
ผลติภณัฑค์ณุภาพสงู

เฉดสี ขาว

และตามแคตตาลอ๊ก

เนือ้ส ี(%โดยปรมิาตร) 50 ± 2

จดุวาบไฟ 38
º
ซ. ± 2

ระดบัความเงา เงา

อายกุารใชง้านหลงัผสม(ที ่23 
o
 ซ.)

อายกุารเก็บรกัษา(ทีร่ม่อณุหภมูปิกต)ิ 12 เดอืน

ระยะเวลาแหง้

ความคงทนของความเงา ดี * การระบายอากาศทีด่ ี

ความทนตอ่การขดัถู ด ี * ความหนาของฟิลม์สที ีแ่นะน า

ความทนทานตอ่ตวัท าละลาย ดี * ระบบสชี ัน้เดยีวบนพืน้ผวิมาตรฐาน

ความทนทานตอ่สารเคมี ด ี

ความยดืหยุน่ ด ี

อณุหภมูขิองพืน้ผวิ 10°ซ 23°ซ 40°ซ

ระยะเวลาแหง้ตวัทีผ่วิหนา้ 2 ช ัว่โมง 1 ช ัว่โมง 0.5 ช ัว่โมง

ระยะเวลาแหง้แข็ง 10 ช ัว่โมง 6 ช ัว่โมง 3 ช ัว่โมง

ระยะเวลาแหง้ตวัอยา่งสมบรูณ์ 10 วนั 5 วนั 2 วนั

ระยะเวลากอ่นทาทบัช ัน้ถดัไป (ไมต่ า่กวา่) 12 ช ัว่โมง 8 ช ัว่โมง 4 ช ัว่โมง

ระยะเวลากอ่นทาทบัช ัน้ถดัไป (ไมเ่กนิ)

ส าหรบัพืน้ผวิเหล็ก :

เบเยอร ์ดรูาเมล ไพรเมอร ์ 1 x 50 ไมครอน(ฟิลม์สแีหง้)

เบเยอร ์ดรูาเมล ทอ๊ปโคท้ 2 x 50 ไมครอน(ฟิลม์สแีหง้)

ความหนาฟิลม์และอตัราการปกคลมุ ไมน่อ้ยกวา่ ไมเ่กนิ แนะน า

ความหนาฟิลม์สแีหง้ , ไมครอน 30 50 40

ความหนาฟิลม์สเีปียก , ไมครอน 70 90 80

ทาไดเ้นือ้ทีต่ามทฤษฎ ี, ตรม. ตอ่ลติร 15 9.0 11.3

ทาไดเ้นือ้ทีต่ามทฤษฎ ี, ตรม. ตอ่แกลลอน 56.8 34.1 42.6

ระบบอืน่ๆ สามารถน ามาใชง้านได ้ขึน้อยูก่บัพืน้ทีก่ารใชง้าน

การเตรยีมพืน้ผวิ

เหล็กทีไ่มม่กีารเคลอืบสี

เหล็กทีม่กีารเคลอืบสรีองพืน้ พืน้ผวิสรีองพืน้ และสรีองพืน้ช๊อพไพรเมอรต์อ้งแหง้สะอาด และไมเ่กดิความเสยีหาย

พืน้ผวิทีม่กีารเคลอืบสี

พืน้ผวิอ ืน่ๆ หากตอ้งการเคลอืบบนพืน้ผวิอืน่ๆ กรณุาตดิตอ่แผนกบรกิารดา้นเทคนคิ

สภาพแวดลอ้มขณะใชง้าน

ขอ้มลูวชิาการ

เบเยอร ์ดรูาเมล ทอ๊ปโคท้

รายละเอยีดผลติภณัฑ์ คณุสมบตัทิางกายภาพ

                                                                              (Beger Duramel Topcoat)

สทีบัหนา้ชนดิอลัคดิ

สดีรูาเมล ทอ๊ปโคท้ เป็นสทีบัหนา้ชนดิอลัคดิ ใหค้วาม

เงางาม และทนทานตอ่สภาพแวดลอ้ม สามารถ

ใชไ้ดท้ ัง้ภายนอกและภายใน

คณุสมบตัสิ าคญั

เวลาในการแหง้ตวัโดยท ัว่ไปมคีวามสมัพนัธก์บัระบบการระบายอากาศ อณุหภมู ิรวมไปถงึ

ความหนาและจ านวนช ัน้ของฟิลม์ ขอ้มลูทีเ่ห็นอยูภ่ายใตเ้ง ือ่นไขตอ่ไปนี ้คอื

คณุสมบตัใินการใชง้าน

ใหฟิ้ลม์สเีรยีบ เงางาม และทนทานตอ่

สภาพแวดลอ้มภายนอก

เหมาะส าหรบัเป็นสทีบัหนา้ของโครงสรา้งเหล็กใน

งานกอ่สรา้ง  งานซอ่มร ัว้เหล็ก

1. พืน้ผวิตอ้งปราศจากฝุ่ นชอลก์และสิง่ปนเป้ือนตา่งๆ กอ่นท างานส ีเพือ่ใหก้ารยดึเกาะ

ระหวา่งช ัน้มปีระสทิธภิาพยิง่ข ึน้ ควรพน่สชี ัน้ถดัไปกอ่นทีฟิ่ลม์สชี ัน้เดมิจะแหง้สนทิ ขอ้มลูนี้

เป็นเพยีงแนวทางเพือ่ใชใ้นการท างานเทา่น ัน้ ระยะเวลาในการแหง้ตวั ระยะเวลากอ่นทา

ทบัช ัน้ถดัไปอาจนอ้ยกวา่หรอืมากกวา่ทีร่ะบ ุขึน้อยูก่บัปจัจยัและสิง่แวดลอ้มตา่งๆ หลาย

ประการ เชน่ความหนาของฟิลม์ส ีระบบการระบายอากาศ ความชืน้ อายกุารใชง้านของ

ระบบสเีดมิ ความทนทานตอ่สภาพตา่งๆ

ระบบสแีนะน า

พืน้ผวิตอ้งแหง้ สะอาด ปราศจากสิง่ปนเป้ือนอืน่ๆ พืน้ผวิทีด่ ีควรเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8504.

การท าความสะอาด : ใชเ้ครือ่งมอืกลขดัท าความสะอาดใหไ้ดร้บั St 2, ปราศจากขมุสนมิ (ISO 8501-1:2007). การ

เตรยีมพืน้ผวิทีด่ ี(การพน่ทรายทีร่ะดบั Sa 2 1/2) จะท าใหม้ปีระสทิธภิาพสงูข ึน้.

ระบบสเีดมิไมเ่สยีหาย สะอาดและแหง้. ส าหรบังานซอ่มแซมใหฉ้ดีน า้ดว้ยแรงดนัสงูทีร่ะดบั WJ3 (NACE 

No.5/SSPC-SP 12) หรอืขดัดว้ยเครือ่งมอืกลใหไ้ดค้วามสะอาดทีร่ะดบั St 2 บรเิวณทีเ่ป็นสนมิ

อณุหภมูขิองพืน้ผวิไมค่วรต า่กวา่ 10 
o
 ซ. และสงูกวา่จดุน า้คา้งในอากาศอยา่งนอ้ย 3 

o
 ซ. โดยการวดัอณุหภมูแิละความชืน้สมัพทัธร์อบๆ บรเิวณที่

ท างานส ีระบบการระบายอากาศทีด่จีะท าใหก้ารแหง้ตวัสมบรูณ ์ฟิลม์สชี ัน้บนไมค่วรสมัผสักบัน า้มนั สารเคม ีหรอืแรงดนัเชงิกล จนกวา่จะแหง้ตวั

สมบรูณ ์การพน่น า้ดว้ยแรงดนัสงูบนพืน้ผวิเหล็กจะท าใหพ้ืน้ผวิมคีวามชืน้ ดงัน ัน้ความชืน้สมัพทัธใ์นอากาศไมค่วรเกนิ 85% กอ่นการท างานส ีพืน้ผวิ

ไมค่วรมคีวามชืน้ เพราะจะท าใหเ้กดิรอยตอ่ได้



อปุกรณใ์ชเ้คลอืบ

การพน่ เครือ่งพน่ระบบสญูญากาศ หรอืธรรมดา

แปรง เหมาะส าหรบัพืน้ทีข่นาดเล็ก หรอืมมุอบั ควรท าความหนาฟิลม์สแีหง้ ใหไ้ดต้ามทีก่ าหนด

ลกูกลิง้

ขอ้มลูส าหรบัการพน่โดยเครือ่งพน่ระบบสญูญากาศ

แรงดนัหวัพน่ 15 เม็กกะปาสคาล (150 กโิลปาสคาล/ตารางเซ็นตเิมตร , 2100 ปอนดต์อ่ตารางนิว้)

ขนาดของหวัพน่ 0.33 - 0.46 มลิลเิมตร (0.013-0.018 นิว้)

มมุการพน่ 40-80 องศา

ไสก้รอง ตรวจดวูา่ไสก้รองจะตอ้งแหง้สะอาดดี

ระบบการใชง้าน

อตัราสว่นผสม(โดยปรมิาตร) เป็นสสีว่นเดยีว

ทนิเนอร ์/ คลนีเนอร ์ เบเยอรท์นิเนอร ์เบอร ์M-11

เจอืจางดว้ยทนิเนอร ์ 0 - 10% (โดยปรมิาตร)

หมายเหตุ * อณุหภมูทิ ีเ่หมาะสมในการผสมเนือ้สกีบัน า้ยาไมค่วรต า่กวา่ 15°ซ., การเตมิสารท าละลายจะท าใหค้วามหนดือยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม

* การเตมิสารท าละลายมากเกนิไป จะท าใหส้ไีหลยอ้ย และแหง้ชา้                           

การจดัเก็บรกัษา

สนิคา้ควรเก็บในทีร่ม่แหง้ไมร่อ้น ไมใ่หถ้กูแสงแดด ปิดฝาแนน่ และมอีากาศถา่ยเททีด่ ี

การขนยา้ย

ควรขนยา้ยดว้ยความระมดัระวงั กวนสใีหเ้ขา้กนัดกีอ่นใชง้าน

ขนาดบรรจุ

3.785 ลติร

18.925 ลติร

ขอ้ควรระวงั

เก็บใหห้า่งมอืเด็ก

ควรหลกีเลีย่งการเก็บใกลแ้หลง่ก าเนดิความรอ้น เปลวไฟ ประกายไฟ และไมใ่หถ้กูแสงแดด

เก็บใหห้า่งจากน า้หรอืบรเิวณทีม่คีวามชืน้

เม ือ่เทออกมาใชบ้างสว่น ควรใชใ้หห้มดในคราวเดยีวกนั และหา้มเทสว่นทีเ่หลอืกลบัในกระป๋องทีย่งัมสีอียู่

ความปลอดภยัและสขุอนามยั

Edition : 2015

สามารถใชไ้ดก้บัพืน้ทีข่นาดเล็ก ไมแ่นะน าใหใ้ชก้บัการลงสรีองพืน้ช ัน้แรก ควรพงึระวงัในการใชล้กูกลิง้ เพือ่ใหไ้ด้

ความหนาฟิลม์สแีหง้ตามทีก่ าหนดไว้

กรณุาดขูอ้ควรระวงัทีต่ดิไวบ้นบรรจภุณัฑ ์การพน่สคีวรท าในทีท่ ีอ่ากาศถา่ยเทสะดวก อยา่สดูหายใจละอองของส ีควรใสห่นา้กากเมือ่พน่ส ีและ

พยายามหลกีเลีย่งไมใ่หส้ถีกูผวิหนงั ถา้สหีกใสผ่วิหนงัควรลา้งดว้ยน า้สะอาดกบัสบูท่นัท ีหากสเีขา้ตาควรลา้งดว้ยน า้สะอาด และปรกึษาแพทย ์

รายละเอยีดดา้นความปลอดภยัเกีย่วกบัการใชผ้ลติภณัฑ ์ระบไุวใ้นขอ้มลูดา้นความปลอดภยั ดขูอ้มลูเพิม่เตมิที ่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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BEGER Duramel Topcoat : BN 00/00


