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คณุลกัษณะ 

ดร.ฟิคสทิ พโีคท้ 1062 เป็นสำรโพลเีมอรป์ระเภทอะคลลิคิซลิโิคน ส ำหรับผสมในปูนซเีมนตแ์ละน ้ำ เพื่อใชใ้น
กำรเคลอืบผวิคอนกรตีเกำ่และใหม่ และผวิคอนกรตีทีไ่ม่เรยีบ เพือ่ปกป้องคอนกรตีจำกปฏกิริยิำ Carbonation ไม่

เปรำะแตกง่ำย โดย ดร.ฟิคสทิ พโีคท้ 1062 ไดผ้่ำนกำรทดสอบ Anti-Carbonation ตำมมำตรฐำน DIN 
EN1062 Part-6 

ดร.ฟิคสทิ พโีคท้ 1062 มคีณุสมบัตเิป็นตวัเชือ่มยดึเกำะทีด่กีบัผวิคอนกรตีเกำ่และใหม่ ปกปิดรูพรุนผวิคอนกรตี

ทีไ่ม่เรยีบไดเ้ป็นอย่ำงด ีมคีวำมทนทำนตอ่กำรขดัถ ูน ้ำ ฝนกรด ควันทอ่ไอเสยีจำกรถยนต ์และสำรเคมี โดย ดร.
ฟิคสทิ พโีคท้ 1062 ใหผ้วิเรยีบ ลืน่ ฝุ่ นละอองไม่เกำะ ไม่เกดิครำบตะไคร่น ้ำและเชือ้รำ และสำมำรถเช็ดลำ้ง

ครำบสกปรกออกไดง้่ำย เนื่องจำก ดร.ฟิคสทิ พโีคท้ 1062 เป็นสำรโพลเีมอรเ์มื่อแหง้จะเกดิเป็นฟิลม์ใสชว่ย
เคลอืบพืน้ผวิคอนกรตีและมคีวำมคงทนยำวนำน  
 

ลกัษณะการใชง้าน 
 เคลอืบผวิคอนกรตีหรอืปูนฉำบใหม่และเกำ่ และพืน้ผวิทีม่รีูพรุน 

 ส ำหรับงำนซอ่มแซมสเีดมิ บรเิวณสะพำน แผงกัน้ทำง เสำ ขอบทำงเดนิ เป็นตน้ 
 

อตัราการใช ้
*ตำมทฤษฏโีดยไม่เผือ่กำรสญูเสยี 
 

อตัราการใช ้(ส าหรบัการทาดว้ยแปรงหรอืลกูกลิง้) 

  กก. ตอ่ ตรม.  ตรม./ถงั (25 กก.) 

  มาตรฐาน   

เทีย่วที ่1 0.50 50 

เทีย่วที ่2 0.50 50 

รวม 2 เทีย่ว 1.00 25 

   *(ทีค่วำมหนำฟิลม์เปียก 100 ไมครอน) 

อตัราการใช ้(ส าหรบัการพน่) 

  กก. ตอ่ ตรม.  ตรม./ถงั (25 กก.) 

  มาตรฐาน   

เทีย่วที ่1 0.30 83 

เทีย่วที ่2 0.30 83 

รวม 2 เทีย่ว 0.60 41 

     *(ทีค่วำมหนำฟิลม์เปียก 75 ไมครอน) 

 
วธิกีารใชง้าน 
1. การเตรยีมพืน้ผวิ 

 พืน้ผวิตอ้งตอ้งสะอำด ไม่มเีศษสิง่สกปรกทีห่ลดุลอ่นไดง่้ำย ครำบน ้ำมัน จำรบ ีน ้ำยำบ่มคอนกรตีหรอืวัสดุ

อืน่ทีม่ผีลตอ่กำรยดึเกำะ 
 พรมน ้ำใหช้ืน้ อยู่ในสภำพอิม่ตวั ผวิแหง้กอ่นท ำงำน (ยกเวน้ในกรณีผสมกบัยบิซัม่ พืน้ผวิตอ้งแหง้สนทิ) 

 รูหรอืโพรงขนำดใหญ ่ใหท้ ำกำรซอ่มดว้ยวัสดชุนดิอืน่ใหเ้รยีบรอ้ยและทิง้ไวใ้หแ้หง้ กอ่นท ำกำรฉำบ 
 ผวิคอนกรตีหรอืปนูฉำบตอ้งทิง้ใหแ้หง้สนทิ 
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2. การทารองพืน้ 
 ผสม ดร.ฟิคสทิ พโีคท้ 1062 กบัซเีมนตห์รอืยปิซัม่ใหเ้ขำ้เป็นเนือ้เดยีวกนั ดว้ยเครือ่งผสมป่ันทีค่วำมเร็ว

รอบประมำณ 250-300 รอบตอ่นำท ี 
 อัตรำสว่นผสม ปนูซเีมนตป์อรต์แลนตส์ขีาว 2 กก. กบัน า้สะอาด 1กก. ป่ันใหเ้ขำ้กนักอ่นแลว้น ำมำ

ผสมกบั ดร.ฟิคสทิ พโีคท้ 1062  3 กก. ป่ันจนเขำ้เป็นเนื้อเดยีวกนัตำมควำมเร็วรอบทีก่ ำหนด 
 ใชแ้ปรงหรอืลกูกลิง้ในกำรท ำงำน (ควำมหนำฟิลม์เปียกประมำณ 150 ไมครอน) 

 รอใหแ้หง้อยำ่งนอ้ย 10-15 นำท ีกอ่นทำชัน้ถดัไป 

3. การทาทบัหนา้ 

 น ำ ดร.ฟิคสทิ พโีคท้ 1062 สว่นทีเ่หลอืมำทำหรอืกลิง้ลงบนพืน้ผวิอกี 1-2 เทีย่ว (ควำมหนำฟิลม์เปียก 
100 ไมครอน/รอบ) 

 ทำหรอืกลิง้เทีย่วแรก ใหแ้หง้อย่ำงนอ้ย 10-20 นำท ีกอ่นทำเทีย่วทีส่อง 

 ผลติภณัฑน์ี้หลงัจำกใชจ้ะแหง้ตวัสมบรูณ์ ที ่5-6 วัน 
 สำมำรถใชเ้ครือ่งพ่นแรงดนัสงูได ้

(หำ้มเตมิน ้ำลงในสำรโพลเิมอรใ์นสว่นทีจ่ะใชท้ำทบัหนำ้ผวิงำนโดยเด็ดขำด) 
 

4. การท าความสะอาด 
 ใหท้ ำควำมสะอำดเครือ่งมอืตำ่งๆทนัททีีเ่สร็จงำนดว้ยน ้ำ ลำ้งมอืดว้ยสบู่กบัน ้ำอุ่น 

ขอ้ควรระวงัและขอ้จ ากดั 
 อุณหภมูทิเีหมำะสมส ำหรับกำรท ำงำนคอื ที ่5 องศำเซลเซยีส ถงึ 35 อำศำเซลเซยีส 

 เมือ่ท ำงำนในบรเิวณทีม่อีุณหภมูสิงูหรอืกลำงแดดจัด จะท ำใหว้ัสดแุหง้เร็วอำจท ำใหท้ ำงำนไมท่นั ควรหำ
วัสดบุังแดดและพรมน ้ำบนพืน้ผวิเพือ่เป็นกำรลดอุณหภมู ิ

 วัสดงุำนประเภทนี้ไม่เหมำะกบับรเิวณทีต่อ้งแชน่ ้ำตลอดเวลำ เชน่ถงัเก็บน ้ำ และไม่เหมำะสมกบังำนพืน้ 

ขอ้มลูทางเทคนคิ 

 

 
 

 
 

 
 

 

คณุสมบตั ิ
มาตรฐาน/วธิกีาร

ทดสอบ 
ผลการทดสอบ 

ลักษณะ - เนื้อครมีสขีำว 

ควำมถว่งจ ำเพำะ - 1.35 + 0.05 

ควำมหนืด Brookfield ดร.ฟิคสทิ พโีคท้ 1062 - ˜12,500 cPs. 

ควำมหนืด Brookfield 
ปนูซเีมนต ์2กก. น ้ำ1กก + ดร.ฟิคสทิ พโีคท้ 1062 3กก.  

- ˜ 8,500 cPs. 

องคป์ระกอบของแขง็ - ˜47% 

pH - 9-10 

ระยะเวลำท ำงำนหลังผสม - ˜2 ชัว่โมง 

อัตรำกำรเกดิคำรโ์บเนชัน่, CV (mm/day) BS-EN 1062-6:2002 0.0275 
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ขนาดบรรจ ุ

 ถงั 25 กก. 
 

อายุและการเก็บรกัษาผลติภณัฑ ์
 ไม่เกนิ 1 ปี ในภำชนะทีปิ่ดสนทิ เก็บในทีร่่มและแหง้ 

ความปลอดภยัในการใชง้าน 
 ควรสวมถงุมอืและแว่นตำขณะท ำงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

การสงวนสทิธิเ์รยีกรอ้ง 

ขอ้มูลทีร่ะบใุน TDS นี้ และขอ้เสนอแนะดังกล่ำว เป็นขอ้มูลทีใ่หโ้ดยอำ้งองิจำกควำมรูจ้ำกกำรทดลองในหอ้งปฏบิตักิำร และประสบกำรณ์
ปัจจุบนัของผลติภัณฑต์่ำง ๆ ของ Dr. Fixit โดยจะตอ้งมกีำรจัดเก็บ ขนยำ้ยอย่ำงเหมำะสม และใชง้ำนภำยใตส้ภำวะปกตติำมค ำแนะน ำ
ของ Dr. Fixit  ซึง่ในกำรใชง้ำนจรงิมีควำมแตกต่ำงของวัสดุ พื้นผวิ และสภำพแวดลอ้มจรงิของแต่ละหนำ้งำน ทำง Dr. Fixit จงึไม่

สำมำรถ รับรองประสทิธภิำพ หรอืควำมเหมำะสมในกำรใชง้ำนใหต้รงตำมวัตถุประสงค์บำงประกำรได ้หรือจำกค ำแนะน ำทีใ่หไ้วเ้ป็นลำย
ลักษณ์อักษร หรือจำกกำรใหค้ ำปรึกษำใด ๆ ผูใ้ชง้ำนผลิตภัณฑ์นี้ จะตอ้งท ำกำรทดสอบควำมเหมำะสมในกำรน ำไปใชง้ำนตำม
วัตถปุระสงค ์อกีทัง้ Dr. Fixit ขอสงวนสทิธิ ์ในกำรเปลีย่นแปลงขอ้มูลของผลติภัณฑข์องบรษัิทฯ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้  ดังนัน้

จะไม่มกีำรรับผดิชอบในทำงกฎหมำยใด ๆ ต่อขอ้มูลทีไ่ดใ้หไ้วน้ี้ 
 

Pidilite Bamco Limited (A group company of Pidilite Industries Ltd.) 
699 ModernformTower 15,17 FL.,Srinakarin Rd.,Pattanakarn, Suan Luang, Bangkok 10250, THAILAND. 
T. +662 722-8535   F. +662 722-8381 

Website: www.dr-fixit.co.th 
E-mail: sales@pidilitebamco.com 
Helpline Call +662 722 8535 #101 
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