Dr. Fixit Newcoat PU Cool
ิ นิวโค้ท พียู คูล
ดร.ฟิ คสท
ี วามร ้อน
ึ ยืดหยุ่นตัวสูง สะท ้อนรังสค
โพลียูรเี ทนทากันซม
คุณล ักษณะ
ดร.ฟิ คสิท นิวโค้ท พียู คูล เป็ นโพลียูรเี ทนทากันซึม สูตรน้ า มีความเข ้มข ้นสูงเป็ นส่วนผสมเดียว ใช ้งาน
ง่าย แห ้งตัวเร็ว เมือ
่ แห ้งตัวจะเป็ นแผ่นฟิ ลม
์ คล ้ายยาง มีความยืดหยุ่นสูง ผ่านการทดสอบมาตราฐานญี่ปุน
ว่าด ้วยการทนต่อแผ่นดินใหว เหมาะสาหรับงานกันซึมทีต
่ ้องการความแข็งแรง สะท ้อนรังสีความร ้อน ช่วย
ลดอุณหภูมใิ ต ้หลังคา และอุณหภูมห
ิ ้องได ้ถึง 10 องศาเซลเซียส ทนทานต่อรังสียูวไี ด ้เป็ นอย่างดี
ดร.ฟิ คสิท นิวโค้ท พียู คูล ไม่ต ้องเสริม ความแข็งแรงด ้วยแผ่นไฟเบอร์ ป้ องกันน้ าซึม ผ่านได ้ 100%
และไม่บวมพอง ปกปิ ดรอยแตกร ้าว ไร ้รอยต่อ

้ าน
ล ักษณะการใชง
เหมาะกับการใช ้งาน ทากันซึมดาดฟ้ า หลังคากระเบือ
้ ง และผนังภายนอก

อ ัตราการใช ้
ี
*ตามทฤษฏีโดยไม่เผือ
่ การสูญเสย
อ ัตราการใช ้
ตรม.ต่อ ถ ัง
(25 กก.)

กก. ต่อ ตรม.
เทีย
่ วที่ 1
เทีย
่ วที่ 2
เทีย
่ วที่ 3
รวม 3 เทีย
่ ว

มาตรฐาน
0.87
0.87
0.87
2.60

ขนต
ั้ า
่
0.85
0.85
0.85
2.55

ไม่เกิน
0.88
0.88
0.88
2.65

28
28
28
9

ความหนา

ต่อ 1 เทีย
่ ว
ต่อ 2 เทีย
่ ว
ต่อ 3 เทีย
่ ว
รวม 3 เทีย
่ ว

ความหนา
มาตรฐาน
ขนต
ั้ า
่
333
316
333
316
333
316
1,000
950

ไม่เกิน
350
350
350
1,050

้ าน
วิธก
ี ารใชง

้ ผิว
1. การเตรีย มพืน




พืน
้ ผิวคอนกรีตใหม่ควรทาการบ่มไว ้เป็ นระยะเวลา 28 วัน
พื้นผิวต ้องสะอาด แข็งแรง ไม่ม ีเศษสิง่ สกปรก ปราศจาก ฝุ่ นผง คราบน ้ามัน แว็กซ์ น ้ายาทา
แบบ น ้ายาบ่มคอนกรีต จาระบีหรือคราบต่างๆ ทีจ
่ ะมีผลต่อการยึดเกาะของวัสดุกน
ั ซึม
้ รา ให ้ทาการใช ้เครื่องขัด ขัดออก แล ้ว
พื้นผิวที่เกิดคราบด่างฝ้ าปูน (Laitance) ตะไคร่น ้า เชือ
ทาความสะอาด

S-PI-001 Rev.TH13

07 October 2020

Page 1/5

Dr. Fixit Newcoat PU Cool
ิ นิวโค้ท พียู คูล
ดร.ฟิ คสท
ี วามร ้อน
ึ ยืดหยุ่นตัวสูง สะท ้อนรังสค
โพลียูรเี ทนทากันซม


พืน
้ ผิวทีเ่ ป็ นซีเมนต์หรือเป็ นพืน
้ ผิวทีม
่ แ
ี ร่ธาตุผสมต ้องเตรียมด ้วยวิธีการทาความสะอาดโดยการ
ขัดทาความสะอาดหรือใช ้อุปกรณ์ทใี่ ช ้ขูด หรือเครือ
่ งขูดเพื่อขูดผิวปูนนั น
้ ออก พื้นผิวที่ร่อน และ
่ มสภาพ เช่น พื้นผิวที่เป็ นรู
คอนกรีตที่ไ ม่แข็งแรงจะต ้องรื้อออกทัง้ หมดและพื้นผิวที่ชารุด เสือ
หรือเป็ นโพรงจะต ้องทาการรือ
้ ออกทัง้ หมด

้ ผิว
การปร ับระด ับพืน
 พืน
้ ผิวต ้องเรียบ กรณีพน
ื้ ผิวมีจุดทีน
่ ูนขึน
้ มา ต ้องทาการขัดผิวออกโดยการเจียร หรือขัดส่วนทีน
่ ูน
ออกทัง้ หมดให ้พืน
้ ผิวเรียบเสมอกับผิวเดิม
 กรณีทาพืน
้ ผิวดาดฟ้ า ต ้องมีการทา Slope (1:100) ทีพ
่ น
ื้ ผิวเพือ
่ ให ้สามารถระบายน ้าได ้และไม่
เกิดน ้าขัง
 กรณีพน
ื้ ผิวเป็ นแอ่งมีน ้าขัง ให ้สกัดผิวทีเ่ ป็ นแอ่งให ้หยาบ และให ้ทาการปรับผิวให ้เรียบโดยใช ้
่ มแห ้งสนิท
ปูนสาหรับฉาบซ่อมโครงสร ้าง ดร.ฟิ คสิท ยูนริ แ
ี พร์ เอฟซี จากนัน
้ รอให ้ผิวทีซ
่ อ
อย่างน ้อย 7 วัน ก่อนทางานอืน
่ ต่อไป
การซ่อมรอยแตก อุดโพรง
 กรณีพน
ื้ ผิวเดิมมีการหลุดล่อน ไม่แข็งแรง หรือเคาะแล ้วมีเสียงกลวง จะต ้องทาการสกัดส่วนที่
หลุดล่อนหรือกลวงออก จนถึงผิวทีแ
่ ข็งแรง และฉาบซ่อมด ้วยปูนสาหรับฉาบซ่อมโครงสร ้าง
ดร.ฟิ คสิท ยูนริ แ
ี พร์ เอฟซี
 กรณีพน
ื้ ผิวเดิมเป็ นรูหรือเป็ นโพรง ต ้องฉาบซ่อมพืน
้ ผิวให ้เรียบ ด ้วยปูนฉาบซ่อมโครงสร ้าง ดร.
่ มแห ้งสนิท อย่างน ้อย 7 วัน ก่อนทา
ฟิ คสิท ยูนริ แ
ี พร์ เอฟซี ด ้วยเช่นกัน จากนัน
้ รอให ้ผิวทีซ
่ อ
งานอืน
่ ต่อไป
 กรณีพน
ื้ ผิวมีรอยแตกร ้าว กรณีรอยร ้าวกว ้าง 3 มม. ขึน
้ ไป ให ้กรีดรอยร ้าว ให ้เป็ นร่อง U และให ้
ใช ้วัสดุอด
ุ รอยต่อประเภท MS Sealant ดร. ฟิ คสิท ยาแนวรอยต่อ เอ็ มเอส 25 อุดซ่อม ทิง้ ให ้
แห ้งสนิทอย่างน ้อย 1 วัน ก่อนทางานอืน
่ ต่อไป
การอุดรอยต่อ ร่องมุมต่างๆ
 พืน
้ ผิวทีเ่ ป็ นร่องหรือรอยต่อโครงสร ้าง ต ้องทาการอุดด ้วยวัสดุอด
ุ รอยต่อโครงสร ้าง หรือวัสดุอด
ุ
รอยต่อประเภท MS Sealant ดร. ฟิ คสิท ยาแนวรอยต่อ เอ็ มเอส 25 หรือวัสดุสาหรับอุดรอยต่อ
โครงสร ้าง ทิง้ ให ้แห ้งสนิทอย่างน ้อย 1 วัน ก่อนทางานอืน
่ ต่อไป
 บริเวณทีเ่ ป็ นเหลีย
่ มหรือมุมต่างๆ ให ้ทาการลบมุม รอยต่อพืน
้ และผนัง ให ้ปั ้นบัว
(Fillet/Chamfer) สามารถใช ้ วัสดุอด
ุ รอยต่อ MS Sealant ดร. ฟิ คสิท ยาแนวรอยต่อ เอ็ มเอส
25 ในการลบมุมได ้
 บริเวณ Floor drain หรือช่องระบายน ้า ให ้ทาการอุดรอยต่อระหว่างท่อและพืน
้ ผิวด ้วยวัสดุอด
ุ
รอยต่อ MS Sealant ดร. ฟิ คสิท ยาแนวรอยต่อ เอ็ มเอส 25
้
2. การทารองพืน
้
กรณีทเี่ ป็นพืนปูนเก่าทีข
่ ัดผิวเดิมออก
้ เพื่อเพิม
สาหรับพืน
้ คอนกรีต ควรใช ้ ดร.ฟิ คสิท เดนซี่ บล็ อค ทาเป็ นรองพืน
้ ป้ องกันความชืน
่ การยึด
เกาะและปกปิ ดรูพรุนในคอนกรีต โดยทิง้ ให ้แห ้งประมาณ 1-2 ชัว่ โมง ก่อนทางานในขัน
้ ตอนต่อไป
3. การเตรียมว ัสดุ
 ดร.ฟิ คสิท นิวโค้ท พียู คูล เป็ นผลิตภัณฑ์พร ้อมใช ้งาน ก่อนใช ้งาน กวนวัสดุให ้เข ้าเป็ นเนื้อ
เดียวกันก่อนใช ้สามารถใช ้เครือ
่ งปั่ นความเร็วรอบต่าในการกวนหรือปั่ นได ้ โดยกวนหรือปั่ นนาน
1-2 นาที ห้ามผสมนา้ เพิม
่
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4. การทางาน
4.1 การทางานเป็นว ัสดุก ันซึมและเคลือบสะท้อนความร้อน







หลังจากทารองพืน
้ แห ้งแล ้ว
้ แรกลงบนพืน
ทาหรือพ่น ดร.ฟิ คสิท นิวโค้ท พียู คูล ชัน
้ ผิวด ้วยแปรงหรือลูกกลิง้ ในอัตราการ
ใช ้รวม 2.60 กก./ตร.ม. (ความหนาฟิ ลม
์ แห ้งรวม โดยประมาณ 1,000 ไมครอน)
้ ต่อไป โดยทาหรือพ่นในแนวตัง้ ฉากกับชัน
้ แรก ไม่ควร
ทิง้ ให ้แห ้ง 1-2 ชัว่ โมง ก่อนทาหรือพ่นชัน
ผสมน้ าเพิม
่ ในระหว่างทา
กรณีทาบริเวณรอยต่อพืน
้ และผนังให ้ทา ดร.ฟิ คสิท นิวโค้ท พียู คูล สูงจากพืน
้ อย่างน ้อย 30
ซม.
ดร.ฟิ คสิท นิวโค้ท พียู คูล สามารถใช ้ร่วมกับเครือ
่ งพ่นได ้ แนะนาเครือ
่ งพ่น Dr.Fixit Airless
Spray
สามารถใช ้ ดร.ฟิ คสิท นิวโค้ท พียู คูล กับเส ้นใยเสริมแรงได ้ เพิม
่ ความแข็งแรงได ้ เช่น
Dr.Fixit Roofkote Fibernet หรือ Dr.Fixit Roofkote Polymat

5. การทาความสะอาด
 ทาความสะอาดเครือ
่ งมือ และอุปกรณ์ด ้วยน้ าสะอาดทันที หลังจากการทางานเสร็จ
6. การบ่มต ัว
 หลังจากทีท
่ า ดร.ฟิ คสิท นิวโค้ท พียู คูล เสร็จเรียบร ้อยตามระบบ และครบถ ้วนตามอัตราการ
ใช ้แล ้ว ทิง้ ให ้พืน
้ ผิวแห ้งสนิท 7 วัน ก่อนเปิ ดพืน
้ ทีใ่ ช ้งานอืน
่ ต่อไป

คาเตือนและข้อจาก ัด





ดร.ฟิ คสิท นิวโค้ท พียู คูล อุณหภูมท
ิ เี่ หมาะสมสาหรับการทางาน 10-35 องศาเซลเซียส
ดร.ฟิ คสิท นิวโค้ท พียู คูล ไม่ควรทางานกลางแดดจัด หรือทางานบนพืน
้ ผิวทีร่ ้อนจัด แนะนา
ให ้ทาตอนเช ้าก่อน 10.00น. หรือตอนเย็น
ดร.ฟิ คสิท นิวโค้ท พียู คูล ห ้ามใช ้ทาบนพืน
้ ผิวทีม
่ แ
ี รงดันน ้าด ้านลบ คือพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ น
ี ้าซึมผ่านมา
จากพืน
้ ผิวคอนกรีตด ้านล่าง
ดร.ฟิ คสิท นิวโค้ท พียู คูล ห ้ามใช ้กับบริเวณทีต
่ ้องแช่น ้าตลอดเวลา เช่น ถังเก็บน ้า สระว่ายน ้า
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ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบ ัติ

มาตรฐาน/วิธก
ี ารทดสอบ

ผลการทดสอบ

ลักษณะ

-

ของเหลว

ปริมาณของแข็งโดยน้าหนัก

-

65-70%

ปริมาตรของของแข็ง

-

50%

Brookfield,(CPs)

18,000-20,000 เซ็นติพอยส์

ASTM D-70-03

1.35-1.45 ก./มล.

-

7.2

ค่าความหนืด ทีอ
่ ณ
ุ หภูม ิ 25 o C
ค่าความถ่วงจาเพาะ
pH
-การยึดเกาะกับคอนกรีต
-การยึดเกาะกับไม ้

2.0 นิวตัน/ตร.มม.
ASTM D-4541

-โลหะ

2.8 นิวตัน/ตร.มม.
1.7 นิวตัน/ตร.มม.

ค่าการดูดซึมน้า

(SS-133-87)

< 8.0 %

ค่าความต ้านทานต่อแรงดึง

ASTM D-412

>5.49 นิวตัน/ตร.มม.

ค่าแรงยืดตัว

ASTM D-412

>800 %

ค่าการเช็คล ้างสิง่ สกปรก

-

ดีมาก

การทนทานต่อการหักงอ

ASTM D-522

ฟิ ลม
์ ไม่เปลีย
่ นแปลง ไม่แตก

อัตราการซึมผ่านของไอน้า

ASTM E-96-00

65.9 ก./ตร.ม./วัน

ค่าการสะท ้อนรังสีความร ้อน

JIS R3106

93.6 %

ค่าการคายความร ้อน

JIS R3106

0.90

ASTM E-1980-01

112.3

JIS R3106

6.4 %

TISI2271-2549 (ISO17895 :
2005)

0.00 mg/kg

ASTM D-2240

90

-

>15,000 รอบ

การทดสอบความทนทานต่อการ
สั่นสะเทือนแผ่นดินไหว

JIS C 60068-2-59

ไม่มก
ี ารรั่วไหลของน้ าหลังจากการ
ทดสอบทัง้ หมด

ระดับความรุนแรงของการเกิด
แผ่นดินไหว

JIS C 60068-2-59

Upper 6

ดัชนีการคายความร ้อน (SRI Index)
ค่าการดูดซับรังสีความร ้อน
VOCs
ค่าความแข็ง Shore A
ค่าความทนทานต่อการขัดถูฟิลม
์ สี
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ขนาดบรรจุ



ถังขนาด 25 กก
มี 3 สี คือ สีขาว สีเทาอ่อนและสีเขียวอ่อน

อายุและการเก็ บร ักษาผลิตภ ัณฑ์


6 เดือน ในภาชนะทีป
่ ิ ดสนิท เก็บในทีร่ ่มและแห ้ง อุณหภูมไิ ม่เกิน 30oซ

ความปลอดภ ัยในการใชง้ าน




ไม่ตด
ิ ไฟ
หลีกเลีย
่ งการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา
สวมใส่ถุงมือ และแว่นตา ขณะทางาน

การสงวนสิทธิเ์ รียกร้อง
ข ้อมูลทีร่ ะบุใน TDS นี้ และข ้อเสนอแนะดัง กล่าว เป็ นข ้อมูลที่ใ ห ้โดยอ ้างอิง จากความรู ้จากการทดลองในห ้องปฏิบัตก
ิ าร และ
ประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ของ Dr. Fixit โดยจะต ้องมีการจัดเก็บ ขนย ้ายอย่างเหมาะสม และใช ้งานภายใต ้สภาวะ
ปกติตามคาแนะนาของ Dr. Fixit ซึง่ ในการใช ้งานจริงมีความแตกต่างของวัสดุ พืน
้ ผิว และสภาพแวดล ้อมจริงของแต่ละหน ้างาน
ทาง Dr. Fixit จึงไม่สามารถ รับรองประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมในการใช ้งานให ้ตรงตามวั ตถุประสงค์บางประการได ้ หรือ
จากคาแนะนาที่ใ ห ้ไว ้เป็ นลายลัก ษณ์อัก ษร หรือ จากการให ้คาปรึก ษาใด ๆ ผู ้ใช ้งานผลิตภัณฑ์นี้ จะต ้องทาการทดสอบความ
เหมาะสมในการนาไปใช ้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทัง้ Dr. Fixit ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย
่ นแปลงข ้อมูลของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ดังนัน
้ จะไม่มก
ี ารรับผิดชอบในทางกฎหมายใด ๆ ต่อข ้อมูลทีไ่ ด ้ให ้ไว ้นี้
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