Technical Data

Beger Skim Coat 101
For Exterior and Interior wall and ceiling
Product Description

Cementitious Acrylic base with fine filler
Physical properties
Colour

Beger Skim Coat 101 is Cementitious Acrylic
Base Skim for smooth fill wall and ceiling can
be applied to both interior and exterior
substrates. Apply in thin layer from 0.3 - 4.0 mm.

White Cream

Gloss

Matt

Solids (vol %)

40 ± 2

Dry Film Thickness

1 mm.

(Per 1 Coat)

Features and Benefits

Coverage :

0.5-0.8 Kgs

(At 1 Sq.m. per 1 mm. Thickness)

√ Apply thickness is from 0.3-4.0 mm.
√ Easy to apply

Drying Time (@ 25 oC) :
To touch

√ Excellent filling characteristics

Recoatability

√ Resists cracking

Pot Life (@ 25 oC) :

√ Designed for professionals

Mixed Cement

√ Resists peeling

Mixed Gypsum

30-60 Minutes
1-2 Hours
1-2 Hours
30 Minutes

√ Excellent adhesion

Shelf Life (Under normal condition)

12 Months

√ High Compresive Strength

Flash point

> 65ºC

√ Pleasing flat textured finish

Bonding Strength

√ Environmentally safe

7 days

> 9 N/mm2

√ Weathering resistant

28 days

> 11 N/mm2

√ Water resistant
√ Can show in cement texture or painting
Applications
Can be used both interior and exterior wall and
ceiling surfaces to fill and bridge cracks, voids,
and surface irregularities that exist in concrete,
cinder block, and rough masonry.
Recommended for service barracks, hospitals,
schools, industrial and commercial buildings.
Surface preparation
Surfaces to be coated must be clean, dry, and free of
wax, grease, dust, mildew, water soluble materials,
and scaling paint. Glossy areas should be dulled.
New plaster or masonry surfaces must be allowed to
cure before skimming. Poured and precast must be
allowed to cure for 60-90 days. Remove all loose
mortar, scale, efflorescence and dust. Surfaces must
be clean and reasonably dry.
Old surface should be primed with Chalking Sealer.

Compressive Strength
7 days

> 18 N/mm2

28 days

> 21 N/mm2

Typical paint system
Apply with Iron or Stainless Steel Trowel in thin
layer 1-2 coats and keep dry interval 1-2 Hours or
untill the first coat is dry.
On rough surface should be apply 2-3 coats.
Paintability : 3-7 days

Condition during application
Select a warm, clear and sunny day. Consult your
weather bureau to make sure there is no forecast of
rain. Keep rain- free for a minimum of six hours after
application.

Application methods

Storage

Mixing Ratio By Weight

Application

101

Concrete Wall
Gypsum Panel

1
1

Dilution
Cleaning of Tools

Tools

Cement Gypsum
1
0

0
0.5

No Add Water.

The product must be stored in accordance with
national regulations. Storage conditions are to keep
the containers in a dry, cool, well ventilated space
and away from source of heat and ignition.
Containers must be kept tightly closed.

Clean all tools and
application equipment with
water immediately after
use.
Apply the mixture to the
prepared substrate with
trowel or putty knife.

Handling

Packing size

Handle with care. Stir well before use.

Cautions

4 Kgs และ 20 Kgs Pail

Health and safety

Keep out of reach of children. Do not use or keep
near heat, sparks, flame or other source of ignition
and direct sun light. Keep away from water during
application.

Please observe the precautionary notices displayed
on the container. Use under well ventilated
conditions. Do not breathe or inhale mist. Avoid
skin contact. Spillage on the skin should
immediately be removed with suitable cleanser,
soap and water. Eyes should be well flushed with
water and medical attention sought immediately.
www.beger.co.th , e-mail: marketing@beger.co.th

DISCLAIMER
The information in this data sheet is given to the best of
our knowledge based on laboratory testing and practical
experience. However, as the product is often used under
conditions beyond our control, we cannot guarantee
anything but the quality of the product itself. We reserve
the right to change the given data without notice.
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ข้อมูลวิชำกำร

เบเยอร์ สกิมโค้ท 101
(Beger Skim Coat 101)

้ สมก ับซเี มนต์
อะคริลก
ิ ฉำบบำงใชผ

สำหร ับฉำบผน ังและฝ้ำ (ภำยนอก)
รำยละเอียดผลิตภ ัณฑ์
้ สมก ับซเี มนต์
เบเยอร์ สกิมโค้ท 101 เป็นอะคริลก
ิ ใชผ
สำหร ับฉำบผน ังและฝ้ำเพดำน ทงภำยในและ
ั้
ภำยนอก ฉำบได้บำง 0.3 - 4.0 มม.
คุณสมบ ัติสำค ัญ

คุณสมบ ัติทำงกำยภำพ
เฉดสี

ขำวครีม

ระด ับควำมเงำ

ด้ำน

้ ครีม (%โดยปริมำตร)
เนือ

40 ± 2

ควำมหนำฟิ ล์มเมือ
่ แห้ง

1 มม.

(ต่อกำรฉำบ 1 เทีย
่ ว)

√ ฉำบได้บำงถึง 0.3 - 4.0 มม.

อ ัตรำกำรใชง้ ำน

้
่ ไม่ด ึงมือ และทำงำนง่ำยขึน
√ ฉำบลืน
้ สม
ี องซเี มนต์ทใี่ ชผ
√ ได้ผวิ ทีเ่ รียบเนียน ตำมสข

(ต่อตำรำงเมตร ทีค
่ วำมหนำ 1 มม.)

่ ยประหย ัดเวลำทำงำน และลดต้นทุน
√ ชว
้ ผิวสูง ข ัดตกแต่งได้งำ
่ ย
√ ให้แรงยึดเกำะต่อพืน
ั้
องกำร โดยไม่หลุดล่อน
√ ฉำบได้หลำยชนตำมต้
ี ับได้
√ สำมำรถปล่อยเปลือย หรือทำสท
√ ทนทำนต่อสภำวะอำกำศ และแสงแดด

0.5-0.8 กก.

ระยะเวลำแห้ง (ที่ 25 oซ.)
ั ัสได้
แห้งสมผ

1/2-1 ชว่ ั โมง
1-2 ชว่ ั โมง

เวลำทีเ่ หมำะสมก่อนฉำบท ับ
อำยุกำรใชง้ ำนหล ังผสม(ที่ 25 ซ.)
o

ผสมก ับซีเมนต์

1-2 ชว่ ั โมง

่ั
ผสมก ับยิปซม

30 นำที

อำยุกำรเก็บร ักษำ(ทีร่ ม
่ อุณหภูมป
ิ กติ)

12 เดือน

จุดวำบไฟ

> 65ºซ.

ค่ำกำรยึดเกำะ
7 ว ัน

> 9 N/mm2

28 ว ัน

> 11 N/mm2

ควำมทนต่อแรงกดแตก

คุณสมบ ัติในกำรใชง้ ำน
สำหร ับงำนฉำบบำง เพือ
่ แก้ไขข้อบกพร่องของ
่ รอยเม็ดทรำย ปกปิ ดรอย
้ ผิวผน ังและฝ้ำ เชน
พืน
แตกลำยงำ หรือแก้ไขรอยตำมด ฟองอำกำศ แนว
ตะเข็บแบบของคอนกรีต ผสมได้ทงซ
ั้ เี มนต์ และยิป
่ ั หล ังจำกฉำบแล้ว จะได้พน
ซม
ื้ ผิวทีเ่ รียบเนียน พร้อม
ี รือตกแต่งอืน
สำหร ับกำรทำสห
่ ๆต่อไป

้ ผิว
กำรเตรียมพืน
้ ผิวต้องแข็งแรง สะอำดปรำศจำกฝุ่น ครำบนำ้ ม ัน สี
พืน
่ ั สิง่ สกปรกทีห
เศษปูนฉำบ เศษยิปซม
่ ลุดล่อนได้งำ
่ ย
นำ้ ยำทำแบบหรือนำ้ ยำบ่ม คอนกรีตหรือปูนฉำบใหม่ ต้อง
ทิง้ ให้แห้งอย่ำงน้อย 3 ถึง 7 ว ัน สก ัดหรือเจียร รอยตะเข็บ
ั น
แบบ หรือสนที
่ น
ู หนำเกินออกก่อนทำกำรฉำบ ในบริเวณ
ทีต
่ อ
้ งกำรฉำบ โดยพรมนำ้ ให้เปี ยกไว้กอ
่ น
ไม่เหมำะก ับงำนซ่อมรอยแตกร้ำวทีย
่ ังไม่หยุดร้ำว คือรอย
้
้
ร้ำวทีก
่ ว้ำงขึน หรือยำวขึนเรือ
่ ยๆ เช่น รอยต่อทีม
่ ก
ี ำร
เคลือ
่ นต ัว

7 ว ัน

> 18 N/mm2

28 ว ัน

> 21 N/mm2

ี นะนำ
ระบบสแ
้ ฉำบด้วยเกรียงเหล็กหรือสเตนเลส ในบริเวณ
สำมำรถขึน
ทีต
่ อ
้ งกำร โดยพรมนำ้ ให้เปี ยกไว้กอ
่ น
้ ฉำบได้หลำยครงั้ โดยฉำบบำงๆ กำรฉำบรอบ
สำมำรถขึน
้ ผิวก่อน เพือ
้ ฉำบ
แรก จะต้องอุดรูพรุนบนพืน
่ ให้กำรขึน
้ ควรฉำบอย่ำงน้อย 2 เทีย
รอบต่อไปง่ำยและเร็ วขึน
่ ว
เพือ
่ ให้พน
ื้ ผิวทีไ่ ด้เรียบเนียน
ั้ โดย
้ ผิวพรุน หรือหยำบมำกๆ อำจต้องฉำบ 2-3 ชน
ถ้ำพืน
ั้ ให้ฉำบเพียงบำงๆ เท่ำนน
ั้ ให้
แต่ละชน
ั้ กำรฉำบแต่ละชน
ั้
ทิง้ ระยะห่ำง 1-2 ชม. หรือจนกว่ำชนแรกจะแห้
ง
ทิง้ ไว้ให้แห้งอย่ำงน้อย 3-7 ว ัน ก่อนทำกำรตกแต่ง หรือ
ทำสีท ับ

ไม่เหมำะก ับงำนซ่อมรอยแตกร้ำวทีย
่ ังไม่หยุดร้ำว คือรอย
้ หรือยำวขึน
้ เรือ
ร้ำวทีก
่ ว้ำงขึน
่ ยๆ เช่น รอยต่อทีม
่ ก
ี ำร
เคลือ
่ นต ัว

ระบบกำรใชง้ ำน

สภำพแวดล้อมขณะใชง้ ำน

อ ัตรำสว่ นกำรผสม

ผสม สกิมโค้ท 101 ก ับซีเมนต์
่ ั ในสดส่
ั วน 1 ต่อ
หรือยิปซม
0.5-1 โดยนำ้ หน ัก

กำรผสม
ถ้ำผสมในปริมำณไม่มำกต่อ
้ ำรกวนด้วย
ครงั้ สำมำรถใชก
เกรียงได้ แต่ถำ้ ผสมใน
ปริมำณมำก ให้ใชเ้ ครือ
่ งกวน
ทีม
่ รี อบไม่เกิน 500 รอบต่อนำที

กำรเจือจำง

ห้ำมผสมนำ้ เพิม
่

ทำควำมสะอำด

เครือ
่ งมือ อุปกรณ์ภำยหล ังใช ้
งำน ให้ลำ้ งด้วยนำ้ สะอำด

้ ำบ
อุปกรณ์สำหร ับใชฉ

อุณหภูมท
ิ เี่ หมำะสมสำหร ับกำรทำงำน คือ 5 ถึง 35 องศำ
เซลเซียส ไม่ควรทำงำนกลำงแดดจ ัด หรือทำงำนบน
้ ผิวทีร่ อ
พืน
้ น เพรำะว ัสดุจะแห้งเร็ วเกินไป ทำให้ทำงำนไม่
ท ัน และอำจเกิดกำรแตกร้ำวได้ ระบบกำรระบำยอำกำศที่
้ ับบริเวณทีต
ดีจะทำให้กำรแห้งต ัวสมบูรณ์ ห้ำมใชก
่ อ
้ งแช่
นำ้ ตลอดเวลำ เช่น ถ ังเก็บนำ้

กำรจ ัดเก็บร ักษำ

สินค้ำควรเก็บในทีร่ ม
่ แห้งไม่รอ
้ น ไม่ให้ถก
ู แสงแดด ปิ ด
ฝำแน่น และมีอำกำศถ่ำยเททีด
่ ี

ขนำดบรรจุ
4 กิโลกร ัม และ 20 กิโลกร ัม

เกรียงเหล็ก หรือ สเตนเลส

กำรขนย้ำย

ควำมปลอดภ ัยและสุขอนำม ัย

ควรขนย้ำยด้วยควำมระม ัดระว ัง อย่ำให้ภำชนะบรรจุแตก
รว่ ั

ข้อควรระว ัง
เก็บให้หำ
่ งมือเด็ก ควรหลีกเลีย
่ งกำรเก็บใกล้แหล่งกำเนิด
ควำมร้อน เปลวไฟ ประกำยไฟ และไม่ให้ถก
ู แสงแดด เก็บ
้
ให้หำ
่ งจำกนำ้ หรือบริเวณทีม
่ ค
ี วำมชืน
้ ำงส่วน ควรใชใ้ ห้หมดในครำวเดียวก ัน
เมือ
่ เทออกมำใชบ
และห้ำมเทส่วนทีเ่ หลือกล ับในกระป๋องทีย
่ ังมีครีมอยู่

กรุณำดูขอ
้ ควรระว ังทีต
่ ด
ิ ไว้บนบรรจุภ ัณฑ์ ควรทำในทีท
่ ี่
อำกำศถ่ำยเทสะดวก อย่ำสูดหำยใจละอองของสำรเคมี
และพยำยำมหลีกเลีย
่ งไม่ให้ถก
ู ผิวหน ัง ถ้ำหกใส่ผวิ หน ัง
ควรล้ำงด้วยนำ้ สะอำดก ับสบูท
่ ันที หำกเข้ำตำควรล้ำง
ด้วยนำ้ สะอำด และปรึกษำแพทย์ รำยละเอียดด้ำนควำม
้ ลิตภ ัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้ำน
ปลอดภ ัยเกีย
่ วก ับกำรใชผ
ควำมปลอดภ ัย ดูขอ
้ มูลเพิม
่ เติมที่
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DISCLAIMER
The information in this data sheet is given to the best of
our knowledge based on laboratory testing and practical
experience. However, as the product is often used under
conditions beyond our control, we cannot guarantee
anything but the quality of the product itself. We reserve
the right to change the given data without notice.
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