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 Technical Data 

องคป์ระกอบหลัก สารประกอบน ้าอะครลิคิ 

ลักษณะ เนือ้ครมีขน้ 

ระบบการแหง้ แหง้โดยการคายน ้าแบบธรรมชาต ิ

ระยะเวลาการแข็งตัวทีผ่วิ* (23 °C / 50% R.H.) Ca. 20 นาท ี

ความถว่งจ าเพาะ Ca. 1.57 g/ml 

อัตราการเสยีรปูสงูสดุ (ISO 11600) 12.5% 

อณุหภมูทิีท่นไดห้ลังตดิตัง้ -20 °C – 80 °C 

อณุหภมูกิารเก็บรักษา 5 °C – 30 °C 

ระยะยอ้ยตัว Ca. 15% (มาตรฐานDIN 52451) 

ระยะเวลาทนไฟ (EN 13501-2) ≤ 240 นาท ี

(*) ตัวเลขดังกลา่วนัน้ มคี่าแปรผันตามอณุหภมู ิความชืน้ วัสดทุีท่ าการตดิตัง้ใชง้าน ซึง่อาจมคีา่แตกตา่งไปจากชดุขอ้มลูทีใ่หไ้ว.้ 

(**) ขอ้มลูนีเ้ป็นผลการทดสอบจากผลติภัณฑท์ีแ่หง้สมบรูณ์แลว้. 

รายะเอยีด 

Firecryl FR เป็นกาวยาแนวชนดิพลาสโต-

อลีาสตคิชนดิกันการลามไฟแบบอนิทเูมนเซ็นส ์

กันการไหลผา่นของควันคณุภาพสูง 

มอีงคป์ระกอบหลักเป็นสารประกอบอะครลิคิ  

 

คณุสมบตั ิ

 กันการไหลผา่นของควันและเปลวไฟ 

 เริม่ท างานกันไฟทีอ่ณุหภมู ิ120 ⁰C 

 สามารถทาสทีับได ้

 ใชงานง่าย 

 มคีวามยดืหยุน่หลังการตดิตัง้ 

 แหง้ตัวไวและสามารถกันน ้าไดท้ันท ี

 สามารถตดิตัง้ไดก้ับวัสดพุรนุทกุรูปแบบ  

 

การตดิต ัง้ใชง้าน 

 ใชง้านภายในอาคารทีต่อ้งการการกันไฟลาม 

 เป็นสว่นหนึง่ของระบบกันไฟ Soudal Fire Range 

 เชือ่มรอยตอ่กันไฟลามระหวา่งพืน้กับผนัง 

และฝ้าเพดาน 

 ปิดรอยแตกของผนังฉาบ 

หรอืรรูอ่งตา่งๆภายในหอ้งหรอือาคารกันไฟ 

 ตดิตัง้ภายในอาคารกันไฟทีต่อ้งการทาสนี ้าทับเพือ่ควา

มสวยงาม 

 

ขนาดบรรจ ุ

ส:ี ขาว, เทา 

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: 

พืน้ผวิทีย่ดึตดิยากควรลงน ้ายารองพืน้ดว้ยการผสมน ้ายารอง

พืน้จากผลติภัณฑ ์( 1 สว่น Firecryl FR + 2 น ้าสะอาด) 

ลงบนพืน้ผวิตดิตัง้กอ่นท าการตดิตัง้.  

ไมเ่หมาะส าหรับวัสดพุืน้ผวิประเภทหนิธรรมชาต ิ

วัสดปุระเภทบทิเูมน กระจก 

และเหล็กบางชนดิทีส่ง่ผลตอ่การยดึเกาะ 

แนะน าใหท้ าการทดสอบการตดิวัสดทุดสอบหนา้งานจรงิในทุ

กพืน้ผวิกอ่นการตดิตัง้จรงิ 

พืน้ผวิบางวัสดสุผ่ลตอ่การยดึตดิของผลติภัณฑ ์

 

ขนาดรอยตอ่   

สามารถศกึษาการใชง้านและขนาดของรอยตอ่ 

รวมถงึวธิกีารใชง้านและขัน้ตอนการตดิตัง้ใหไ้ดม้าตรฐานตา

มคูม่อื “Fire Range Installation Instructors Opening 

and Sealing” ไดท้ีผู่แ้ทนจ าหน่ายของ Soudal  

 

 

 

วธิกีารใชง้าน 

ไมค่วรตดิตัง้ผลติภัณฑใ์นขณะทีเ่กดิฝนหรอืมสีภาพอากาศเย็

นจัด 

วธิกีารใช:้ ตดิพืน้ผวิโดยใชปื้นยงิกาวแบบใชม้อืหรอื 

ชนดิอัดลมแบบอัตโนมัต ิ     

การท าความสะอาด: ใช ้Surface Cleaner ท าความสะอาด 

ทันทหีลังจากเสร็จสนิการใชง้าน    

การขัดผวิใหเ้งา: ใชน้ ้าผสมสบูห่รอืใชช้ดุผลติภัณฑข์อง 

Soudal กอ่นท าการขัดผวิชนิงาน 
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การซอ่มแซมผวิงาน: ใชผ้ลติภัณฑ ์Firecryl FR 

ในการทดแทน    

 

ค าแนะน าทางดา้นสขุภาพและความปลอดภยั 

ประยกุตใ์ชส้ขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมทั่วไป  

ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์

 

หมายเหต ุ 

 ไมต่ดิตัง้ในสภาวะหนา้งานทีม่คีวามชืน้ 

 ใชส้นี ้าทั่วไปในการทาส ี

 ไมค่วรใชส้ชีนดิอืน่ นอกจากสนี ้าประเภทอะครลิคิ 

 การทดสอบการทาส ี

ควรท าการทดสอบสทีีจ่ะท าการทาทับกอ่นการตดิตัง้ 

เพือ่ผลของการทาสทีับทีด่ทีีส่ดุ 

 

 

 

มาตรฐานทีไ่ดร้บัและเอกสารการรบัรอง:  

● มาตรฐานงานชา่งแหง่สหภาพยุโรป ETA 13/0335 

● ไดร้ับฉลากผลติภัณฑ ์CE (BCCA -EC conformity CPR) 

● มาตรฐานยาแนวเพือ่การลดเสยีงจาก IFT 

● มาตรฐานการทดสอบยาแนวกันเสยีงจากหลายสถาบัน ทัง้ 

IFT Rosenheim, IBT Poland, Warrington Fire Gent, 

Warrington Fire Australia, Efectis Netherland, Efectis 

France, CSTB France, CSI Italy เป็นตน้ 

● 

มาตรฐานการกันไฟลามและการทะลผุา่นของควันและเปลวไ

ฟจากการทดสอบภายในของ Soudal 

โดยหากตอ้งการผลทดสอบและเอกสารรับรองของมาตรฐาน

ดังกลา่วสามารถสอบถามเพิม่เตมิไดจ้ากผูแ้ทนจ าหน่ายผลติ

ภัณฑข์อง Soudal  

 

 

 


