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เอกสารขอ้มลูเทคนคิ

Jotamastic Smart Pack HB Alu

ลกัษณะของผลติภณัฑ์

เป็นสอีพ็ีอกซี�มาสตกิชนดิสองสว่นผสมแหง้ตัวสมบูรณด์ ว้ยเอมนี  เป็นสทีี�ทนต่อพื�นผวิ มปีรมิาณเนื�อสสีงู สามารถสร า้งความหนาของชั �นฟิลม์ได ้
เป็นผลติภัณฑท์ี�มสีว่นประกอบของผงสอีลูมเินยีม ออกแบบมาพเิศษใหใ้ชง้านกับแปรงและลูกกลิ�ง อัตราสว่นผสมที�เทา่กับ 1:1 เพื�อใหง้่ายต่อการ
ใชง้านและลดการสญูเสยีของส ีออกแบบมาพเิศษใหใ้ชก้ับพื�นผวิที�มกีารเตรียมที�ไม่สมบูรณ ์ใหก้ารปกป้องที�ยาวนานในสภาวะที�มกีารกัดกร่อนสงู
ใชเ้ป็นสรีองพื�น สชีั �นกลาง สทีับหนา้ หรอืสเีลอืบชั �นเดยีว ในสภาวะที�อากาศเปลี�ยนแปลง เหมาะกับพื�นผวิเหล็กคารบ์อน เหล็กกัลวาไนซ ์เหล็ก
กลา้ไรส้นมิ  อลูมเินยีม คอนกรตี และเหล็กที�เคยทาสแีลว้ โดยมกีารเตรยีมผวิแลว้อย่างเหมาะสม

เฉดสี
อลูมเินยีม, อลูมเินยีมโทนแดง

การใชง้านท ั�วไป

ปจัจยัอื�น ๆ
Jotamastic Smart Pack HB

ทั�วไป
สําหรับการซอ่มบํารงุเล็ก หรอืงานซอ่ม

Protective:

ใชส้ําหรับการทํางานนอกชายฝั�ง รวมทั �งสภาวะที�มไีอทะเล อาคาร สะพาน อปุกรณเ์หมอืง และโครงสร า้งเหล็กทั�วไป

Marine:

ภายนอกตัวเรอื, บรเิวณภายนอกและภายใน รวมทั �ง water ballast tanks

อา้งถงึขอ้มูลทางวชิาการแต่ละตัวแปร

อื�นๆ

1Approved

ขอ้มูลผลติภณัฑ์

คณุสมบตัิ ทดสอบ/มาตรฐาน รายละเอยีด

ปรมิาณเนื�อสโีดยปรมิาตร
ระดับความเงา (GU 60 °) ISO 2813

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

78

จุดวาบไฟ (flash point) ISO 3679 Method 1 36 °C

กึ�งเงา (35-70)

184 กรัม/ลติร

ความหนาแน่น 1.4 กก/lคํานวณ

ISO 3233 ± 2 %

ขอ้มูลที�กําหนดนี�สําหรับโรงงานในการผลติผลติภัณฑ ์และขอ้มูลอาจมกีารเปลี�ยนแปลงขึ�นอยูก่ับเฉดสี

VOC-ประเทศสหรัฐ
อเมรกิา/ฮอ่งกง

200 กรัม/ลติร

คําอธบิายความเงา: ตามคําจํากัดความของ Jotun Performance Coating

ขอ้มูลทั �งหมดมผีลสําหรับสทีี�ไดผ้สมแลว้

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

วันที�ออก: 23 พฤษภาคม 2022 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

ความหนาฟิลม์สแีหง้

ความหนาฟิลม์สเีปียก

ทาไดเ้นื�อที�ตามทฤษฎี

ชว่งสเปคที�แนะนําโดยท ั�วไป

100

130

7.7

200

260

3.8

ค่าที�ระบุไวเ้ป็นค่าที�เกดิจากการทาดว้ยลูกกลิ�งหรอืแปรง 1 เที�ยว

μm (ไมครอน)

μm (ไมครอน)

ตรม./ลติร

-

-

-

ตารางสรุปการเตรยีมพื�นผวิ

พื�นผวิ ไมน่อ้ยกวา่ แนะนํา

St 2 (ISO 8501-1)คารบ์อนสตลี Sa 2 (ISO 8501-1)

สแตนเลสสตลี ควรทําการขัดพื�นผวิโดยการขัด หรอืใชเ้ครื�องมอื
ขัด ดว้ยวัสดุขัดพื�นผวิที�ไม่ใชโ่ลหะ หรอืชนดิไฟ
เบอร ์หรอืกระดาษทราย

การทําความสะอาดพื�นผวิดว้ยการพ่นวัสดุขัดสลีง
บนพื�นผวิเพื�อใหเ้กดิความหยาบโดยการใชต้ัว
กลางที�ไม่ใชโ่ลหะนี�เป็นวธิทีี�เหมาะสมสําหรับพื�น
ผวิที�ต อ้งการความหยาบที�คมและมมีุม

อลูมเินยีม ควรทําการขัดพื�นผวิโดยการขัด หรอืใชเ้ครื�องมอื
ขัด ดว้ยวัสดุขัดพื�นผวิที�ไม่ใชโ่ลหะ หรอืชนดิไฟ
เบอร ์หรอืกระดาษทราย

การทําความสะอาดพื�นผวิดว้ยการพ่นวัสดุขัดสลีง
บนพื�นผวิเพื�อใหเ้กดิความหยาบโดยการใชต้ัว
กลางที�ไม่ใชโ่ลหะนี�เป็นวธิทีี�เหมาะสมสําหรับพื�น
ผวิที�ต อ้งการความหยาบที�คมและมมีุม

เหล็กกัลวาไนซ์ พื�นผวิควรสะอาดและแหง้ และมคีวามหยาบบน
พื�นผวิ

ทําความสะอาดพื�นผวิดว้ยสวพีบลาสตด์ ว้ยวัสดุขัด
พื�นผวิที�ไม่ใชโ่ลหะใหพ้ื�นผวิสะอาด เกดิเป็นความ
ขรขุระอย่างจนทั�ว

พื�นผวิเคลอืบ สะอาด แหง้ และ สยีังเข า้กัน สะอาด แหง้ และ สยีังเข า้กัน

คอนกรตี ลา้งดว้ยนํ�าแรงดันตํ�าบนพื�นผวิขรขุระใหส้ะอาด ทิ�ง
ใหแ้หง้ ปราสจากฝ้าปูน

ระยะเวลาในการแหง้ตัวอยา่งนอ้ย 4 สัปดาห์
ความชื�นสงูสดุไม่เกนิ 5% การเตรยีมพื�นผวิโดย
การพ่นดว้ยชอ็ท (Shot) หรอื เครื�องเจยีรและ
อปุกรณท์ี�เหมาะสมอื�นๆ เพื�อทําใหส้ภาพคอนกรตี
รโดยรอบมคีวามหยาบและขจัดคราบที�มี

การเตรยีมพื�นผวิ

วธิกีารปฏบิตังิาน

สามารถใชไ้ดก้ับ

สเปรย:์ เหมาะสําหรับการใชง้านกับเครื�องพ่นสแีรงดัน (Airless spray)

แปรง: ออกแบบมาใหส้ามารถทําความหนาไดใ้นครั �งเดยีว สําหรับอปุกรณแ์นะนําในการใชง้าน, สามารถดูไดใ้นหัวขอ้วธิกีาร
ปฏบิัตงิาน เนื�อสไีม่ไหลยอ้ยง่ายเวลาใชง้าน รอยแปรงและรอยลูกกลิ�งจะเรยีบเขา้หากันภายใน 5-10 นาทหีลังจาก
การใชง้าน

การใชง้าน

การเตรยีมพื�นผวิ

เพื�อประสทิธภิาพของการยดึเกาะ พื�นผวิจะตอ้งสะอาด แหง้ และไม่มสีารตกคา้งอื�นๆ

วันที�ออก: 23 พฤษภาคม 2022 หนา้: 2/5

ขอ้มูลนี�ใชแ้ทนเอกสารเดมิ

ขอ้มูลทางวชิาการ (Technical Data Sheet: TDS) นี�เป็นคําแนะนําสําหรับอา่นซึ�งเชื�อมโยงกบัขอ้มูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS)และขอ้มูลการ
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ลูกกลิ�ง: ออกแบบมาใหส้ามารถทําความหนาไดใ้นครั �งเดยีว สําหรับอปุกรณแ์นะนําในการใชง้าน, สามารถดูไดใ้นหัวขอ้วธิกีาร
ปฏบิัตงิาน เนื�อสไีม่ไหลยอ้ยง่ายเวลาใชง้าน รอยแปรงและรอยลูกกลิ�งจะเรยีบเขา้หากันภายใน 5-10 นาทหีลังจาก
การใชง้าน

อตัราสว่นผสม (โดยปรมิาตร)

Jotamastic Smart Pack HB Alu Comp A 1 สว่น
สว่น1Jotamastic Smart Pack HB Comp B

ทนิเนอร/์ตวัทําละลายสําหรบัทําความสะอาด

ตัวทําละลาย: Jotun Thinner No. 17

ขนาดหัวพ่น (inch/1000):

แรงดันที�หัวพ่น (ตํ�าสดุ):

ขอ้มูลสําหรบัใชเ้ครื�องพน่ไฮดรอลคิ (Airless Spray)
19-23

150 บาร ์/ 2100 ปอนดต์่อตารางเมตร

ระยะเวลาแหง้และแหง้อยา่งสมบูรณ์

ระยะเวลาในการแหง้ตัวที�ผวิหนา้
(แหง้สัมผัส)

แหง้เดนิผ่านได ้

10 h 7 h 4 h 2 h

25 h 21 h 11 h 4 h

14 d 10 d 7 d 3 d

อณุหภมูขิองพื�นผวิ 5 °C 10 °C 23 °C 40 °C

แหง้/แหง้สมบูรณส์ําหรับใชง้าน
ระยะเวลาแหง้ทาทับได,้ นอ้ยที�สดุ 25 h 21 h 11 h 4 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)
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ระยะเวลาในการบม่และ Pot Life

อายกุารใชง้านหลังผสม 1 h

อณุหภมูขิองสี 23 °C

การทาสจีะมคีวามสามารถในการทนต่ออณุหภูมติ่างๆ ขึ�นอยูก่ับ สารเคมทีี�เฉพาะเจาะจง ทั �งในระดับการแชท่ี�คงที�และที�ไม่สมํ�าเสมอ การทนทาน
ต่อความรอ้นนั�นจะขึ�นอยูก่ับระบบการทาสทีั �งระบบ หากใชแ้ค่สว่นใดสว่นหนึ�งของระบบ all cotings in the system จะมรีะดับความตา้นทานการ
รอ้นที�ใกลเ้คยีงกัน

อณุหภมูิ

ใตนํ้�า, นํ�าทะเล

แหง้ บรรยากาศ

ทนทานตอ่ความรอ้น

°C120

ตอ่เนื�อง สูงสดุ

-

50 °C 60 °C

อณุหภูมสิงูสดุในชว่งระยะเวลาสงูสดุ 1 ชั�วโมง.

อณุหภูมทิี�ระบุไวจ้ะเกี�ยวขอ้งกับการเก็บรักษาซึ�งมผีลต่อคุณสมบัตแิละความสวยงาม

ผลติภณัฑท์ี�ใชแ้ทนกนัได้

Previous coat:

สทีี�ตามมา:

อพ็ิอกซี�ชอ็ปไพรเมอร,์ ชอ็ปไพรเ์มอรแ์บบซงิคซ์ลิเิกตอนนิทรยี,์ ซงิคอ์พ็ิอกซ,ี อพ็ิอกซี�, อพ็ิอกซี�มาสตกิ, ซงิคซ์ ิ
ลเิกตอนนิทรยี,์ aged alkyd

โพลยีรูเีทน, โพลไีซล็อกเซน, อพ็ิอกซี�, อะครลิคิ, ไวนลิอพ็ิอกซี

บรรจุภณัฑ ์(ท ั�วไป)

ปรมิาณที�ระบุสําหรับโรงงาน หมายเหตุ ขนาดบรรจุและปรมิาณอาจแตกต่างกันตามขอ้บังคับของแต่ละประเทศ

ขนาดของการบรรจุ

(ลติร)

Jotamastic Smart Pack HB Comp B 5

Jotamastic Smart Pack HB Alu Comp A 5 5

5

การจดัเก็บ

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

อายกุารเก็บรกัษาที�อุณหภูม ิ23 °C

24Jotamastic Smart Pack HB Alu Comp A เดอืน

ปรมิาณ

(ลติร)

ขึ�นอยูก่ับการสัมผัสจรงิของระบบส ี สรีองพื�นและสทีับหนา้อื�น ๆที�สามารถใชร้ว่มกับผลติภัณฑน์ี�ได ้ ดังตัวอยา่งที�แสดงขา้งล่าง  สําหรับระบบสี
อื�นๆ กรุณาตดิต่อเจ า้หนา้ที�โจตัน
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ในบางตลาดการคา้อายกุารเก็บรักษาเป็นขอ้มูลในเชงิพาณชิยส์ามารถเป็นไปตามกฎขอ้บังคับของแต่ละประเทศ ซึ�งขอ้มูลขา้งตน้เป็นอายกุารเก็บ
รักษาขั �นตํ�า, หลังจากนั�นคุณภาพของสจีะมกีารตรวจสอบอกีครั �ง

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

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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