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เอกสารขอ้มลูเทคนคิ

Jotachar 1709

ลกัษณะของผลติภณัฑ์

เป็นสกีันไฟระบบอพ็ีอกซี�สองสว่นผสม เนื�อส1ี00%ปราศจากตัวทําละลาย โดยมสีารประกอบเอมนีในการทําปฏกิริยิาทางเคม ีเป็นสทีนไฟระบบ
intumescent coating ที�ถูกออกแบบมาเป็นพเิศษสําหรับเหล็กในสภาวะการลุกไหมแ้บบ hydrocarbon pool fires ใชส้ําหรับงานโครงสร า้ง
รวมถงึอปุกรณต์่างๆ  ไม่จําเป็นตอ้งใชต้าขา่ยเสรมิแรง ใชเ้ป็นสชีั �นกลางเพื�อทําใหร้ะบบการทาสสีมบูรณ ์ในสภาวะที�อากาศเปลี�ยนแปลง เหมาะ
สําหรับใชเ้ป็นรองพื�นใชส้ําหรับเหล็กคารบ์อน เหล็กกลา้ชนดิเคลอืบสังกะสโีดยวธิกีารจุ่มร อ้นและพื�นผวิสแตนเลส.

ไดร้บัการอนุมตัแิละใบรบัรอง

ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ANSI / UL 1709 และจดทะเบยีนโดย Underwriters Laboratories (UL) สําหรับการทดสอบระยะเวลาไฟทนไฟ
จาก 60 นาทถีงึ 240 นาท.ี

เฉดสี
สเีทา

การใชง้านท ั�วไป

ถูกนํามาใชใ้นอตุสาหกรรมนํ�ามัน กา๊ซ และ พลังงานเป็นหลัก เหมาะกับการใชง้านทั �งในสภาวะแวดลอ้มนอกชายฝั�งและบนฝั�ง สําหรับงานการ
ป้องกันอัคคภีัยในเชงิรับ (passive fire protection) ของงานโครงสร า้งเหล็ก, สแตนเลส, GRP และพื�นผวิคอนกรตี
ในทํานองเดยีวกันกับเทคโนโลยขีองอนิทเูมสเซนตอ์พ็ีอกซี�ทั �งหมด ผลติภัณฑน์ี�เหมาะสําหรับงานทอ่ งานถัง หรอือปุกรณท์ี�มกีารทํางานในสภาวะ
อณุหภูมสิงูถงึ 80 องศาเซลเซยีส สําหรับสภาวะการทํางานในที�อณุหภูมสิงูในชว่งระหวา่ง80°C - 150°C ควรใชง้านรว่มกับสJีotatherm
TB550 เพื�อใชเ้ป็นฉนวนป้องกันความรอ้นระหวา่งพื�นผวิกับสJีotachar หรอืสามารถใชส้ําหรับทาบนสJีotachar เพื�อใชเ้ป็นฉนวนป้องกันรังสี
ความรอ้น(Atmospheric Heat Radiation)

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ�มเตมิ กรุณาตดิต่อเจ า้หนา้ที�ตัวแทนฝ่ายขายในพื�นที�ของทา่น

โปรดตดิต่อเจ า้หนา้ที�หากทา่นตอ้งการใบรับรอง หรอืหนังสอืรับรองเพิ�มเตมิ

อื�นๆ

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)

ขอ้มูลที�กําหนดนี�สําหรับโรงงานในการผลติผลติภัณฑ ์และขอ้มูลอาจมกีารเปลี�ยนแปลงขึ�นอยูก่ับเฉดสี

100

จุดวาบไฟ (flash point) ISO 3679 Method 1 100 °C

0 กรัม/ลติร

ISO 3233

ค่าความหนาแน่น(ตามมาตรฐาน ISO 1183:1987 Method A): 1.0 g/cm³

%

วันที�ออก: 3 มถิุนายน 2020 หนา้: 1/5

ขอ้มูลนี�ใชแ้ทนเอกสารเดมิ

ขอ้มูลทางวชิาการ (Technical Data Sheet: TDS) นี�เป็นคําแนะนําสําหรับอา่นซึ�งเชื�อมโยงกบัขอ้มูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS)และขอ้มูลการ
ใชส้ ี(Application Guide: AG) สําหรับผลติภัณฑน์ี� ทา่นสามารถตดิตอ่กบัสํานักงานโจตนัในแตล่ะประเทศ ศกึษาขอ้มูลเพิ�มเตมิไดท้ี�เว็บไซต ์www.jotun.com
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ความหนาของฟิลม์สตีอ่ช ั�น

ชว่งสเปคที�แนะนําโดยทั�วไป

ความหนาฟิลม์สแีหง้
5-22 มม. (ขึ�นอยูก่ับรปูแบบประเภทของไฟ หรอืความหนาของระบบสตีามที�กําหนดไวใ้นแผนงาน)

ทาไดเ้นื�อที�ตามทฤษฎี
สJีotachar 1709 ปรมิาณ1 กโิลกรัมสามารถปกคลุมพื�นผวิไดพ้ื�นที�1 ตารางเมตรที�ความหนา1 มม. (ดว้ยวธิกีารทํางานดว้ยเครื�องพ่นแบบPlural
Component Spray)

ความหนาของสชีั �นแรกโดยทั�วไป คอื 5.5 มลิลเิมตร.
การพ่นทับชั �นต่อมา
ไดถ้งึ 10 มลิลเิมตร สามารถใชง้านในกระบวนการไดอ้ย่างต่อเนื�อง โดยทั�วไปหลังจาก 60 นาท ีขึ�นอยูก่ับสภาพแวดลอ้ม.

การเพิ�มความหนาของฟิลม์สใีหส้งูขึ�นสามารถทําไดข้ึ�นอยูก่ับการกําหนดโครงสร า้งงานเหล็ก สภาวะแวดลอ้ม ประเภทปั�มและการตั �งค่าของงาน
รองพื�นที�ใชอ้ยู่
ความหนาฟิลมส์สีงูสดุคอืความหนาเมื�อนําสไีปใชง้านแลว้ ฟิลมส์ไีม่เกดิอาการไหลยอ้ยหรอืยบุตัวลง

ตารางสรุปการเตรยีมพื�นผวิ

พื�นผวิ ไมน่อ้ยกวา่ ขอ้แนะนํา

สะอาด แหง้ และ สยีังเข า้กันพื�นผวิเคลอืบ สะอาด แหง้ และ สยีังเข า้กัน

การเตรยีมพื�นผวิ

วธิกีารปฏบิตังิาน

สามารถใชไ้ดก้ับ

สเปรย:์ ใชเ้ครื�องพ่นสองสว่นประกอบที�ต่อกับอปุกรณท์ําความรอ้น หรอืใชเ้ครื�องพ่นระบบสญูญากาศที�ประกอบกับอปุกรณท์ํา
ความรอ้น อ า้งถงึขอ้มูลการใชส้ ี(Application Guide :AG) สําหรับขอ้มูลเพิ�มเตมิ

หมายเหตุ :ปั�มทกุตัวที�ใชส้ําหรับการทํางานสจีากผลติภัณฑน์ี� ต อ้งผ่านการรับรองโดยบรษัิทโจตัน

เกรยีง: อา้งถงึขอ้มูลการใชส้ ี(Application Guide :AG) สําหรับขอ้มูลเพิ�มเตมิ

การใชง้าน

การเตรยีมพื�นผวิ

เพื�อประสทิธภิาพของการยดึเกาะ พื�นผวิจะตอ้งสะอาด แหง้ และไม่มสีารตกคา้งอื�นๆ

วันที�ออก: 3 มถิุนายน 2020 หนา้: 2/5

ขอ้มูลนี�ใชแ้ทนเอกสารเดมิ

ขอ้มูลทางวชิาการ (Technical Data Sheet: TDS) นี�เป็นคําแนะนําสําหรับอา่นซึ�งเชื�อมโยงกบัขอ้มูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS)และขอ้มูลการ
ใชส้ ี(Application Guide: AG) สําหรับผลติภัณฑน์ี� ทา่นสามารถตดิตอ่กบัสํานักงานโจตนัในแตล่ะประเทศ ศกึษาขอ้มูลเพิ�มเตมิไดท้ี�เว็บไซต ์www.jotun.com
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องคป์ระกอบแต่ละสว่นจะตอ้งถูกเก็บแยกกันไวท้ี�อณุหภูม ิ25-30 องศาเซลเซยีส (77-86 องศาฟาเรนไฮต)์ เป็นเวลา 12 ชั�วโมง คน/ผสมให ้
เข า้กันโดยใชเ้ครื�องกวนกอ่นการปฏบิติงาน

อตัราสว่นผสมของผลติภณัฑ ์(โดยนํ�าหนกั)

Jotachar 1709 Comp A

Jotachar 1709 Comp B

1

1

สว่น
สว่น

ทนิเนอร/์ตวัทําละลายสําหรบัทําความสะอาด

ตัวทําละลาย:

ทําความสะอาด:

Jotun Thinner No. 7

Jotun Thinner No. 7

เตมิทนิเนอรใ์นปรมิาณรอ้ยละ 2-3 โดยปรมิาตร สําหรับกรณีการทํางานสดี ว้ยเครื�องพ่นระบบสญุญากาศดัดแปลงและการทาสดี ว้ยมอื
สําหรับการใชง้านโดยการกลิ�งส ีใหใ้ชโ้จตันทนิเนอรเ์บอร ์7 หรอืใชโ้จตันทนิเนอรเ์บอร ์17

Jotun Thinner No. 17/

ทนิเนอร ์ไม่เกนิ: 5 %

ขนาดหัวพ่น (inch/1000):

แรงดันที�หัวพ่น (ตํ�าสดุ):

ขอ้มูลสําหรบัใชเ้ครื�องพน่ไฮดรอลคิ (Airless Spray)
31-41

200 บาร/์2900 ปอนดต์่อตารางเมตร

ระยะเวลาแหง้และแหง้อยา่งสมบูรณ์

ระยะเวลาในการแหง้ตัวที�ผวิหนา้
(แหง้สัมผัส)

แหง้เดนิผ่านได ้

6 h 3 h 1 h 1 h

24 h 12 h 6 h 3 h

24 h 12 h 6 h 3 h

อณุหภมูขิองพื�นผวิ 5 °C 15 °C 23 °C 40 °C

แหง้/แหง้สมบูรณส์ําหรับใชง้าน
ระยะเวลาแหง้ทาทับได,้ นอ้ยที�สดุ 6 h 3 h 2 h 1 h

Walk-on-dry: ระยะเวลานอ้ยที�สดุกอ่นที�ระบบสจีะสามารถเดนิไดโ้ดยไม่ทิ�งรอยไว ้

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

แหง้/แหง้สมบูรณส์ําหรับใชง้าน: ระยะเวลาการแหง้ตัวอยา่งนอ้ยกอ่นที�จะสามารถนําไปใชง้านถาวรกับสภาวะแวดลอ้มที�ต อ้งการ/ในระดับกลาง

ระยะเวลาสงูสดุที�ยอมรับไดใ้นการทาทับ เป็นไปตามที�ระบุอยูใ่น Application Guide (AG)

วันที�ออก: 3 มถิุนายน 2020 หนา้: 3/5

ขอ้มูลนี�ใชแ้ทนเอกสารเดมิ

ขอ้มูลทางวชิาการ (Technical Data Sheet: TDS) นี�เป็นคําแนะนําสําหรับอา่นซึ�งเชื�อมโยงกบัขอ้มูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS)และขอ้มูลการ
ใชส้ ี(Application Guide: AG) สําหรับผลติภัณฑน์ี� ทา่นสามารถตดิตอ่กบัสํานักงานโจตนัในแตล่ะประเทศ ศกึษาขอ้มูลเพิ�มเตมิไดท้ี�เว็บไซต ์www.jotun.com



เอกสารขอ้มลูเทคนคิ

Jotachar 1709

อายกุารใชง้านหลังผสม 45 min 40 min

อณุหภมูขิองสี 15 °C 23 °C

ระยะเวลาที�กําหนดขึ�นนี�สําหรับการใชง้านดว้ยเกรยีงและลูกกลิ�งในการทํางานส ีระยะเวลาPot lifeนี�ไม่สามารถนําไปใชอ้ า้งองิกับการทํางานดว้ย
เครื�องพ่นแบบPlural Airless Spray เนื�องจากในขณะทําการพ่นสเีนื�อสจีะถูกผสมกันทันททีี�หัวเครื�องพ่น สําหรับการใชง้านดว้ยเครื�องพ่น
แบบSingle Leg Airless Spray หรอืวธิกีารทํางานดว้ยวธิอีื�นๆ สทีี�ทําการผสมกันแลว้ควรใชง้านใหห้มดภายในระยะเวลาPot lifeที�กําหนด เนื�อง
จากจะเกดิการทําปฎกิริยิาทางเคมหีลังการผสมสเีข า้ดว้ยกันแลว้ และหากผสมสใีนปรมิาณมากกจ็ะมผีลทําใหP้ot lifeของสสีั �นลง

ทนทานตอ่ความรอ้น

อณุหภูมทิี�ระบุไวจ้ะเกี�ยวขอ้งกับการเก็บรักษาซึ�งมผีลต่อคุณสมบัตแิละความสวยงาม

แหง้ บรรยากาศ
ต่อเนื�อง:                      80  °C

ใชร้ว่มกับ Jotatherm TB550

ต่อเนื�อง:                      150 °C

สําหรับสภาวะการทํางานในที�อณุหภูมสิงูในชว่งระหวา่ง80°C - 150°C ควรใชง้านรว่มกับสJีotatherm TB550 เพื�อใชเ้ป็นฉนวนป้องกันความ
รอ้นระหวา่งพื�นผวิกับสJีotachar หรอืสามารถใชส้ําหรับทาบนสJีotachar เพื�อใชเ้ป็นฉนวนป้องกันรังสคีวามรอ้น(Atmospheric Heat
Radiation)

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ�มเตมิ กรุณาตดิต่อเจ า้หนา้ที�ตัวแทนฝ่ายขายในพื�นที�ของทา่น

ผลติภณัฑท์ี�ใชแ้ทนกนัได้

Previous coat:

สทีี�ตามมา:

อพ็ิอกซี�, ซงิคอ์พ็ิอกซ,ี อพี๊อกซี�ซงิคฟ์อสเฟต, อพ็ิอกซี�มาสตกิ

อะครลิคิเชื�อมขวาง, โพลยีรูเีทน, โพลไีซล็อกเซน, อพ็ิอกซี�

สรีองพื�นที�ใชภ้ายใตผ้ลติภัณฑน์ี�ต อ้งผ่านการอนุมัตจิากบรษัิทโจตัน สําหรับรายชื�อของสรีองพื�นที�ไดร้ับการอนุมัตใิหใ้ชไ้ดโ้ปรดปรกึษาบรษัิทโจ
ตัน.

ดูวธิกีารปฏบิัตงิาน

บรรจุภณัฑ ์(ท ั�วไป)

ปรมิาณที�ระบุสําหรับโรงงาน หมายเหตุ ขนาดบรรจุและปรมิาณอาจแตกต่างกันตามขอ้บังคับของแต่ละประเทศ

ขนาดของการบรรจุ

(ลติร)

Jotachar 1709 Comp B 20 กก / 10 กก /
2.5 กก

Jotachar 1709 Comp A 20 กก / 10 กก /
2.5 กก

20 /
10

20 / 10 /
5

การจดัเก็บ

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

นํ �าหนกั

ขึ�นอยูก่ับการสัมผัสจรงิของระบบส ี สรีองพื�นและสทีับหนา้อื�น ๆที�สามารถใชร้ว่มกับผลติภัณฑน์ี�ได ้ ดังตัวอยา่งที�แสดงขา้งล่าง  สําหรับระบบสี
อื�นๆ กรุณาตดิต่อเจ า้หนา้ที�โจตัน
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ขอ้มูลนี�ใชแ้ทนเอกสารเดมิ

ขอ้มูลทางวชิาการ (Technical Data Sheet: TDS) นี�เป็นคําแนะนําสําหรับอา่นซึ�งเชื�อมโยงกบัขอ้มูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS)และขอ้มูลการ
ใชส้ ี(Application Guide: AG) สําหรับผลติภัณฑน์ี� ทา่นสามารถตดิตอ่กบัสํานักงานโจตนัในแตล่ะประเทศ ศกึษาขอ้มูลเพิ�มเตมิไดท้ี�เว็บไซต ์www.jotun.com



เอกสารขอ้มลูเทคนคิ

Jotachar 1709

อายกุารเก็บรกัษาที�อุณหภูม ิ23 °C

12

12

Jotachar 1709 Comp A

Jotachar 1709 Comp B

เดอืน
เดอืน

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

ไม่ควรจัดเก็บในสถานที�ที�อณุหภูมสิงูเกนิกําหนด 35 °C.

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
เมื�อมกีารใชง้าน, ผลติภัณฑห์ลักเพื�อใชเ้ป็นไพรเมอรห์รอื antifoulings อาจจะมสีทีี�แตกต่างกันเล็กนอ้ยระหวา่งชดุการผลติ
 ผลติภัณฑด์ังกล่าวอาจซดีจางและเกดิชอลก์เมื�อสัมผัสกับแสงแดดและสภาพดนิฟ้าอากาศ

เฉดส ีและการคงความเงาของสทีับหนา้ หรอืฟิลม์สชีั �นสดุทา้ยอาจมคีวามแตกต่างกันไปขึ�นอยูก่ับชนดิของส ีสภาพแวดลอ้ม เชน่ อณุหภูม ิความ
เขม้ขน้ของรังสยีวู ีเป็นตน้ และคุณภาพในการทํางานส ีทา่นสามารถหาขอ้มูลเพิ�มเตมิไดจ้ากสํานักงานของโจตันในประเทศของคุณ

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

การสงวนสทิธิ�เรยีกรอ้ง
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