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 Technical Data 

องคป์ระกอบหลัก ไซลนีโพลเิมอร ์

ลักษณะ เนือ้ครมีขน้ 

ระบบการแหง้ แหง้โดยปฏกิริยิาเคม ี

ความถว่งจ าเพาะ** Ca. 1.74 g/ml. 

อณุหภมูทิีท่นไดห้ลังตดิตัง้** -40 °C ถงึ 90 °C 

เวลาการระเหยแหง้ทีผ่วิหนา้(ระยะเวลาผวิกาวเริม่ท าปฏกิริยิา 
กับอากาศเพือ่สรา้งผลกึกาว)* 

25-30 นาท ี

ระยะเวลากาท างาน,การปรับแตง่(23 ⁰C, 55% RV) 25-30 นาท ี

ความตา้นทานแรงเฉือน** > 1.00 N/mm2 

ระยะเวลาการพรอ้มรับน ้าหนัก* 8 ชัว่โมง 

ระยะเวลาพรอ้มขัด/ทาสตีกแตง่ 24 ชัว่โมง 

การทนทานตอ่ความเสือ่มตามอาย ุ ทนไดด้ ี

อณุหภมูสิ าหรับตดิตัง้ 15 – 25 ⁰C  

ปรมิาณการใชง้าน* ขึน้อยูก่ับพืน้ผวิหนา้งานและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการตดิตัง้ ตัวอย่าง: 
700-900 กรัม/ตารางเมตร ส าหรับเกรยีง B3 
900-1,000 กรัม/ตารางเมตร ส าหรับเกรยีง B11 

(*) ตัวเลขดังกลา่วนัน้ มคี่าแปรผันตามอณุหภมู ิความชืน้ วัสดทุีท่ าการตดิตัง้ใชง้าน ซึง่อาจมคีา่แตกตา่งไปจากชดุขอ้มลูทีใ่หไ้ว.้ 

(**) ขอ้มลูนีเ้ป็นผลการทดสอบจากผลติภัณฑท์ีแ่หง้สมบรูณ์แลว้. 

รายะเอยีด 

MS 20 plus 

เป็นกาวเนอกประสงสับหรับไมป้าเกท้ีม่คีวามยดืหยุน่สงู 

ไมม่สีว่นประกอบเป็นสารระเหยหรอืผสมน ้า 

เหมาะส าหรับงานตดิตัง้พืน้ไมธ้รรมชาต ิพืน้ไมเ้อนจเินยีร ์

และพืน้ไมแ้บบเขีย้วและสลักทีต่ดิตัง้บนพืน้ปรับระดับหรอืพืน้

รองไดอ้ยา่งดเียีย่ม    

 

คณุสมบตั ิ

 มคีวามยดืหยุน่ 

 ไดร้ับมาตรฐานฉลากเขยีว EC-1 Plus : Low 

Emission ปลอ่ยสารตกคา้งต ่ามาก 

 สว่นผสมเดีย่ว พรอ้มใชง้าน 

 ไมม่สีว่นผสมของน ้า 

 ไมม่สีารระเหยทีอ่ันตรายเชน่ไอโซไซยาเนต(สารหนู) 

 ใชง้านง่าย 

 ใชไ้ดก้ับพืน้ทีม่กีารตดิตัง้เครือ่งท าความรอ้น 

 

การตดิต ัง้ใชง้าน 

 MS 20 Plus 

เป็นกาวส าหรับพืน้ไมท้ีท่ าจากไมเ้อนจเินยีร ์

และไมธ้รรมชาตแิบบเขีย้วลอ๊ค  

 ไมป้าเกท้ีร่องรับ สามารถตดิตัง้ไดท้ีห่นา้กวา้ง มากสดุ 

150มม. หนาสดุ 12 มม.  

 ไมพ้ืน้ปาเกเ้อนจเินยีร ์หนา้กวา้งทีร่องรับได ้200 

มม.และหนาสงูสดุถงึ 14 มม. 

 

 

 

ขนาดบรรจ ุ

ส:ี น ้าตาลออ่น 

ขนาดบรรจุ:ถังขนาด 6 กโิลกรัม, 14 

กโิลกรัม(ภายในแบง่บรรจุดว้ยถงุอลมูเินยีม2ถงุ), 16 

กโิลกรัม, 18 

กโิลกรัม(ภายในแบง่บรรจุดว้ยถงุอลมูเินยีม3ถงุ) 

 

การเก็บรกัษา  

แบบถังขนาด 16 กโิลกรัม อายกุารเก็บรักษาที ่9 

เดอืนเมือ่ไมเ่ปิดใช ้และเก็บในหอ้งทีไ่มม่คีวามชืน้ อณุหภมู ิ

+5°C ถงึ +25°C  

แบบถงุอลมูเินยีม อายกุารเก็บรักษาที ่12 

เดอืนเมือ่ไมเ่ปิดใช ้และเก็บในหอ้งทีไ่มม่คีวามชืน้ อณุหภมู ิ

+5°C ถงึ +25°C  

 

พืน้ผวิใชง้าน  

ผวิหนา้: ส าหรับการตดิตัง้ MS 20 Plus พืน้ผวิตอ้งมคีวาม 

แหง้ สะอาด ปราศจากฝุ่ นเกาะหรอืคราบไขมัน 

โดยพืน้ผวิทีจ่ะตดิตัง้นัน้ 

โดยปกตหิลังจากการเทพืน้ปรับระดับแลว้ 

หากมเีศษวัสดคุวรท าการก าจัดกอ่นการตดิตัง้ผลติภัณฑ ์

เศษกาวหรอืคราบกาวเดมินัน้ ควรท าการน าออกเสยีกอ่น 

อาจจะดว้ยการขัดกระดาษทรายหรอือืน่ ๆ 

เนือ่งจากคราบกาวเดมินัน้ 

สง่ผลตอ่ความสามารถในการยเึกาะของผลติภัณฑ ์ 
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กอ่นการตดิตัง้ 

ควรท าการทดสอบกับวัสดจุรงิกอ่นการตดิตัง้จรงิในพืน้ทีห่นา้

งาน 

 

 

 

 

ตรวจสอบความชืน้ทีพ่ืน้ผวิทกุทีด่ว้ยอปุกรณ์ตรวจวัดหรอืเครื่

องไฮโกรมเิตอร ์โดยอปุกรณ์นีใ้หเ้พยีงครา่วๆเทา่นัน้ 

โดยคา่ความชืน้ทีเ่หมาะสมนัน้ 

จะตอ้งมคีวามสัมพันธก์ับคา่มาตรฐานของผูผ้ลติพืน้ไมด้ว้ย(โ

ดยทั่วไปแลว้สงูสดุที ่2% ส าหรับพืน้ผวิซเีมนต,์ และ0.5% 

ส าหรับพืน้ผวิชนดิแอนไฮไดรทซ์เีมนต(์แผน่สมารท์บอรด์) 

เอวัดดว้ยเครือ่งไฮโกรมเิตอร ์

ส าหรับพืน้ทีม่กีารตดิตัง้เครือ่งท าความรอ้น 

คา่ความชืน้ผวิสงูสดุทีร่ับไดค้อื 1.5% และ 0.3%) ทัง้นี ้

กอ่นการตดิตัง้แนะน าใหท้ าการทดสอบกับวัสดจุรงิกอ่นการติ

ดตัง้จรงิในพืน้ทีห่นา้งาน 

 

งานพืน้ปาเก ้

การตดิตัง้พืน้ 

ตัวไมป้าเกค้วรอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านหรอืมกีารปรับสภาพใ

หเ้ขา้กับสภาพหนา้งานมาสักระยะหนึง่กอ่น 

ท าการทิง้ตัวพืน้ไมแ้ละวัสดใุหป้รับสภาพเขา้หากันกอ่นการติ

ดตัง้เพือ่ลดการเปลีย่นแปลงของไมใ้นภายหลังจากการตดิตัง้ 

ตรวจสอบคา่ความชืน้วา่ตรงตามมาตรฐานของผูผ้ลติพืน้ไมห้

รอืไม(่โดยทั่วไปก าหนดที ่9% +/- 2%) 

หากคา่ความชืน้เกนิกวา่ 11% ไม่แนะน าใหท้ าการตดิตัง้ 

ท าการเวน้ชอ่งวา่งประมาณ 1 ถงึ 1.5 

เซนตเิมตรระหวา่งตัวไมป้าเกก้ับผนัง เสา 

หรอืโครงสรา้งอาคาร เผือ่การขยับหรอืการเคลือ่นตัว 

ทีจ่ะสง่ผลตอ่การขยับของพืน้ไม ้

 

วธิกีารใชง้าน 

การตดิตัง้: ควรทิง้ MS 20 Plus 

ไวท้ีอ่ณุหภมูเิดยีวกับอณุหภมูหินา้งานกอ่นการตดิตัง้ 

ใชเ้กรยีงมาตรฐานทีร่ะบไุว ้สงูสดุทีเ่บอร ์B11 

ไมค่วรทากาวเผือ่การตดิตัง้ไวเ้กนิระยะเวลาตดิตัง้ 30 นาท ี

หลังจากวางพืน้ไมล้งบนกาว 

ท าการสไลดห์รอืขยับเพือ่ใหต้ัวกาวมกีารเคลือ่นตัวและยดึเก

าะไดเ้ต็มพืน้ทีห่นา้สัมผัส 

ท าการเคาะหรอืทบุดว้ยมอืหรอืใชค้อ้นยางในการเคาะเบาๆ 

เพือ่ใหตั้วกาวและวัสดไุมพ้ืน้มกีารซมึและยดึเกาะไดอ้ยา่งดยีิ่

งขึน้ โดยตอ้งมั่นใจวา่พืน้ที ่80% ของหนา้สัมผัสนัน้ 

มกีาวสัมผัสอยู ่

หากตอ้งการใหพ้ืน้รับแรงหนักๆเชน่การขนของมาไว ้

หรอืการขัดพืน้ ตกแตง่ ทาส ีใหท้ิง้ไวอ้ยา่งนอ้ย 24 

ชัว่โมงจงึจะสามารถท าได ้  

การท าความสะอาด: MS 20 plus ทียั่งไมแ่หง้ตัว 

สามารถเชดออกไดด้ว้ยน ้ายาเชดคราบกาว Soudal 

Adhesive Cleaner A90 กระดาษเชดมอื Soudal Swipex 

หรอืใชส้ารระเหยตระกลูเมททลิเชน่ ทนิเนอร ์หรอื อะซโิตน 

   

 

ค าแนะน าทางดา้นสขุภาพและความปลอดภยั 

ประยกุตใ์ชส้ขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมทั่วไป  

ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์

 

 

 

หมายเหต ุ 

 อณุหภมูขิัน้ต ่าส าหรับการตดิตัง้ ควรมอีณุหภมูทิี ่15 °C 

 ไมค่วรท าการตดิตัง้ในสภาวะความชืน้สัมพัทธเ์กนิ 

75% 

 ไมท่ าการตดิตัง้กับพืน้ผวิทีม่คีวามชืน้สะสม 

หรอืพืน้ผวิทีม่กีารไหลเวยีนของความชืน้ตลอดเวลา 

และคา่ความชืน้ในขณะตดิตัง้ 

ตอ้งมคีา่ไมเ่กนิคา่มาตรฐานทีผู่ผ้ลติพืน้ก าหนด 

 ไมต่ดิตัง้กับวัสดไุมท้ีม่คีวามแหง้มาก(ความชืน้วัสดมุคีา่

ต ่ากวา่ 7%) เพราะจะท าใหเ้มือ่ไมไ้ดรั้บความชืน้ 

จะเกดิแรงจากการแอน่ตัวของไอยา่งมาก 

สง่ผลใหพ้ืน้ไมท้ีท่ าการตดิตัง้นัน้เสยีหายได ้

 ไมค่วรตดิตัง้พืน้ไมใ้นขณะทีผ่นังหรอืเพดานมคีวามชืน้

สะสมอยู ่

เชน่ระหวา่งการแหง้ตัวของผนังหรอืเพดานทีพ่ ึง่ทาสใี

หม ่

 ไมค่วรผสมน ้าหรอืสารละลายอืน่เพือ่ลดความเขม้ขน้ข

องตัวกาวลง 

 ไมต่ดิตัง้ผลติภัณฑบ์นพืน้ทีห่นา้งานใด ๆ 

ทีม่กีารไหลผา่นหรอืการอมน ้าหรอืความชืน้อยา่งตอ่เนื่

อง หากจ าเป็น 

ควรใชน้ ้ายารองพืน้เพือ่กันความชืน้ทะลผุา่นมายังพืน้ผิ

วหนา้งานกอ่น โดยใชผ้ลติภัณฑร์องพืน้กันความชืน้ 

Soudal ERP-31P กอ่นการตดิตัง้ผลติภัณฑก์ับวัสดุ 

 

ความรบัผดิชอบ 

เนือ้หาในเอกสารทางดา้นเทคนคิฉบับนี ้มาจากการทดสอบ,  

การตรวจสอบ, และประสบการณ์ซึง่ 

ไมม่ผีลในความรับผดิชอบ ใด ๆ เกดิขึน้ ผูใ้ชง้านควร 

ตรวจสอบความเหมาะสมของ ผลติภัณฑก์ับการใชง้าน 

 


