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4. เพิม
่ ความคงทนใหแกคอนกรีตและพื้นผิวอื่นๆ
โดยเฉพาะจะทําปฏิกริ ย
ิ าทางเคมีกบ
ั สวนประกอบของปูน
ในคอนกรีตเกิดผลึก (Crystallization) ทําใหประสาน
เปนเนือ
้ เดียวกันกับเนือ
้ ปูน

ทนความรอนและการติดไฟ
ทนตอการขัดถูและเสียดสี
ไมทิ้งคราบ ทําความสะอาดงาย
มีความทนทาน แชนา้ํ ได ทนตอสารเคมี
ใหความสวยงาม มีหลายสีใหเลือก

5. แรงยึดเกาะดี 100% บนผิวคอนกรีต กระจก เหล็ก ไม
พลาสติก เซรามิกเคลือบเงา

คําอธิบาย
Cemguard HB-500 เปนนาโนเทคโนโลยีใหมของ
วัสดุเคลือบผิว เรียกวาไฮบริด เกิดจากการสังเคราะหของ
สวนประกอบ อนินทรีย (แร)เปนสวนหลัก และสวนประกอบ
ของอินทรียเปนสวนรอง แลวทําปฏิกิรย
ิ ากับกลุมโมเลกุล
วัสดุเคลือบพื้น เปนวัสดุไฮบริดโดยไดรวมเอาคุณสมบัตท
ิ ่ี
เดนของสารอนินทรีย (แร)ไดแก ทนไฟ ความแข็งแกรงสูง
ทนตอการขัดถูและกรด และคุณสมบัติของสารอินทรีย ไดแก
ทนตอการเชนํา้ , ดาง ,ความยืดหยุน ความทนทาน, การยึด
เกาะ และทนตอการสัน
่ สะเทือน ทีส
่ าํ คัญวัสดุเคลือบผิว
ไฮบริดเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม และไมมส
ี ว นผสมของสารทํา
ละลายทีเ่ ปนพิษ
การใชงาน
- พื้นโรงงาน โกดัง และสํานักงาน สามารถทนน้าํ ได 100%
โดยไมหลุดรอน
- สถานที่และบริเวณตางๆ ที่ไวตอการติดไฟ เชน ลานจอด
รถชั้นใตดิน แหลงชอปปง อาคารพาณิชย สถานีรบ
ั สง
ผูโดยสาร พิพิธภัณฑ ศูนยขอ
 มูลคอมพิวเตอร สํานักงาน
บริการสาธารณะ ลานกีฬาในรมหรือกลางแจง
- ลานจอดรถชั้นใตดินของทีพ
่ ก
ั อาศัยทีต
่ องการการทนไฟ
และความรอน
- เพิ่มความแข็งแกรง ทนตอการขัดถู สึกกรอน ใหแกพน
้ื ผิว
ที่เคลือบ และเพิม
่ ความสวยงามของ กระเบือ
้ งยาง พื้น
อีพอกซี่ และหินออน
- บริเวณทีม
่ ีสภาพอากาศทีร่ ุนแรง ทนตอรังสียวู ี ไมชอ
็ ก
เปนฝุน (อีพอ
 กซีจะ ช็อกเปนฝุนเมื่อโดนแดด) และไม
เหลือง (โพลียรู เี ทน จะเหลืองจนดําเมื่อโดนแดด)
ลักษณะเดน
1. ทนความรอนและการติดไฟดีเยี่ยม
2. ทนตอการขัดถู เนื่องจากผิวเคลือบมีความแข็ง
3. ทนตอสารเคมี สารทําละลาย กรด ดาง และน้าํ ดีเยี่ยม
ผลทดสอบ
อีพอกซี่เคลือบผิว
อีพอกซี่เคลือบ
ปราศจากสารทําละลาย
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พื้นผิว
สีเปลี่ยน และ
ละลาย
สีออกเหลือง
ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง

ความแข็ง
ออนตัวลง
เปลี่ยนแปลง
เล็กนอย
ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง

6. ตานทานการเกิดคราบดีเยีย
่ ม

ขจัดคราบน้ํามัน ยาง ฝุน
 และสิ่งสกปรกตางๆ ออกไดงาย

7. ทํางานงาย ระยะเวลาการทํางานนอย วัสดุแหงตัวเร็ว

ลดเวลาการทํางานมาก เมื่อเทียบกับอีพอกซี่ โดยไมตอง
ใชน้ํายารองพื้น ระยะเวลาบมตัวตอชั้นเคลือบ 2-3 ชั่วโมง

8. เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไมมีสว นผสมของสารทําละลาย
ที่เปนพิษ
9. กันลื่นสูงและเสียงแรงเสียดทานต่ํา

(ดวยวิธีการเคลือบแบบเพิ่มเม็ดเซรามิก)

10. สามารถใชงานภายใน 6 ชั่วโมง (สําหรับอากาศในไทย)
คุณสมบัตท
ิ างเทคนิค
ระยะเวลา
การแหงตัว
สัมผัสได
แหงผาน
แข็งตัวเต็มที่

10 °C

20 °C

30 °C

6 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง
7 วัน

4 ชั่วโมง
8 ชัว่ โมง
5 วัน

2.5 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
3 วัน

การตกแตงเสร็จ : ฟลมกึ่งเงา
ปริมาณของแข็งในสวนผสม : 60%
อายุการเก็บรักษา : 12 เดือน
จุดวาบไฟ : 23 °C (ขึ้นอยูก
 ับความหนาแนนของอากาศ)
อัตราการใช : 0.1-0.3 กก./ตรม. แนะนําใหเคลือบ 2 ชั้น

(สามารถเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูก
 ับลักษณะพื้นผิว)

อัตราการผสม (ตามน้าํ หนัก) :
• สีใส = เรซิ่น : ฮารเดนเนอร (3.5 : 1)
• มีสี = เรซิ่น : ฮารเดนเนอร (11 : 7)
• กันลื่น = เรซิ่นและฮารเดนเนอรผสมแลว : ผสมเม็ด
เซรามิก (100 : 5)
สี : ใส / เทา / น้าํ ตาลแดง / เขียว / เหลือง
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การเปรียบเทียบคุณสมบัตร
ิ ะหวางวัสดุเคลือบผิวชนิดตางๆ
คุณสมบัติ
สวนประกอบ

อีพอ
 กซี่
อีพอกซีเ่ รซิ่น
ประกอบดวยบิสฟนอล
+ ฮารดเดนเนอร
ประกอบดวยอะไมด
เตรียมพื้นผิว  ทา
รองพื้น  ทาทับหนา

โพลียูริเทน
เรซิ่นประกอบดวยไอ
โซยาเนต และฮารด
เดนเนอรประกอบดวย
โพลิออล
เตรียมพื้นผิว  ทา
รองพื้น  ทาทับหนา

แผนฟลมเคลือบ
ขอดี

มี
- ความแข็งแกรงสูง
ทนตอแรงกระแทก
และการขัดถู
- ทนตอสารเคมี
สารละลาย น้าํ มัน
กรด เกลือ และน้าํ สูง
- มีหลายสีใหเลือก
- แรงยึดเกาะพื้นผิวดี
- ดูแลรักษางาย

มี
- ทนตอแรงกระแทก
สูง
- ทนตอสารเคมี กรด
และน้ําสูง
- มีความทนทาน
- มีความยืดหยุน

ขอเสีย

- เกิดการเหลือง
- ไมปองกันการซึม
ผานของไอน้ํา
- แรงยึดเกาะกับการ
เกิดผลึกของโพลิ
เมอรไมดี หรือ nonpolar polymer (PE,
PP, Silicon, Acryl)
- ทนไฟต่ํา
- เกิดเปนช็อกฝุนเมื่อ
โดนแดด

- แรงยึดเกาะต่ํากวา
อีพอกซี่
- เกิดรอยขีดขวน และ
คราบมากกวาอีพอ
 ก
ซี่เนื่องจากฟลม

เคลือบนิ่ม
- ไมปองกันการซึม
ผานของไอน้ํา
- ทนไฟต่ํา
- เกิดการเหลือง

ขั้นตอนการ
ทํางาน

www.cemkrete.com

ฮารดเดนเนอร
ปูนซิเมนต

ไฮบริดอนินทรีย
นาโนซิลเิ กตเปน
สวนประกอบของสารอ
นินทรีย+
 สารอินทรีย

เตรียมพื้นผิว  โรย
ผง  ขัดหนา  ทํา
ความสะอาด
ไมมี
- กระตุนการบมตัวของ
คอนกรีต
- ควบคุมฝุนที่เกิดจาก
คอนกรีต
- เสริมแรงพื้นผิว
คอนกรีต
- เพิ่มความแข็งแกรง
ใหแกคอนกรีต

เตรียมพื้นผิว  ทา
ทับหนา

- มีสใี หเลือกจํากัด
(สีซีเมนต)
- เกิดคราบมากกวาอีพ
อกซี่และโพลียูรเิ ทน
- ทํางานยาก
- สีไมสม่ําเสมอ
- ไมปองกันการซึม
ผานของน้ําและ
สารเคมี

Telephone: Office
+ 66 2 578 4101-5

มี
- ผสมผสานฟงกชั่น
ของฮารดเดนเนอร
และน้ํายาเคลือบผิว
- ทนไฟ และการขัดถู
ดีเยี่ยม
- ตา นทานการเกิด
คราบ
- ทนตอสารเคมี
สารละลาย กรด ดาง
เกลือ และแชนา้ํ ดี
เยีย
่ ม
- ปองกันการซึมผาน
ของไอน้ํา
- มีหลายสีใหเลือก
- แรงยึดเกาะพื้นผิวดี
- ดูแลรักษางาย
- เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
- ตองผสมที่หนางาน
เนื่องจากเปน 2
สวนผสม
- ไมสามารถทาทับ
ดวยวัสดุอื่นทัว่ ไปได

Fax: Office
+ 66 2 578 4100
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info@cemkrete.com
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คุณลักษณะที่จําเปนของวัสดุเคลือบผิว
คุณลักษณะ
การยึดเกาะ
ทนตอการขัดถู
ตานทานการเกิดคราบ
ทนตอการขีดขวน
ทนไฟ
ลักษณะ (ใชปรับระดับ การกลิ้ง
ทา ความเงา และสี)
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ปองกันการซึมผานของไอน้ํา
ทนตอสารเคมี (สารละลาย)
ทนน้ํา / แชน้ํา
ทนกรดและดาง
กันซึม
กันลื่น
การบํารุงรักษา (ทําความสะอาด
การซอมแซม ความทนทาน)

อีพอกซี่
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
พอใช
ดีเยี่ยม

โพลียูริเทน
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
ดี

ฮารดเดนเนอร
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ไมดี

ไฮบริดอนินทรีย
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ไมดี
ไมดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
พอใช
ดี

ไมดี
ไมดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
พอใช
ไมดี

ดีเยี่ยม
ดี
พอใช
ไมดี
ไมดี
พอใช
ดีเยี่ยม
ไมดี

ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม

การเตรียมพืน
้ ผิวและการทํางาน :
- พื้นผิวตองแข็งแรงสะอาด ไมมีฝุนผงซีเมนต น้าํ มัน น้ํายาทาแบบตกคาง หากพื้นผิวไมเรียบควรปรับระดับกอน
แลวจึงขัดดวยเครือ
่ งขัดอยางทัว่ ถึงเพือ
่ ลบเหลี่ยม ปุม และมุมตางๆใหเรียบรอยกอนการดูดฝุนพื้นผิวที่ขัดแลวออก
ใหหมด จากนั้นจึงโปวหลุมหรือตามดเพื่อปองกันการเกิดฟองอากาศ
- ผสมสวนผสม 2 สวนเขาดวยกันตามอัตราสวนที่แนะนําตามลักษณะการใชงาน ดวยเครือ
่ งปนความเร็วรอบต่ํา นาน
3 นาที
- ทาเคลือบทับหนาชั้นแรก จากนั้นปลอยทิ้งใหแหงสนิทอยางนอย 2-3 ชัว่ โมง กอนทาเคลือบชั้นทีส
่ องแลวทิ้งไว
ใหแหง 6 ถึง 24 ชั่วโมง กอนใชงาน
ภาชนะบรรจุ : 18 กก./ชุด
การทําความสะอาด : ลางเครื่องมือทันทีที่ใชเสร็จดวยน้าํ สะอาด
ขอควรระวัง
ไมสามารถทาทับดวยวัสดุอน
่ื ได นอกจาก อีพอกซี่ ชนิดพิเศษ
ชีวอนามัยและความปลอดภัย : ควรสวมถุงมือ แวนตา หรือหนากาก ปองกันในขณะทํางาน ถาเกิดสัมผัสทางผิวหนัง
หรือเขาตา ควรลางออกดวยน้าํ เปลาทันที หากเกิดอาการแพระคายเคืองควรรีบไปพบแพทย
งานดานเทคนิค
บริษัทยินดีใหคาํ ปรึกษาขอมูลทางเทคนิค การออกแบบและการแกปญหาหนางาน โดยทีมงานผูเชีย
่ วชาญโดยเฉพาะ
กรุณาติดตอฝายเทคนิค บริษท
ั เซมกรีต ในลักษณะงานที่ไมไดกลาวถึง และขอมูลเพิ่มเติม
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