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 ขอ้มลูทางเทคนคิ 

องคป์ระกอบหลัก Hybrid Polymer (SMX) 

ลักษณะ เนือ้ครมีขน้ 

การแข็งตัว แข็งตัวดว้ยความชืน้ 

ระยะเวลาแข็งตัวทีผ่วิ* (23 °C /50% RH) 4 นาท ี

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

คา่ความแข็ง** 55 ± 5 Shore A 

ความถว่งจ าเพาะ 1.46 

อัตราการเสยีรปูทรงสงูสดุตามมาตรฐาน ± 20% 

ความสามารถทนอณุหภมู*ิ* - 40 °C  ถงึ  90 °C 

ก าลังรับแรงดงึสงูสดุ (ISO 37)** 2.10 N/mm2 

มอดลูัสความยดืหยุน่ 100% (ISO 37)** 1.60 N/mm2 

การคนืตัวหลังการยดื (ISO 7389)** > 75% 

อณุภมูกิารท างาน 5 °C – 35 °C 

(*) ตัวเลขดังกลา่วนัน้ มคี่าแปรผันตามอณุหภมู ิความชืน้ วัสดทุีท่ าการตดิตัง้ใชง้าน ซึง่อาจมคีา่แตกตา่งไปจากชดุขอ้มลูทีใ่หไ้ว.้ 

(**) ขอ้มลูนีเ้ป็นผลการทดสอบจากผลติภัณฑท์ีแ่หง้สมบรูณ์แลว้. 

รายละเอยีด 

Fix ALL X-Treme Power เป็นผลติภัณฑย์าแนว ไฮบรดิ 

เอสเอ็มเอ็กซโ์พลเีมอร ์สว่นผสมเดีย่ว ยดืหยุน่ตัว คณุภาพสงู 

พรอ้มคณุสมบัตกิารรับน ้าหนักสงูไดท้ันททีีน่ ้าหนัก 400 

กโิลกรัม/ตารางเมตร  

 

คณุสมบตั ิ

● มคีณุสมบัตกิารรับน ้าหนักสงูไดท้ันททีีน่ ้าหนัก 400 

กโิลกรัม/ตารางเมตร 

● แหง้ตัวไว กลิน่ไมฉุ่น 

● ใชง้านง่าย ไมเ่ปลอืงแรง มาพรอ้มหัวฉีดทรงสามเหลีย่ม  

● มคีวามยดืหยุน่ทีด่ ีเหมาะกับงานหลายประเภท 

● รับแรงเฉือนไดส้งูเมือ่แหง้ตัว (แมไ้มม่นี ้ายารองพืน้) 

● สทีนทานตอ่สภาพอากาศและรังสยีวู ี 

● ยดึเกาะไดด้กีับวัสดทุีห่ลากหลาย 

ยดึเกาะไดแ้มพ้ืน้ผวิมคีวามชืน้เล็กนอ้ย 

● ไมม่สีว่นประกอบของ Isocyanates, ตัวท าละลาย, halogens 

และกรด 

 

 

การใชง้าน 

● เป็นกาวยดึตดิส าหรับงานกอ่สรา้งและงานอตุสาหกรรมโลหะ 

● งานโครงสรา้งทีต่อ้งการการยดืหยุน่เชน่ 

งานในอตุสาหกรรมแผน่พาแนล แผน่ฉนวน 

งานซอ่มตูค้อนเทนเนอร ์ 

● งานยดึตดิแผน่ฟาสาดในงานกอ่สรา้ง 

● งานกาวส าหรับโครงสรา้งรถยนตท์ีต่อ้งการการยดืหยุน่เชน่ 

งานในอตุสาหกรรมรถยนต ์รถบรรทกุ รถคาราวาน 

 

 

 

 

ขนาดบรรจ ุ

ส ี: ขาว และสอีืน่ ๆ 

หลอดบรรจุ: กระบอกแข็ง ความจุ 290  

 

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 X-Treme Power ไดถ้กูทดสอบแลว้กับวัสดดุังนี้: 

AlCuMg1, AlMg3, AlMgSi, เหล็กสแตนเลส, 

เหล็กชบุเคลอืบดว้ยอนุภาคไฟฟ้า, เหล็ก ST1403, 

เหล็กชบุรอ้น 
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Fix ALL X-Treme Power 

ยังสามารถยดึเกาะไดด้กีับพลาสตกิประเภทตอ่ไปนี ้

โพลสีไตรนี, พวีซี,ี เสน้ใยแผน่โพลอีาไมต,์ แผน่ไฟเบอรก์ลาส 

โดยวัสดเุหลา่นี้ผา่นการทดสอบจรงิ 

ภายใตเ้งือ่นไขการก าจัดคราบน ้ามันและจัดการพืน้ผวิอยา่งเหมา

ะสมทีส่ดุ หากตอ้งการใชง้านในวัสดดุา่งกลา่ว 

แนะน าใหใ้ชผ้ลติภัณฑ ์Surface Activator 

กอ่นหรอืหากตอ้งการเพิม่ประสทิธภิาพในบางพืน้ผวิ 

ใหใ้ชP้rimer 150 

และท าการทดสอบพืน้ผวิจรงิกอ่นการใชง้านดว้ยทกุครัง้  

ขอ้ควรระวัง:หากตอ้งการใช ้Fix ALL X-Treme Power 

ส าหรับพืน้ผวิประเภทพลาสตกิพเีอ็มเอ็มเอ (Plexi® Glass), 

โพลคีอรบ์อเนตบางชนดิ(Lexan®) 

ทีม่กีารรับแรงดงึสงูอยา่งตอ่เนือ่ง 

อาจท าใหค้วามสามารถการยดึเกาะลดลง และวัสดเุสยีหายได ้

Fix ALL X-Treme Power 

ไมเ่หมาะส าหรับใชง้านกับพืน้ผวิประเภท PP, PE, PTFE 

(เทฟลอ่น®), พืน้ผวิบทิเูมน, 

พืน้ผวิทองแดงหรอืเคลอืบดว้ยสารประกอบของทองแดงเชน่ 

บรอนซ,์ ทองเหลอืง 

ควรท าการทดสอบการยดึเกาะวัสดกุับพืน้ผวิทกุครัง้กอ่นการใชง้

านจรงิดว้ยวัสดจุรงิจรงิดว้ยวัสดจุรงิ 

 

วธิกีารใชง้าน:  

วธิกีารใช ้: 

ตดิตัง้โดยสวมกับปืนยงิกาวแลว้ท าการบบีเป็นเสน้ๆหรอืเป็นแตม้

เป็นจุด(ความหา่งตอ่จุดประมาณ 15 เซนตเิมตร) 

ทีด่า้นทีจ่ะท าการตดิชิน้งาน โดยท าการแตม้ทีหั่วและทา้ย 

หรอืปลายสองขา้งของชิน้งานดว้ยขนาดทีใ่หญก่วา่ปกตเิล็กนอ้

ยเพือ่เพิม่การยดึเกาะทีป่ลายของชิน้งาน 

สามารถเคาะเบาๆเพือ่ใหช้ ิน้งานกับเนือ้กาวนัน้แนบกับพืน้ผวิได ้

มากขึน้ ในพืน้ผวิหรอืชิน้งานทีม่คีวามพรนุ 

ตัวกาวจะแหง้ไดไ้วมาก ภายในเวลาประมาณ 20 นาท ี

หรอืแข็งเต็มทีด่ว้ยเวลาเพยีง 3 ชัว่โมง 

จงึควรพจิรณาต าแหน่งกอ่นการตดิตัง้ 

ชัน้กาวทีห่นาขึน้อาจท าใหก้ารแหง้ตัวโดยสมบรูณ์ของผลติภัณ

ฑนั์น้ใชเ้วลามากกวา่ปกต ิ 

การท าความสะอาด : Surface Cleaner 

ท าความสะอาดทันทหีลังจากเสร็จสิน้การใชง้าน   

การแตง่ผวิ : ใชน้ ้าผสมสบูห่รอืใชช้ดุผลติภัณฑข์อง Soudal  

การซอ่มแซมผวิงาน: ใชผ้ลติภัณฑเ์ดยีวกัน 

 

 

ค าแนะน าทางดา้นสขุภาพและความปลอดภยั:   

ค านงึถงึสขุอนามัยของการท างานอยา่งสม ่าเสมอ  

ศกึษารายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์ 

  

หมายเหต:ุ   

● Fix ALL X-Treme Power สามารถทาทับไดด้ว้ยสนี ้า 

อยา่งไรก็ดคีวรมกีารทดสอบกอ่นการท างานจรงิ 

● สทีีท่าทับอาจแหง้ตัวชา้ 

● สามารถใชง้าน Fix ALL X-Treme Power  

ลงบนแผน่หนิออ่นหรอืหนิธรรมชาตอิืน่ ๆ 

เพือ่เป็นกาวส าหรับยดึได ้

แตไ่มแ่นะน าหากจะใชง้านเพือ่เป็นยาแนว 

● Fix ALL X-Treme Power 

ไมเ่หมาะส าหรับการใชง้านตกแตง่ผวิ 

● Fix ALL X-Treme Power อาจเกดิการเปลีย่นแปลงของส ี

หากมกีารสัมผัสรังสยีวูทีีม่ปีรมิาณเขม้ขน้เป็นเวลานาน 

● Fix ALL X-Treme Power  

ไมเ่หมาะส าหรับงานกอ่สรา้งอความเรยีม  

● Fix ALL X-Treme Power 

ไมเ่หมาะส าหรับการใชเ้ป็นยาแนวรอยตอ่หรอืเป็นกาวประสาน 

ในสภาวะพืน้ผวิทีม่นี ้าขังหรอืรับแรงดันไอน ้าสงูเป็นเวลานาน ๆ 

● Fix ALL X-Treme Power 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 ์

 

ขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม:  

มาตรฐาน LEED :  

Fix ALL X-Treme Power 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 
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