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DAP® ALEX PLUS® Acrylic Latex Caulk Plus Silicone
•
•
•
•
•
•
•

กันนํ า
ทาสีทับได ้
 รา
ป้ องกันเชือ
มีความยืดหยุน
่ ดีเยีย
 ม
ทําความสะอาดง่าย
สามารถใช ้ได ้ทัง ภายนอก/ภายใน
เหนือมาตรฐาน ASTM C 834

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์ :
DAP® ALEX PLUS® Acrylic Latex Caulk Plus Silicone คือ ยาแนวอะคริลค
ิ ซิลโิ คนอเนกประสงค์
®
่
คุณภาพสูง เหมาะสําหรับภายนอกและภายใน ALEX PLUS มีสวนผสมของ Silicone เพือ
 เพิม
 ความยึดเกาะและ
 ทีม
ยึดหยุน
่ สูง ป้ องกันการหด ขยายตัวของวัสดุ และปราศจากรอยแตก ทนต่อสภาพอากาศ นํ า และความชืน
 ี
 ราได ้เป็ นอย่างดี รวมถึงสามารถทาสีทับได ้
จากรอยต่อ เพือ
 การประหยัดพลังงาน ALEX PLUS® มีสารต่อต ้านเชือ
(สี latex และ สีนํามัน) ใช ้งานง่าย ไม่มก
ี ลิน
 ฉุนรวมถึงมีสารไอระเหยตํา (Low VOC) ง่ายต่อการทําความสะอาด
ข้อเสนอแนะ:

เหมาะสําหรับการยิงและการปิ ดรอยต่อ :
•
•
•
•
•

หน ้าต่างและกรอบประตู
ชายคาบ ้าน
ผนัง
ท่อนํ า
ขอบบัว/เชิงบัว

•
•
•
•

ช่องลม
เชิงไม ้แต่งบ ้าน
รอยต่อมุมผนัง
ท่อลม

•
•
•
•

พืน
 ผิวทีท
 าสี
กระจก
ผนังปูนฉาบ
วัสดุสว่ นใหญ่ทใี ช ้ในงานก่อสร ้าง

เหมาะสําหรับวัสดุ :
•
•
•
•

ไม ้
อิฐ
ผนัง
โลหะ

คุณสมบ ัติพเิ ศษ:
• เหนือมาตรฐาน ASTM C834.
• มีสว่ นผสมของ Silicone เพือ
 เพิม
 ประสิทธิภาพการยึดเกาะและการยืดหยุน
่
• ป้ องกันรอยแตก
• ผิวยาแนวแห ้งภายใน 30 นาที
ิ ธิภาพ :
เพือ
 การใชง้ านทีม
 ป
ี ระสท
• การติดตัง ต ้องติดตัง ในอุณหภูมไิ ม่น ้อยกว่า 5๐C
 สูง
• ไม่เหมาะในการติดตัง ขณะฝนตกหรือมีความชืน
• ไม่เหมาะสําหรับพืน
 ที ทีม
 น
ี ํ าขัง, เรือ หรือ ยานพาหนะ
 มอิฐ หรือพืน
• ไม่สามารถใช ้เชือ
 ที ทีม
 ก
ี ารขยายตัวสูง , บริเวณรอยต่อ , พืน
 ผิวทีม
 รี อยแตก
• รอยต่อและความลึกไม่เกิน ½” ถ ้าความลึกเกิน ½” ควรใช ้วัสดุรองรับก่อนการติดตัง
• ไม่ควรเก็บในอุณหภูมท
ิ รี ้อนหรือเย็นเกินไป
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การเตรียมผิวว ัสดุ และวิธก
ี ารติดตงั( :
1. ทํ าความสะอาดพืนผิวให ้สะอาดและแห ้ง โดยลอกยาแนวเก่าออก รวมทัง เช็ดความมันและฝุ่ นออกจาก
วัสดุทจ
ี ะทําการติดตัง
2. ตัดปลายท่อซิลโิ คลนให ้ได ้มุม 45 องศา และขนาดท่อตามต ้องการ
3. นํ าหลอดวัสดุยาแนวใส่ลงในปื นสําหรับยิงยาแนว
4. ยิงยาแนวเพือ
 ทําการอุดปิ ดช่องว่าง
5. ใช ้อุปกรณ์ปาดเนือยาแนวเพือ
 ให ้เกิดความเรียบ
6. ทําความสะอาดยาแนว ก่อนทีว ัสดุจะแห ้งตัว
7. ปล่อยให ้แห ้งภายในเวลา 2 ชัว โมง ก่อนการทาสี
8. ทําการปิ ดปากหลอดวัสดุยาแนว เพือ
 เก็บไว ้ใช ้งานครัง ต่อไป
ิ สแ
์ ละเคมี :
ข้อมูลทางฟิ สก
Vehicle:
Tooling Time:
Tack-Free Time:
Paintable:
Service Temperature Range (cured caulk):
Application Temperature Range:
Coverage:
Dynamic Joint Movement:
Odor:
Consistency:
Volatile:
Pigment:
Flash Point:
Specific Gravity:
Solids:
Weight per Gallon:
Freeze Thaw Stability:
Shelf Life:
MSDS No:

Siliconized Acrylic Polymer
10 minutes
30 minutes
Yes
-20ºF to 180ºF
40ºF to 100ºF
10.1 fl. oz. = 56 linearft. at a 3/16" diameter bead
(three average doors or four average windows)
± 12.5%
Very Mild
Smooth and Creamy
Water
Calcium Carbonate
None
1.65 ± 0.05
82% ± 1% by weight
13.7 ± 0.2 lbs./gal.
Passes 5 Cycles @ 0ºF
12 months
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