ิ พิดจ
ดร.ฟิ คสท
ิ อยท์ 6690
ว ัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุน
่ ชนิดเทร้อน สูตรไหลต ัวดี มีสว่ นผสม
ของยางพารา 5%

ิ พิด ิจอยท์ 6690 เป็ นยางหยอดร่องถนนคอนกรีตชนิดพิเศษ ทีผ
ดร.ฟิ คสท
่ ลิตจากยางมะตอยผสมยาง
ธรรมชาติ เรซินและสารเพิม
่ คุณภาพอืน
่ ๆ ทาให ้มีคณ
ุ สมบัตด
ิ เี ยีย
่ ม ในการป้องกันน้ าซึม ลงรอยต่อถนนคอนกรีต อีกทัง้
มีการยืดตัวสูงและสามารถยึดเกาะรอยต่อได ้แน่น แม ้ต ้องแช่น้ าเป็ นเวลานาน ๆ
ิ พิด ิจอยท์ 6690 เป็ นยางหยอดร่อง ในแนวระดับชนิดทีต
ดร.ฟิ คสท
่ ้องใช ้ความร ้อนเคีย
่ วให ้เหลว จนถึงจุด
ไหลเททีผ
่ ลิตภัณฑ์สามารถยึดเกาะกับผิวคอนกรีต ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ และเนือ
่ งจาก
ิ พิด ิจอยท์ 6690 มีจุดไหลเททีอ
ดร.ฟิ คสท
่ ณ
ุ หภูมต
ิ ่า อีกทัง้ ไม่มส
ี ว่ นผสมของน้ ามันทีใ่ ช ้เป็ นสารละลาย จึง
มีความปลอดภัย และประหยัดเวลาในการเคีย
่ ว

มาตรฐาน

● มอก 479-2541
● ASTM D6690
● ผ่านการทดสอบมาตรฐานกรมทางหลวง

ล ักษณะการใชง้ าน

หยอดร่องคอนกรีตทั่วๆไป เช่น
● ถนนคอนกรีต
● เขือ
่ น

● สะพาน
● รอยต่อพืน
้ แผ่นคอนกรีตทั่วไป ฯลฯ

คุณสมบ ัติ
●
●
●
●
●

ต ้มหลอมละลายง่าย หยอดร่องไหลตัวดี ได ้ปริมาตรยางมากขึน
้
มีสว่ นผสมของ ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) 5%
ไม่ไหลเยิม
้ แม ้อากาศร ้อน ทนอุณหภูมไิ ด ้สูงถึง 90 oซ
ยืดหยุน
่ ตัวสูง รองรับการขยายหรือหดตัวของร่องคอนกรีต
้ ผิวทาง ทนน้ าท่วมขัง ไม่หลุดล่อน
ยึดเกาะคอนกรีตได ้ดี ป้องกันน้ าซึมเข ้าไปทาลายชัน

วิธก
ี ารใชง้ าน
1. การเตรียมร่องหรือรอยต่อ:

● ร่องหรือรอยต่อต ้องแห ้งสะอาด ไม่มเี ศษสิง่ สกปรกทีห
่ ลุดล่อนได ้ง่าย ฝุ่ นผง คราบน้ ามัน แว็กซ์ น้ ายาบ่ม
คอนกรีต ผิวทีห
่ ลุดหรือรอยแตกบิน
่ ต ้องทาการซ่อมแซมด ้วยวัสดุทเี่ หมาะสม เช่น ปูนซ่อมแซมโครงสร ้าง และทิง้ ไว ้ให ้
แห ้ง ก่อนทางานในขัน
้ ต่อไป

้
2. การทารองพืน

ิ ซล
ี โลบอนด์ ไพรเมอร์ ทิง้ ไว ้ให ้แห ้งก่อนทาการหยอดยาง
● เพือ
่ การยึดเกาะทีด
่ ค
ี วรทาด ้วยรองพืน
้ ดร.ฟิ คสท

3. การทางาน

ิ พิด ิจอยท์ 6690 ทีม
● นา ดร.ฟิ คสท
่ แ
ี ผ่นพลาสติกหุ ้มอยู่ (ไม่จาเป็ นต ้องแกะพลาสติกทีห
่ อ
่ หุ ้มออก เพราะ
พลาสติกจะละลายเป็ นเนือ
้ เดียวกันกับผลิตภัณฑ์) ใส่ลงในหม ้อหลอมทีม
่ น
ี ้ ามันเป็ นตัวกลางส่งผ่านความร ้อน
● ขณะหลอม ควรกวนให ้เป็ นเนือ
้ เดียวกัน ควบคุมอุณหภูมข
ิ องน้ ามันทีใ่ ช ้ในการหล่อไม่ให ้เกิน 240 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมข
ิ องยางหยอดร่องไม่ให ้เกิน 180 องศาเซลเซียส
● คนให ้ยางละลายสม่าเสมอ จนละลายหมด
ิ พิด ิจอยท์ 6690 ทีห
● หยอด ดร.ฟิ คสท
่ ลอมเป็ นเนื้อเดียวกันแล ้ว ลงในร่องคอนกรีต ควรใช ้ให ้หมดภายใน
เวลา 2-3 ชัว่ โมง
● ทิง้ ไว ้ให ้แห ้ง 4-5 ชัว่ โมง ก่อนเปิ ดใช ้งาน

ลักษณะการหยอดทีถ่ ูกต้อง
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คุณล ักษณะ

ิ พิดจ
ดร.ฟิ คสท
ิ อยท์ 6690
ว ัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุน
่ ชนิดเทร้อน สูตรไหลต ัวดี มีสว่ นผสม
ของยางพารา 5%
4. การทาความสะอาด

● เครือ
่ งมือทีใ่ ช ้ในการทางาน ควรล ้างทาความสะอาดด ้วยน้ ามันก๊าด หรือน้ ามันสนทันทีทใี่ ช ้งานเสร็จ

คุณสมบ ัติ
ความแข็งอ่อน ที่ 25 oซ, 0.1 มม.
อุณหภูมเิ ทของผลิตภัณฑ์
อุณหภูมป
ิ ลอดภัยในการหลอม
การไหลตัว ที6
่ 0 oซ, 5 ชม., มม.
แรงยึดเกาะ
จุดวาบไฟ
ความถ่วงจาเพาะ

ข้อกาหนด มอก. 479-2541

ผลการทดสอบ

มากทีส
่ ด
ุ 90
ต่ากว่าอุณหภูมป
ิ ลอดภัย
ในการหลอมอย่างน ้อย 11oC
มากทีส
่ ด
ุ 5
ผ่าน
-

30
125-135 oซ
190 oซ
0.0
ผ่าน
320 oซ
1.05

ขนาดบรรจุ
ิ พิดจ
ดร.ฟิ คสท
ิ อยท์ 6690

ิ ซล
ี โลบอนด์ ไพรเมอร์
ดร.ฟิ คสท

กล่อง 12 กก.
ถังเหล็ก 20 กก.

แกลลอน 3.5 ลิตร, ถัง 18 ลิตร

อ ัตราการใช ้

ิ พิด ิจอยท์ 6690 โดยประมาณ น้ าหนั กเป็ นกิโลกรัมต่อ 1 เมตรของร่อง คอนกรีตขนาด
ปริมาณการใช ้ ดร.ฟิ คสท
ต่างๆ
ขนาดร่องรอยต่อ
กว ้าง (มม.)

ลึก(มม.)

ปริมาณการใช ้ (กก.)
ต่อความยาวร่อง 1 ม.

10
10
20
25

20
50
30
20

0.21
0.53
0.63
0.53

ความยาวทีห
่ ยอดได ้ (ม.)
ต่อปริมาณ 1 กล่อง

อัตราส่วนการใช ้ไพรเมอร์
PidiJoint 6690 ; Sealobond Primer
(กล่อง 12 กก.) : (กระป๋ อง 3.5 ล.)

57.00
22.64
19.05
22.64

9:1
10:1
17:1
17:1

อายุและการเก็บร ักษาผลิตภ ัณฑ์
● ไม่เกิน 2 ปี ในภาชนะทีป
่ ิ ดสนิท เก็บในทีร่ ม
่ และแห ้ง

ความปลอดภ ัยในการใชง้ าน

● หากเกิดกรณีไฟลุกให ้ใช ้ผงเคมีแห ้ง คาร์บอนไดออกไซด์ หรือทราย อย่าใช ้น้ าดับไฟ
● อย่าให ้ยางหยอดร่องทีร่ ้อนกระเด็นถูกผิวหนั ง/ร่างกาย ในกรณีทโี่ ดนยางขณะร ้อน ให ้ใช ้น้ าเย็นราดบริเวณที่
โดนและรีบปรึกษาแพทย์ทันที
● อย่าให ้น้ าหกลงไปในยางหยอดร่องทีร่ ้อน เพราะน้ าจะเดือดและยางหยอดร่องจะกระเด็นออกมา
Pidilite Bamco Limited

(A group company of Pidilite Industries Ltd.)
699 ModernformTower 15,17 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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