ิ พิดท
ดร.ฟิ คสท
ิ ็อป 333
คุณล ักษณะ

ดร.ฟิ คสิท พิดท
ิ ็อป 333 คือ วัสดุเพิม
่ ความแข็งแกร่งของผิวหน ้าคอนกรีต ทีไ่ ม่มส
ี ว่ นประกอบของผงโลหะ
ช่วยทาให ้ผิวหน ้าคอนกรีตให่แข็งแกร่งยิง่ ขึน
้ ยึดเกาะกับผิวเดิมได ้ดีเยีย
่ ม ทนทานต่อการขัดถูดเี ลิศ ลดการเกิด
ฝุ่ น และทาความสะอาดง่าย

ล ักษณะการใชง้ าน

พืน
้ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป พืน
้ ทีข
่ นถ่ายสินค ้า โกดังเก็บสินค ้า ทางวิง่ ทางลาดสาหรับรถบรรทุก
และลานจอดรถ

อ ัตราการใช ้
ี
*ตามทฤษฏีโดยไม่เผือ
่ การสูญเสย



3-5 กก./ตร.ม สาหรับพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารใช ้งานปานกลาง
5-7 กก./ตร.ม สาหรับพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารใช ้งานหนัก

วิธก
ี ารใชง้ าน

1. การเตรียมผิว:
 เทคอนกรีตตามขัน
้ ตอนการปฏิบัตงิ านมาตรฐานทั่วไป ปรับให ้ได ้ระดับตามต ้องการ
 เมือ
่ ผิวคอนกรีตเริม
่ แข็งตัวจนสามารถยืนทางานได ้ (เมือ
่ เหยียบจะทิง้ รอยลึกประมาณ 2-3มม.) ให ้เริม
่
ทางานได ้
2. การทางาน
 ทาการโปรย ดร.ฟิ คสิท พิดท
ิ ็อป 333 ให ้ทั่วบริเวณ โดยแบ่งการโปรยเป็ น 2 ครัง้ ครัง้ แรกให ้โปรย
ประมาณ 2 ใน 3 ของปริมาณการใช ้ทีต
่ ้องการ เช่น อัตราการใช ้คือ 5 กก./ตร.ม. ครัง้ แรกให ้โปรยที่
อัตรา 3 กก./ตร.ม.และโปรยส่วนทีเ่ หลืออีก 2 กก./ตร.ม.ในครัง้ ทีส
่ อง เป็ นต ้น
 ทาการขัดด ้วยเครือ
่ งขัดผิวคอนกรีตเพือ
่ กดให ้วัสดุรวมเป็ นเนื้อเดียวกับผิวหน ้าคอนกรีต ในส่วนทีเ่ ครือ
่ ง
ขัดไม่ถงึ ให ้ใช ้เกรียงขัดมันขัดแทน
 โปรยวัสดุสว่ นทีเ่ หลือ ทาการขัดจนวัสดุเป็ นเนื้อเดียวกัน ได ้ระดับและเรียบแน่น
 สามารถขัด wax ได ้ หลังจากทิง้ ไว ้แล ้ว 3-7 วัน
3. การบ่ม
 เพือ
่ ให ้มีคณ
ุ ภาพดี ควรบ่มพืน
้ ผิวด ้วย ดร.ฟิ คสิท ยูนเิ คียว เอสเอส ทันทีทค
ี่ อนกรีตแห ้งพอดี คือเดินแล ้ว
ไม่มรี อยเท ้าและสีของคอนกรีตเริม
่ ด ้านขึน
้ หรือแนะนาให ้ทาการบ่มโดยการขังน้ า หรือ ใช ้กระสอบชุบน้ า

คาเตือนและข้อจาก ัด

 ในพืน
้ ทีข
่ นาดใหญ่ ควรตัดร่องกันแตก หรือควรมี Joint กันแตก และพยายามให ้ได ้สีเ่ หลีย
่ มจัตรุ ัสทุกๆ
25-30 ตารางเมตร ความลึก 1 ใน 3 ของความหนาคอนกรีต หรือตามความเหมาะสม
่ งต่อการแตกร ้าว
 ไม่ควรทางานกลางแดดจัด เพราะจะทาให ้คอนกรีตแห ้งเร็ว ทางานไม่ทัน และยังเสีย
 การโปรยควรโปรยให ้สม่าเสมอเพือ
่ ป้ องกันสีดา่ ง สีไม่สมา่ เสมอ
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ิ พิดท
ดร.ฟิ คสท
ิ ็อป 333
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบ ัติ
1.คุณลักษณะ
2.การรับกาลังอัดที่ 28 วัน
(Compressive strength)
3.ค่าความถ่วงจาเพาะ
4.ปริมาณน้ าทีใ่ ช ้
5.ระยะเวลาในการทางาน
6.ระยะเวลาการแห ้งตัว ที2่ 5 oซ
- เริม
่ เซตตัว
- แห ้งเดินเบา
7.ความแข็ง

มาตรฐาน / วิธก
ี ารทดสอบ
ASTM C109

ผลการทดสอบ
ผงสีเทา
75.66 MPa

ASTM C191

2.03 กก./ลิตร
5.0-5.5 ลิตร/ถุง (25กก.)
30 นาที

Mohs’Scale

8.การทนทานต่อการสึกกร่อน
น้ าหนั ก 500 กรัม
รอบ 1000 rpm

ASTM D4060

120 นาที
300 นาที
8-9
(น้ าหนั กทีห
่ ายไป)
1.73 กรัม

** มี 4 สีให้เลือก คือ สีธรรมชาติ, สีเทาอ่อน, สีเทาเข้ม, สีเขียว

ขนาดบรรจุ
 ขนาดบรรจุ 25 กก./ถุง
อายุและการเก็ บร ักษาผลิตภ ัณฑ์
 ไม่เกิน 1 ปี ในภาชนะทีป
่ ิ ดสนิท เก็บในทีร่ ม
่ และแห ้ง
ความปลอดภ ัยในการใชง้ าน
 ควรสวมถุงมือและแว่นตาขณะทางาน

การสงวนสิทธิเ์ รียกร้อง
ข ้อมูลที่ร ะบุใ น TDS นี้ และข ้อเสนอแนะดั ง กล่าว เป็ นข ้อมูล ที่ใ ห ้โดยอ ้างอิง จากความรู ้จากการทดลองในห ้องปฏิบัตก
ิ าร และ
ประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ของ Dr. Fixit โดยจะต ้องมีการจัดเก็บ ขนย ้ายอย่างเหมาะสม และใช ้งานภายใต ้สภาวะปกติ
ตามคาแนะนาของ Dr. Fixit ซึง่ ในการใช ้งานจริงมีความแตกต่างของวัสดุ พืน
้ ผิว และสภาพแวดล ้อมจริงของแต่ละหน ้างาน ทาง Dr.
Fixit จึงไม่สามารถ รับรองประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมในการใช ้งานให ้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได ้ หรือ จากคาแนะนาที่
ให ้ไว ้เป็ นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให ้คาปรึกษาใด ๆ ผู ้ใช ้งานผลิตภัณฑ์นี้ จะต ้องทาการทดสอบความเหมาะสมในการนาไปใช ้
งานตามวัตถุประสงค์ อีกทัง้ Dr. Fixit ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย
่ นแปลงข ้อมูลของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบ
ล่วงหน ้า ดังนัน
้ จะไม่มก
ี ารรับผิดชอบในทางกฎหมายใด ๆ ต่อข ้อมูลทีไ่ ด ้ให ้ไว ้นี้

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
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