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พืน
้ ผิวเรียบ ไร ้รอยต่อ กันลืน
่ แม ้ในขณะเปี ยก
บ่มตัวเร็ว พร ้อมใช ้งาน ลดเวลาการทางาน
ทนต่อการขัดถู และรับแรงกระแทกได ้ดี
ทนทานต่อสารเคมี และการเปลีย
่ นแปลงของอุณหภูมไิ ด ้
สูง
 ทาความสะอาดง่าย พืน
้ ไม่เก็บฝุ่ นและยับยัง้ การเกิด
้ รา
แบคทีเรียและเชือ

คุณสมบ ัติ

หมายเหตุ : การทนต่อสารเคมีจะเห็นผลหลังจาก 7 วัน ที่
อุณหภูม ิ 23 °C

S-Crete MF เป็ นวัสดุประเภทโพลียรู เิ ทนสกรีด สาหรับ
ปรับความหนาพืน
้ ผิวเรียบ 3-5 มม. ซึง่ ประกอบด ้วยส่วนผสม
่ มีสใี นตัว ให ้ความทนทานต่อการ
ของแร่และโพลียรู เิ ทนเรซิน
ขัดถูและสารเคมีสงู ทาความสะอาดง่ายไม่เก็บฝุ่ นและยับยัง้
้ รา
การเกิดแบคทีเรียและเชือ
ระบบการทางานได ้แก่
น้ ายาทารองพืน
้ Uniprime DXM
น้ ายาทาให ้แข็ง (ส่วน B) S-Crete MF Hardener
่ (ส่วน A) S-Crete MF Base
น้ ายาเรซิน
ผง (ส่วน C) S-Crete MF Aggregate

้ ผิว
การเตรียมพืน
 พืน
้ ผิวคอนกรีตใหม่ ควรมีอายุอย่างน ้อย 28 วัน และมีคา่
้ สัมพัทธ์ (RH) ไม่เกิน 75% ก่อนทางาน
ความชืน
สอดคล ้องกับการทดสอบของ BS 8203 Appendix A
 ขจัดคราบน้ ามัน ฝุ่ น เศษซีเมนต์ สี น้ ายาบ่ม และสิง่
สกปรกต่างๆ ออกไป โดยใช ้เครือ
่ งพ่น เครือ
่ งขัด การพ่น
ทราย หรือเครือ
่ งพ่นน้ าแรงดันสูง สาหรับพืน
้ ผิวทีม
่ รี อย
แตกเสียหาย ควรซ่อมแซมและอุดรอยโหว่ด ้วยระบบ
ของ cemkrete

การใชง้ าน

หมายเหตุ : S-Crete ไม่สามารถทางานบนพืน
้ ผิวเหล่านี้
ได ้แก่ แอสฟั ลท์ไม่ได ้โมดิฟายด์ ปูนทราย กระเบือ
้ งและ
ี
แผ่นพีวซ
ี และไม่ควรทางานทีอ
่ ณ
ุ หภูมต
ิ า่ กว่า 5 °C

เหมาะสาหรับเคลือบพืน
้ ผิวทีต
่ ้องทนต่อสารเคมีและการ
ขัดถู รับน้ าหนั กได ้ ในบริเวณทีเ่ ปี ยกและแห ้ง เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตอาหาร เครือ
่ งดืม
่ และยา โรงงานผลิต
สารเคมี ห ้องทดลอง และโรงงานทัว่ ไป

การผสมและการทางาน

ข้อมูลทางเทคนิค
ค่ารับแรงอัด (BS 6319) : > 58 นิวตัน/ตรม.
ค่ารับแรงดัด (BS 6319) : > 21 นิวตัน/ตรม.
ค่ารับแรงดึง (BS 6319) : > 7 นิวตัน/ตรม.
อุณหภูมท
ิ ใี่ ช ้งาน : 0 ถึง 120°C
ค่าการยึดเกาะ : > การยึดเกาะกันของคอนกรีต
การรับแรงกระแทก : <0.5 มม. (BRE Screed Tester)
Abrasion resistance by Taber (Loss per 1,000 cycles in
mg/1,000 gm load) H22 wheel to ASTM D4060 : 30
อายุการใช ้งานในภาชนะ (ที่ 28 °C) : 15 นาที
Water Absorption to Camden Test (ASTM D4060) :
ไม่ม ี
ค่าสัมประสิทธิก
์ ารขยายตัวทางความร ้อน (ASTM C531) :
1.7x10-5 C
การทนต่อสารเคมี (ที่ 25 °C)
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Nicotinic acid (10%)
Hydrochloric acid (15%)
Lactic acid (20%)
Nitric acid (15%)
Acetic acid (10%)
Sodium hypo chlorite (5%)
Tartaric acid (20%)
Sodium hydroxide (saturated)
Citric acid (10%)
Potassium hydroxide (saturated)
Urine
Sulphuric acid (25%)
Fats and cooking oil
Detergent solution
Sugar solution
Ammonia solution (pure)
Glucose syrup
Sodium benzoate solution Table salts solution (saturated)
Starch solution

 ใช ้น้ ายารองพืน
้ Uniprime DXM ซึง่ เป็ นน้ ายาทารอง
่ ถูกออกแบบมาให ้ยึดเกาะและดูดซึม
พืน
้ อีพอ
๊ กซีเ่ รซิน
กับพืน
้ ผิวได ้มากทีส
่ ด
ุ โดยทาบนพืน
้ ผิวทีเ่ ตรียมไว ้ทันที
กรณีพน
ื้ ผิวทีเ่ ป็ นรูพรุน น้ ายารองพืน
้ ดูดซึมเร็วเกินไป
สามารถทาทับอีกครัง้ ได ้ก่อนทางาน
่ (ส่วน
 เทน้ ายาฮาร์ดเดนเนอร์ (ส่วน B) และน้ ายาเรซิน
A) ลงไปในภาชนะ แล ้วใช ้เครือ
่ งปั่ นความเร็วตา่ ผสมกัน
อย่างน ้อย 1 นาที จนเข ้าเป็ นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั น
้ จึง
เทผง (ส่วน C) ปั่ นผสมกันอย่างน ้อย 3 นาที

หมายเหตุ : ไม่ควรเททินเนอร์เพิม
่ ลงไปในวัสดุทผ
ี่ สม
แล ้ว และห ้ามแบ่งผสม

 เท S-Crete MF ทีผ
่ สมแล ้วลงบนพืน
้ ผิวทีท
่ ารองพืน
้ ไว ้
โดยใช ้เกรียงปาดตามระดับความหนาทีต
่ ้องการ และใช ้
ลูกกลิง้ หนามเพือ
่ ลดฟองอากาศทันที โดยเคลือบอย่าง
้
น ้อย 2 ชัน

หมายเหตุ : สาหรับรอยต่อของคอนกรีตต ้องทาความ
สะอาด และเคลือบทับตลอดแนว และทาการเซาะร่อง
ตามเส ้นรูปของพืน
้ ทีโ่ ดยเฉพาะแนวเสา เพือ
่ ป้ องกันการ
ย่นทีเ่ กิดขณะบ่มตัว
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การทาความสะอาด

ชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย

ล ้างเครือ
่ งมือทันทีทท
ี่ างานเสร็จด ้วยน้ าเปล่า โดยส่วนที่
แข็งให ้ใช ้เครือ
่ งเจียรออกได ้

ควรสวมถุงมือ แว่นตา หรือหน ้ากาก ป้ องกันในขณะ
ทางาน ถ ้าเกิดสัมผัสทางผิวหนั งหรือ เข ้าตา ควรล ้างออก
ด ้วยน้ าเปล่าทันที หากเกิดอาการแพ ้ระคายเคืองควรรีบไป
พบแพทย์

ภาชนะบรรจุ
S-Crete MF: ชุด 20 กก.
อ ัตราการใช ้
S-Crete MF: 2.0 -3.4 ตรม./ชุด

อายุการเก็ บร ักษา
12 เดือน ในภาชนะทีย
่ ังไม่เปิ ด และเก็บไว ้ในทีแ
่ ห ้ง
งานด้านเทคนิค
บริษัทยินดีให ้คาปรึกษาข ้อมูลทางเทคนิค การออกแบบ
่ วชาญ
และการแก ้ปั ญหาหน ้างาน โดยทีมงานผู ้เชีย
โดยเฉพาะ กรุณาติดต่อฝ่ ายเทคนิค บริษ ัท เซมกรีต ใน
ลักษณะงานทีไ่ ม่ได ้กล่าวถึง และข ้อมูลเพิม
่ เติม

www.cemkrete.com

Telephone: Office
+ 66 2 578 4101-5

Fax: Office
+ 66 2 578 4100

Email :
info@cemkrete.com

