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 ขอ้มลูทางเทคนคิ 

องคป์ระกอบหลัก Hybrid Polymer (SMX) 

ลักษณะ เนือ้ครมีขน้ 

การแข็งตัว แข็งตัวดว้ยความชืน้ 

ระยะเวลาแข็งตัวทีผ่วิ* (23 °C /50% RH) 10 นาท ี

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

คา่ความแข็ง** 40 ± 5 Shore A 

ความถว่งจ าเพาะ 1.67 

อัตราการเสยีรปูทรงสงูสดุตามมาตรฐาน ± 20% 

ความสามารถทนอณุหภมู*ิ* - 40 °C  ถงึ  90 °C 

ก าลังรับแรงดงึสงูสดุ (ISO 37)** 1.80 N/mm2 

มอดลูัสความยดืหยุน่ 100% (ISO 37)** 0.75 N/mm2 

การยดืตัวสงูสดุ ณ จุดขาด (ISO 37)** 750% 

การคนืตัวหลังการยดื (ISO 7389)** > 75% 

อณุภมูกิารท างาน 5 °C – 35 °C 

(*) ตัวเลขดังกลา่วนัน้ มคี่าแปรผันตามอณุหภมู ิความชืน้ วัสดทุีท่ าการตดิตัง้ใชง้าน ซึง่อาจมคีา่แตกตา่งไปจากชดุขอ้มลูทีใ่หไ้ว.้ 

(**) ขอ้มลูนีเ้ป็นผลการทดสอบจากผลติภัณฑท์ีแ่หง้สมบรูณ์แลว้. 

รายละเอยีด 

Fix ALL Flexi เป็นผลติภัณฑย์าแนว ไฮบรดิ 

เอสเอ็มเอ็กซโ์พลเีมอร ์สว่นผสมเดีย่ว ยดืหยุน่ตัว คณุภาพสงู 

พรอ้มคณุสมบัตกิารรับน ้าหนักสงูไดท้ันท ี 

 

คณุสมบตั ิ

● ใชง้านง่าย ไมเ่ปลอืงแรง  

● มคีวามยดืหยุน่ทีด่ ีเหมาะกับงานหลายประเภท 

● มสีว่นประกอบของ ZnP สามารถตา้นทานการเกดิเชือ้ราได ้

(สารยับยัง้การเกดิเชือ้รา) 

● ไมม่กีลิน่ 

● สามารถทาสทีับไดด้ว้ยสนี ้าอะครลิคิ 

● สทีนทานตอ่สภาพอากาศและรังสยีวู ี 

● ไมม่สีว่นประกอบของ Isocyanates, ตัวท าละลาย, halogens 

และกรด 

● ทาสทีับได ้

 

การใชง้าน 

● งานยาแนว เชือ่มตอ่ส าหรับงานกอ่สรา้งและงานอตุสาหกรรม 

● งานรอยตอ่ส าหรับงานพืน้ 

● งานโครงสรา้งทีต่อ้งการการยดืหยุน่เชน่ 

งานในอตุสาหกรรมรถยนต ์งานซอ่มตูค้อนเทนเนอร ์ 

● รอยตอ่ในหอ้งน ้าหรอืหอ้งครัว 

ขนาดบรรจ ุ

ส ี: ขาว, ด า, เทา, และสอีืน่ ๆ 

หลอดบรรจุ: กระบอกแข็ง ความจุ 290 มล. หรอืหลอดบบี 

ความจุ 80 มล. 

 

 

 

การเก็บรกัษา 

15 เดอืนโดยไมเ่ปิดใช ้เก็บไวใ้นทีเ่ย็นและแหง้ทีอ่ณุหภมู ิ

ระหวา่ง +5°C ถงึ +25°C 

 

ความทนทานตอ่สารเคม ี

ทนทานตอ่ น ้า, ตัวท าละลาย aliphatic, น ้ามันพชื, จารบ,ี 

กรดอนนิทรเีจอืจาง, ดา่ง,  

ทนทานไดไ้มด่ตีอ่ ตัวท าละลายจ าพวก aromatic, กรดเขม้ขน้ 

และ chlorinated hydrocarbons 

 

พืน้ผวิใชง้าน  

พืน้ผวิ : พืน้ผวิทั่วไปในอาคาร เชน่ อะลมูเินยีม หนิ อฐิกอ่ 

คอนกรตี โลหะ พวีซี ีพลาสตกิ ไม ้กระเบือ้งเซรามคิ  

สภาพพืน้ผวิ : สะอาด ปราศจากฝุ่ นหรอืคราบไขมัน  

การเตรยีมพืน้ผวิวัสดุุ :  

หากมคีวามจ าเป็น ใหใ้ชร้องพืน้ Primer 150 

ส าหรับพืน้ผวิทีม่รีพูรนุ ส าหรับพืน้ผวิทีไ่มม่รีพูรนุ 

ไมจ่ าเป็นตอ้งใชร้องพืน้ หรอื ทาดว้ย Surface Activator 

กอ่นเพือ่เพิม่การยดึเกาะ 

ส าหรับพืน้ผวิทีแ่ชน่ ้า ควรรองพืน้ดว้ย Primer 150  

แนะน าใหท้ าการทดสอบความการยดึเกาะ และความเขา้กันได ้

กอ่นการใชง้านจรงิ 

Fix ALL Flexi ไดถ้กูทดสอบแลว้กับวัสดดุังนี:้ AlCuMg1, 

AlMg3, AlMgSi, เหล็กสแตนเลส, 

เหล็กชบุเคลอืบดว้ยอนุภาคไฟฟ้า, เหล็ก ST1403, 

เหล็กชบุรอ้น 

 

Fix ALL Flexi ไมเ่หมาะส าหรับใชง้านกับพืน้ผวิประเภท PP, PE, 

PTFE (เทฟลอ่น®), พืน้ผวิบทิเูมน, 

พืน้ผวิทองแดงหรอืเคลอืบดว้ยสารประกอบของทองแดงเชน่ 
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บรอนซ,์ ทองเหลอืง 

ควรท าการทดสอบการยดึเกาะวัสดกุับพืน้ผวิทกุครัง้กอ่นการใชง้

านจรงิดว้ยวัสดจุรงิ 

 

ขนาดรอยตอ่:   

ความกวา้งรอยตอ่ต ่าสดุส าหรับงานกาว : 2 mm   

ความกวา้งรอยตอ่ต ่าสดุส าหรับงานยาแนว : 5 mm   

ความกวา้งรอยตอ่สงูสดุส าหรับงานกาว : 10 mm   

ความกวา้งรอยตอ่สงูสดุส าหรับงานยาแนว : 30 mm   

ความลกึรอยตอ่ต ่าสดุ : 5mm  

 

ขนาดวัสดยุาแนวทีแ่นะน า : 

ความกวา้ง = 2 เทา่ของความลกึ 

ควรหลกีเลีย่งไมใ่หเ้กดิการยดึเกาะทัง้ 3 ดา้น  

 

วธิกีารใชง้าน:  

วธิกีารใช ้: ตดิพืน้ผวิโดยใชปื้นยงิกาวแบบใชม้อืหรอื 

ชนดิอัดลม   

การท าความสะอาด : Surface Cleaner 

ท าความสะอาดทันทหีลังจากเสร็จสิน้การใชง้าน   

การแตง่ผวิ : ใชน้ ้าผสมสบูห่รอืใชช้ดุผลติภัณฑข์อง Soudal  

การซอ่มแซมผวิงาน: ใชผ้ลติภัณฑเ์ดยีวกัน 

  

ค าแนะน าทางดา้นสขุภาพและความปลอดภยั:   

ค านงึถงึสขุอนามัยของการท างานอยา่งสม ่าเสมอ  

ศกึษารายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์ 

  

หมายเหต:ุ   

● Fix ALL Flexi สามารถทาทับไดด้ว้ยสนี ้า 

อยา่งไรก็ดคีวรมกีารทดสอบกอ่นการท างานจรงิ 

● สทีีท่าทับอาจแหง้ตัวชา้ 

● สามารถใชง้าน Fix ALL Flexi  

ลงบนแผน่หนิออ่นหรอืหนิธรรมชาตอิืน่ ๆ 

เพือ่เป็นกาวส าหรับยดึตดิ หรอืเป็นยาแนวปิดรอยตอ่ได ้

● Fix ALL Flexi  ไมเ่หมาะส าหรับการใชง้านตกแตง่ผวิ 

● Fix ALL Flexi  อาจเกดิการเปลีย่นแปลงของส ี

หากมกีารสัมผัสรังสยีวูทีีม่ปีรมิาณเขม้ขน้เป็นเวลานาน 

● Fix ALL Flexi  ไมเ่หมาะส าหรับงานกอ่สรา้งอความเรยีม  

● Fix ALL Flexi 

ไมเ่หมาะส าหรับการใชเ้ป็นยาแนวรอยตอ่หรอืเป็นกาวประสาน 

ในสภาวะพืน้ผวิทีม่นี ้าขังหรอืรับแรงดันไอน ้าสงูเป็นเวลานาน ๆ 

● Fix ALL Flexi สามารถทนทานตอ่รังสยีวูไีดด้ ีทัง้นีท้ัง้นัน้ 

หากท าการตดิตัง้อยูใ่นสภาวะอากาศทีร่อ้นจัดหรอืชืน้จัดเกนิไป 

อาจสง่ผลใหค้า่ความสามารการทนทานลดลงได ้

● หากตอ้งการตดิตัง้ผลติภัณฑท์ับ หรอืซ ้าทีเ่ดมิ 

การตดิตัง้ผลติภัณฑใ์นชัน้ถัดไปควรรอใหช้ัน้เดมิทีถ่กูตดิตัง้นัน้แ

หง้สนทิกอ่น 

● การเปลีย่นสขีองผลติภัณฑนั์น้ 

ไมส่ง่ผลทางเทคนคิหรอืองคป์ระกอบ 

ความสามารถในการยดืหยุน่ ยดึเกาะของวัสดจุะยังคงเดมิ 

● การไมส่ัมผัสแสงแดด อยา่งตอ่เนือ่งเป็นเวลานาน 

ในระหวา่งกระบวนการแหง้ตัว 

อาจมผีลตอ่การเปลีย่นแปลงของสขีองผลติภัณฑ ์

● หลกีเลีย่งใหผ้ลติภัณฑส์ัมผัสกับสารเคมปีระเภทบวิทวิ 

บทิเูมน น ้ามันทาร ์

หรอืพืน้ผวิทีม่กีารเปลีย่นรปูโครงสรา้งเป็นแบบพลาสเตอรไ์รเซ

ชัน่ เชน่ EPDM ยางนโีอพรนี เป็นตน้ 

เพือ่ลดความเสีย่งความเสยีหายของหนา้งาน 

เนือ่งการเสยีการยดึเกาะของวัสดแุละผลติภัณฑ ์

 

มาตรฐานทีไ่ดร้บัและเอกสารการรบัรอง:  

● ผา่นการทดสอบ ISO 16938-

1(การทดสอบการคายคราบบนหนิธรรมชาตโิดยยาแนว) 

●ผา่นการทดสอบการสัมผัสอาหาร ตามมาตรฐาน ISEGA  

 

ขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม:  

มาตรฐาน LEED :  

Fix ALL Flexi มคีณุสมบัตติามเกณฑม์าตรฐาน LEED ในดา้น 

วัสดทุีม่กีารปลอ่ยสารพษิในระดับต ่า:  

วัสดตุดิยดึและยาแนว ตามมาตรฐาน SCAQMD ขอ้ก าหนดที ่

1168 USGBC LEED®2009 Credit 4.1: 

วัสดตุดิยดึและยาแนวทีม่กีาร ปลอ่ยสารระเหยในระดับต ่า 

  

ความรบัผดิชอบ:  

เนือ้หาในเอกสารทางดา้นเทคนคิฉบับนีม้าจากการทดสอบ,  

การตรวจสอบ, และประสบการณ์ซึง่ไมม่ผีลในความรับผดิชอบ 

ใด ๆ เกดิขึน้ ผูใ้ชง้านควรตรวจสอบความเหมาะสมของ 

ผลติภัณฑก์ับการใชง้าน 

 


