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ป้องกันเพรยีงหรอืสาหรา่ย
ใตนํ้�าเกาะ

เอกสารขอ้มลูเทคนคิ

SeaQuantum X200

ลกัษณะของผลติภณัฑ์

เป็นสกีันเพรยีง art chemically hydrolysis silyl methacrylate acrylate ชนดิ 1 สว่นผสม มปีระสทิธภิาพการป้องกันเพรยีงที�เหนือกวา่ ทําให ้
ไดแ้รงเสยีดทานตํ�าเป็นพเิศษสําหรับตัวเรอื ที�ไม่มใีครเปรยีบเทยีบได ้มคีุณสมบัตใินการขัดผวิดว้ยตัวเองสงู (Self polishing) ทั �งแบบ
Predictable และ stable  ทําใหเ้พิ�มประสทิธภิาพของการเดนิเรอื ลดแรงเสยีดทานและไม่สญูเสยีความเร็ว พื�นผวิที�เรยีบตั �งแตต่น้ จะให ้
ประสทิธภิาพงานซอ่มเรอืที�ดเียี�ยม ใชเ้ป็นสทีับหนา้ ในสภาวะที�แชนํ่�าและฝังดนิเทา่นั�น ใชไ้ดก้ับงานที�พื�นผวิมอีณุหภูมติํ�ากวา่ 0 องศาเซลเซยีส

การใชง้านส ีSeaquantum X200 ควรปฏบิัตติามขอ้กําหนดการใชง้านของโจตัน- Hull Performance Solutions.

สําหรับคําแนะนําเพิ�มเตมิตดิต่อโจตัน

ไดร้บัการอนุมตัแิละใบรบัรอง

ผ่านการรับรอง IMO Antifouling System Convention AFS/CONF/26 + IMO MEPC.331(76).

เฉดสี
สแีดงเขม้, สแีดงออ่น

การใชง้านท ั�วไป

Marine:

ใชส้ําหรับทอ้งเรอืใตนํ้�า ทั �งงานเรอืต่อใหม่ และ dry docking ออกแบบมาเพื�อแกปั้ญหาสําหรับเรอื ที�ต อ้งการเพิ�มสมรถนะการขับเคลื�อนของตัว
เรอื และประหยัดนํ�ามัน ผลติภัณฑน์ี�ไดร้ับการออกแบบสําหรับการใชง้านยาวนานถงึ 90 เดอืน เพื�อใหร้ะบบการทาสสีมบูรณ์

การคา้โดยท ั�วไป

ออกแบบสําหรับทั �ง งาน global และการใกลช้ายฝั�ง ที� exposure ในทะเลหรอืนํ�าสะอาด ในระหวา่งการต่อใหม่

โปรดตดิต่อเจ า้หนา้ที�หากทา่นตอ้งการใบรับรอง หรอืหนังสอืรับรองเพิ�มเตมิ

Antifouling. ป้องกนัเพรียง.

1Approved

ขอ้มูลผลติภณัฑ์

คณุสมบตัิ ทดสอบ/มาตรฐาน รายละเอยีด

ปรมิาณเนื�อสโีดยปรมิาตร

VOC-ประเทศสหรัฐ
อเมรกิา/ฮอ่งกง

ตามวธิกีารทดสอบของ US EPA 24 (ผ่านการทดสอบ)
(CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)

VOC-สหภาพยโุรป IED (2010/75/EU) (ตามทฤษฎ)ี

55

จุดวาบไฟ (flash point) ISO 3679 Method 1 25 °C

418 กรัม/ลติร

415 กรัม/ลติร

ความหนาแน่น 1.9 กก/lคํานวณ

ISO 3233 ± 2 %

วันที�ออก: 17 มนีาคม 2023 หนา้: 1/5
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ขอ้มูลที�กําหนดนี�สําหรับโรงงานในการผลติผลติภัณฑ ์และขอ้มูลอาจมกีารเปลี�ยนแปลงขึ�นอยูก่ับเฉดสี

ความหนาของฟิลม์สตีอ่ช ั�น

ความหนาฟิลม์สแีหง้

ความหนาฟิลม์สเีปียก

ทาไดเ้นื�อที�ตามทฤษฎี

ชว่งสเปคที�แนะนําโดยท ั�วไป

75

135

7.3

175

320

3.1

μm (ไมครอน)

μm (ไมครอน)

ตรม./ลติร

-

-

-

ความหนาสงูสดุของฟิลม์สแีหง้สําหรับการพ่นหลายๆรอบของระบบสกีันเพรยีงคอื  600 ไมครอน

ตารางสรุปการเตรยีมพื�นผวิ

พื�นผวิ ไมน่อ้ยกวา่ แนะนํา

สชีั �นกลางใหม่ หรอื สกีันเพรยีงใหม่: ขจัดสิ�งปน
เปื�อนซึ�งมผีลต่อการยดึเกาะระหวา่งชั �น หากปล่อย
ไวเ้กนิกวา่ชว่งเวลาในการทํา จําเป็นตอ้งทําความ
สะอาด ขัด หรอืทาเพิ�มเตมิ โดยขึ�นกับสภาพการ
ทํางาน

Aged antifouling with leached layer:

ลอกออกโดยใชเ้ครื�องฉีดนํ�าแรงดันหัวฉีดที�ตํ�าสดุ
เทา่กับ 200 บาร์

พื�นผวิเคลอืบ สชีั �นกลางใหม่ หรอื สกีันเพรยีงใหม่:
ขจัดสิ�งปนเปื�อนซึ�งมผีลต่อการยดึเกาะระหวา่งชั �น
หากปล่อยไวเ้กนิกวา่ชว่งเวลาในการทา่ทํา จําเป็น
ตอ้งทําความสะอาด ขัด หรอืทาเพิ�ม ขึ�นกับสภาพ
การทํางาน

Aged antifouling with leached layer:

ลอกออกโดยใชเ้ครื�องฉีดนํ�าที�แรงดันหัวฉีดตํ�าสดุ
340 บาร์

การเตรยีมพื�นผวิ

วธิกีารปฏบิตังิาน

สามารถใชไ้ดก้ับ

สเปรย:์ ใช ้เครื�องพ่นแบบสญูญากาศ

แปรง: สามารถใช ้ควรทําความหนาฟิลม์ใหไ้ดต้ามที�กําหนด

ลูกกลิ�ง: สามารถใช ้ควรทําความหนาฟิลม์ใหไ้ดต้ามที�กําหนด

การใชง้าน

การเตรยีมพื�นผวิ
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สว่นผสมเดยีว

การผสมของผลติภณัฑ์

ทนิเนอร/์ตวัทําละลายสําหรบัทําความสะอาด

ตัวทําละลาย: Jotun Thinner No. 7 Jotun Thinner No. 10/

ขนาดหัวพ่น (inch/1000):

แรงดันที�หัวพ่น (ตํ�าสดุ):

ขอ้มูลสําหรบัใชเ้ครื�องพน่ไฮดรอลคิ (Airless Spray)
21-31

150 บาร/์2100 ปอนดต์่อตารางเมตร

ระยะเวลาแหง้และแหง้อยา่งสมบูรณ์

ระยะเวลาในการแหง้ตัวที�ผวิหนา้
(แหง้สัมผัส)

8 h 2 h 45 min 30 min 30 min

อณุหภมูขิองพื�นผวิ 0 °C 10 °C 23 °C 40 °C-10 °C

แหง้/แหง้สมบูรณส์ําหรับแช่ 39 h 24 h 10 h 9 h 8 h

ระยะเวลาแหง้ทาทับได,้ นอ้ยที�สดุ 27 h 16 h 9 h 7 h 6 h

แหง้/แหง้สมบูรณส์ําหรับแช:่ ระยะเวลาการแหง้ตว้อยา่งนอ้ยกอ่นการใชง้านจรงิสําหรับการแชใ่นนํ�าทะเล

การแหง้ตัว /การแหง้ตัวอยา่งสมบูรณ ์สําหรับขอ้มูลการแชเ่ป็นไปตามระยะเวลาในตารางขา้งตน้ จนกระทั�งผลติภัณฑจ์ะพรอ้มสําหรับการแล่นเรอื
ใบ  สําหรับความตน้ทานเชงิกลต่อแรงกระแทกและอปุกรณท์ี�ใกลเ้คยีงกัน ระยะเวลาการแหง้ตัวอาจจะเป็นสิ�งที�จําเป็นตอ้งใช ้ สําหรับคําแนะนํา
เพิ�มเตมิโปรดศกึษาในขั �นตอนการปฏบิัตงิาน

ความหนาของชั �นฟิลม์สงูถูกนําไปใชก้ับสกีันเพรยีงจะทําใหส้ผีวิออ่นลงได ้ เพื�อที�จะทําใหส้ามารถอา่นค่าความหยาบของลําเรอืเมื�อทาสกีันเพรยีง
ทับสองชั �นหรอืมากกวา่ ถูกนํามาใชต้ามลําดับในเวลาอันรวดเร็วจะแนะนํากใ็หเ้พิ�มเวลาขั �นตํ�าเป็นสองเทา่สําหรับการแช่

การแหง้ตัวและระยะเวลาการแหง้ตัว จะถูกกําหนดภายใตก้ารควบคุมอณุหภูมแิละความชื�นสัมพัทธต์ํ�ากวา่ 85% และที�ค่าเฉลี�ยของชว่งความหนา
ของฟิลม์สแีหง้ของผลติภัณฑ์

ระยะเวลาแหง้ทาทับได,้นอ้ยที�สดุ : ระยะเวลาสั �นที�สดุที�แนะนํา กอ่นที�จะทําการทาสใีนชั �นถัดไป

พื�นผวิแหง้ (สัมผัสได)้ การทดสอบการแหง้ตัวของสดี ว้ยการใชน้ิ�วลูบสัมผัส พื�นผวิที�แหง้ตัวอยา่งสมบูรณจ์ะไม่ปรากฏลายนิ�วมอื หรอืใหส้ัมผัสที�
เหนียว

ระยะเวลาสงูสดุที�ยอมรับไดใ้นการทาทับ เป็นไปตามที�ระบุอยูใ่น Application Guide (AG)

แนะนําประเภทของสรีองพื�น

ระบบสรีองพื�น เพื�อป้องกันการกัดกร่อน. แนะนําใหใ้ชส้กีันเพรยีง หลังจากที�ไดท้าดว้ยสเีชื�อยมยดึแลว้:
Safeguard Universal ES

หรอื
Safeguard Plus
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บรรจุภณัฑ ์(ท ั�วไป)

ปรมิาณที�ระบุสําหรับโรงงาน หมายเหตุ ขนาดบรรจุและปรมิาณอาจแตกต่างกันตามขอ้บังคับของแต่ละประเทศ

SeaQuantum X200 - 3                                                          20                                       20

ขนาดของการบรรจุ

(ลติร)

SeaQuantum X200 - 2 20 20

การจดัเก็บ

ผลติภัณฑจ์ะตอ้งจัดเก็บตามขอ้กําหนด ควรเก็บในที�แหง้ เย็น และมกีารถ่ายเทอากาศที�ด ีไม่ควรเก็บในที�ร อ้น และไม่ใหถู้กแสงแดดโดยตรง ควร
ปิดฝาใหแ้น่นตลอดเวลา

อายกุารเก็บรกัษาที�อุณหภูม ิ23 °C

9SeaQuantum X200 - 2

SeaQuantum X200 - 3                                                    9 เดอืน

เดอืน

ในบางตลาดการคา้อายกุารเก็บรักษาเป็นขอ้มูลในเชงิพาณชิยส์ามารถเป็นไปตามกฎขอ้บังคับของแต่ละประเทศ ซึ�งขอ้มูลขา้งตน้เป็นอายกุารเก็บ
รักษาขั �นตํ�า, หลังจากนั�นคุณภาพของสจีะมกีารตรวจสอบอกีครั �ง

ไม่ควรจัดเก็บในสถานที�ที�อณุหภูมสิงูเกนิกําหนด 35 °C.

ปรมิาณ

(ลติร)

ขอ้ควรระวงั
ผลติภัณฑน์ี�เหมาะสําหรับผูท้ํางานสรีะดับมอือาชพีเทา่นั�น ชา่งส ี(applicators) และผูป้ฎบิัต◌งิานส ี(operators) จะตอ้งผ่านการอบรม, มี
ประสบการณ์และมคีวามสามารถใชเ้ครื�องมอือปุกรณใ์นการผสมและทํางานสทีี�ถูกตอ้งตามเอกสารขอ้มูลทางวชิาการของโจตัน ชา่งสแีละผูป้ฎบิัต
◌งิานควรใชอ้ปุกรณป้์องกันสว่นบุคคลเมื�อใชผ้ลติภัณฑน์ี� แนวทางในการปฎบิัต◌นีิ�อยูบ่นพื�นฐานของความรูใ้นปัจจุบันของผลภิัณฑ ์ คําแนะนํา
นอกหนือจากนี�เพื�อใหเ้หมาะสมตามเงื�อนไขของงานนั�น ๆ ควรสง่ต่อไปยังตัวแทนของบรษัิท โจตันที�รับผดิชอบในการอนุมัตกิอ่นที�จะเริ�มทํางานสี

ขอ้มูลสุขภาพและความปลอดภยั
โปรดสังเกตุคําเตอืนที�ข า้งกระป๋อง ใชใ้นที�ที�สามารถระบายอากาศไดด้ ีระวัง อย่าสดูดม และการสัมผัสถูกผวิหนัง หากถูกผวิหนังใหร้บีเชด็ออก
ดว้ยสบู่และนํ�าสะอาด หากเขา้ตาใหร้บีลา้งออกดว้ยนํ�าสะอาดและปรกึษาแพทยท์ันที

ความเบยีงเบนของเฉดสี
ผลติภัณฑท์ี�ใชส้ําหรับรองพื�น หรอืกันเพรยีง เฉดสอีาจมคีวามผันแปรไดเ้ล็กนอ้ยเนื�องจากแบทชก์ารผลติ โดยที�ผลติภัณฑเ์หล่านี�รวมถงึ
ผลติภัณฑใ์นกลุ่มอพ็ีอกซี�  หากมกีารใชเ้ป็นเที�ยวสดุทา้ยอาจเกดิฝุ่นชอลค์จากแสงแดด และสภาวะแวดลอ้ม

เฉดส ีและการคงความเงาของผลติภัณฑส์ทีับหนา้ อาจมคีวามแตกต่างกันไปขึ�นอยูก่ับเฉดส ีสภาวะแวดลอ้ม เชน่ อณุหภูม ิความเขม้ขน้ของรังสยีู
ว ีฯลฯ คุณภาพในการปฏบิัตงิาน ชนดิของผลติภัณฑ ์สามารถตดิต่อขอรับขอ้มูลเพิ�มเตมิไดจ้ากโจตัน

การสงวนสทิธิ�เรยีกรอ้ง
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เอกสารขอ้มลูเทคนคิ

SeaQuantum X200

รายละเอยีดในเอกสารขอ้มูลทางเทคนคินี�เป็นขอ้มูลที�ไดม้าบนพื�นฐานความรูจ้ากการทดลองในหอ้งปฏบิัตกิาร และจากประสบการณ์ที�ผ่านมา
อย่างไรกต็ามผลติภัณฑไ์ดถู้กนําไปใชใ้นภาวะต่างกัน  บรษัิทฯ จงึสามารถรับประกันเฉพาะคุณภาพของสนิคา้เทา่นั�น ผลติภัณฑอ์าจมคีวามแตก
ต่างกันทั �งนี�เพื�อใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการในแต่ละประเทศ โจตันขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ผูใ้ชค้วรปรกึษาโจตันสําหรับเกี�ยวกับคําแนะนําในการใชง้านผลติภัณฑใ์หต้รงกับความตอ้งการ

หากมขีอ้ความที�ไม่สอดคลอ้งกันเนื�องจากความแตกต่างของภาษาในเอกสารนี� ใหย้ดึถอืฉบับภาษาอังกฤษ (United Kingdom) เป็นสําคัญ
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