
ผลิตภัณฑคุณภาพสูง

เฉดสี ขาว 

และ ตามแค็ตตะล็อก

เนื้อสี (%โดยปริมาตร) 55 ± 2

จุดวาบไฟ 27ºซ. ± 2

ระดับความเงา เงามาก

อายุการใชงานหลังผสม(ท่ี 23 o ซ.) 8 ช่ัวโมง
อายุการเก็บรักษา(ท่ีรมอุณหภูมิปกติ) 12 เดือน
ระยะเวลาแหง

ความคงทนของความเงา พอใช
ความทนตอน้ํา ดีมาก * การระบายอากาศที่ดี
ความทนตอการขัดถู ดีมาก * ความหนาของฟลมสีที่แนะนํา
ความทนทานตอตัวทําละลาย ดีเยี่ยม * ระบบสีชั้นเดียวบนพ้ืนผิวมาตรฐาน
ความทนทานตอสารเคมี ดีเยี่ยม
ความยืดหยุน ดี

อุณหภูมิของพ้ืนผิว 10°ซ 23°ซ 40°ซ
ระยะเวลาแหงตัวท่ีผิวหนา 5 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง
ระยะเวลาแหงแข็ง 16 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง 5 ช่ัวโมง
ระยะเวลาแหงตัวอยางสมบูรณ 14 วัน 7 วัน 3.5 วัน
ระยะเวลากอนทาทับช้ันถัดไป (ไมตํ่ากวา) 16 ช่ัวโมง 12 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง
ระยะเวลากอนทาทับช้ันถัดไป (ไมเกิน)1

รัสทการด 1 x 150 ไมครอน(ฟลมสีแหง)

ดูราการด 2 x 50 ไมครอน(ฟลมสีแหง)

หรือ

เอ็ม การด เรด ออกไซด 1 x 50 ไมครอน(ฟลมสีแหง) ความหนาฟลมและอัตราการปกคลุม ไมนอยกวา ไมเกิน แนะนํา

ดูราการด เอชบี 1 x 100 ไมครอน(ฟลมสีแหง) ความหนาฟลมสีแหง , ไมครอน 40 60 50

ดูราการด 1 x 50 ไมครอน(ฟลมสีแหง) ความหนาฟลมสีเปยก , ไมครอน 75 110 90

สําหรับคอนกรีต : ทาไดเนื้อท่ีตามทฤษฎี , ตรม. ตอลิตร 14.2 9.0 11.0

ซี การด ซีลเลอร 1 x 50 ไมครอน(ฟลมสีแหง) ทาไดเนื้อท่ีตามทฤษฎี , ตรม. ตอแกลลอน 53.7 34.0 41.6

ดูราการด 2 x 50 ไมครอน(ฟลมสีแหง)

ระบบอื่นๆ สามารถนํามาใชงานได ข้ึนอยูกับพ้ืนที่การใชงาน

การเตรียมพ้ืนผิว

เหล็กท่ีไมมีการเคลือบสี

เหล็กท่ีมีการเคลือบสีรองพ้ืน พ้ืนผิวสีรองพ้ืน และสีรองพ้ืนชอพไพรเมอรตองแหงสะอาด และไมเกิดความเสียหาย

พ้ืนผิวท่ีมีการเคลือบสี

พ้ืนผิวอื่นๆ หากตองการเคลือบบนพ้ืนผิวอื่นๆ กรุณาติดตอแผนกบริการดานเทคนิค

ขอมูลวิชาการ

ดูราการด  
สีอีพอกซ่ีชนิด 2 สวน

รายละเอียดผลิตภัณฑ คุณสมบัติทางกายภาพ

สีดูราการด เปนสีอีพ็อกซี่ชนิด 2 สวนผสม  
คุณภาพสูง ใชเปนสีทับหนา ที่มีความเงาสูง เหมาะ
สําหรับปกปองเหล็กใหมีความคงทนสูง

คุณสมบัติสําคัญ

ใชเปนสีทับหนาบนพ้ืนผิวเหล็ก รวมทั้งพ้ืนผิวคอนกรีต

เวลาในการแหงตัวโดยทั่วไปมีความสัมพันธกับระบบการระบายอากาศ อุณหภูมิ รวมไปถึง
ความหนาและจํานวนชั้นของฟลม ขอมูลที่เห็นอยูภายใตเง่ือนไขตอไปนี้ คือ

คุณสมบัติในการใชงาน

เหมาะสําหรับเปนสีทับหนาในระบบอีพอกซี่โครงสราง
เหล็กทั่วไป พ้ืนผิวคอนกรีต แทงค ทอ และโรงงานเคมี

1. พ้ืนผิวตองปราศจากฝุนชอลกและสิ่งปนเปอนตางๆ กอนทํางานสี เพ่ือใหการยึดเกาะ
ระหวางชั้นมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ควรพนสีชั้นถัดไปกอนที่ฟลมสีชั้นเดิมจะแหงสนิท ขอมูลนี้
เปนเพียงแนวทางเพ่ือใชในการทํางานเทานั้น ระยะเวลาในการแหงตัว ระยะเวลากอนทาทับ
ชั้นถัดไปอาจนอยกวาหรือมากกวาที่ระบุ ข้ึนอยูกับปจจัยและสิ่งแวดลอมตางๆ หลายประการ 
เชนความหนาของฟลมสี ระบบการระบายอากาศ ความชื้น อายุการใชงานของระบบสีเดิม 
ความทนทานตอสภาพตางๆ

ระบบสีแนะนํา

พ้ืนผิวตองแหง สะอาด ปราศจากส่ิงปนเปอนอื่นๆ พ้ืนผิวท่ีดี ควรเปนไปตามมาตรฐาน ISO 8504.

การทําความสะอาด : ใชเคร่ืองมือกลขัดทําความสะอาดใหไดรับ St 2, ปราศจากขุมสนิม (ISO 8501-1:2007). การ
เตรียมพ้ืนผิวท่ีดี (การพนทรายท่ีระดับ Sa 2 1/2) จะทําใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน.

ระบบสีเดิมไมเสียหาย สะอาดและแหง. สําหรับงานซอมแซมใหฉีดน้ําดวยแรงดันสูงท่ีระดับ WJ3 (NACE 
No.5/SSPC-SP 12) หรือขัดดวยเคร่ืองมือกลใหไดความสะอาดท่ีระดับ St 2 บริเวณท่ีเปนสนิม



สภาพแวดลอมขณะใชงาน

อุปกรณใชเคลือบ

การพน เคร่ืองพนระบบสูญญากาศ หรือธรรมดา

แปรง เหมาะสําหรับพ้ืนท่ีขนาดเล็ก หรือมุมอับ ควรทําความหนาฟลมสีแหง ใหไดตามท่ีกําหนด

ลูกกล้ิง

ขอมูลสําหรับการพนโดยเคร่ืองพนระบบสูญญากาศ

แรงดันหัวพน 15 เม็กกะปาสคาล (150 กิโลปาสคาล/ตารางเซ็นติเมตร , 2100 ปอนดตอตารางนิ้ว)
ขนาดของหัวพน 0.46 - 0.58 มิลลิเมตร (0.018-0.023 นิ้ว)
มุมการพน 40-80 องศา
ไสกรอง ตรวจดูวาไสกรองจะตองแหงสะอาดดี

ระบบการใชงาน

อัตราสวนผสม(โดยปริมาตร) 4 สวนของเนื้อสีสวน เอ กับ 1 สวนของน้ํายาทําใหแข็งสวน บี
เวลาท่ีรอใหเกิดการทําปฏิกิริยา 30 นาที

ทินเนอร / คลีนเนอร เบเยอรทินเนอร เบอร M-68
เจือจางดวยทินเนอร 0 - 10% (โดยปริมาตร)

หมายเหตุ * อุณหภูมิที่เหมาะสมในการผสมเน้ือสีกับน้ํายาไมควรตํ่ากวา 15°ซ., การเติมสารทําละลายจะทําใหความหนืดอยูในระดับที่เหมาะสม

* การเติมสารทําละลายมากเกินไป จะทําใหสีไหลยอย และแหงชา                           

* การเติมสารทําละลาย ควรทําหลังจากผสมเนื้อสีและน้ํายาทําใหแข็งแลว        

การจัดเก็บรักษา

สินคาควรเก็บในท่ีรมแหงไมรอน ไมใหถูกแสงแดด ปดฝาแนน และมีอากาศถายเทท่ีดี

การขนยาย

ควรขนยายดวยความระมัดระวัง กวนสีใหเขากันดีกอนใชงาน

ขนาดบรรจุ

3.785 ลิตร : 3.028 ลิตรของเนื้อสีสวนเอ และ 0.757 ลิตรของน้ํายาทําใหแข็งสวนบี
18.920 ลิตร : 15.136 ลิตรของเนื้อสีสวนเอ และ 3.784 ลิตรของน้ํายาทําใหแข็งสวนบี

ขอควรระวัง

เก็บใหหางมือเด็ก
ควรหลีกเล่ียงการเก็บใกลแหลงกําเนิดความรอน เปลวไฟ ประกายไฟ และไมใหถูกแสงแดด
เก็บใหหางจากน้ําหรือบริเวณท่ีมีความช้ืน
เม่ือเทออกมาใชบางสวน ควรใชใหหมดในคราวเดียวกัน และหามเทสวนท่ีเหลือกลับในกระปองท่ียังมีสีอยู

ความปลอดภัยและสุขอนามัย

Edition : 2009

อุณหภูมิของพ้ืนผิวไมควรตํ่ากวา 10 o ซ. และสูงกวาจุดน้ําคางในอากาศอยางนอย 3 o ซ. โดยการวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธรอบๆ บริเวณท่ี
ทํางานสี ระบบการระบายอากาศท่ีดีจะทําใหการแหงตัวสมบูรณ ฟลมสีช้ันบนไมควรสัมผัสกับน้ํามัน สารเคมี หรือแรงดันเชิงกล จนกวาจะแหงตัว
สมบูรณ การพนน้ําดวยแรงดันสูงบนพ้ืนผิวเหล็กจะทําใหพ้ืนผิวมีความช้ืน ดังนั้นความช้ืนสัมพัทธในอากาศไมควรเกิน 85% กอนการทํางานสี พ้ืนผิวไม
ควรมีความช้ืน เพราะจะทําใหเกิดรอยตอได

สามารถใชไดกับพ้ืนท่ีขนาดเล็ก ไมแนะนําใหใชกับการลงสีรองพ้ืนช้ันแรก ควรพึงระวังในการใชลูกกล้ิง เพ่ือใหไดความ
หนาฟลมสีแหงตามท่ีกําหนดไว

กรุณาดูขอควรระวังท่ีติดไวบนบรรจุภัณฑ การพนสีควรทําในท่ีท่ีอากาศถายเทสะดวก อยาสูดหายใจละอองของสี ควรใสหนากากเม่ือพนสี และ
พยายามหลีกเล่ียงไมใหสีถูกผิวหนัง ถาสีหกใสผิวหนังควรลางดวยน้ําสะอาดกับสบูทันที หากสีเขาตาควรลางดวยน้ําสะอาด และปรึกษาแพทย 
รายละเอยีดดานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑ ระบุไวในขอมูลดานความปลอดภัย ดูขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 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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