
 

 

Elastoclad ® PU(N) (อีลาสโตแคลด พียู เอ็น) 

โพลียรีูเทนกนัซมึ ชนิดยืดหยุ่นคณุภาพสงู (สตูรน า้) 
 

แกไ้ขครัง้ที ่004 มกราคม 2565 
 

อีลาสโตแคลด พียู(เอ็น)  
เป็นวสัดกุนัซมึประเภทโพลียรีูเทน ชนิดยืดหยุ่น  สตูรน า้ แบบ
ส่วนผสมเดียว มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะกับการใช้งานหลาก
ประเภท อีลาสโตแคลด พียู(เอ็น)  เป็นการทาเคลือบ
โครงสร้างเพื่อใช้เป็นกนัซมึแบบสมบูรณ์ โดยสามารถใช้แทน
กนัซมึระบบแบบเดิม เช่น ชีสเมมเบน และระบบ Felt เป็นต้น 
ลักษณะการใช้งาน 
อีลาสโตแคลด พียู(เอ็น) สามารถใช้ได้กบัพืน้ผิวต่างๆดงันี ้
คอนกรีต, Felt หลงัคา, แผ่นใยหิน, กระเบือ้ง, แผ่นกลัวาไนซ์
และแผ่นเคลือบ, หินชนวน, กระเบือ้งดิน, ฝา้ไม้อดั, ชนวนใย
แก้ว , แ ผ่น MDF,  โฟมPUที่ ฉีดไว้ ,  แ ผ่น butylและแผ่น 
polypropylene, ตะกั่ว, สังกะสี, อะลูมินั่ม สามารถใช้ได้ใน
สถานที่เปียก หลงัคาเปิด โดม ชัน้ใต้ดิน ชาน ระเบียงและใช้
ตกแต่งอาคารสถานท่ี 
จุดเด่นผลิตภัณฑ์:- 
• ใช้งานง่ายเพราะมีส่วนผสมเดียว เปิดฝาใช้งานได้ทนัที 
• ปราศจากน า้มนัถ่านหิน 
• ระบบท่ีไร้รอยต่อและตะเข็บ 
• มีการยึดเกาะแน่นกับพืน้ผิว สามารถสังเกตเห็นและ
ซ่อมแซมร่องรอยความเสียหายได้ง่าย ซึ่งไม่เหมือนการ
เคลือบเป็นชัน้เมมเบรนชนิดอื่นที่น า้สามารถซึมขังอยู่ใต้
ผิวได้ 

• เสถียรต่อรังสี UV ไม่มีผลท าให้เกิดการแข็งตวั หรือเส่ือม
เปราะ 

• สามารถใช้กบัพืน้ผิวในแนวตัง้ เช่น หลงัคาสะท้อนแสงโดย
ไม่ไหลย้อย หรือการเคลื่อนตวั 

• เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม VOC ต ่า 
• ทนต่อแรงดงึสงู สามารถยืดหยุ่นได้ 
• มีความยืดหยุ่นสงู สามารถใช้ปกปิดรอยแตกร้าวบนพืน้ผิว
ได้ 

• มีความทนทานต่อรังสี UV และสภาพอากาศ สีไม่ซีดจาง 

• มีความทนทานต่อสารเคมี เช่น กรดอลัคาไล น า้มนั ความ
เค็ม แบคทเีรียและเชือ้เพลิงทัว่ไป 

• ไม่จ าเป็นต้องใช้การรองพืน้ 

• ฝังแน่นอย่างถาวร 
• ท าให้ฐานรากมีความมัน่คง และทน 

คุณสมบัติและสอดคล้องกับมาตรฐาน 
คุณสมบัติของวัสดุที่บ่มแล้ว และใช้งานแบบมาตรฐาน
ตามที่แนะน า 
ลักษณะ : ของเหลวหนืด 
ความหนาแน่น :  1.36 – 1.38 
ความทนทานต่อแรงดึง: > 1.5 Mpa. 
(มาตรฐาน ASTM D412) 

การยืดตัว:  > 700% * 
(มาตรฐาน ASTM D412) 

การคืนตัวใน 24 ชั่วโมง :  100% 
อัตราความแข็งตัว Shore A: 50-60 
อัตราความแข็งตัว Shore OO: 85-90 
(มาตรฐาน ASTM D2240) 

การปิดรอยแตก (Crack Bridging):  >2 มม.* 
(มาตรฐาน ASTM: C836-84 และ ASTM C1305-00) 

ความแข็งทัง้หมด:  63%  ± 3 
การยึดเกาะพืน้ผิว:  > 1.5 Mpa  
(สอดคล้องมาตรฐาน ASTM C1583) 
รับแรงดันน า้ที่ซึมทะลุผ่านใต้พืน้ผิวตามมาตรฐาน BSEN 

12390 : Part B : 2000 ที่ 5 Bar:  ไม่ร่ัวซมึ (No Penetration) 

ค่าความแข็งแรงขณะใช้งาน:  บรรลผุลหลงัติดตัง้ 7 วนั 

(Service Strength)  

สีมาตรฐาน (Standard Color) :  ขาว / เทา / เขียว  

ความยืดหยุ่นท่ีอุณหภูมิต ่า: -15 องศาเซลเซียส 

ความต้านทานทาง : กรดเจือจางและด่าง. น า้ทะเล 

ระยะเวลาส าหรับการเคลือบอีกครัง้: 6 ชัว่โมง 

ระยะเวลาบ่มเต็มที่:  7 วนั 

อุณหภูมิขณะใช้:  5 ถึง 35 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิท่ีสามารถทนได้ :  -20 ถึง 70 องศาเซลเซียส 

ค่าทีไ่ดอ้าจมีเปลี่ยนแปลงไดป้ระมาณ 10% 

*ความหนาเต็มที ่
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การเตรียมพืน้ผิว 
พืน้ผิวคอนกรีตต้องสะอาด ปราศจากเศษฝุ่ น ความสกปรก 
ฟิล์ม สี การเคลือบ องค์ประกอบที่ถูกบ่ม น า้มนัทาแบบ หรือ
ส่ิงแปลกปลอมใดๆ โครงสร้างซึ่งเสียหายจากการแตกร้าว มีรู 
ข้อต่อจะต้องท าการแก้ซ่อมแซมจนเป็นผิวสม ่าเสมอตาม
ข้อก าหนดของคอร์มิกซ์ กรณีที่เป็นพืน้ทางราบควรท าความ
สะอาดให้เรียบร้อย 
การรองพืน้ 
อีลาสโตแคลด พี ยู ( เอ็น)  ไม่จ าเป็นต้องมีการรองพืน้ 
นอกจากในกรณีที่พืน้ผิวมีรูพรุนเป็นจ านวนมากขอแนะน าให้
ใช้รองพืน้ทาบนพืน้ผิวส าหรับอุดรูพรุนเหล่านัน้ โดยใช้ อีลาส
โตโค๊ด เคลียร์ ซีลเลอร์ เป็นตวัรองพืน้ ซึง่ขนาดปริมาณการ
ทารองพืน้คือ 7 ตรม./ลิตร 

การใช้งาน 

ควรผสมเนือ้วสัดุในบรรจุภณัฑ์ให้เข้ากันก่อนใช้งาน โดยการ
ค่อยๆกวนเนือ้วสัดดุ้วยเคร่ืองผสมความเร็วต ่าหรือใบพายเพื่อ
ไม่ให้เกิดฟองอากาศ 
ใช้ อีลาสโตแคลด พียู(เอ็น) กับแปรงหรือแปรงยางปาด มนั
จะบ่มตัวหลังจาก 24 ชั่วโมงกลายเป็นลักษณะเยื่อบุเหนียว 
ยืดหยุ่น มีความคงรูปและคณุลกัษณะทางกายภาพที่สามารถ
สังเกตได้ และคุณลักษณะทางกายภาพจะปรากฏเต็มที่
หลงัจากบ่มเป็นระยะเวลา 7 วนั 
อีลาสโตแคลด พียู(เอ็น) ใช้ทาได้โดยประมาณ 0.7 ลิตรต่อ
ตารางเมตร ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัพืน้ผิวและคุณลกัษณะเฉพาะความ
ต้องการ ซึ่งเนือ้ฟิล์มจะแห้งหนาประมาณ 800 ไมครอน เมื่อ
ทาทัง้ 2 ชัน้ รวมกนัจะหนาประมาณ 1.4 ลิตรต่อตารางเมตร 
การทาพืน้ผิวสามารถน ามาใช้ด้วยแปรง ลกูกลิง้หรือเคร่ืองพ่น
และควรจะใช้อย่างน้อย 2 ชัน้ โดยที่ทาชัน้แรกจะต้องแห้งก่อน
จึงจะทาชัน้ที่ 2 และการทาชัน้ที่ 2 ควรจะท าโดยทิศทางขวาง
กับการทาชัน้แรก ช่วงเวลาที่ควรทาทบัคือ 6 ชัว่โมง ควรเสริม
ก าลังทุกมุมของพืน้ผิวด้วยผ้าฝ้ายหรือลินิน โดยทาบลงไป
หลงัจากทาผิวชัน้แรกเสร็จในขณะที่วสัดุยงัไม่แห้งและทาทับ
โดยชัน้ท่ีสอง 

ข้อจ ากัด 

อีลาสโตแคลด พียู(เอ็น) ไม่ควรถูกน ามาใช้ทั่วพืน้ผิวที่มี

ความชืน้ ฉนวนกันความร้อนที่ควรจะอิ่มตัว มันจะถูกแทนที่ 

ระบบกนัซมึที่เหลืออยู่ในสถานท่ี ต้องปิดผนึกเพื่อหลีกเล่ียงการ

เคล่ือนไหวของความชืน้ ควรจะรักษาด้วยทาฟลอการ์ด 

ม๊อยส์เจอส์ แบริเออร์สองชัน้ ขัน้ต ่า 300 ไมครอน ความชืน้

คอนกรีตควรจะน้อยกว่า 4%  

รายละเอียดทัง้หมดจะต้องอยู่ในการดูแลก่อนการใช้งานของ

อีลาสโตแคลด พียู(เอ็น) ไม่ได้ผลิตในการปิดผนึกโครงสร้าง

รอยแตก เสริมสร้างเมื่อเร่ืองการจราจรที่มีแสงมากโดยรอบหรือ

พืน้ผิวที่มีอุณหภูมิความร้อน จะมีผลกระทบต่อ อีลาสโต-     

แคลด พียู(เอ็น)  ระหว่างการติดตัง้ภายใต้การท างานที่

อณุหภมูิสงู ควรจะด าเนินการในช่วงต้นของตอนเช้าในช่วงสาย

ของวันหรือในส่วนที่แรเงาการประยุกต์ใช้ภายในแสงแดด

โดยตรงระหว่างความร้อนของวนัที่ควรหลีกเล่ียง ป้องกันจาก

น า้ฝนในขณะที่การรักษา 

การท าความสะอาดและก าจัดผลิตภัณฑ์เหลือใช้ 

ท าความสะอาดเคร่ืองมือทุกชิน้ด้วยน า้หลังการใช้งาน วัสดุที่

เร่ิมแข็งตวัจะสามารถเอาออกได้โดยการขดัแซะออก ทิง้ส่วนที่

เหลือใช้ให้บ่มตวั น าใส่ภาชนะที่เหมาะสม ปิดผนึกและน าไปฝัง

กลบ 

ขนาดบรรจุ 

อีลาสโตแคลด พียู(เอ็น) บรรจมุาในบรรจภุณัฑ์ 20 ลิตร 

การเก็บรักษาและอายุการใช้งาน 

ควรเก็บในท่ีแห้ง และเย็น มีอากาศถ่ายเท ที่อณุหภมูิระหว่าง 5 

ถึง 30 องศาเซลเซียส ในบรรจุภณัฑ์เดิมโดยไม่มีเปิดผนึก หาก

ต้องเก็บในอุณหภูมิสูงอายุการเก็บรักษาอาจลดลง อายุการ

เก็บรักษาโดยปกติอยู่ที่ 12 เดือนในบรรจภุณัฑ์เดิมโดยไม่มีการ

เปิดผนึก 
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สุขภาพและความปลอดภัย 

เคล่ือนย้ายและเปิดบรรจุภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง 

หลีกเล่ียงการสูดดม การสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา และ

เสือ้ผ้า สวมใส่เสือ้ผ้า ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่

เหมาะสม 

หากสมัผสัผิวหนงั: ล้างออกด้วยสบู่หรือน า้ยาล้างที่มีความ

อ่อนละมนุจ านวนมากและน า้ 

หากเข้าตา: ช าระล้างออกทนัทีด้วยน า้จ านวนมากเป็นเวลา

อย่างน้อย 15 นาทีในขณะลืมตา 

หากกลืนกิน: หากมีสติให้ล้างปากด้วยน า้จ านวนมาก ห้าม

ท าให้อาเจียนออกมา 

บริการด้านเทคนิค 

ฝ่ายบริการด้านเทคนิคของคอร์มิกซ์พร้อมที่จะให้บริการ 

เพื่อให้ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ ไม่อาจรับผิดชอบได้หากเกิดความเสียหายเนื่องจาก

การใช้งานผิดวิธีโดยไม่ได้รับค าปรึกษาจากคอร์มิกซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับรองคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์คอร์มิกซ์ผลิตภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพ ISO 
9001 : 2015 และ 14001: 2015 
รายละเอียดการติดต่อ 
บริษัท คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
89 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบรีุ กทม. 10510 
โทร. 02-917 3955-8 
เว็บไซต์ www.cormix.com  
อีเมลล์: info@cormix.com 

หมายเหตุ : ข้อมลูที่ระบุในที่นีเ้กี่ยวกบัผลิตภณัฑ์คอร์มิกซ์ทัง้หมด ท าให้แน่ใจว่าคอร์มิกซ์มีคณุภาพและได้มาตรฐาน ค าแนะน าและคณุสมบติัของผลิตภณัฑ์เป็นท่ีเชื่อถือได้ และไม่ตัง้ใจจะละเมิดลิขสิทธ์ิผู้ใด แม้ว่าผลิตภณัฑ์คอร์
มิกซ์จะมีการทดสอบที่เข้มงวด แต่ก็ไม่สามารถรับประกนัได้ เพราะยงัมีปัจจยัอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคมุได้ เรายินดีให้ค าปรึกษา เกี่ยวกบัการประยกุต์ใช้และประสิทธิภาพการท างานของผลิตภณัฑ์ที่แตกต่างไปจากค าแนะน าที่ระบุ
ไว้ ซึ่งไม่มีผลผกูพนักบัคอร์มิกซ์ การท าธุรกรรมทัง้หมดจะอยู่ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขการจดัส่งและบริการ เอกสารแสดงข้อมลูฉบบันีใ้ช้แทนฉบับเดิมและสามารถพิมพ์ใหม่ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมลูที่ระบุเป็น
ข้อมลูที่มีความถกูต้องและเชื่อถือได้ การบริการไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบในการก ากบัดแูล การรับประกนัของเราคือคณุภาพของวสัดทุี่จัดส่ง 


