
ผลิตภัณฑคุณภาพสูง

เฉดสี ใส

เนื้อสี (%โดยปริมาตร) 60 ± 2

จุดวาบไฟ 27ºซ. ± 2

ระดับความเงา เงามาก

อายุการใชงานหลังผสม(ท่ี 23 o ซ.) 1 - 2 ช่ัวโมง

อายุการเก็บรักษา(ท่ีรมอุณหภูมิปกติ) 12 เดือน

ระยะเวลาแหง

ความทนตอน้ํา ดีเยี่ยม

ความทนทานตอตัวทําละลาย ดีเยี่ยม * การระบายอากาศที่ดี

ความทนทานตอสารเคมี ดีเยี่ยม * ความหนาของฟลมสีที่แนะนํา

ความยืดหยุน ดี * ระบบสีชั้นเดียวบนพ้ืนผิวมาตรฐาน

คุณสมบัติในการใชงาน อุณหภูมิของพ้ืนผิว 10°ซ 23°ซ 40°ซ

ระยะเวลาแหงตัวท่ีผิวหนา 8 ช่ัวโมง 5 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง

ระยะเวลาแหงแข็ง 24 ช่ัวโมง 20 ช่ัวโมง 14 ช่ัวโมง

ระยะเวลาแหงตัวอยางสมบูรณ 14 วัน 7 วัน 5 วัน

ระยะเวลากอนทาทับช้ันถัดไป (ไมตํ่ากวา) 10 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง

เบเยอร ฟลอราการด 1100 เปนสีอีพ็อกซี่ชนิด 2 สวนผสม

เปนสีชนิดใส สําหรับรองพ้ืน พ้ืนผิวที่เปนปูนและคอนกรีต

ชวยเพ่ิมการยึดเกาะระหวางสีทับหนากับพ้ืนผิวไดดี และ

ใชกับพ้ืนผิวที่มีความชื้นได

ใชเปนสีรองพ้ืนบนคอนกรีต ปูนฉาบ ซึ่งทับหนาไดดวยสี

อีพอกซี่ ดูราการด ยึดเกาะดีสําหรับพ้ืนผิวที่มีความชื้น

คุณสมบัติสําคัญ

ใชเปนสีรองพ้ืนบนคอนกรีต ปูนฉาบ มีคุณสมบัติในการยึด

เกาะฝุนผง และแทรกซึมไดดี ยึดเกาะดีสําหรับพ้ืนผิวที่มี

ความชื้น เวลาในการแหงตัวโดยทั่วไปมีความสัมพันธกับระบบการระบายอากาศ อุณหภูมิ รวมไปถึง

ความหนาและจํานวนชั้นของฟลม ขอมูลที่เห็นอยูภายใตเง่ือนไขตอไปนี้ คือ

ขอมูลวิชาการ

เบเยอร ฟลอราการด 1100

รายละเอียดผลิตภัณฑ คุณสมบัติทางกายภาพ

(BEGER FLOORAGUARD 1100)

สีอีพอกซ่ีชนิด 2 สวน สีรองพ้ืนปูนสําหรับงานพ้ืน

ระยะเวลากอนทาทับช้ันถัดไป (ไมตํ่ากวา) 10 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง

ระยะเวลากอนทาทับช้ันถัดไป (ไมเกิน)1 30 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง 18 ช่ัวโมง

ระบบสีแนะนํา

ระบบปองกันฝุน :

เบเยอร ฟลอราการด 1100 1 x 100 ไมครอน(ฟลมสีแหง)

เม่ือตองการพ้ืนผิวใส :

เบเยอร ฟลอราการด 1100 1 - 2 x 100 ไมครอน(ฟลมสีแหง)

เม่ือตองการเฉดสี : ความหนาฟลมและอัตราการปกคลุม ไมนอยกวา ไมเกิน แนะนํา

เบเยอร ฟลอราการด 1100 1 - 2 x 100 ไมครอน(ฟลมสีแหง) ความหนาฟลมสีแหง , ไมครอน 100 200 150

ดูราการด 1 - 2 x 50 ไมครอน(ฟลมสีแหง) ความหนาฟลมสีเปยก , ไมครอน 167 333 250

ดูราเทน 1 x 40 ไมครอน(ฟลมสีแหง) ทาไดเนื้อท่ีตามทฤษฎี , ตรม. ตอลิตร 6.2 3.1 4.1

ระบบงานพ้ืน : ทาไดเนื้อท่ีตามทฤษฎี , ตรม. ตอแกลลอน 23.5 11.7 15.5

เบเยอร ฟลอราการด 1100 1 - 2 x 100 ไมครอน(ฟลมสีแหง)

เบเยอร ฟลอราการด 51 1000 - 3000 ไมครอน(ฟลมสีแหง)

ระบบอื่นๆ สามารถนํามาใชงานได ขึ้นอยูกับพ้ืนที่การใชงาน

การเตรียมพ้ืนผิว

พ้ืนผิวคอนกรีต

สภาพแวดลอมขณะใชงาน

อีพอกซี่ ดูราการด ยึดเกาะดีสําหรับพ้ืนผิวที่มีความชื้น

เพ่ิมการยึดเกาะดีระหวางคอนกรีตเกากับคอนกรีตใหม

ตองขัดผิวใหหยาบ หรือลางทําความสะอาดพ้ืนผิวดวยสารละลายกรดเกลือไฮโดรคลอริค ท่ีมีความเขมขน 10%

แลวลางออกดวยน้ํา

อุณหภูมิของพ้ืนผิวไมควรตํ่ากวา 15 o ซ. และสูงกวาจุดน้ําคางในอากาศอยางนอย 3 o ซ. โดยการวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธรอบๆ บริเวณท่ีทํางาน

1. พ้ืนผิวตองปราศจากฝุนชอลกและสิ่งปนเปอนตางๆ กอนทํางานสี เพ่ือใหการยึดเกาะ

ระหวางชั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรพนสีชั้นถัดไปกอนที่ฟลมสีชั้นเดิมจะแหงสนิท ขอมูลนี้

เปนเพียงแนวทางเพ่ือใชในการทํางานเทานั้น ระยะเวลาในการแหงตัว ระยะเวลากอนทาทับ

ชั้นถัดไปอาจนอยกวาหรือมากกวาที่ระบุ ขึ้นอยูกับปจจัยและสิ่งแวดลอมตางๆ หลายประการ

เชนความหนาของฟลมสี ระบบการระบายอากาศ ความชื้น อายุการใชงานของระบบสีเดิม

ความทนทานตอสภาพตางๆ

พ้ืนผิวตองแหง สะอาด ปราศจากส่ิงปนเปอนอื่นๆ พ้ืนผิวท่ีดี ควรเปนไปตามมาตรฐาน ISO 8504 คอนกรีต ควรแหงตัวดี แข็งแรง ใหกําจัดส่ิงสกปรกตางๆ

โดยการขัดเบาๆ หรือฉีดพนดวยน้ําแรงดันสูง (ประมาณ 150 บาร) ช้ินงานท่ีสึกหรอใหซอมโปวอุดรอยแตกใหเรียบรอยกอน พ้ืนผิวอื่นๆ : หากตองการ

เคลือบบนพ้ืนผิวอื่นๆ กรุณาติดตอแผนกบริการดานเทคนิค

ความช้ืนในพ้ืนผิวไมควรเกิน 14 % โดยน้ําหนัก

อุณหภูมิของพ้ืนผิวไมควรตํ่ากวา 15 o ซ. และสูงกวาจุดน้ําคางในอากาศอยางนอย 3 o ซ. โดยการวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธรอบๆ บริเวณท่ีทํางาน

สี ระบบการระบายอากาศท่ีดีจะทําใหการแหงตัวสมบูรณฟลมสีช้ันบนไมควรสัมผัสกับน้ํามัน สารเคมี หรือแรงดันเชิงกล จนกวาจะแหงตัวสมบูรณ กอน

การทํางานสี ดังนั้นความช้ืนสัมพัทธในอากาศไมควรเกิน 85%



อุปกรณใชเคลือบ

การพน เคร่ืองพนระบบสูญญากาศ หรือลูกกล้ิง

แปรง เหมาะสําหรับพ้ืนท่ีขนาดเล็ก หรือมุมอับ ควรทําความหนาฟลมสีแหง ใหไดตามท่ีกําหนด

ขอมูลสําหรับการพนโดยเคร่ืองพนระบบสูญญากาศ

แรงดันหัวพน 15 เม็กกะปาสคาล (150 กิโลปาสคาล/ตารางเซ็นติเมตร , 2100 ปอนดตอตารางนิ้ว)

ขนาดของหัวพน 0.63 - 1.09 มิลลิเมตร (0.025-0.043 นิ้ว)

มุมการพน 65-80 องศา

ไสกรอง ตรวจดูวาไสกรองจะตองแหงสะอาดดี

ระบบการใชงาน

อัตราสวนผสม(โดยน้ําหนัก) 1 สวนของเนื้อสีสวน เอ กับ 1 สวนของน้ํายาทําใหแข็งสวน บี

ทินเนอร / คลีนเนอร เบเยอรทินเนอร เบอร M-68

เจือจางดวยทินเนอร 0 - 10% (โดยปริมาตร)

หมายเหตุ * อุณหภูมิที่เหมาะสมในการผสมเนื้อสีกับน้ํายาไมควรตํ่ากวา 15°ซ., การเติมสารทําละลายจะทําใหความหนืดอยูในระดับที่เหมาะสม

* การเติมสารทําละลายมากเกินไป จะทําใหสีไหลยอย และแหงชา

* การเติมสารทําละลาย ควรทําหลังจากผสมเนื้อสีและน้ํายาทําใหแข็งแลว

การจัดเก็บรักษา

สินคาควรเก็บในท่ีรมแหงไมรอน ไมใหถูกแสงแดด ปดฝาแนน และมีอากาศถายเทท่ีดี

การขนยาย

ควรขนยายดวยความระมัดระวัง กวนสีใหเขากันดีกอนใชงาน

ขนาดบรรจุ

3.785 ลิตร และ 18.925 ลิตร

ขอควรระวัง

เก็บใหหางมือเด็ก

ควรหลีกเล่ียงการเก็บใกลแหลงกําเนิดความรอน เปลวไฟ ประกายไฟ และไมใหถูกแสงแดด

เก็บใหหางจากน้ําหรือบริเวณท่ีมีความช้ืน

เม่ือเทออกมาใชบางสวน ควรใชใหหมดในคราวเดียวกัน และหามเทสวนท่ีเหลือกลับในกระปองท่ียังมีสีอยู

ความปลอดภัยและสุขอนามัย
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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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กรุณาดูขอควรระวังท่ีติดไวบนบรรจุภัณฑ การพนสีควรทําในท่ีท่ีอากาศถายเทสะดวก อยาสูดหายใจละอองของสี ควรใสหนากากเม่ือพนสี และพยายาม

หลีกเล่ียงไมใหสีถูกผิวหนัง ถาสีหกใสผิวหนังควรลางดวยน้ําสะอาดกับสบูทันที หากสีเขาตาควรลางดวยน้ําสะอาด และปรึกษาแพทย รายละเอียดดาน

ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑ ระบุไวในขอมูลดานความปลอดภัย ดูขอมูลเพ่ิมเติมท่ี www.beger.co.th , e-mail: marketing@beger.co.th



High Performance

Colour Transparent

Solids (vol %) 60 ± 2

Flash point 27ºC ± 2

Gloss Glossy

Pot life (23°C) 1 - 2 hours

Shelf Life (Under normal condition) 12 months

Drying time

* Good ventilation (Outdoor exposure or free circulation of air)

* Typical film thickness

* One coat on top of inert substrate

Water resistance Excellent

Solvent resistance Excellent Substrate temperature 10°C 23°C 40°C

Chemical resistance Excellent Surface dry 8 h 5 h 3 h

Flexibility Good Through dry 24 h 20 h 14 h

Cured 14 d 7 d 5 d

Dry to recoat, minimum 10 h 6 h 4 h

Dry to recoat, maximum 1 30 h 24 h 18 h

It is used as a sealer/primer on concrete and other

masonry surfaces with excellent penetrating

properties as part of a suitable protective coating

system. Excellent adhesion on wet concrete .

Applications

Drying times are generally related to air circulation, temperature, film

thickness and number of coats, and will be affected correspondingly. The

figures given in the table are typical with:

Beger Flooraguard 1100 is a two-pack, transparent

epoxy sealer , used to promote adhesion between

Topcoat products and the parent concrete substrate.

Can also be applied directly onto damp green

concrete thereby aiding the curing process.

Technical Data Sheet

BEGER FLOORAGUARD 1100

2 Packs Epoxy : Self-Levelling Epoxy Primer

Sealer on concrete masonry, normally under Epoxy

Product Description Physical properties

Features and Benefits

Dry to recoat, maximum 30 h 24 h 18 h

As dust binder :

Beger Flooraguard 1100 1 x 100 µm (Dry Film Thickness)

For transparent finish :

Beger Flooraguard 1100 1 - 2 x 100 µm (Dry Film Thickness)

For coloured finish :

Beger Flooraguard 1100 1 - 2 x 100 µm (Dry Film Thickness)

DuraGuard 1 - 2 x 50 µm (Dry Film Thickness) Film thickness and spreading rate Minimum Maximum Typical

Durathane 1 x 40 µm (Dry Film Thickness) Film thickness, dry (µm) 100 200 150

For Self-Levelling : Film thickness, wet (µm) 167 333 250

Beger Flooraguard 1100 1 - 2 x 100 µm (Dry Film Thickness) Theoretical spreading rate (m2/l) 6.2 3.1 4.1

Beger Flooraguard 51 1000-3000 µm (Dry Film Thickness) Theoretical spreading rate (m2/Gal.) 23.5 11.7 15.5

Other systems may be specified, depending on area of use

Surface preparation

Other surfaces : The coating may be used on other substrates. Please contact Beger office for more information.

Concrete

Typical paint system

Concrete substrates must be fully cured, sound, clean, dry and free from any form of contamination such as laitance, loose particles, oil,

grease, curing compounds, shuttering oil, algae growth etc. Recommended pre-treatment methods are light grit blasting or high pressure

water jetting (approx' 150 bars). Unsound concrete, blowholes, pinholes and other surface defects should be repaired using approved

repair products/systems.

Recommended pre-treatment methods are light grit blasting or clean with Hydrochloric acid Solution 10% and

clean with water.

The given data must be considered as guidelines only. The actual drying

time/times before recoating may be shorter or longer, depending on film

thickness, ventilation, humidity, underlying paint system, requirement for

early handling and mechanical strength etc. A complete system can be

described on a system sheet, where all parameters and special conditions

could be included.

Sealer on concrete masonry, normally under Epoxy

System or as a dust-binder on concrete. Suitable for

damp substrate . And promote adhesion for new and

old concrete .
1. Provided the surface is free from chalking and other contamination prior

to application, there is normally no overcoating time limit. Best intercoat

adhesion occurs, however, when the subsequent coat is applied before

preceding coat has cured. If the coating has been exposed to direct sunlight

for some time, special attention must be paid to surface cleaning and

mattening/removal of the surface layer in order to obtain good adhesion.



Condition during application

The surrounding air must have a relative humidity not exceeding 85 %.

The surface must be clean, dry, and moisture not exceed 14 %.

Application methods

Spray Use airless spray or roller

Brush

Other For use on new concrete, apply as soon as practically possible to the freshly placed concrete.

One coat applied at 100 microns D.F.T. is sufficient to effectively cured normal concrete.

Two coats applied at right angles can be considered if the subsequent floor coating

is to be applied within the normal curing period.

Guiding data airless spray

Pressure at nozzle 15 MPa (150 kp/cm², 2100 psi).

Nozzle tip 0.025'' - 0.043'' (0.63 mm - 1.09 mm).

Spray angle 65 - 80°

Filter Check to ensure that filters are clean.

Application data

Mixing ratio (Weight) 1 parts Comp. A ( base) to be mixed thoroughly with 1 part Comp. B (curing agent)

Thinner/Cleaner Beger Thinner No. M-68

The temperature of the substrate should be minimum +15°C and at least 3°C above the dew point of the air, temperature and relative

humidity measured in the vicinity of the substrate. Good ventilation is required in confined areas to ensure proper drying. The coating

should not be exposed to oil, chemicals or mechanical stress until fully cured.

Recommended for stripe coating and small areas, care must be taken to achieve the specified dry

film thickness.

Thinner/Cleaner Beger Thinner No. M-68

Dilute with Thinner 0 - 10% (By Volume)

Note

* Too much solvent results in lower sag resistance and slower cure.

* If extra solvent is necessary, this should be added after mixing of the two components.

Storage

Handling

Handle with care. Stir well before use.

Packing size

3.785 L and 18.925 L

Cautions

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

Health and safety
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TECHNICAL DATA SHEET: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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For detailed information on the health and safety hazards and precautions for use of this product, we refer to the Material Safety Data

Sheet. Visit our website at www.beger.co.th , e-mail: marketing@beger.co.th

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.

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.

* The temperature of the mixture of base and curing agent is recommended to be

at least 15°C, otherwise extra solvent may be required to obtain correct viscosity.

notice.
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