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DAP® Waterproof Roof Sealant
•
•
•
•
•

สําหรับจะซ่อมรอยรัวหลังคา
สามารถติดตัง ได ้ในพืน
 ทีเ ปี ยกหรือแห ้ง
มีความคงทนและยืดหยุน
่ สูง
ทนต่อสภาพอากาศ
สําหรับใช ้ภายนอก

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์ :
DAP® Waterproof Roof Sealant คือ ยาแนวแบบนํ ามันดิบ (ยางมะตอย) มีคณ
ุ ภาพสูง ไม่หลุดล่อน
 มีการยึดเกาะสูง
หรือทําให ้เกิดฟองอากาศ เหมาะสําหรับซ่อมรอยรัวหลังคา สามารถป้ องกันอากาศและความชืน
และป้ องกันแสง UV ทนต่อสภาวะอากาศยาวนาน เนืองจากสภาพอากาศทีท
 ําให ้เกิดรอยแตก รอยแยก ไม่หลุด
ลอก สูตรป้ องกันนํ าซึม ป้ องกันรอยแตก รอยแยก และไม่หลุดลอก สามารถใช ้งานได ้ในขณะผิวแห ้งและผิวเปี ยก
สําหรับซ่อมในกรณีฉุกเฉิน
ข้อเสนอแนะ:

เหมาะสําหรับการยิงและการปิ ดรอยต่อ :
•
•
•
•

กระเบือ
 งลอนหลังคา
พืน
 ผิวยางมะตอย
ปล่องไฟ
หลังคา/ท่อ

เหมาะสําหรับวัสดุ :
• ไม ้
• อิฐก ้อน

•
•
•
•

หินตกแต่งพืน
 ผนั ง
ข ้อต่อหน ้าจัว
รางนํ า
แผ่นไม ้มุงหลังคา

• ไฟเบอร์กลาส
• โลหะ

• ซ่อมหลังคาทีม
 รี อยรัวเล็กน ้อย

• แอสฟั ลต์ (ยางมะตอย)

เพือ
 การใช้งานให้มป
ี ระสิทธิภาพ :
• การติดตัง ต ้องติดตัง ในอุณหภูมไิ ม่น ้อยกว่า 5๐C
• ไม่เหมาะสําหรับพืน
 ที ทีม
 น
ี ํ าขัง
• สําหรับรอยต่อทีไ ม่เกิน 3/8” ถ ้ารอยต่อมีขนาดเกิน 3/8” ควรใช ้ Backer rod
• ไม่ควรเก็บในอุณหภูมท
ิ รี ้อนหรือเย็นเกินไป
วิธก
ี ารเตรียมผิวว ัสดุและวิธก
ี ารติดตงั% :
1. ทําการย ้ายคอนกรีตทีเ สียหายออกจากพืนผิว และทําความสะอาดพืน
 ผิวเพือ
 ไม่ให ้มีฝุ่นละอองหรือคราบ
นํ ามัน
2. สําหรับพืน
 ผิวทีเ ปี ยก ให ้ทําการเช็ดพืน
 ผิวให ้แห ้ง
3. ตัดปลายท่อซิลโิ คลนให ้ได ้มุม 45 องศา
4. ทําการเจาะฟอยล์ด ้านใน
5. นํ าหลอดยาแนวใส่ลงในปื นยิงยาแนว
6. ทําการยิงยาแนวเพือ
 อุดปิ ดช่องว่าง
7. ทําความสะอาดยาแนว ก่อนทีว ัสดุจะแห ้งตัว
8. ทาสีทับได ้หลังจากติดตัง แล ้ว 1 ชัว โมง แนะนํ าให ้ใช ้สีทม
ี ค
ี ุณภาพ หรือ นํ ามันดิบ (ยางมะตอย) โดยทํา
การ Coating 2 รอบ
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ข้อมูลทางฟิ สิกส์และเคมี :
Vehicle:
Tack Free:
Full Cure:
Service Temperature Range (cured sealant):
Application Temperature Range:
Coverage:
Odor:
Consistency:
Volatile:
Pigment:
Flash Point:
Specific Gravity:
Solids:
Weight per Gallon:
Shelf Life:
MSDS No.:

Asphalt
1 hour
2 – 4 weeks depending on temperature, humidity and
depth of fill
-40ºF to 180ºF
40ºF to 120ºF
56 linear feet at a 3/16” bead
Asphaltic
Gun grade
Mineral Spirits
Inert Fillers
163ºF
1.6 ± 0.05
87 ± 2% by weight
13.6 ± 0.2
12 months
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