดา้น 

สารอนิทรยีร์ะเหยในระดับต ่า 

 

ความรบัผดิชอบ 

เนือ้หาในเอกสารทางดา้นเทคนคิฉบับนี ้มาจากการทดสอบ,  

การตรวจสอบ, และประสบการณ์ซึง่ 

ไมม่ผีลในความรับผดิชอบ ใด ๆ เกดิขึน้ ผูใ้ชง้านควร 

ตรวจสอบความเหมาะสมของ ผลติภัณฑก์ับการใชง้าน 

 

 


