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 ขอ้มลูทางเทคนคิ 

องคป์ระกอบหลัก โพลยีรูเิทน (Polyurethane) 

ลักษณะ เนือ้โฟมคงรปู บรรจุในรปูของไหลแบบทรกิโซโทปิค 

การแหง้ตัว แข็งตัวดว้ยความชืน้ 

ระยะเวลาแหง้ตัวทีผ่วิ* 8 นาท ี

เวลาในการแข็งตัว * 30 นาท ี 

ระยะเวลาการตัดแตง่โฟม* 50 นาท ี

แข็งตัวพรอ้มรับแรง*  12 ชัว่โมง 

ความทนทานตอ่อณุหภมู ิ -40 °C ถงึ 90 °C (หลังจากแข็งตัวแลว้) 

คณุสมบัตฉินวนกันความรอ้น (DIN 52162) 35 mW/m.K 

ก าลังรับแรงดงึ (DIN EN 1607) 0.19 N/mm³  

ก าลังรับแรงเฉือน (DIN EN 12090) 0.142 N/mm³ 

มอดลูัสการเฉือน(DIN EN 12090) 0.489 N/mm³ 

การทนอณุหภมู*ิ* -40⁰C ถงึ 90⁰C (เมือ่แหง้ตัว) 

*ทดสอบที ่20 ⁰C / 65 % RH คา่ทีไ่ดอ้าจมกีารเปลีย่นแปลง ตามสภาพแวดลอ้ม เชน่ อณุหภมู ิความชืน้ พืน้ผวิ 

รายละเอยีด 

Soudabond Easy คอืโฟมกาวโพลยีรูเีทน ขยายตัว 

สว่นผสมเดยีว พรอ้มใชง้าน 

ภายในกระป๋องส าหรับฉีดเพือ่เป็นกาวในงานตดิตัง้แผน่ผนังเบา

และแผน่ฉนวน ทีม่สีว่นผสมของสตูรพเิศษจาก Soudal Mega 

Adapter 

เพือ่การยดึเกาะทีแ่น่นและตัวเนือ้กาวไมข่ยายตัวในภายหลัง 

 

คณุสมบตั ิ

● ลดเวลาการท างานได ้30 %  

● มกีารยดึเกาะทันท ีแมบ้รเิวณพืน้ทีต่ดิตัง้มอีณุหภมูติ ่า 

● สามารถตดิตัง้แผน่ฉนวนขนาดใหญไ่ด ้สงูสดุ 12 ตรม. 

● ใชง้านในแนวดิง่ได ้

● ใชง้านไดด้ทีีอ่ณุหภมู ิ5 ถงึ 35 ⁰C 

● ใหค้่าฉนวนที ่35 mW/m.K และจะเพิม่ประสทิธภิาพมากขึน้ 

เมือ่ตดิตัง้พรอ้มกับแผน่ฉนวน 

● มคีวามยดืหยุน่เล็กนอ้ย เพือ่การเคลือ่นตัวของชิน้งาน 

● ใชง้านบนพืน้ผวิไมร่าบได ้

● มกีารจ ากัดการขยายตัวทีเ่หมาะสม 

เพือ่ป้องกันการโกง่ของแผน่ผนังเบาและแผน่ฉนวนหลังการตดิ

ตัง้ 

● ลดภาระน ้าหนักของอาคาร 

เมือ่เทยีบกับการตดิตัง้แบบเดมิเชน่ การใชก้าวเคม ี

หรอืการใชป้นูกาวในการตดิตัง้ชิน้งาน 

● แหง้ไว สามารถท างานตอ่เนือ่งไดห้ลังจากตดิตัง้ 1 ชัว่โมง 

● ไมม่สีารระเหยทีเ่ป็นอันตราย 

● ทนสารระเหย ส ีและเคมภีัณฑอ์ืน่ๆไดห้ลากหลายชนดิ 

● ไมม่กีารเสือ่มอายกุาว ทนการเกดิเชือ้รา ไมท่นรังสยีวู ี

● ตัวกาวมคีณุสมบัตทินน ้า 

● ตัวกาวมคีณุสมบัตกิารทนการลามไฟระดับ B2 ตามมาตรฐาน 

DIN 4102 หัวขอ้ 1 

 

 

 

 

การใชง้าน 

● เป็นกาวส าหรับแผน่ผลังเบาและแผน่ฉนวนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

สะอาด และประหยัด 

● 

เหมาะส าหรับงานตดิฉนวนกันความรอ้นทีผ่ลติจากวัสดปุระเภทโ

พลสิไตรนี(EPS + XPS) 

โพลยิรูเีทน(PUR/PIR)และโฟมกลุม่พนีอลเรซิน่ 

ส าหรับงานตดิแผน่ฉนวนใตห้ลังคา ฉนวนระหวา่งผนังหอ้ง 

ฉนวนบนฝ้า 

● เหมาะส าหรับงานแผน่ผนังเบาทีใ่ชวั้สดจุ าพวก แผน่ยปิซัม่ 

แผน่พลาสเตอรบ์อรอ์ แผน่ไฟเบอรบ์อรด์ 

● 

เหมาะส าหรับตดิแผน่ผนังส าเร็จรปูส าหรับตกแตง่เพือ่ความสวย

งามเชน่ แผน่ผนังบางกัน้หอ้ง แผ่นผนังส าหรับฉายภาพ 

แผน่ไมร้ะแนงส าหรับตกแตง่ แผน่ผนังหนิส าหรับตกแตง่ 

เป็นตน้(ทัง้นี ้ตัวพืน้หลังของแผน่นัน้ ตอ้งตดิตัง้กับพืน้ผวิอฐิกอ่ 

แผน่คอนกรตี หรอืผนังส าเร็จรปูส าหรับรับแรงดว้ย) 

● สามารถเตมิเต็มชอ่งวา่งระหวา่งแผน่ฉนวน 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการเป็นฉนวนโดยรวมใหม้ากขึน้ไปดว้ย 

 

ขนาดบรรจ ุ

ส ี: สม้ 

ขนาดบรรจุ : 750 มล.  

 

การเก็บรกัษา 

12 เดอืนโดยไมเ่ปิดใช ้เก็บไวใ้นทีแ่หง้และเย็น (ทีอ่ณุหภมู ิ5 – 

25 ⁰C) จัดเก็บโดยโดยใหก้ระป๋องอยูใ่นแนวตัง้ตลอดเวลา 

 

พืน้ผวิตดิต ัง้ 
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สามารถตดิตัง้ไดก้ับพืน้ผวิในงานก่อสรา้งและงานสถาปัตยต์กแ

ตง่ไดอ้ยา่งหลากหลายเชน่ คอนกรตี หนิออ่น หนิธรรมชาต ิ

ยางบทิเูมนเคลอืบหนา ไม ้แผน่พลาสเตอร ์

พืน้ผวิบทิเูมนขัดหยาบ แผน่โพลสิไตรนี โพลยิรูเีทน 

โฟมฟีนอลเรซนิ แผน่เหล็กเคลอืบกันสนมิ ไฟเบอรซ์เีมนต ์

ซเีมนตบ์อรด์ ยปิซัม่ แผน่พซี ีและสหีลากหลายชนดิ    

พืน้ผวิตดิตัง้กาวควรมหีนา้สัมผัสผวิสะอาด สม ่าเสมอ 

ไมม่กีารเจอืปนของคราบไขมัน น ้ามัน หรอืฟอง 

หรอืละอองของเศษฝุ่ นใดๆ 

สามารถใชง้านพืน้ผวิชืน้ได(้ไมส่ามารถใชบ้นพืน้ผวิเปียกได)้ 

หากมเีศษพืน้ผวิทีม่กีารลอ่น หรอืไมแ่ข็งแรง 

ควรท าการกะเทาะหรอืแงะออกใหห้มดกอ่นการตดิตัง้ 

ฟองอากาศในแผน่บทิเูมนเคลอืบ ควรท าการก าจัดออกกอ่น 

เพือ่การยดึเกาะอยา่งดเียีย่ม 

ตัวกาวไม่ยดึเกาะกับวัสดปุระเภทพลาสตดิ PP,PE,PTFE 

และวัสดซุลิโิคน  

 

*พืน้ผวิทกุชนดิควรท าการทดสอบการตดิตัง้เพือ่ดคูวามเขา้กันไ

ดข้องวัสดกุอ่นน าไปใชง้านจรงิทกุครัง้ 

 

ค าแนะน าการใชผ้ลติภณัฑ:์ 

 

ลกัษณะท ัว่ไป 

 

ระหวา่งการใชง้านผลติภัณฑ ์

ควรจะมกีารป้องกันการปนเป้ือนเศษดนิจากการตดิตัง้ 

ในพืน้ทีท่ีม่กีารถา่ยไหลของอากาศอยา่งรนุแรง ตอ้งมั่นใจวา่ 

SOUDABOND EASY 

จะไมป่นเป้ือนไปกับอากาศสูช่ ิน้งานอืน่ๆหรอืผูค้นในบรเิวณใกลเ้

คยีง การใชง้านภายในพืน้ทีอ่าคาร 

ควรตรวจสอบใหม้ ัน่ใจวา่มกีารถา่ยเทอากาศทีด่ ี

สวมแวน่ตาและถงุมอืทกุครัง้เพือ่ความปลอดภัย 

หลังการตดิตัง้กับปืนยงิ 

ใหเ้ขยา่ประมาณ20ครัง้เพือ่ใหส้ว่นผสมเขา้กันกอ่นการฉีดโฟมเ

พือ่ใหค้ณุภาพการใชง้านทีด่ ีหากไมไ่ดใ้ชม้าสักระยะ 

กอ่นการใชง้านอกีครัง้ตอ้งท าการเขยา่กระป๋องอกีครัง้เพือ่ใหเ้นื้

อผลติภัณฑก์ลับมาท างานไดอ้ยา่งเต็มที ่

ขณะใชง้านตัวกระป๋องตอ้งอยูแ่นวตัง้เสมอ 

 

ควรมรีะยะการฉีดโฟมประมาณ 1-2 เซนตเิมตรเพือ่ใหโ้ฟมที ่

ออกจากปลายหลอดไดก้ระจายตัวบนแผน่ฉนวน/พืน้ผวิเต็มที ่

ขณะท าการตดิตัง้ใหใ้ชแ้รงกดทิง้ไวส้ักระยะหนึง่กอ่นจงึคอ่ยปล่

อย ระยะเวลากดประมาณ 8 นาท ี(ทีอ่ณุหภมู ิ20⁰C/65%RH 

ทัง้นีร้ะยะเวลาการกดขึน้กับอณุหภมู ิความชืน้ 

การไหลผ่านและการถา่ยเทอากาศของพืน้ทีต่ดิตัง้นัน้ๆดว้ย) 

ไมค่วรท าการกระทบ ขยับ 

หรอืโยกยา้ยวัสดทุีต่ดิตัง้ระหวา่งทีต่ัวกาวยังไมแ่หง้ดนัีก 

เนือ่งจากจะท าใหป้ระสทิธภิาพการยดึเกาะของกาวนัน้ลดลง 

ในอณุหภมูทิีส่งูและความชืน้ต ่า 

สามารถเรง่ปฎกิรยิาการแหง้ของตัวกาวไดด้ว้ยการพรมน ้าสะอา

ดหลังจากยงิโฟมกาวกอ่นการตดิชิน้งาน 

 

1.การยดึแผน่ฉนวนกบัหลงัคา 

ใชS้oudabond Easy ลงบนพืน้ผวิทีจ่ะท าการตดิตตัง้ 

ท าการกดแผน่ฉนวนในตอนตดิตตัง้วัสดอุยา่งนอ้ย 15 นาท ี

โดยพยายามไม่ใหแ้ผน่ฉนวนนัน้ขยับไปมาเพือ่คณุภาพการยดึข

องกาว หลังจากตดิตัง้จนครบหรอืเสร็จสิน้ 

ควรปลอ่ยใหก้าวและวัสดคุงสภาพอยา่งนอ้ยสองถงึสามชัว่โมง 

ปรมิาณการใชง้าน: ฉีดโฟมกาวอยา่งนอ้ย 3 

เซนตเิมตรจ านวนสามเสน้ตอ่พืน้ทีต่ดิตัง้หนึง่ตารางเมตร 

จ านวนการยงิโฟมกาวจะกีเ่สน้ขึน้อยูก่ับขนาดของชิน้งาน 

พืน้ผวิวัสด ุพืน้ผวิตดิตัง้ ความสงู 

พืน้ทีข่อบมมุหนา้งานดว้ยว่าลักษณะเป็นเชน่ไรโดยสามารถศกึ

ษาขอ้มลูไดจ้ากมาตรฐาน DIN 1055 

และประสปการณ์ของชา่งผูช้ านาญการ 

 

2.การตดิต ัง้ฉนวนท ัว่ไป 

Soudabond Easy 

สามารถใชง้านไดด้ใีนลักษณะงานตดิตัง้ฉนวนแบบปกตทิั่วไป 

ตามมาตรฐาน DIN 4108-2 (ไมเ่หมาะกับหนา้งานรับแรงดันน ้า) 

ท าการฉีดกาว Soudabond Easy 

ลงบนพืน้ผวิโดยใหร้ะยะหา่งระหว่างแนวกาวหา่งประมาณ 25 

เซนตเิมตร(โดยท าการยงิอยา่งนอ้ยสามเสน้ส าหรับงานแผน่ขน

าดใหญ่และสองเสน้ส าหรับแผน่ขนาดเล็ก) 

โดยยงิบนแผน่ฉนวนหรอืพืน้ผวิตดิตัง้ก็ได ้

จากนัน้ท าการกดแผน่ฉนวนเบาๆ โดยท าการกดจากลา่งขึน้บน 

แผน่ฉนวนเต็มแผน่ควรตดิตัง้ทีบ่รเิวณขอบหรอืมมุของหอ้งหรอื

อาคารทกุครัง้ หากตดิตัง้แผน่ผดิพลาด 

สามารถท าการขยับหรอืแกไ้ขไดภ้ายใน 8 นาทหีลังจากยงิกาว 

แผน่ฉนวนจะมคีวามแข็งแรงสงูสดุพรอ้มรับแรงดันจากพืน้หลังจ

ากกาวแข็งตัว การเตมิเต็มชอ่งวา่งใหท้ าไดหลังการตดิตัง้วัสด ุ

14 วัน 

 

3.การตดิต ัง้ฉนวนส าหรบัผนงั/ซุม้ระแนงตกแตง่ 

ในเยอรมันน ีตามมาตรฐาน ETGA หัวขอ้ 004 

การตดิตัง้ฉนวนกันความรอ้นภายนอกอาคารตอ้งมกีารอนุมัตโิด

ยหน่วยงานสถาบันเทคโนโลยกีารกอ่สรา้งแหง่ชาต(ิDIBt) 

กอ่นทกุครัง้ โดยตอ้งไดร้ับการอนุมัตทิัง้ในพืน้ทีต่ดิตัง้ 

ตัววัสดขุองฉนวน 

รวมถงึกาวทีจ่ะใชส้ าหรับยดึตดิแผ่นเหลา่นัน้ดว้ย 
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การตดิตัง้ในประเทศเยอรมันควรตอ้งท าการขออนุมัตกิอ่นการติ

ดตัง้โดยสามารถขอการอนุมัตโิดยตรงไดต้ามส านักงานของสถา

บันทั่วประเทศ 

ในประเทศอืน่ๆ ผลติภัณฑS์oudabond Easy 

นัน้เหมาะอยา่งยิง่ส าหรับเปนกาวตตัิง้แผน่ฉนวนส าหรับผนังภาย

ในและซุม้ตกแตง่ภายนอก 

ตัวกระป๋องตอ้งตัง้ตรงทกุครัง้ขณะท าการยงิโฟม ท าการยงิ 

Soudabond Easy 

บนแผน่โดยกะปรมิาณใหเ้มือ่ท าการกดแผน่ฉนวนแลว้ 

โฟมมกีารกระจายตัวอยูท่ี4่0% ของพืน้ทีผ่วิแผน่ฉนวน 

ใชแ้รงกดทิง้ไวส้ักระยะหนึง่กอ่นจงึคอ่ยปลอ่ย 

ระยะเวลากดประมาณ 8 นาท ี(ทีอ่ณุหภมู ิ20⁰C/65%RH 

ทัง้นีร้ะยะเวลาการกดขึน้กับอณุหภมู ิความชืน้ 

การไหลผ่านและการถา่ยเทอากาศของพืน้ทีต่ดิตัง้นัน้ๆดว้ย) 

จากนัน้ท าการกดแผน่ฉนวนเบาๆ โดยท าการกดจากลา่งขึน้บน 

แผน่ฉนวนเต็มแผน่ควรตดิตัง้ทีบ่รเิวณขอบหรอืมมุของหอ้งหรอื

อาคารทกุครัง้ หากตดิตัง้แผน่ผดิพลาด 

สามารถท าการขยับหรอืแกไ้ขไดภ้ายใน 8 นาทหีลังจากยงิกาว 

หากจะท าการแกไ้ขใหท้ าการแกไ้ขกอ่นการตดิตัง้แผน่ตอ่ๆไปเ

พือ่ใหก้าวแหง้ตัวในเวลาใกลเ้คยีงกัน 

 

4.การตดิต ัง้ฉนวนบนเพดานหอ้งใหด้นิ 

ส าหรบัการตดิต ัง้พืน้พีเ่หนอืศรีษะ 

ตอ้งใสแ่วน่ตาป้องกนัทกุคร ัง้! 

Soudabond Easy มคีวามสามารถในการรับแรงทันทสีงู 

เหมาะส าหรับการตดิตัง้แผน่ฉนวนส าหรับฝ้าเพดานในอาคาร 

หอ้งใตด้นิ โรงรถ หรอืพืน้ทีเ่หนอืศรีษะอืน่ๆ 

โดยไมต่อ้งใชก้ารยดึดว้ยการเจาะหรอืตอก 

เหมาะส าหรับงานตดิฉนวนกันความรอ้นทีผ่ลติจากวัสดปุระเภทโ

พลสิไตรนี (EPS + XPS) โพลยิรูเีทน (PUR/PIR) 

และโฟมกลุม่พนีอลเรซิน่ ขนาด500x500มม. หนา100มม. 

และรับน ้าหนักแผน่สงูสดุที ่400 กรัมตอ่แผน่ 

ส าหรับแผน่ทีม่ขีนาดหรอืน ้าหนักทีม่ากกวา่นี ้

ควรมกีารยตึดิทางกลเพือ่เสรมิความแข็งแรงของการยดึดว้ย 

ในการตดิตัง้หนา้งาน 

ควรท าการทดสอบความสม ่าเสมอของพืน้ผวิเพดานดว้ยกอ่นกา

รตดิดตัง้โฟมกาว  

ในการทดสอบนี ้

สามารถท าการทดสอบโดยการใชเ้ทปกาวเหนยีวทั่วไป 

ท าการตดิทีบ่รเิวณทีจ่ะท าการตดิตัง้แผน่ฉนวน 

จากนัน้ท าการดกึเทปอยา่งรนุแรง เพือ่ลอกเทปออก 

สังเกตสิง่ทีต่ดิมากับเทปกาว หากมกีารตดิของเศษฝุ่ นหนิ 

สทีีห่ลดุลอ่นออกจากพืน้ผวิ เศษฝุ่ น คราบน ้ามันตา่งๆ 

แสดงวา่หนา้งานบรเิวณนัน้ไมส่ามารถใชง้านได ้

ตอ้งท าการแกไ้ขสภาพพืน้ผวิหนา้งานเสยีกอ่น 

ในหนา้งานทีพ่อท างานไดห้รอืมคีวามสามารถดดูซบัของเหลวไ

ดด้ ี

สามารถตดิตัง้ไดโ้ดยการใชน้ ้ายารองพืน้เคลอืบพืน้ผวิหนา้งานก่

อนการตดิตัง้โฟมกาว เศษสว่นเกนิของเพดานคอนกรตีนัน้ 

ตอ้งท าการแซะออกกอ่นเพือ่หรับพืน้ผวิใหเ้รยีบสม ่าเสมอกอ่นก

ารตดิตัง้ 

การฉีดโฟมกาวลงบนแผน่ฉนวน ใหฉ้ีดโฟมทีข่นาด 3 

เซนตเิมตรขึน้ไปตอ่การฉีดหนึง่แนว(ประมาณ 40 กรัม) 

ควรหลกีเลีย่งการฉีดโฟมกาวใกลก้ับขอบแผน่มากเกนิไปเพือ่ป้

องกันการทะลกัหรอืโฟมปลิน้เนือ้อกมาจากกาดกดแผน่ 

กอ่นการตดิตัง้แผน่ตอ่ไป 

ระหวา่งการกดแผน่ทีท่ าการตดิต ัง้Soudabond Easy 

ควรกดเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3-6 

นาทเีพือ่ใหต้วัโฟมน ัน้แข็งตวัและพรอ้มส าหรบัการรบัแรง 

ซึง่แผน่จะสามารถอยูไ่ดใ้นแนวเพดานหลังจากแหง้ตัวแลว้ 

โดยไมม่วัีสดคุ ้ายัน 

การตดิตัง้แผน่ควรตดิตัง้ในต าแหน่งทีถ่กูตอ้งเพือ่ใหม้ั่นใจวา่จะไ

มม่กีารขยับวัสดใุดๆ เพือ่ลดประสทิธภิาพการยดึของโฟมกาว 

โดยการตดิต ัง้แผน่ถดัไปน ัน้ 

ควรตดิต ัง้ทนัทหีลงัจากตดิต ัง้แผน่กอ่นหนา้ภายใน 5 นาท ี

โดยทีร่ะหวา่งการตดิตัง้แผน่ 

ควรมกีารเวน้ระยะตอ่ของแผน่ตา่งๆใหเ้ทา่ๆกันทกุครัง้ 

 

 

 

5.การตดิต ัง้ฉนวนในผนงัเบา/ภายใน 

ควรมกีารทดสอบพืน้ผวิตดิตัง้กอ่นทกุครัง้ 

โดยสามารถท าการทดสอบดว้ยการใชเ้ทปกาวเหนยีวทั่วไป 

ท าการตดิทีบ่รเิวณทีจ่ะท าการตดิตัง้แผน่ฉนวน 

จากนัน้ท าการดกึเทปอยา่งรนุแรง เพือ่ลอกเทปออก 

สังเกตสิง่ทีต่ดิมากับเทปกาว หากมกีารตดิของเศษฝุ่ นหนิ 

สทีีห่ลดุลอ่นออกจากพืน้ผวิ เศษฝุ่ น คราบน ้ามันตา่งๆ 

แสดงวา่หนา้งานบรเิวณนัน้ไมส่ามารถใชง้านได ้

ตอ้งท าการแกไ้ขสภาพพืน้ผวิหนา้งานเสยีกอ่น 

ในหนา้งานทีพ่อท างานไดห้รอืมคีวามสามารถดดูซบัของเหลวไ

ดด้ ี

สามารถตดิตัง้ไดโ้ดยการใชน้ ้ายารองพืน้เคลอืบพืน้ผวิหนา้งานก่

อนการตดิตัง้โฟมกาว Soudabond Easy 

นัน้มาสามารถรับความแตกตา่งของระดับพืน้ผวิตดิตัง้ไดส้งูสดุ 

30 มม. 

 

การตดิแผน่ฉนวนภายใน: การฉีดโฟมกาวลงบนแผน่ฉนวน 

ใหฉ้ีดโฟม Soudabond Easy ทีข่นาด 3 

เซนตเิมตรขึน้ไปตอ่การฉีดหนึง่แนว(ประมาณ 40 กรัม) 

ควรหลกีเลีย่งการฉีดโฟมกาวใกลก้ับขอบแผน่มากเกนิไปเพือ่ป้
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องกันการทะลกัหรอืโฟมปลิน้เนือ้อกมาจากกาดกดแผน่ 

กอ่นการตดิตัง้แผน่ตอ่ไป 

ระหวา่งการกดแผน่ทีท่ าการตดิตัง้Soudabond Easy 

ควรกดเป็นเวลาอย่างนอ้ย 3-6 

นาทเีพือ่ใหต้ัวโฟมนัน้แข็งตัวและรับแรง หลังจากนัน้ประมาณ 

6-10 นาท ีใหท้ าการตรวจสอบความถกูตอ้ง แกไ้ข 

ตรวจระดับความราเรยีบของแผน่ต่อแผน่ 

ส าหรับชอ่งวา่งของขอบแผน่ 

ชอ่งเจาะทีเ่วน้ไวเ้พือ่อปุกรณ์ตา่งๆทัง้กลอ่งไฟ สวติชไ์ฟ 

หรอืรอ่งระหวา่งผนังกับเพดาน ใหใ้ช ้Soudabond 

Easyท าการยงิปิดรอ่งหรอืชอ่งวา่งเหลา่นัน้หลังจากทีตั่วโฟมกา

วแหง้ไดเ้ชน่กัน 

แผน่พลาสเตอรบ์อรด์:เชน่เดยีกันกับการตดิตัง้แผน่ฉนวน 

การยงิโฟมกาวส าหรับพลาสเตอรบ์อรด์นัน้ 

สามารถท าตามขัน้ตอนเดมิได ้แมข้นาดแผน่จะมากกวา่ 50 ซม. 

หากขนาดแผน่พลาสเตอรบ์อรด์มขีนาดต ่ากวา่ 50 ซม.นัน้ 

ใหท้ าการยงิแนวโฟมกาวอย่างนอ้ยสองแนวขึน้ไปในการตดิตัง้ 

 

6.การใชง้านรว่มกบัการกอ่ผนงัดว้ยอฐิคอนกรตีหรอืมวลเ

บา 

ส าหรบัผนงัทีจ่ะท าการใช ้Soudabond 

Easyเป็นกาวส าหรบังานกอ่น ัน้ 

แนวผนงัน ัน้ตอ้งไมเ่ป็นผนงัทีร่บัแรง อยูใ่นแนวรบัแรง 

หรอืผนงัส าหรบัการรบัวตัถใุนอนาคนเพือ่ความปลอดภยั  

การถา่ยเทอากาศจะตอ้งมากพอทีจ่ะท าใหโ้ฟมกาวน ัน้แห้

งดว้ย ! 

ท าความสะอาดพืน้ผวิกอ่นการตดิตัง้ 

น าเศษปนูหรอืหนิทีไ่มเ่รยีบออก ท าการฉีดSoudabond Easy 

จ านวนสองเสน้ ขนาดประมาณ 30 มม. 

ลงบนพืน้ผวิจากนัน้ท าการน าอฐิมาวางตามแนว 

ส าหรับแนวการฉีดโฟมกาว ใหฉ้ีดโฟมหา่งจากขอบอฐิประมาณ 

50 มม.เป็นอยา่งนอ้ย 

ส าหรับการตดิตัง้อฐิชิน้ถัดไปใหท้ าการฉีดโฟมดา้นขา้งอฐิเพือ่เ

ป็นกาวในแนวตัง้ดว้ย หากท าการขยับแนวอฐิใหท้ าภายใน 2-8 

นาทกีอ่นทีโ่ฟมกาวจะแข็งตัว หากท าการแกไ้ข 

ใหท้ าการแซะแนวโฟมกาวเดมิออกแลว้ท าการตดิตัง้ใหมท่กุครั ้

ง การตติัง้อฐิและแนวกอ่ ควรท าการตดิตัง้ใหเ้สร็จภายใน 60 

นาทใีนแตล่ะแนว และเวน้ไวอ้ยา่งนอ้ย 2 

ชัว่โมงเพือ่ใหโ้ฟมกาวนัน้แหง้ตัวอยา่งเต็มที ่

 

7.การใชง้านลกัษณะอืน่ๆ 

ดว้ยความสามารถในการรับแรงไดท้ันทแีละการยดึเกาะไดอ้ยา่ง

ดเียีย่ม Soudabond Easy 

จงึเหมาะกับการใชง้านในการเป็นกาวส าหรับยดึตดิตไดก้ับลักษ

ณะงานทีห่ลากหลาย อกีทัง้ Soudabond Easy 

ยังเหมาะอยา่งยิง่กับการตดิตัง้งานแผน่ฉนวนตา่งๆในอาคารหรอื

งานกอ่สรา้ง 

การตดิตัง้ฉนวนแบบต่างๆในงานก่อสรา้งเป็นเพยีงสว่นหนึง่ของ

การใชง้านผลติภัณฑน์ีเ้ทา่นัน้ 

 

หมายเหต:ุ  

-ไมค่วรสรา้งภาระหรอืใหช้ ิน้งานนัน้รับน ้าหนักกอ่นระยะเวลา 2 

ชัว่โมง  

-

ชอ่งวา่งตา่งๆในการตดิตัง้ฉนวนสามารถเตมิเตมิหรอือดุรอ่งนัน้ด ้

วย Soudabond Easy ได ้ 

-การตัตแตง่โฟมสามารถท าไดห้ลังโฟมกาวนัน้แหง้ตัวแลว้  

-Soudabond Easyสามารถทาสหีรอืโป้วหลังการแหง้ตัวได ้

 

 

อณุหภมูกิารตดิตัง้ 5⁰C – 35⁰C 

อณุหภมูพิืน้ผวิท างาน 5⁰C – 25⁰C 

อณุหภมูผิลติภัณฑส์ าหรับการท างาน 15⁰C – 25⁰C 

หากตอ้งการใหผ้ลติภัณฑม์อีณุหภมูทิีเ่หมาะสม 

ใหท้ าการพรมน ้าเย็นหรอืน ้าอุน่เพือ่ท าการปรับอณุหภมูผิลติภัณ

ฑก์อ่นการใชง้านได ้

 

การท าความสะอาด: ใช ้Soudal Gun & Foam Cleaner 

หรอืน ้ายาลา้งเล็บทีม่สีว่นผมของ Acetone 

ท าความสะอาดโฟมทียั่งไมแ่ข็งตัว โฟมทีแ่ข็งตัวแลว้ 

สามารถก าจัดดว้ยวธิกีารเชงิกล หรอื Soudal PU-Remover  

การซอ่มแซม: ใหต้ดิตัง้ Soudabond Easy แทนวัสดเุดมิ 

 

ค าแนะน าทางดา้นสขุภาพและความปลอดภยั:   

ค านงึถงึสขุอนามัยของการท างานอยา่งสม ่าเสมอ  

สวนถงุมอืแวน่ตา ระหว่างการท างาน หา้มเผาโฟมในทกุกรณ๊ 

ศกึษารายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์

 


