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DAP® Kitchen and Bath 100% Silicone Rubber Sealant
•
•
•
•

 รา
ยาแนวป้ องกันเชือ
ป้ องกันนํ าซึม
การยืดหยุน
่ ยาวนาน
การหดตัวตํา

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์ :
DAP® 100% Kitchen & Bath Silicone Rubber Sealant คือ ยาแนวซิลโิ คลนเหมาะสําหรับบริเวณครัว
และห ้องนํ า เป็ นยาแนวซิลโิ คลนทีม
 ส
ี ว่ นผสมของสาร Acetoxy เพือ
 เพิม
 การยึดเกาะและทนต่อสภาวะอากาศและ
นํ าได ้ดี มีความคงทน อุดรอยกันซึม ไม่แตกหรือหดตัวสามารถรักษาความยืดหยุน
่ และติดแน่นกับวัสดุได ้ดี ไม่เป็ น
อันตรายต่อการสัมผัสและในการประกอบอาหาร ทนต่ออุณหภูมไิ ด ้ดี (-40๐F ถึง 400๐F) หรือ (-40๐C ถึง 204.4๐C)
ผ่านมาตรฐาน ASTM C920, Class25 Type S, Grade NS.
ข้อเสนอแนะ:

เหมาะสําหรับการยิงและการปิ ดรอยต่อ :
•
•
•
•

อ่างอาบนํ า
อ่างล ้างมือ
ห ้องนํ า
โถชักโครก

•
•
•
•

รอยต่ออุปกรณ์ครัวและห ้องนํ า
เคาร์เตอร์
แผ่นปิ ดผิวผนังเคาร์เตอร์
ซ่อมกระเบือ
 งทีห
 ลุด

•
•
•
•

ไม ้ทีไ ม่เคลือบมัน
โลหะ (ดูรายละเอียด : เพือ
 การใช ้งานให ้มีประสิทธิภาพ)
พลาสติกหรือยาง
พืน
 ผิวทีท
 าสี

เหมาะสําหรับวัสดุ :
•
•
•
•

กระจก
เซรามิก
ไฟเบอร์กลาส
เครือ
 งเคลือบ

คุณสมบ ัติพเิ ศษ :
•
เมือ
 ยาแนวซิลโิ คนแห ้งและล ้างทํ าความสะอาด จะเป็ นไปตามมาตรฐาน FDA(องค์การอาหารและยา)
Number.21 CFR177.2600.
ิ ธิภาพ :
เพือ
 การใชง้ านให้มป
ี ระสท
• การติดตัง ต ้องติดตัง ในอุณหภูมไิ ม่น ้อยกว่า -37.2๐C - 60๐C
• สําหรับรอยต่อทีไ ม่เกิน ½ ” ถ ้ารอยต่อมีขนาดเกิน ½ ” ควรใช ้ Backer rod (วัสดุอด
ุ รอยต่อ)
• ไม่สามารถทาสีทับได ้ ควรทาสีกอ
่ นการติดตัง
• ไม่ควรใช ้ในบริเวณทีม
 น
ี ํ าขัง หรือติดตัง บนพืน
 ทีเ ปี ยก เนือไม ้ทีม
 ผ
ี วิ มัน ปล่องเตาอบ หรือ ปล่องไฟ ไม่
 มรอยต่ออิฐ รอยต่อมุม โครงกระจก หรือซ่อมรอยต่อ
เหมาะกับบริเวณทีม
 ไี ฟหรือเชือ
• ไม่แนะนํ าให ้ใช ้กับวัสดุทม
ี น
ี ํ ามัน วัสดุทม
ี ส
ี ว่ นผสมของพลาสติก หรือพืน
 ผิวทีท
 ําจาก
methylmethacrylate, polycarbonate, polypropylene, polyethylene และ polytetrafluoroethylene
เพือ
 ให ้ได ้การติดตัง ทีม
 ป
ี ระสิทธิภาพสูง หากจะใช ้กับวัสดุเหล่านีค
 วรทําการทดลองก่อนการใช ้จริง
• ไม่แนะนํ าให ้ใช ้กับทองเหลือง ทองแดง แมกนีเซียม สังกะสี แผ่นกาวาไนท์ โลหะ หรือพืน
 ผิว
ั
ทีส
 มผัสกับกรดอ่อน
• บุคคลทีม
 บ
ี าดแผลไม่ควรสัมผัสซิลโิ คนโดยตรง
• ควรเก็บในอุณหภูมท
ิ ต
ี ํา กว่า 32๐ Cในทีแ
 ห ้ง
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วิธก
ี ารเตรียมผิวว ัสดุและวิธก
ี ารติดตงั) :
1. ลอกวัสดุยาแนวเดิมออก ทําความสะอาดให ้แห ้งปราศจาก ความมัน , คราบฝุ่ น และคราบสบูอ
่ อก
2. ตัดปลายท่อซิลโิ คนให ้ได ้มุม 45 องศา และขนาดท่อตามต ้องการ ทํ าการเจาะฟอยล์ภายในหลอดและใส่
หลอดลงในปื นยิงยาแนว
3. ยิงยาแนวเพือ
 ทําการอุดปิ ดช่องว่าง
้อุ
4. ใช ปกรณ์ปาดเนือยาแนวเพือ
 ให ้เกิดความเรียบ
5. ทําความสะอาดยาแนว ก่อนทีว ัสดุจะแห ้งตัว
6. ยาแนวจะแห ้งภายในเวลา 24 ชัว โมง ในบริเวณทีม
 อ
ี ากาศถ่ายเทสะดวก
7. เมือ
 ใช ้ในยางทีม
 ค
ี วามแข็ง หรือบนผิวพลาสติก ควรขัดพืน
 ผิวให ้หยาบเพือ
 การยึดเกาะทีด
 ี
 ม 2 วัสดุเข ้าด ้วยกัน ยึดให ้แน่นจนกระทังซิลโิ คนแห ้ง
8. เมือ
 ใช ้ซิลโิ คนเชือ
9. เมือ
 ใช ้ซิลโิ คนทําแบบขึน
 รูปแทนยาง ควรใช ้กระดาษทีม
 ค
ี วามมันเพือ
 ป้ องกันการติดของวัสดุทเี ป็ นแบบ
10. ทําการปิ ดปากหลอดทีเ ปิ ด เพือ
 เก็บไว ้ใช ้งานครัง ต่อไป
ิ สแ
์ ละเคมี :
ข้อมูลทางฟิ สก
Polymer:
Tooling Time:
Tack Free Time:
Dynamic Joint Movement:
Paintable:
Odor:
Consistency:
Specific Gravity:
Solids:
Density:
Temperature Service Range:
Temperature Application Range:
Freeze Thaw Stable:
Shelf Life:
Coverage:
2.8 fl. oz.:
MSDS No:

Silicone Rubber
5-10 Minutes
10-25 Minutes
±25%
No
Vinegar-like
Smooth, Gunnable Paste
1.03 ±-0.01
97.0% ±-1.0% by weight
8.6 lbs./gallon
-40๐F to 400๐F (after full cure)
-35๐F to 140๐F
Yes
1 Year
10.1 fl. oz.: 55 linear ft. at a 3/16" bead size
15 linear ft. at a 3/16” bead size
00680

EGISPRO

