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 ขอ้มลูทางเทคนคิ 

องคป์ระกอบหลัก SMX Hybrid Polymer 

ลักษณะ เนือ้ครมีขน้ 

การแข็งตัว แข็งตัวดว้ยความชืน้ 

ระยะเวลาแข็งตัวทีผ่วิ (23 °C /50% RH)* 10 นาท ี

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

คา่ความแข็ง 33 ± 5 Shore A 

ความถว่งจ าเพาะ 1.57 กรัม/ลติร 

การคนืตัวจากการยดืหยุน่ (ISO 7389)** 70 % 

อัตราการเสยีรปูทรงสงูสดุตามมาตรฐาน ± 25% 

ความสามารถทนอณุหภมู ิ - 40 °C  ถงึ  90 °C 

ก าลังรับแรงดงึสงูสดุ (ISO 37)** 0.82 N/mm2 

มอดลูัสความยดืหยุน่ 100% (ISO 37)** 33 N/mm2 

การยดืตัวสงูสดุ ณ จุดขาด (ISO 37)** > 430% 

อณุภมูกิารท างาน 1 °C – 30 °C 

ระยะเวลาการทนไฟ (EN 13501-2)** ≤ 240 นาท ี

(*) ตัวเลขดังกลา่วนัน้ มคี่าแปรผันตามอณุหภมู ิความชืน้ วัสดทุีท่ าการตดิตัง้ใชง้าน ซึง่อาจมคีา่แตกตา่งไปจากชดุขอ้มลูทีใ่หไ้ว.้ 

(**) ขอ้มลูนีเ้ป็นผลการทดสอบจากผลติภัณฑท์ีแ่หง้สมบรูณ์แลว้. 

รายละเอยีด 

Soudaseal FR เป็นผลติภัณฑย์าแนวทนไฟ 

ป้องกันการไหลผา่นของควันและเปลวไฟได ้

ผลติจากเอ็ซเอ็มเอ็กซ ์ไฮบรดิ โพลเีมอร ์สว่นผสมเดีย่ว 

ยดืหยุน่ตัว คณุภาพสงู 

 

คณุสมบตั ิ

● ป้องกันการลามไฟไดด้ ี

● ยดึเกาะไดด้กีับพืน้ผวิทั่วไป แมม้คีวามชืน้เล็กนอ้ย 

● ใชง้านง่าย  

● มคีวามยดืหยุน่ทนนานหลังการแหง้ตัว  

● ปราศจากกลิน่ 

● 

ไมเ่กดิฟองอากาศระหวา่งการแหง้ตัว(แมใ้นพืน้ผวิทีม่คีวามชืน้ห

รอือณุหภมูสิงู) 

● สามารถทาสทีับไดด้ว้ยสนี ้า 

● สทีนทานตอ่สภาพอากาศและรังสยีวู ี 

● ไมม่สีว่นประกอบของ Isocyanates, ตัวท าละลาย, halogens 

และกรด 

 

การใชง้าน 

● 

รอยตอ่เพือ่การขยายในงานกอ่สรา้งและอตุสาหรกรรมการกอ่สร ้

าง  

● รอยตอ่ระหว่างแผน่คอนกรตีหล่อส าเร็จส าหรับอาคารสงู   

● รอยตอ่ระหว่างชิน้สว่นในการประกอบรถยนต ์

เป็นสว่นหนึง่ของงานกันไฟ Soudal Fire Range 

 

 

 

 

 

ขนาดบรรจ ุ

ส ี: เทาคอนกรตี 

หลอดบรรจุ: หลอดฟลอยขนาด 600 ml ส าหรับปืนยงิกาวขนาด 

มาตรฐาน 

การเก็บรกัษา 

12 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 : พืน้ผวิทั่วไป ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร เชน่ 

อะลมูเินยีม หนิ อฐิกอ่ คอนกรตี โลหะ พวีซี ีพลาสตกิ ไม ้

กระเบือ้งเซรามกิ 

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  
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แนะน าใหท้ าการทดสอบความการยดึเกาะ และความเขา้กันได ้

กอ่นการใชง้านจรงิ  

 

 

ขนาดรอยตอ่   

สามารถศกึษาการใชง้านและขนาดของรอยตอ่ 

รวมถงึวธิกีารใชง้านและขัน้ตอนการตดิตัง้ใหไ้ดม้าตรฐานตามคู่

มอื “Fire Range Installation Instructors Opening and 

Sealing” ไดท้ีผู่แ้ทนจ าหน่ายของ Soudal  

 

วธิกีารใชง้าน:  

วธิกีารใช ้: ตดิพืน้ผวิโดยใชปื้นยงิกาวแบบใชม้อืหรอื 

ชนดิอัดลม   

การท าความสะอาด : Surface Cleaner 

ท าความสะอาดทันทหีลังจากเสร็จสิน้การใชง้าน   

การแตง่ผวิ : ใชน้ ้าผสมสบูห่รอืใชช้ดุผลติภัณฑข์อง Soudal  

การซอ่มแซมผวิงาน: ใชผ้ลติภัณฑเ์ดยีวกัน 

  

ค าแนะน าทางดา้นสขุภาพและความปลอดภยั:   

ค านงึถงึสขุอนามัยของการท างานอยา่งสม ่าเสมอ  

ศกึษารายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์ 

  

หมายเหต:ุ   

● Soudaseal FR สามารถทาทับไดด้ว้ยสนี ้า 

อยา่งไรก็ดคีวรมกีารทดสอบกอ่นการท างานจรงิ 

● สทีีท่าทับอาจแหง้ตัวชา้ 

● Soudalseal FR ไมเ่หมาะส าหรับใชเ้ป็นยาแนวเคลอืบพืน้ผวิ 

 

 

 

 

 

มาตรฐานทีไ่ดร้บัและเอกสารการรบัรอง:  

● มาตรฐานงานชา่งแหง่สหภาพยุโรป ETA 13/0335 

● ไดร้ับฉลากผลติภัณฑ ์CE (BCCA -EC conformity CPR) 

● มาตรฐานยาแนวเพือ่การลดเสยีงจาก IFT 

● มาตรฐานการทดสอบยาแนวกันเสยีงจากหลายสถาบัน ทัง้ 

IFT Rosenheim, IBT Poland, Warrington Fire Gent, 

Warrington Fire Australia, Efectis Netherland, Efectis 

France, CSTB France, CSI Italy เป็นตน้ 

● 

มาตรฐานการกันไฟลามและการทะลผุา่นของควันและเปลวไฟจ

ากการทดสอบภายในของ Soudal 

โดยหากตอ้งการผลทดสอบและเอกสารรับรองของมาตรฐานดัง

กลา่วสามารถสอบถามเพิม่เตมิไดจ้ากผูแ้ทนจ าหน่ายผลติภัณฑ์

ของ Soudal  

 

 

 


