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 ขอ้มูลทางเทคนคิ 

องคป์ระกอบหลัก SMX Hybrid Polymer 

ลักษณะ เนื้อครมีขน้ 

การแข็งตัว แข็งตัวดว้ยความชืน้ 

ระยะเวลาแข็งตัวทีผ่วิ (23 °C /50% RH)* 15 นาท ี

ระยะเวลาการแข็งตัว (23 °C /50% RH)* 3 มม. ตอ่ 24 ชม. 

คา่ความแข็ง** 25 ± 5 Shore A 

ความถว่งจ าเพาะ** 1.55 กรัม/ลติร 

อัตราการเสยีรูปทรงสงูสดุตามมาตรฐาน ± 25% 

ความสามารถทนอณุหภมู ิ - 40 °C  ถงึ  90 °C 

ก าลังรับแรงดงึสงูสดุ (ISO 37)** 0.95 N/mm2 

มอดลูัสความยดืหยุน่ 100% (ISO 37)** 0.50 N/mm2 

การยดืตัวสงูสดุ ณ จุดขาด (ISO 37)** > 500% 

อณุภมูกิารท างาน 5 °C – 35 °C 

(*) ตัวเลขดังกลา่วนัน้ มคี่าแปรผันตามอณุหภมู ิความชืน้ วัสดทุีท่ าการตดิตัง้ใชง้าน ซึง่อาจมคีา่แตกตา่งไปจากชดุขอ้มลูทีใ่หไ้ว.้ 

(**) ขอ้มลูนี้เป็นผลการทดสอบจากผลติภัณฑท์ีแ่หง้สมบรูณ์แลว้. 

รายละเอยีด 

Multibond SMX 25 เป็นผลติภัณฑย์าแนว เอ็ซเอ็มเอก็ซ ์

ไฮบรดิ โพลเีมอร ์สว่นผสมเดีย่ว ยดืหยุน่ตัว คณุภาพสงู 

 

คณุสมบตั ิ

● ออกแรงกดนอ้ย ตดิตัง้ง่าย มคีวามเหนียวพอประมาณ ง่ายตอ่

การปาดเก็บ 

● ยดึเกาะไดด้กีับพืน้ผวิทั่วไปในงานกอ่สรา้งอาคาร แมม้ี

ความชืน้เล็กนอ้ย 

● ไมม่สีารประกอบประเภทพาทาเลท ไมก่อ่ใหเ้กดิอาการแพต้อ่

ผวิหนังและระบบทางเดนิอาหาร  

● มคีวามยดืหยุน่ทนนานหลังการแหง้ตัว  

● ปราศจากกลิน่ 

● สามารถทาสทีับไดด้ว้ยสนี ้า 

● สทีนทานตอ่สภาพอากาศและรังสยีวู ี 

● ไมเ่กดิฟองอากาศขณะแหง้ตัว แมในสภาวะอณุหภมูหิรอื

ความชืน้สงู 

● ไมม่สีว่นประกอบของ Isocyanates, ตัวท าละลาย, halogens 

และกรด 

 

การใชง้าน 

● สามารถใชไ้ดท้ัง้ในการปิดผวิและการเชือ่มยดึในอตุสาหกรรม

กอ่สรา้ง งานตดิตัง้ประต-ูหนา้ต่าง  

● รอยตอ่ระหว่างแผ่นคอนกรตีหล่อส าเร็จ งานเชือ่มแผ่น วาง

แผ่นพรแีคส   

● ใชง้านในรอยตอ่ทีต่อ้งการทาสทีับส าหรับการตกแตง่ 

 

ขนาดบรรจุ 

ส ี: ขาว เทาเขม้ เทาคอนกรตี ด า 

หลอดบรรจุ: หลอดฟลอยขนาด 600 ml ส าหรับปืนยงิกาวขนาด 

มาตรฐาน 

การเก็บรกัษา 

12 เดอืนโดยไมเ่ปิดใช ้เก็บไวใ้นทีเ่ย็นและแหง้ทีอ่ณุหภมู ิ

ระหวา่ง +5°C ถงึ +25°C 

 

ความทนทานตอ่สารเคม ี

ทนทานตอ่ น ้า(ทะเล), ตัวท าละลาย aliphatic, น ้ามันพชื, จาร

บ,ี กรดอนนิทรเีจอืจาง, ดา่ง,  

ทนทานไดไ้มด่ตีอ่ ตัวท าละลายจ าพวก aromatic, กรดเขม้ขน้ 

และ chlorinated hydrocarbons 

 

พืน้ผวิใชง้าน 

พืน้ผวิ : พืน้ผวิทั่วไปในอาคาร เชน่ อะลมูเินียม หนิ อฐิกอ่ 

คอนกรตี โลหะ พวีซี ีพลาสตกิ ไม ้กระเบือ้งเซรามกิ 

สภาพพืน้ผวิ : สะอาด ปราศจากฝุ่ นหรอืคราบไขมัน  

การเตรยีมพืน้ผวิวัสดุุ :  

หากมคีวามจ าเป็น ใหใ้ชร้องพืน้ Primer 150 ส าหรับพืน้ผวิทีม่รูี

พรุน 

ส าหรับพืน้ผวิทีไ่มม่รูีพรุน ไมจ่ าเป็นตอ้งใชร้องพืน้ หรอื ทาดว้ย 

Surface Activator กอ่นเพือ่เพิม่การยดึเกาะ 

ส าหรับพืน้ผวิทีแ่ชน่ ้า ควรรองพืน้ดว้ย Primer 150  

แนะน าใหท้ าการทดสอบความการยดึเกาะ และความเขา้กันได ้

กอ่นการใชง้านจรงิ  

Multibond SMX 25 ไมเ่หมาะส าหรับใชง้านกับพืน้ผวิประเภท 

PP, PE, PTFE(เทฟลอ่น®) , พืน้ผวิบทิเูมน, พืน้ผวิทองแดง

หรอืเคลอืบดว้ยสารประกอบของทองแดงเชน่ บรอนซ,์ 

ทองเหลอืง ควรท าการทดสอบการยดึเกาะวัสดกุับพืน้ผวิทกุครัง้

กอ่นการใชง้านจรงิดว้ยวัสดจุรงิ 
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ขนาดรอยตอ่:   

ความกวา้งรอยตอ่ต ่าสดุ : 5 mm   

ความกวา้งรอยตอ่สงูสดุ : 30 mm   

ความลกึรอยตอ่ต ่าสดุ : 5mm  

 

ขนาดวัสดยุาแนวทีแ่นะน า : 

ความกวา้ง = 2 เทา่ของความลกึ ควรหลกีเลีย่งไมใ่หเ้กดิการ

ยดึเกาะทัง้ 3 ดา้น  

 

วธิกีารใชง้าน:  

วธิกีารใช ้: ตดิพืน้ผวิโดยใชปื้นยงิกาวแบบใชม้อืหรอื ชนดิอัด

ลม   

การท าความสะอาด : Surface Cleaner ท าความสะอาดทันที

หลังจากเสร็จสิน้การใชง้าน   

การแตง่ผวิ : ใชน้ ้าผสมสบูห่รอืใชช้ดุผลติภัณฑข์อง Soudal  

การซอ่มแซมผวิงาน: ใชผ้ลติภัณฑเ์ดยีวกันเทา่นัน้ 

  

ค าแนะน าทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยั:   

ค านงึถงึสขุอนามัยของการท างานอยา่งสม ่าเสมอ  ศกึษา

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์ 

  

หมายเหต:ุ   

● Multibond SMX 25 สามารถทาทับไดด้ว้ยสนี ้า อยา่งไรก็ดี

ควรมกีารทดสอบกอ่นการท างานจรงิ 

● สทีีท่าทับอาจแหง้ตัวชา้ 

● การใชง้าน Multibond SMX 25 ลงบนแผ่นหนิออ่น อาจ

กอ่ใหเ้กดิคราบน ้ามัน 

● Multibond SMX 25 ไมเ่หมาะส าหรับการใชง้านตกแตง่ผวิ 

● Multibond SMX 25 อาจเกดิการเปลีย่นแปลงของส ีหากมี

การสัมผัสรังสยีวูทีีม่ปีรมิาณเขม้ขน้เป็นเวลานาน 

● Multibond SMX 25 ไมเ่หมาะส าหรับงานกอ่สรา้งอความเรยีม  

● Multibond SMX 25 ไมส่ามารถใชย้าแนวรอยตอ่ระหวา่ง

กระจก 

● หากตอ้งการตดิตัง้ผลติภัณฑท์ับ หรอืซ ้าทีเ่ดมิ การตดิตัง้

ผลติภัณฑใ์นชัน้ถัดไปควรรอใหช้ัน้เดมิทีถ่กูตดิตัง้นัน้แหง้สนทิ

กอ่น 

● การเปลีย่นสขีองผลติภัณฑนั์น้ ไมส่ง่ผลทางเทคนคิหรอื

องคป์ระกอบ ความสามารถในการยดืหยุน่ ยดึเกาะของวัสดุจะ

ยังคงเดมิ 

● การไมส่ัมผัสแสงแดด อยา่งตอ่เนื่องเป็นเวลานาน ในระหว่าง

กระบวนการแหง้ตัว อาจมผีลตอ่การเปลีย่นแปลงของสขีอง

ผลติภัณฑ ์

● หลกีเลีย่งใหผ้ลติภัณฑส์ัมผัสกับสารเคมปีระเภทบวิทวิ บทิู

เมน น ้ามันทาร ์หรอืพืน้ผวิทีม่กีารเปลีย่นรูปโครงสรา้งเป็นแบบพ

ลาสเตอรไ์รเซชัน่ เชน่ EPDM ยางนีโอพรนี เป็นตน้ เพือ่ลด

ความเสีย่งความเสยีหายของหนา้งาน เนื่องการเสยีการยดึเกาะ

ของวัสดแุละผลตภัณฑ ์

มาตรฐานและใบรบัรองทีไ่ดร้บั:   

● ไดร้ับมาตรฐาน ASTM C920 Type S, Grade NS, Class 25 

 

ขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม:  

มาตรฐาน LEED :  

Multibond SMX 25 มคีณุสมบัตติามเกณฑม์าตรฐาน LEED ใน

ดา้น วัสดทุีม่กีารปลอ่ยสารพษิในระดับต ่า:  

วัสดตุดิยดึและยาแนว ตามมาตรฐาน SCAQMD ขอ้ก าหนดที ่

1168 USGBC LEED®2009 Credit 4.1: วัสดตุดิยดึและยาแนว

ทีม่กีาร ปลอ่ยสารระเหยในระดับต ่า 

  

ความรบัผดิชอบ:  

เนื้อหาในเอกสารทางดา้นเทคนคิฉบับนี้มาจากการทดสอบ,  

การตรวจสอบ, และประสบการณ์ซึง่ไมม่ผีลในความรับผดิชอบ 

ใด ๆ เกดิขึน้ ผูใ้ชง้านควรตรวจสอบความเหมาะสมของ 

ผลติภัณฑก์ับการใชง้าน 


