Dr. Fixit TraxTite
ิ แทรกซไ์ ทท์
ดร. ฟิ คสท
ชุดว ัสดุโคลด์พลาสติกสาหร ับทาเครือ
่ งหมายบนผิวทาง
ิ แทรกซไ์ ทท์ เป็ นวัสดุโคลด์พลาสติกสาหรับทาเครือ
ดร.ฟิ คสท
่ งหมายบนผิวทาง (cold plastic for road
marking materials) ทีใ่ ช ้พ่น อัดรีด หรือปาดลากบนพืน
้ ผิวทาง เช่น ผิวทางซีเมนต์คอนกรีต ผิวทางแอสฟั ลต์
รวมทัง้ ขอบทาง
ิ แทรกซไ์ ทท์ เป็ นวัสดุโคลด์พลาสติก เป็ นผลิตภัณฑ์หนืดทีไ่ ด ้จากองค์ประกอบ 2 ส่วน ได ้แก่
ดร.ฟิ คสท
่
สวนผสมหล ัก ประกอบด ้วยสารยึดกลุม
่ เมทิลเมทาคริเลต (MMA หรือ Methyl Methacrylate Resin) และ
ส่วนประกอบอืน
่ เช่น ผงสี ลูกแก ้ว
สารทาให้แข็ง ประกอบด ้วยกลุม
่ เปอร์ออกไซต์ เช่น เบนโซอิลเปอร์ออกไซต์ (benzoyl peroxide) และ
ส่วนประกอบอืน
่
โดยผลิตภัณฑ์ได ้ทาปฏิกริ ย
ิ าทางเคมีเท่านัน
้ ใช ้ทาเครือ
่ งหมายบนผิวทางโดยเครือ
่ งทาฟิ ลม
์ ทีเ่ หมาะสม และจะ
สะท ้อนแสงได ้โดยการผสมหรือโรยลูกแก ้ว

มาตรฐานการทดสอบ
มอก.2611-2556
มาตรฐานกรมทางหลวง

ล ักษณะการใชง้ าน

• ใช ้ทาเครือ
่ งหมายบนผิวทาง เช่น ถนนทางจักรยาน รถมอเตอร์ไซด์ ทีจ
่ อดรถสาหรับคนพิการ ผู ้หญิง
• ใช ้ทาเครือ
่ งหมายจราจรบนผิวทาง ลูกศร เครือ
่ งหมายเตือน และสัญลักษณ์ตา่ งๆ บนพืน
้ ผิวทาง

คุณสมบ ัติ







วัสดุโคลด์พลาสติกผลิตได ้ตามมาตรฐาน มอก.2611 สาหรับทาเครือ
่ งหมายบนผิวทาง
สามารถแข็งตัวได ้หลังจากผสมวัสดุ 2 ส่วนเข ้าด ้วยกัน ภายใน 7-15 นาที เปิ ดการจราจรได ้ทันที
ให ้สีสมา่ เสมอ ทนแดด ฟิ ลม
์ สีไม่แตกร ้าว และทนด่าง
สามารถต ้านการลืน
่ ไถล (skid resistance) ตามมาตรฐาน EN 1436 Road Marking Materials – Road
marking performance for road users
ทนการสึกกร่อน ตามมาตรฐาน EN 13197 Road Marking Materials – Wear simulator turntable
ทนต่อคราบน้ ามัน และสารเคมี สามารถยึดเกาะบนผิวยางมะตอย และคอนกรีตได ้ดี

วิธก
ี ารใชง้ าน
้ ผิว
1. การเตรียมพืน

• พืน
้ ผิวคอนกรีตหรือผิวยางมะตอย ต ้องสะอาด แข็งแรง ไม่มเี ศษสิง่ สกปรก ปราศจาก ฝุ่ นผง คราบน้ ามัน
แว็กซ์ น้ ายาทาแบบ น้ ายาบ่มคอนกรีต จาระบี หรือคราบต่างๆ ทีจ
่ ะมีผลต่อการยึดเกาะของวัสดุ
• พืน
้ ผิพน
ื้ ผิวคอนกรีตและยางมะตอยใหม่ ควรทาการบ่มไว ้เป็ นระยะเวลา 28 วัน
่ มแห ้งสนิท
• พืน
้ ผิวเดิมทีม
่ รี อยแตก เป็ นหลุม รูโพรง ต ้องซ่อมพืน
้ ผิวให ้เรียบ จากนัน
้ รอให ้ผิวทีซ
่ อ
้ ระยะเวลา 7 วัน
ปราศจากความชืน
้ ผิวคอนกรีตไม่ควรเกิน 10%
• พืน
้ ผิวต ้องแห ้ง โดยความชืน
• พืน
้ ผิวเดิมทีม
่ ส
ี เี ก่าทาทับ หรือมีการหลุดล่อน ให ้ขัดส่วนทีห
่ ลุดล่อนออกให ้หมด

้
2. การทารองพืน

้ (ความชืน
้ ไม่เกิน 10%) ถ ้าความชืน
้ เกิน แนะนาให ้ใช ้น้ ายารองพืน
• พืน
้ ผิวคอนกรีตต ้องแห ้งไม่มค
ี วามชืน
้
ิ แทรกซไ์ ทท์ ไพร์เมอร์
้ ดร.ฟิ คสท
ป้ องกันความชืน
ิ แทรกซไ์ ทท์ ไพร์เมอร์ ทาเป็ นรองพืน
• ใช ้ ดร.ฟิ คสท
้ เพือ
่ เพิม
่ การยึดเกาะ โดยทิง้ ให ้แห ้งประมาณ 4
ชัว่ โมง (อัตราการใช ้ขึน
้ กับความพรุนของสภาพพืน
้ ผิว)
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ิ แทรกซไ์ ทท์
เอกสารข ้อมูลทางเทคนิค : ดร.ฟิ คสท

คุณล ักษณะ

Dr. Fixit TraxTite
ิ แทรกซไ์ ทท์
ดร. ฟิ คสท
ชุดว ัสดุโคลด์พลาสติกสาหร ับทาเครือ
่ งหมายบนผิวทาง
• ใช ้เครือ
่ งปั่ นความเร็วรอบต่า กวนผสมส่วนผสมหลัก Part A (ของเหลวมีส)ี ให ้เข ้าเป็ นเนือ
้ เดียวกันก่อน
ประมาณ 1-2 นาที
• ค่อยๆ เทสารทาให ้แข็ง Part B (ผงฮาร์ดเดนเนอร์) ลงในภาชนะทีม
่ ส
ี ว่ นผสม Part A แล ้วใช ้เครือ
่ งปั่ น
ความเร็วรอบตา่ ผสมให ้เข ้ากันประมาณ 15-30 วินาที
• หลังผสมเสร็จควรใช ้งานให ้หมดภายใน 5 นาที (ขึน
้ อยูก
่ บ
ั อุณหภูมอ
ิ ากาศและพืน
้ ผิว)
• อัตราส่วนการเติม Part B (ผงฮาร์ดเดนเนอร์) ขึน
้ อยูก
่ บ
ั อุณหภูมอ
ิ ากาศและพืน
้ ผิว คาแนะนาตามตาราง
ด ้านล่าง

4. การทางาน

• หลังจากส่วนผสมเข ้ากันดีแล ้ว ให ้นาไปเทบนพืน
้ ทีไ่ ด ้จัดเตรียมไว ้เรียบร ้อยแล ้ว
ิ แทรกซไ์ ทท์ ให ้เรียบได ้ระดับความหนาประมาณ 1-3
• ใช ้อุปกรณ์คราดเหล็กเกลีย
่ หรือปาด ดร.ฟิ คสท
มม. ปาดให ้ทั่วพืน
้ ผิวทีต
่ ้องการ และใช ้ลูกกลิง้ หนามกลิง้ ตามทีป
่ าดไปทันที กลิง้ ลูกกลิง้ หนามให ้ทัว่
บริเวณทีป
่ าดไปแล ้ว
• สามารถโรยลูกแก ้วทีใช ้กับวัสดุทาเครือ
่ งหมายบนผิวทาง ได ้ทันทีหลังจากทางานเสร็จ
• หลังจากทางานเสร็จจะใช ้เวลาแห ้งตัวใน 7-15 นาที และสามารถเปิ ดการจราจรหลังจากนัน
้ ได ้ทันที

5. ข้อควรระว ัง





้ ต ้องไม่เกิน 10%
พืน
้ ผิวต ้องแห ้งสนิท ความชืน
อุณหภูมท
ิ เี่ หมาะสมสาหรับการทางาน 10-45 องศาเซลเซียส
ไม่ควรทางานกลางแดดร ้อนจัด เช่น ตอนกลางวัน เนือ
่ งจากจะทาให ้สินค ้าแข็งตัวเร็วเกิน
ิ แทรกซไ์ ทท์
ห ้ามเติมน้ าหรือทินเนอร์ผสมลงไปในผลิตภัณฑ์ ดร.ฟิ คสท

6. การทาความสะอาด

• ทาความสะอาดเครือ
่ งมือ และอุปกรณ์ด ้วยน้ าทินเนอร์ทน
ั ที หลังจากการทางานเสร็จ

ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบ ัติ
ลักษณะ
ระยะเวลาการใช ้งานหลังผสม
ระยะเวลาแห ้ง สีไม่ตด
ิ ล ้อ
ค่าต ้านทานการลืน
่ ไถล
ค่าทนการสึกกร่อน
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ผลการทดสอบ
ของเหลวมีส ี
5 นาที
7-15 นาที
SRT 80
<10%
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ิ แทรกซไ์ ทท์
เอกสารข ้อมูลทางเทคนิค : ดร.ฟิ คสท

3. การผสม

Dr. Fixit TraxTite
ิ แทรกซไ์ ทท์
ดร. ฟิ คสท
ชุดว ัสดุโคลด์พลาสติกสาหร ับทาเครือ
่ งหมายบนผิวทาง
อ ัตราการใช ้

ขนาดบรรจุ

ิ แทรกซไ์ ทท์ ประกอบด ้วย
• ดร.ฟิ คสท
o ส่วนผสมหลัก Part A (ของเหลวมีส)ี บรรจุถังขนาด 4, 16, 20 กก.
o สารทาให ้แข็ง Part B (ผงฮาร์ดเดนเนอร์) บรรจุถงุ ขนาด 40, 160, 200 กรัม
• มี 6 สี คือ สีขาว เหลือง สีแดง สีเขียว สีน้ าเงิน สีดา

อายุและการเก็บร ักษาผลิตภ ัณฑ์
• เก็บได ้ 6 เดือน ในภาชนะทีป
่ ิ ดสนิท เก็บในทีร่ ม
่ และแห ้ง ไม่โดนแดดส่องโดยตรง อุณหภูมใิ นการจัดเก็บ
5-30 องศาเซลเซียส

ความปลอดภ ัยในการใชง้ าน
• เก็บให ้ห่างจากเปลวไฟ ความร ้อน เนือ
่ งจากเป็ นสารติดไฟง่าย
• เป็ นสารมีพษ
ิ ควรหลีกเลีย
่ งการสัมผัสกับผิวหนัง การสูดดม ห ้ามรับประทาน
• เมือ
่ ไม่ได ้ใช ้ผลิตภัณฑ์ ควรปิ ดฝาให ้สนิททันทีหลังจากทีใ่ ช ้เสร็จ ห ้ามนาภาขนะบรรจุไปใส่อาหาร
• ระวังเข ้าตา เก็บให ้พ ้นมือเด็ก ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันจมูก ใส่แว่นตาป้ องกัน ถุงมือ และสวมใส่ชด
ุ ป้ องกัน
เมือ
่ ปฏิบต
ั งิ าน (อุปกรณ์ PPE)

Pidilite Bamco Limited
(A group company of Pidilite Industries Ltd.)
699 Modernform Tower 15 FL.,Srinakarin Rd.,
Suan Luang, Bangkok 10250, THAILAND.
T. +662 722-8535 F. +662 722-8381
Website: www.dr-fixit.co.th
E-mail: sales@pidilitebamco.com

DISCLAIMER The product information & application details given by the company &
its agents has been provided in good faith & meant to serve only as a general guideline
during usage. Users are advised to carry out tests & take trials to ensure on the suitability of products meeting their requirement prior to full scale usage of our products.
Since the correct identi cation of the problems, quality of other materials used and
on-site workmanship are factors beyond our control, there are no expressed or implied
guarantee / warranty as to the results obtained. The Company does not assume any
liability or any consequential damage for unsatisfactory results, arising from the use of
our products.

Helpline Call +662 722 8535 #101
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ิ แทรกซไ์ ทท์
เอกสารข ้อมูลทางเทคนิค : ดร.ฟิ คสท

• ประมาณ 1-2 กก./ตรม. (ความหนาฟิ ลม
์ แห ้ง โดยประมาณ 1-2 มิลลิเมตร)

