
   
 ขอ้มูลทางเทคนคิ 
 

LVT Premium Adhesive Floor and Wall 

ข้อมูลเมื่อ:26/11/2020 หนา้ 1 จาก 2 

Remark: This technical data sheet replaces al previous versions. The directives contained in this documentation are the result of our experiments and 

of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible 

applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. Since the design, the quality of the substrate 

and processing conditions beyond our control, no liability under this publication are accepted. In every case it is recommended to carry out 

preliminary experiments. Soudal reserves the right to modify products without prior notice. 
 
 Soudal  Co.,Ltd.  

Tel: +66 (0) 2 130 6208 - 10 Fax: +66 (0) 2 130 6207  www.soudalthailand.com 

 Technical Data 

องคป์ระกอบหลัก สารประกอบกาวอะครลิคิ 

ลักษณะ เนือ้ครมีขน้ 

ระบบการแหง้ แหง้โดยการคายน ้าตามธรรมชาต ิ

ความถว่งจ าเพาะ** Ca. 1.40 g/ml. 

อัตราสว่นผสมของแข็ง  80% 

อณุหภมูทิีท่นไดห้ลังตดิตัง้** -20 °C – 70 °C 

อณุหภมูใินการตดิตัง้(ตามทฤษฎ)ี ตามทฤษฎทีี ่15-25 ⁰C, ความชืน้สัมพัทธ ์45-60% 

ต ่าสดุที ่10 ⁰C, สงูสดุที ่30⁰C ส าหรับการตดิตัง้ 
เวลาการระเหยแหง้ทีผ่วิหนา้(ระยะเวลาผวิกาวเริม่ท าปฏกิริยิา 
กับอากาศเพือ่สรา้งผลกึกาว) 

10 นาท ี

ระยะเวลากาท างาน,การปรับแตง่(23 ⁰C, 55% RV)* สงูสดุ 30 นาท ี

ระยะเวลาการแหง้ตัว(23 ⁰C, 50% R.H.)* พรอ้มเดนิที ่24 ชัว่โมง, แหง้ตัวเต็มที ่72 ชัว่โมง 

อปุกรณ์ทีเ่มาะสม เกรยีงมาตรฐานเบอร ์A2, ส าหรับพืน้กระเบือ้งไวนลิ 
เกรยีงมาตรฐานเบอร ์A3, พรมทีม่พีืน้หลังลาเทกซ,์พืน้พวีซี ี
เกรยีงมาตรฐานเบอร ์B1/B2, พรมผา้ทอทีม่พีืน้หลังเป็นผา้ทอ 
วัสดโุพลสิะไตรนี เสน้ใยพลาสตกิ หรอืยางสังเคราะห ์

ปรมิาณการใชง้าน* 250-300 กรัม/ตารางเมตร ส าหรับเกรยีง A2/A3 
400-500 กรัม/ตารางเมตร ส าหรับเกรยีง B1/B2 

(*) ตัวเลขดังกลา่วนัน้ มคี่าแปรผันตามอณุหภมู ิความชืน้ วัสดทุีท่ าการตดิตัง้ใชง้าน ซึง่อาจมคีา่แตกตา่งไปจากชดุขอ้มลูทีใ่หไ้ว.้ 

(**) ขอ้มลูนีเ้ป็นผลการทดสอบจากผลติภัณฑท์ีแ่หง้สมบรูณ์แลว้. 

รายะเอยีด 

LVT Premium Adhesive Floor and Wall 

เป็นกาวพืน้อเนกประสงค ์พรอ้มใชง้าน 

ไมม่สีารระเหยทีเ่ป็นอันตราย 

เหมาะส าหรับใชใ้นการยดึเกาะในงานพืน้ทีต่อ้งการความยดืห

ยุน่ ใชไ้ดก้ับวัสดปุพูืน้ทกุชนดิ 

 

คณุสมบตั ิ

 ครมีขน้พรอ้มใชง้าน 

 ปาดเก็บง่ายบนทกุพืน้ผวิ แมพ้ืน้ผวิจะมคีวามขรขุระ 

 มพีลังในการยดึเกาะทันทสีงู 

 การยดึเกาะสงูขึน้มากเมือ่แหง้ตัวแลว้ 

 สามารถเดนิไดไ้ว ไมใ่ชเ้วลานาน 

 ทนความรอ้นไดด้ ี

แมพ้ืน้ทีม่กีารตดิตัง้เครือ่งท าความรอ้นทีพ่ืน้ 

 เหมาะส าหรับงานภายใน 

 ไดร้ับฉลาก EC-1 plus 

ส าหรับผลติภัณฑป์ลอ่ยสารพษิต ่า 

 เป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐาน กาวตดิตัง้วัสดปุพูืน้ 

ตามมาตรฐานยโุรป EN14529 

 

การตดิต ัง้ใชง้าน 

 ใชง้านไดก้ับวัสดพุืน้ทีม่คีวามยดืหยุน่ตัวสงูเชน่ 

แผน่LVT กระเบือ้งยางชนดิออ่น 

วัสดปุพูืน้เพือ่รองรับการกระแทก 

พวีซีสี าหรับปพูืน้และผนัง  

 ยังสามารถใชง้านกับกระเบือ้งยางสังเคราะห ์

กระเบือ้งใยฝ้าย พรมปพูืน้ กระเบือ้งทีท่ าจากผา้ทอ 

เสือ่น ้ามัน ลงบนพืน้ทีม่กีารดดูซบัน ้าไดด้เีชน่ 

พืน้คอนกรตี พืน้ทีเ่ทปนูปรับระดับ หรอืบนพืน้ไม ้

 

ขนาดบรรจ ุ

ส:ี เบจ 

ขนาดบรรจุ:ถังขนาด 13 กโิลกรัม 

 

การเก็บรกัษา  

อายกุารเก็บรักษาที ่24 เดอืนในหอ้งทีไ่มม่คีวามชืน้ อณุหภมู ิ

+5°C and +25°C 

หลังจากเปิดใชง้านแลว้ใหปิ้ดฝาดว้ยฝาเดมิจากบรรจุภัณฑ ์

ไมเ่ก็บในทีอ่ณุหภมูติดิลบ  

 

พืน้ผวิใชง้าน  

ผวิหนา้: พืน้ผวิปกตทิั่วไปในงานก่อสรา้งแบบปกตเิชน่ 

พืน้ผวิคอนกรตี พืน้ผวิซเีมนตฉ์าบเรยีบ อฐิ หนิ ปนูปัน้ 

ไมต้า่ง ๆทีไ่มไ่ดท้ าการทาสเีคลอืบ  

สภาพ: แหง้ สะอาด ปราศจากฝุ่ นเกาะหรอืคราบไขมัน  

การเตรยีมพืน้ผวิ: ปิดเครือ่งท าความรอ้นทีพ่ืน้กอ่นกรตดิตัง้ 

ส าหรับการรือ้เพือ่ปรับปรงุ ใหน้ าพืน้เดมิ(เชน่พรมเดมิ 

กระเบือ้งยางเดมิ หรอืไวนลิเดมิ)ออกกอ่นการตดิตัง้ 
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เพือ่ใหเ้หลอืเพยีงพืน้ผวิส าหรับการตดิตัง้ 

หากพืน้ผวิมคีราบกาวเดมิใหท้ าการแซะออกใหห้มดกอ่น 

หากพืน้ผวิไมเ่รยีบรอ้ย ใหใ้ชก้ระดาษทรายหยาบ 

ท าการขัดพืน้ใหเ้รยีบรอ้ยพรอ้มใชง้านเสยีกอ่น(ส าหรับพืน้ผวิ

ทีม่คีวามเรยีบและมัน) 

เพือ่ใหม้ันใจวา่คราบกาวเดมิและสิง่สกปรกทีฝั่งแน่นนัน้ไดท้ า

การก าจัดออกหมดแลว้(คราบกาวเดมิทีแ่ข็งและฝังแน่น) 

จากนัน้ท าความสะอาดเศษฝุ่ นและคราบอืน่ ๆออกใหส้ะอาด 

หากพืน้ผวิมคีวามเป็นฝุ่ นหรอืมกีารหลดุลอกลอ่นไดง้่าย 

ควรท าการทดสอบดว้ยเทปกาวกอ่นทกุครัง้ 

หากพืน้ผวิมคีวามออ่นไหว เป็นฝุ่ นหรอืสลายตัวง่าย 

แนะน าใหใ้ชผ้ลติภัณฑป์รับพืน้ผวิ Soudal WPR-21 

ตรวจสอบความราบเรยีบของพืน้ผวิ 

ซึง่การตอ้งการปรับพืน้ผวิใหเ้รยีบเนยีน สามารถใชผ้ลติภัณฑ ์

Soudal VE50 ส าหรับปรับพืน้ได ้

พืน้ทีส่ามารถแตกหักหรอืลดุลอ่นง่าย 

ไมเ่หมาะส าหรับตดิตตัง้ผลติภัณฑน์ี ้

ส าหรับพืน้ผวิทีม่กีารดูดซบัน ้าสงูมาก 

แนะน าใหใ้ชน้ ้ายารองพืน้  Soudal WBPRR-11P 

กอ่นการตดิตัง้ผลติภัณฑใ์หท้ าการดดูฝุ่ นออกกอ่นการตดิตัง้ 

การตดิตัง้ผลติภัณฑเ์พือ่ใหไ้ดผ้ลทีด่ ี

ควรท าในชว่งอณุหภมูปิกต(ิประมาณ 15-28 ⁰C): 

-ตอ้งมั่นใจวา่ระหวา่งการตดิตัง้ผลติภัณฑ ์ตัววัสด ุพืน้ผวิ 

และตัวผลติภัณฑนั์น้อยูใ่นสภาวะแวดลอ้มทีค่งทีต่อลดระยะเ

วลาการท างาน 

-พืน้และผนังทีท่ าการตดิตัง้ตอ้งมคีวามแหง้ตัว 

และในระหวา่งการแหง้ตัวของผลติภัณฑห์ลังตดิตัง้ 

หลกีเลีย่งการท างานตกแตง่อืน่ ๆเชน่ การทาส ี

การเคลอืบผนังหรอืท าฝ้าเพดาน 

เนือ่งจากการระเหยของผลติภัณฑอ์ืน่อาจสง่ผลตอ่คณุภาพแ

ละการแหง้ตัวของผลติภัณฑท์ีต่ดิตัง้ไปกอ่นหนา้นี้ 

จงึตอ้งการใหส้ภาพแวดลอ้มของหนา้งานระหวา่งการแหง้ตัว

นัน้ ตอ้งคงที ่ 

แนะน าใหท้ าการทดสอบการตดิตัง้กับวัสดจุรงิกอ่นการตดิตัง้

หนส้งานจรงิ 

 

วธิกีารใชง้าน 

วธิกีารใช:้ 

ท าการวาดแนวและแบง่พืน้ทีก่ารตดิตัง้ออกเป็นสว่นๆ 

ท าการคนสว่นผสมขงตัวผลติภัณฑใ์หเ้ขา้กันกอ่นการใชง้าน 

ท าการทากาว LVT Premium Adhesive Floor and Wall 

ลงบนพืน้ผวิตดิตัง้ดว้ยอปุกรณ์ทีไ่ดม้าตรฐาน 

ตามแตล่ะชนดิงานและพืน้ผวิ(ดไูดต้ามตารางขอ้มลูทางเทค

นคิ) ไมค่วรทาผลติภัณฑม์ากเกนิเวลาท างานในชว่งวเลา 

10-20 นาท ีหลังการทากาว ใหท้ิง้ไวป้ระมาณ10นาท ี

เพือ่ใหก้าวสรา้งผลกึ 

จากนัน้ท าการตดิตัง้วัสดกุับพืน้ผวิทีท่ าการทากาวไว ้

(แผน่ไวนลิ,แผน่พืน้พวีซี,ีพรมทีม่กีารรองพืน้หลัง) 

ท าการยดึวัสดกุับพืน้ใหแ้นบสนทิโดยกดวัสดจุนมั่นใจวา่พืน้ห

ลังวัสดไุมม่ฟีองอากาศในตัวกาวเลย 

จากนัน้ท าการรดีวัสดดุว้ยลกูกลิง้หรอืกดรดีดว้ยน ้าหนักพอปร

ะมาณเพือ่ใหต้ัวกาวทีต่ดิกับวัสดนัุน้ท าการซมึหรอืแทรกตัวใ

นชัน้พืน้เพือ่การยดึเกาะทีม่ากขึน้ 

ส าหรับพืน้พวีซีหีรอืเสือ่น ้ามันแบบหนา 

สามารถใชง้านไดห้ลังการตดิตัง้ผลติภัณฑใ์น 24 ชัว่โมง 

การตดิตัง้ควรองิตามขอ้มลูทางเทคนคิทีไ่ดใ้หไ้วใ้นแตล่ะพืน้

ผวิและวัสดุ เมือ่ท าการตดิตัง้แลว้เสร็จ 

สามารถเปิดเครือ่งท าความรอ้นทีพ่ืน้ได(้เมือ่ท าการตดิตัง้อย่

างถกูตอ้ง)หลงจากการตดิตัง้ผลติภัณฑไ์ปแลว้อยา่งนอ้ย 48 

ชัว่โมง  

การท าความสะอาด: ผลติภัณฑ ์LVT Premium Adhesive 

Floor and Wall 

ทีแ่หง้แลว้สามารถน าออกไดด้ว้ยการแซะหรอืแงะดว้ยเกรยีง

หรอือปุกรณ์เฉพาะทาง    

การซอ่มแซม : ใชผ้ลติภัณฑเ์ดมิในการซอ่มแซม 

 

ค าแนะน าทางดา้นสขุภาพและความปลอดภยั 

ประยกุตใ์ชส้ขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมทั่วไป  

ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์

 

หมายเหต ุ 

 การตดิตัง้ผลติภัณฑ ์

ควรปฏบัิตติติามค าแนะน าของผูผ้ลติวัสดปุพูืน้ 

โดยใชข้อ้มลูทางเทคนคิของผลติภัณฑป์ระกอบควบคู่

กันไปดว้ย 

 การตดิตัง้ผลติภัณฑบ์นน ้ายารองพืน้ทีเ่หมาะสม 

จะชว่ยเพิม่ความสามารถในการยดึเกาะทีด่แีละยังลดก

ารสญูเสยีผลติภัณฑร์ะหวา่งการใชง้านไดอ้กีดว้ย LVT 

Premium Adhesive Floor and Wall 

นัน้เหมาะกับน ้ายารองพืน้ Soudal WBPR-11P 

ส าหรับพืน้รองทีเ่ป็นซเีมนตเ์กา่ 

หรอืพืน้ทีท่ าการปรับระดับดว้ยปนูปรับระดับพืน้ 

 พืน้ผวิหนา้งานควรมอีณุหภมูอิยา่งนอ้ย 10 ⁰C  

 ไมค่วรตดิตังบนพืน้ผวิทีม่กีารไหลผา่นหรอืซมึของน ้า 

หรอืพืน้ผวิทีม่คีวามชืน้สะสมอยา่งตอ่เนือ่ง  

 ไมค่วรตดิตัง้ลงบนพืน้ผวิทีม่โีอกาสเกดิความชืน้ได ้

หากหลกีเลีย่งไมไ่ด ้

แนะน ้าใหใ้ชผ้ลติภัณฑก์ันความชืน้ Soudal ERP-31P 

รองพืน้กอ่นการตดิตัง้ 


