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HIGHLY FLEXIBLE TILE ADHESIVE
กาวซีเมนตปูกระเบื้องยืดหยุนสูง

คุณสมบัติทั่วไป

เฟอรโรเซ็ม 535 กาวซีเมนตปูกระเบื้องชนิดยืดหยุนสูง ผลิตจากซีเมนตทรายซิลิกา
เคมีภัณฑเพิ่มคุณภาพความยืดหยุน ทนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแรงยึดเกาะสูง
บนผิวคอนกรีต เหมาะสำหรับปูกระเบือ้ งในงานสระวายน้ำปูหนิ แกรนิตหรือกระเบือ้ ง
ขนาดใหญที่ไมดูดซึมน้ำและปูทับกระเบื้องเดิม

Certiﬁed
Applicator
USE ONLY *

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ

www.ferroproduct.co.th

ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน EN 1348

*สินคาใชเฉพาะผูผานการฝกอบรมและรับรองโดย
บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด แลวเทานั้น

ประโยชน
ยืดหยุนเหมาะกับผิวพื้นที่มีการแอนตัว
ใชปูทับกระเบื้องเดิมไดทั้งภายในและภายนอก และแรงสั่นสะเทือนของ
ลอรถยนต
ทนอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

บริเวณใชงาน
สระวายน้ำ
พื้นลานจอดรถยนต

พื้นไฟเบอรซีเมนต
ปูทับกระเบื้องเดิม

คุณสมบัติทางกายภาพ
คุณสมบัติ
ลักษณะทั่วไป
ความหนาแนน (แหง)
ระยะเวลาบมเคมี
ชวงเวลาที่ใชระหวางปาดกาวซีเมนตจนถึงปูกระเบื้อง
การจัดและปรับแตงแนวกระเบื้องสามารถทําไดนาน
ความหนาของกาวซีเมนตที่ปาดลงบนพื้นผิว
กอนการยาแนวรองกระเบื้องทิ้งใหกาวซีเมนตแหงอยางนอย

คา
ผงสีเทาออน
1.40 กรัม/ซม3
3-4 นาที
20-30 นาที
15 นาที
2-10 มม.
24 ชั่วโมง

*หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหลานี้ไดมาจากหองทดลองตัวอยาง อาจจะแตกตางกับผลที่ไดจากการผสมที่หนวยงาน เนื่องจากวิธีการใชและสภาพของหนวยงานที่แตกตางกัน

คุณสมบัติทางเทคนิค
เกณฑ
คุณสมบัติ
>1 N/mm2
แรงยึดเกาะของกาวซีเมนตกับกระเบื้อง
แรงยึดเกาะของกาวซีเมนตกับกระเบื้องหลังแชนํ้า
>1 N/mm2
แรงยึดเกาะของกาวซีเมนตกับกระเบื้อง ณ เวลาที่ตางกัน >0.5 N/mm2
S2-deformable
การทดสอบการเสียรูปของกาวซีเมนต
> 5 mm.

วิธีผสมและการใชงาน
การเตรียมผิว
พื้นผิวใหม
พืน้ ผิวตองเรียบ แข็ง ไดระดับ สะอาด แหง และการดูดซึมน้ำปกติ

คา
1.98 N/mm2
1.42 N/mm2
2.18 N/mm2
5.5 mm.

มาตรฐาน
EN 1348
EN 1348
EN 1346
EN 12002

ขอมูลสินคาและคุณสมบัติเทคนิค
ปรับปรุง 23/1/2560
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HIGHLY FLEXIBLE TILE ADHESIVE
พื้นผิวเดิม
ตรวจเช็คพืน้ ผิวโดยขูดลอกสีทห่ี ลุดออก หรือรือ้ กระเบือ้ งทีไ่ มแนนออกแลวปูใหม กำจัดเศษวัสดุ เชน ผงปูน ไขมัน
หรือคราบมันตางๆ ที่ติดอยูตามพื้นผิวออกใหหมด
ถาพื้นผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซึมน้ำสูง) จำเปนตองทำใหพื้นผิวนั้นเปยกชุม และซึมซับน้ำใหอิ่มตัวกอนปูกระเบื้อง
ถาพื้นผิวเปนผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม: ควรใชเวลาบมตามมาตรฐาน (คือ 7 วัน ตอความหนา 1 ซม.)
กอนปูกระเบื้อง

การผสม
ผสม เฟอรโรเซ็ม 535 ลงในน้ำดวยอัตราสวน 1 : 3 โดยปริมาตร (น้ำ 1 สวนกาวซีเมนต 3 สวน) ใชเครื่องปน
ความเร็วต่ำ ปนใหเปนเนื้อเดียวกัน หรือแบงผสมทีละนอยแลวคนใหทั่วจนกาวไมจับตัวเปนกอน ทิ้งไว 3-4 นาที กอนนำ
ไปใชงาน

การปูกระเบื้อง
ใชเกรียงหวีปาดกาวซีเมนตลงบนพื้นผิว
ถากระเบื้องขนาดใหญกวา 10x10 นิ้ว ใหปาดกาวซีเมนตบางๆ ลงบนหลังกระเบื้องใหทั่ว
ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต แลวใชคอนยางเคาะใหทั่ว
เช็ดกาวซีเมนตที่ลนออกมาบริเวณรองยาแนว และที่เลอะหนากระเบื้องออกใหสะอาด
ปรับแตงกระเบื้องภายในเวลา 15 นาที
ทิ้งไว 24 ชั่วโมง กอนยาแนว *ควรใชรวมกับยาแนวสระวายน้ำ เฟอรโรเซ็ม 527

ขอจํากัด/ขอควรระวัง
ไมเหมาะที่จะใชโดยตรงในการเคลือบพื้นผิวไม หรือปารเก หรือพื้นผิวที่ทาสี และซีเมนตโดยตรง
ไมเหมาะที่จะใชกับพื้นผิวโลหะ

การสนับสนุนดานเทคนิค
ลูกคาสามารถติดตอสอบถามขอสงสัยดานวิธีการใชสินคาใหถูกตองไดที่แผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th
และสามารถขอขอมูล หรือรองขอการจัดกิจกรรม ดังตอไปนี้
1. ขอขอมูลสินคาฉบับที่มีการแกไขลาสุด (Updated Datasheet)
2. ขอเอกสารเงื่อนไขการขายและใบแจงราคาสินคา (Price list & Sale Condition)
3. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปสาธิตสินคาที่หนางาน (Job site) ของลูกคา โดยขอกรอก (แบบฟอรมความ
ตองการสาธิตสินคา) กอนการซื้อขายสินคา (Demonstration Request Form)
4. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปฝกอบรมการใชสินคาใหแกชางที่หนางานของลูกคาโดยกรอก (แบบฟอรม
ความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรชางผูปฎิบัติงาน (Worker Training Request Form)
5. ขอนัดมาฝกอบรมการใชสินคาในหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman) ที่ศูนยฝกอบรมของบริษัทฯ (Ferro Training
Center) แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman Training Request Form)

ปริมาณการใช
ประมาณ 4 ตร.ม./1 ถุง (20 กก.)

ขนาดบรรจุ
20 กก./ถุง

การทําความสะอาดเครื่องมือ

ควรลางเครื่องมือผสมดวยน้ำทันทีกอนกาวซีเมนตแหง
กรณีที่แหงควรสกัดออกดวยแรงกล
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อายุการเก็บและวิธีการเก็บรักษา

อายุการเก็บ 1 ป
เก็บในที่รม แหง อุณหภูมิประมาณ 23 oC + 2% ความชื้นสัมพัทธ 50 + 5%RH (ตามมาตรฐาน ISO 554)

ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย
กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยน้ำสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยน้ำสะอาด
กรณีกลืนกิน อยาทำใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทำงาน

การทิ้งเศษวัสดุ
เฟอรโรเซ็ม 535 มีสวนผสมของ ซีเมนต กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอระบายน้ำสาธารณะควรตากทิ้งใหแหงแข็งดวย
การสัมผัสแสงแดด

การขนสง

ขอกำหนดการขนสง เฟอรโรเซ็ม 535 ผานถนนสาธารณะ
กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกำหนด
กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนด

ประโยชน

สินคา

ใชปูทับกระเบื้องเดิมได
ทนอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ยืดหยุน

ขนาด

เฟอรโรเซ็ม 535/20
20 กก./ถุง

+20oC
อุณหภูมิตํ่าสุด

เก็บในที่รม

ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม

*ภาพในขอมูลสินคาทัง้ หมดหามคัดลอก หรือทำสำเนา สงวนลิขสิทธิโ์ ดย บจก. เฟอรโร คอนสตรัคชัน
่ โปรดักส ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2524

www.ferroproduct.co.th

การรับประกันสินคา

บริษัท เฟอรโรคอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด
144 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร. 035-473877-8 แฟกซ. 035-473879 อีเมล sale@ferroproduct.co.th

บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินคาที่พิสูจนชัดวาเกิดจากการบกพรองของกระบวนการผลิตใหแกลูกคาเปนสินคาใหมในมูลคาเทากับ
สวนที่ผิดพลาด ไมสามารถคืนเปนเงินไดโดยลูกคาตองแจงเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแตวันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกคาไมสามารถเรียกรอง
ความเสียหายอืน
่ ๆทีส่ บ
ื เนือ่ งจากการใชวสั ดุทง้ั ทางตรงและทางออมและการสงมอบสินคาลาชาของบริษท
ั ฯ ได อนึง่ ไมสามารถ
เปลีย่ นสินคาในกรณี ความผิดพลาดในการใชงานเกิดจากฝายลูกคาโดยไมสามารถอางอิงขอแนะนำของพนักงานขายการสาธิต
หรือขอมูลเอกสารทางเทคนิคเนือ่ งจากบริษท
ั ฯ สงวนสิทธิม
์ ใิ หพนักงานชีแ้ จงเทคนิค และเอกสารขอมูลเชิงเทคนิคและการ
สาธิตสินคามีวตั ถุประสงคเพียงเพือ่ ใหลกู คาทราบถึงคุณสมบัตแิ ละวิธกี ารใชงานโดยสังเขปไมสามารถยึดถือเปนขอมูลผูกมัดใน
การใชงานจริง ดังนัน
้ ลูกคาจะตองรับผิดชอบตอการแสดงเจตจำนงในการจะใชสน
ิ คาของบริษท
ั ฯ เอง และควรซือ้ จำนวนนอยไป
ทดลองใชใหเหมาะสมกับหนางานจริงกอนสัง่ ซือ้ ในจำนวนมากครัง้ ตอไป ทัง้ นีค้ า ทางเทคนิคและน้ำหนักสินคา มีเกณฑการ
คลาดเคลื่อนสูงสุดไมเกิน + 5% ของขอมูลที่ระบุในขอมูลสินคา (Data Sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตร
การผลิต หรือการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑใหม โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนาทัง้ นีล้ กู คาตองขอขอมูลสินคาลาสุดและเงือ่ นไขการ
ขายจากบริษัทฯ กอนการใชงานจริงและกอนการสั่งซื้อทุกครั้งดังนั้นบริษัทฯถือวาลูกคาไดรับทราบเขาใจและยินยอมเงื่อนไข
การขายของบริษท
ั ฯ แลวกอนการใชงาน (สินคาของบริษท
ั ฯ อนุญาตใหใชเฉพาะผูผ า นการอบรมจากบริษท
ั ฯ แลวเทานัน
้ )
*ดูและขอขอมูลเพิม่ เติมไดท่ี เงือ่ นไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษท
ั ฯ sale@ferroproduct.co.th

