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Cemform 91
นำ้ ยำถอดแบบคุณภำพสูง สูตรนำ้ ม ัน
Innovative products for your success

การใช้ งาน
Cemform 91 ถูกพัฒนาเพื่อใช้เป็ นน้ ายาถอดสู ตรน้ ามัน
แบบสาหรับงานหล่อชิ้นงานคอนกรี ตที่ตอ้ งการผิวงาน
คอนกรี ตที่เรี ยบ โดยสามารถใช้งานบนทั้งแบบหล่อที่เป็ น
เหล็กและไม้
ข้ อได้ เปรียบ
- ใช้งานได้ทนั ที
- ประหยัดและใช้งานง่าย
- ใช้ได้ท้ งั แบบเหล็กและไม้
- ช่วยป้ องกันการเกิดสนิมที่ผวิ แบบเหล็ก
- ไม่ทิ้งคราบดาที่ผวิ ชิ้นงาน
- ช่วยป้ องกันผิวชิ้นงาน ไม่ให้เกิดฟองอากาศ
-

สามารถทาได้ทาได้ท้ งั การใช้แปรง ลูกกลิ้งและฉี ดพ่น
คาอธิบาย

-

Cemform 91 เป็ นน้ ายาทาแบบเอนกประสงค์ ประกอบ
ไปด้วยกรดไขมันซึ่ งมาจากน้ ามันจากพืช ซึ่ งกรดอ่อนนี้ จะ
ทาปฎิกิริยากับด่างในปูนและเมื่อแห้งจะป้ องกันการ
แข็งตัวเป็ นฟิ ล์มของเนื้อปูนกับผิวแบบหล่อ ทาให้สามารถ
ถอดแบบได้ง่าย
ข้ อมูลสนับสนุน
Cemkrete ยังมีสินค้าคุณภาพสู งที่ใช้สาหรับงานซ่อม
และงานโครงสร้าง พร้อมกันนั้นยังมีขอ้ มูลทางเทคนิ ค
สาหรับเจ้าหน้าที่วางสเป็ ค ผูใ้ ช้งานและผูร้ ับเหมา
ความทนทาน
Cemform 91 ไม่ส่งผลกระทบกับความทนทานของ
คอนกรี ต
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ข้ อจากัด
ควรระวังอย่าเปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์ทิ้งไว้ในอากาศที่ช้ืน ไม่
ควรทาน้ ายามากเกินไปซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดคราบและรู
อากาศที่ผวิ คอนกรี ต และควรใช้งานตามข้อมูลที่ช้ ีแจงไว้
ในเอกสาร
สุ ขภาพและความปลอดภัย
คาเตือน
น้ ายาสามารถติดไฟได้ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง
กับดวงตาและผิวหนัง
ข้ อควรระวัง
ควรปิ ดถังให้สนิททุกครั้งหลังใช้งานเสร็ จ ควรเก็บให้
ห่างจากที่ที่มีประกายไฟและความร้อน ควรสวมถุงมือ
และที่ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อใช้งาน
ข้อมูลโดยละเอียดสามารถดูได้จากข้อมูลความ
ปลอดภัย
การปฐมพยาบาล
กรณี ที่กลืนน้ ายาเข้าไป : อย่าทาให้อาเจียน ควรดื่มน้ า
มากๆแล้วนาตัวส่ งแพทย์ทนั ที
กรณี ที่สัมผัสผิวหนัง : ถอดเสื้ อผ้าที่เปื้ อนออก แล้วทา
ความสะอาดผิวหนังด้วยน้ าสบู่
กรณี สูดดม : ออกมาสู ดอากาศในที่โล่ง ใช้เครื่ องช่วย
หายใจในกรณี ที่หายใจติดขัด
กรณี เข้าตา : ล้างน้ าทันทีประมาณ 15 นาที แล้วนาตัว
ส่ งแพทย์
คุณสมบัติ
สี : ของเหลวสี ขาว
ความถ่วงจาเพาะ : ประมาณ 0.98 กิโลกรัม/ลิตร
จุดเดือด : ความหนืด : ต่า(สามารถพ่นได้)
Telephone: Office
+ 66 2 578 4101-5

Fax: Office
+ 66 2 578 4100

Email :
info@cemkrete.com
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วิธีการใช้ งาน
การพ่นน้ ายาที่แรงดันต่าจะเป็ นการใช้งาน cemform 91
ที่ประหยัดที่สุด แต่อย่างไรก็ตามสามารถที่จะใช้การทา
ด้วยแปรงหรื อลูกกลิ้งได้ โดยจะต้องทา cemform 91 ให้
เป็ นฟิ ล์มเคลือบผิวหน้าโมลด์และจะใช้เวลาการแห้งตัว
ประมาณ 1-3 ชัว่ โมง(ขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิ) ควรหลีกเลี่ยง
การทาน้ ายาที่มากเกินไปอาจจะส่ งผลให้เกิดคราบหรื อรู
อากาศที่ผวิ ชิ้นงาน ในกรณี ที่เป็ นแบบไม้ที่ใหม่อาจต้องทา
น้ ายาก่อนนาไปใช้งาน 2-3 ครั้งโดยขึ้นอยูก่ บั ความพรุ น
ของแบบไม้ หลังจากนั้นสามารถที่จะทาน้ ายา cemform 91
แค่ครั้งเดียวก่อนที่จะมีการเทคอนกรี ต
การทาความสะอาด
ควรทาความสะอาดเครื่ องพ่นกับน้ าอุ่น
บรรจุภัณฑ์
Cemform 91 บรรจุในถัง 5 ,20 และ 200 ลิตร
ปริมาณการใช้ งาน
แบบไม้ : มากถึง 20 m2/ลิตร
แบบเหล็ก : มากถึง 30 m2/ลิตร
อายุการเก็บ
12 เดือนก่อนเปิ ดถังใช้งาน
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การกาจัด
ถ้าเกิดน้ ายาหก ห้ามใช้น้ าล้างแล้วปล่อยให้ลงไปใน
ในทางน้ าไหลผ่าน ควรทาความสะอาดด้วยทราย ขี้เถ้าแล้ว
เก็บทิง้ ลงในถังเหล็กที่ปิดสนิทแล้วติดป้ ายชี้บ่งให้ชดั เจน
ก่อนส่ งไปทาลายยังสถานที่ที่รับทาลายสารเคมีที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
ข้ อมูลเพิม่ เติม
บริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้า cemkrete ยังมีสินค้าอีกหลายประเภท
ซึ่งรวมไปถึง
- วัสดุทาและอุดกันการรั่วซึ มของน้ า
- ปูนและอิพอ็ กซี่เกร้า
- เคมีสาหรับงานพื้น
- ระบบสี ทากันไฟ
- น้ ายาเพิ่มประสิ ทธิภาพคอนกรี ต
- วัสดุซ่อมแซม
บริ ษทั ยินดีให้คาปรึ กษาข้อมูลทางเทคนิค การออกแบบ
และการแก้ปัญหาหน้างาน โดยทีมงานผูเ้ ชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะ กรุ ณาติดต่อฝ่ ายเทคนิค บริษัท เซมกรีต ใน
ลักษณะงานที่ไม่ได้กล่าวถึง และข้อมูลเพิ่มเติม
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