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 Technical Data 

องคป์ระกอบหลัก สารประกอบกาวอะครลิคิ 

ลักษณะ เนื้อครมีขน้ 

ระบบการแหง้ แหง้โดยการคายน ้าแบบธรรมชาต ิ

ความถว่งจ าเพาะ** Ca. 1.30 g/ml 

เวลาปรับแตง่  15 นาท ี

น ้าหนักทีร่ับไดท้ันท ี สงูสดุ 140 กก./ตรม. 

คา่รับน ้าหนักยดึระหวา่งไม-้ไม ้ 22 กก./ตร.ซม. 

คา่รับน ้าหนักยดึระหวา่งไม-้อลมูเินียม 16 กก./ตร.ซม. 

คา่รับน ้าหนักยดึระหวา่งไม-้พวีซี ี 12 กก./ตร.ซม. 

อณุหภมูทิีท่นไดห้ลังตดิตัง้** -20 °C – 70 °C 

อณุหภมูกิารเก็บรักษา 5 °C – 30 °C 

(*) ตัวเลขดังกลา่วนัน้ มคี่าแปรผันตามอณุหภมู ิความชืน้ วัสดทุีท่ าการตดิตัง้ใชง้าน ซึง่อาจมคีา่แตกตา่งไปจากชดุขอ้มลูทีใ่หไ้ว.้ 

(**) ขอ้มลูนี้เป็นผลการทดสอบจากผลติภัณฑท์ีแ่หง้สมบรูณ์แลว้. 

รายะเอยีด 

T-REX Montage Super Grab เป็นกาวยาแนวแบบพรอ้มใช ้

งานคณุภาพสงู สตูรไรน้ ้ามันส าหรับการใชง้านยดึตดิกับวัสดุ

ตา่ง ๆ มคีวามแข็งแรงสงู สามารถรับน ้าหนักไดท้ันทหีลังจาก

การตดิตัง้ (140 กก./ตรม.) เหมาะอยา่งยิง่ส าหรับพืน้ผวิทีม่ี

ความพรุน 

 

คณุสมบตั ิ

• สตูรไรน้ ้ามัน 

• ตดิตัง้ไดแ้มพ้ืน้ผวิไมเ่รยีบ 

• รับน ้าหนักไดท้ันทหีลังการตดิตัง้ (สงูสดุ 140 กก./

ตรม. เมือ่ตดิตัง้การแบบเต็มพืน้ผวิ) 

• ใชก้ับการยดึวัสดกุับพืน้ผวิทีม่คีวามคงตัว 

• สามารถทาสชีนดิอะครลิคิทั่วไปทับได ้

• เนื้อกาวท าทานตอ่ความชืน้ 

 

การตดิต ัง้ใชง้าน 

• เหมาะส าหรับการยดึตดิวัสดกุับพืน้ผวิทีม่คีวามพรุนใน

งานกอ่สรา้ง 

• เหมาะส าหรับการยดึชิน้งานทีม่คีวามแข็ง ชิน้งานไม ้

ชิน้งานอลมูเินียม ชิน้งาน งานหนิ กับพืน้ผวิเชน่ ผวิปนู

ฉาบ พืน้ผวิไม ้หนิขัด หรอืพืน้ผวิทีม่คีวามพรุน 

• เหมาะส าหรับการยดึงานแผ่นแซนวชิ งานยดึตดิวัสดุ

ตกแตง่ งานแตง่ขอบชิน้งานประเภทพวีซี ีอลมูเินียม 

หรอืงานออกแบบตกแตง่เชงิสถาปัตย ์ 

 

ขนาดบรรจุ 

ส:ี น ้าตาลออ่น 

ขนาดบรรจุ:หลอดแข็งขนาด 350 กรัม 

 

 

การเก็บรกัษา  

อายกุารเก็บรักษาที ่24 เดอืนในหอ้งทีไ่มม่คีวามชืน้ อณุหภมู ิ

+5°C and +25°C.  

 

พืน้ผวิใชง้าน  

ผวิหนา้: พืน้ผวิปกตทิั่วไปในงานก่อสรา้งแบบปกต ิ 

สภาพ: แหง้ สะอาด ปราศจากฝุ่ นเกาะหรอืคราบไขมัน  

การเตรยีมพืน้ผวิ: ไมจ่ าเป็นตอ้งท าการเตรยีมพืน้ผวิแตอ่ยา่ง

ใด เพยีงท าความสะอาดหนา้สัมผัสของชิน้งานและพืน้ผวิ

เทา่นัน้ ทัง้นี้ ควรจะมหีนา้ผวิส าหรับตดิตัง้ อยา่งนอ้ย 1 ดา้น

ทีม่พีืน้ผวิทีพ่รุน  

ไมเ่หมาะส าหรับใชง้านกับพืน้ผวิประเภท PP, PE, PTFE 

(เทฟลอ่น®) , พืน้ผวิบทิเูมน, พืน้ผวิทองแดงหรอืเคลอืบ

ดว้ยสารประกอบของทองแดงเชน่ บรอนซ,์ ทองเหลอืง ควร

ท าการทดสอบการยดึเกาะวัสดกุับพืน้ผวิทกุครัง้กอ่นการใช ้

งานจรงิดว้ยวัสดจุรงิ 

 

วธิกีารใชง้าน 

วธิกีารใช:้ ตดิพืน้ผวิโดยใชปื้นยงิกาวแบบใชม้อืหรอื ชนดิอัด

ลม พืน้ผวิทีต่ดิตัง้หรอืวัสดชุ ิน้งานทีจ่ะท าการยดึตดิควรมี

พืน้ผวิทีม่คีวามพรุนอย่างนอ้ยดา้นใดดา้นหนึง่ การตดิตัง้กาว

บนชิน้งาน ควรท าการตดิตัง้เนื้อกาวทีข่อบหรอืมมุของ

ชิน้งานดว้ยทกุครัง้ทีม่กีารตดิตัง้ หลังการตดิตัง้แลว้ ควรทิง้

ระยะไว ้24 -48 ชัว่โมงเป็นอย่างนอ้ย เพือ่ใหต้ัวกาวแหง้สนทิ

กอ่นการใชง้านจรงิ    

การท าความสะอาด: ใช ้Surface Cleaner ท าความสะอาด 

คราบกาวเป้ือนทันทหีลังจากเสร็จสิน้การใชง้าน    
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ค าแนะน าทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 

ประยกุตใ์ชส้ขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมทั่วไป  ศกึษารายละเอยีด

เพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์

 

หมายเหต ุ 

• ไมต่ดิตัง้ในสภาวะหนา้งานทีม่คีวามชืน้ หรอืมกีารขัง 

หรอืไหลของน ้าหรอืของไหลอืน่ ๆ อยูต่ลอดเวลา 

• การใชแ้รงกดหรอือัดในระหวา่งตดิตัง้ไมไ่ดใ้หผ้ลของ

การรับแรงมคี่ามากขึน้แตอ่ยา่งใด  


