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 Technical Data 

องคป์ระกอบหลัก สารประกอบน ้าอะครลิคิ 

ลักษณะ เนือ้ครมีขน้ 

ระบบการแหง้ แหง้โดยการคายน ้าแบบธรรมชาต ิ

ระยะเวลาการแข็งตัวทีผ่วิ* (23 °C / 50% R.H.) Ca. 20 นาท ี

ความถว่งจ าเพาะ Ca. 1.70 g/ml 

อัตราการเสยีรปูสงูสดุ (ISO 11600) 12% 

อณุหภมูทิีท่นไดห้ลังตดิตัง้ -20 °C – 80 °C 

อณุหภมูกิารเก็บรักษา 5 °C – 30 °C 

ระยะยอ้ยตัว Ca. 15% (มาตรฐานDIN 52451) 

(*) ตัวเลขดังกลา่วนัน้ มคี่าแปรผันตามอณุหภมู ิความชืน้ วัสดทุีท่ าการตดิตัง้ใชง้าน ซึง่อาจมคีา่แตกตา่งไปจากชดุขอ้มลูทีใ่หไ้ว.้ 

(**) ขอ้มลูนีเ้ป็นผลการทดสอบจากผลติภัณฑท์ีแ่หง้สมบรูณ์แลว้. 

รายะเอยีด 

Soudaduct เป็นกาวยาแนวชนดิพลาสโต-อลีาสตคิ 

ไมม่สีารระเหย 

ส าหรับงานยาแนวปลอ่งหรอืทอ่เดนิอากาศในระบบปรับอากา

ศ และงานยาแนวทอ่โลหะในงานอตุสาหกรรม  

 

คณุสมบตั ิ

 ไมม่กีลิน่ฉุน 

 ไมม่สีารระเหย 

 ใชง้านง่าย 

 แหง้ตัวไวและสามารถกันน ้าไดท้ันท ี

 ยดึเกาะดเียีย่มกับวัสดอุลมูเินยีม 

 สามารถยดึเกาะไดด้กีับอลมูเินยีมชบุเคลอืบ  

 

การตดิต ัง้ใชง้าน 

 งานรอยตอ่ทีม่กีารขยับที ่12.5 % 

 ใชง้านในรอ่งรอยตอ่ ตะเข็บ หรอื 

รอยครอ่มทับของแนวทอ่โลหะ 

ในงานระบบปรับอาหาศ 

 

ขนาดบรรจ ุ

ส:ี เทา 

ขนาดบรรจุ:หลอดแข็งขนาด 300 กรัม, หอ่ฟรอยขนาด 600 

มลิลลิติร 

 

การเก็บรกัษา  

อายกุารเก็บรักษาที ่12 เดอืนในหอ้งทีไ่มม่คีวามชืน้ อณุหภมู ิ

+5°C and +25°C.  

 

 

พืน้ผวิใชง้าน  

ผวิหนา้: 

พืน้ผวิปกตทิั่วไปในงานเดนิทอ่ระบบปรับอากาศในอาคารแล

ะงานเครือ่งจักรปรับอากาศ  

สภาพ: แหง้ สะอาด ปราศจากฝุ่ นเกาะหรอืคราบไขมัน  

การเตรยีมพืน้ผวิ: 

พืน้ผวิทีย่ดึตดิยากควรลงน ้ายารองพืน้ดว้ยการผสมน ้ายารอง

พืน้จากผลติภัณฑ ์( 1 สว่น Soudaduct + 2 น ้าสะอาด) 

ลงบนพืน้ผวิตดิตัง้กอ่นท าการตดิตัง้.  

ไมเ่หมาะส าหรับวัสดพุืน้ผวิประเภทหนิธรรมชาต ิ

วัสดปุระเภทบทิเูมน กระจก 

และเหล็กบางชนดิทีส่ง่ผลตอ่การยดึเกาะ 

แนะน าใหท้ าการทดสอบการตดิวัสดทุดสอบหนา้งานจรงิในทุ

กพืน้ผวิกอ่นการตดิตัง้จรงิ 

พืน้ผวิบางวัสดสุผ่ลตอ่การยดึตดิของผลติภัณฑ ์

 

ขนาดรอยตอ่   

ความกวา้งรอยตอ่ต ่าสดุ : 5 mm    

ความกวา้งรอยตอ่สงูสดุ : 30 mm    

ความลกึรอยตอ่ต ่าสดุ : 5mm   

  

ขนาดวสัดยุาแนวทีแ่นะน า 

ความกวา้ง = 2 เทา่ของความลกึ  

ควรหลกีเลีย่งไมใ่ห ้เกดิ การยดึเกาะทัง 3 ดา้น  

ขนาดจุดตอ่ทเีล็กเกนิไปจะสง่ผล ท าใหซ้ลิโิคนหลดุออก 

เนือ่งจากรอยตอ่มกีารเคลือ่นทีม่ากเกนิไป     

 

 

วธิกีารใชง้าน 

ไมค่วรตดิตัง้ผลติภัณฑใ์นขณะทีเ่กดิฝนหรอืมสีภาพอากาศเย็

นจัด 

วธิกีารใช:้ ตดิพืน้ผวิโดยใชปื้นยงิกาวแบบใชม้อืหรอื 

ชนดิอัดลมแบบอัตโนมัต ิ     

การท าความสะอาด: ใช ้Surface Cleaner ท าความสะอาด 

ทันทหีลังจากเสร็จสนิการใชง้าน    

การขัดผวิใหเ้งา: ใชน้ ้าผสมสบูห่รอืใชช้ดุผลติภัณฑข์อง 

Soudal กอ่นท าการขัดผวิชนิงาน 
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การซอ่มแซมผวิงาน: ใชผ้ลติภัณฑ ์Soudaduct 

ในการทดแทน    

 

 

ค าแนะน าทางดา้นสขุภาพและความปลอดภยั 

ประยกุตใ์ชส้ขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมทั่วไป  

ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์

 

หมายเหต ุ 

 ไมต่ดิตัง้ในสภาวะหนา้งานทีม่คีวามชืน้หรอืมกีารไหลผ่

านของน ้าอยูต่ลอดเวลา 

 ใชส้นี ้าทั่วไปในการทาส ี

 ไมค่วรใชส้ชีนดิอืน่ นอกจากสนี ้าประเภทอะครลิคิ 

 การทดสอบการทาส ี

ควรท าการทดสอบสทีีจ่ะท าการทาทับกอ่นการตดิตัง้ 

เพือ่ผลของการทาสทีับทีด่ทีีส่ดุ 

 กอ่นการทดสอบแรงกันในทอ่หลังการตดิตัง้ 

ควรทิง้ไวใ้หผ้ลติภัณฑแ์หง้อยา่งนอ้ย 12 – 14 ชัว่โมง 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ ความชืน้ 

อณุหภมูขิองบรรยากาศโดยรอบสถาณทีต่ดิตัง้ดว้ย 

 ไมค่วรใชง้านภายนอกอาคาร 

 

 


