PRODUCT DATA FOR
DECORATIVE WATERBORNE COATING

Captain Roofseal CoolMax
กัปตัน รูฟซีล คูลแม็กซ์
คุณลักษณะ

เป็นวัสดุกน
ั ซึมอะครีลิกประเภทกันความร้อน (CoolMax Technology) มีคุณสมบัติเป็นฉนวนป้องกันความ
่ ัวอาคาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและผสมสาร SRP (Solar Reflective Pigment) ที่ชว่ ยสะท้อน
ร้อนเข้าสูต
แสงแดด เทคโนโลยีสะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์พัฒนามาจาก Advance Microspheres Ceramic
เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช ้ป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์สำาหรับดาดฟ้า หลังคา อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
โดยพ่นหรือทาบนพื้นผิวทั้งที่เป็นคอนกรีต หลังคาเหล็ก (Metal Sheet) กระเบื้องลอนคู่ ระเบียง เป็นต้น

การใชง้ าน

เหมาะสำาหรับใช ้ในพื้นผิวต่าง ๆ ได้แก่ ดาดฟ้าคอนกรีต ผนังคอนกรีตและผนังก่ออิฐฉาบปูน รางระบายนำ้า
คอนกรีต กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องหลังคาใยหิน หลังคาที่มีวัสดุยางมะตอย (Asphalt) หลังคาสังกะสี
หลังคาเหล็ก (Metal Sheet)

คุณประโยชน์

- สะท้อนรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้มากถึง 93 %
- ทนต่อรังสีอุลตร้าไวโอเลต
- สามารถแทรกซึมเข้าสูร่ อยแตกร้าวได้ดี
- ยืดหยุ่นตัวได้มากกว่า 5 เท่าหรือ 500%
- ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหารอยแตกร้าวของคอนกรีตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี
- ระบบกันซึมชนิดไร้รอยต่อ กันนำ้าเข้าได้ 100%
- ทนแสงแดด ทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรง และรับแรงเสียดสีจากการสัญจรได้เป็นอย่างดี
- ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี ทำาให้ป้องกันการผุกร่อนของโครงสร้าง
- สามารถใช ้งานได้ดีในช่วงของอุณหภูมิที่กว้าง
- ใช ้งานกับลูกกลิ้ง แปรงทาสี และการพ่นได้ดี
- ปราศจากสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- ระยะเวลาการแห้งตัวและทาทับได้ภายใน 2-4 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิปกติ
- หลังจากการทาไปแล้ว 24 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิปกติจึงสามารถใช ้งานได้

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ข้อมูลทางเทคนิค
สี
ความถ่วงจำาเพาะ
เนื้อสี (โดยนำ้าหนัก)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ค่าการสะท้อนรังสี UV (JIS R3106)
ค่าการยืดตัวสูงสุด (ASTM D412)
ความต้านทานแรงดึง (ASTM D412)
ค่าการยึดเกาะกับพื้นผิว(BS 1881)
การดูดซึมนำ้า (ASTM D471)
ความทนทานต่อสารเคมี
(ASTM D1308)

ระบบการทำางาน
• การเตรียมพื้นผิว

: สีขาว สีเทา สีครีม และสีเขียว
: 1.06-1.08
: 61.0-63.0
: 8.5-10
: 93 %
: > 500%
: 2.6 Mpa
: > 15 kgf/cm2
: 1.3%
: ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อสัมผัสสารเคมี

- พื้นผิวที่จะทาเคลือบด้วย Captain Roofseal CoolMax จะต้องล้างทำาความสะอาดให้ปราศจากฝุุ่นผง
้ รา ตะไคร่นำ้า สี และเศษสิง้ สกปรกต่าง ๆ แล้วทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชัว่ โมง
เชือ
่ มสภาพ ควรขูดแซะออกให้หมด แล้วล้างด้วยนำ้าสะอาด
- บริเวณผิวที่มีสเี ก่าหรือที่มีวัสดุกันซึมเดิมที่เสีอ
่ มรอยแตกร้าวด้วย Captain Sealant แล้วทิ้งให้แห้งสนิท
- บริเวณที่มีร้อยแตกร้าวให้ซอ
- กรณีพื้นผิวเหล็กหรือโลหะ หากมีสนิมให้ขัดสนิมออกก่อน
- กรณีที่เป็นหลังคากระเบื้องลอนคู่ ถ้ามีปัญหาการรั่วซึม ให้ทำาการซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน
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• วิธก
ี ารใช ้งาน

- เปิดฝุาภาชนะบรรจุ แล้วคน Captain Roofseal CoolMax ให้เข้ากันดีกอ
่ นนำามาใช ้งาน
- กรณีดาดฟ้าคอนกรีตใหม่ หรือแผ่นหลังคาเหล็ก (Metal Sheet) ใหม่ ให้ใช ้ Captain Roofseal CoolMax
้ รองพื้น จำานวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 2-3 ชัว่ โมง
ผสมกับนำ้าในอัตราส่วน 3:1 ทาเป็นชัน
- กรณีแผ่นหลังคาเหล็ก (Metal Sheet) ที่มีเฉดสีหรือแผ่นหลังคาเหล็กเก่าที่เกิดสนิมแล้ว ให้รองพื้นด้วย
Captain Rush Brake จำานวน 1 เที่ยว เพือ
่ ป้องกันสนิม ทิ้งให้แห้ง 8 ชัว่ โมง
- กรณีกระเบื้องลอนคู่ ให้ทาหรือพ่นรองพื้นด้วยนำ้ายารองพื้นปูนทับสีเก่า Captain Contact Primer เพือ
่ เสริม
การยึดเกาะ ในกรณีที่เป็นหลังคาเก่า
- หากต้องการเสริมความแข็งแรงให้ใช ้ Fibermesh ปูทับหลังจากที่รองพื้นทันทีแล้วรีดกดให้แนบกับพื้นผิว
(ใช ้กับหลังคาดาดฟ้าคอนกรีต)
- พ่น Captain Roofseal CoolMax ด้วยเครื่อง Airless Spray หรือทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้งจำานวน
2-3 เที่ยว แต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้งประมาณ 3 ชัว่ โมง
- Captain Roofseal CoolMax จะมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใน 7 วันหลังการทา

ปริมาณการใชง้ าน
Captain Roolseal CoolMax 0.7-0.8 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (2 เที่ยว)
ความหนาฟิล์มรวมที่แนะนำา ควรมีความหนามากกว่า 350 ไมครอน (เมือ
่ แห้ง)

ขอแนะนำาเพิิมมเติิม

่ มแซมอุดโป๊วร้อยร้าวก่อนและให้ทำาการปูทับด้วยตาข่าย
- ในกรณีที่มีรอยต่อหรือรอยแตกร้าวนั้น ให้ซอ
้ รอง
ไฟเบอร์ (Fibermesh) ระหว่างรอยต่อหรือรอยแตกร้าวนั้น เพือ
่ เสริมความแข็งแรงหลังจากที่ทาชัน
พื้นแล้ว ขณะที่ยังเปียกอยู่ให้ฝุังตาข่ายไฟเบอร์ลงไปในเนื้อของ Captain Roofseal CoolMax โดยระวัง
อย่าให้ย่นหรือพับ จากนัน
้ ค่อยทาง Captain Roofseal CoolMax ทับอีก 2-3 เที่ยว
- แนะนำาให้ทาเกินขึ้นไปบริเวณแนวพื้นดาดฟ้าถึงผนังกันตก เป็นแนวบัว
- สำาหรับพื้นผิวคอนกรีตใหม่ควรจะต้องมีอายุไม่ตำ่ากว่า 7 วัน ก่อนที่จะทาเคลือบด้วย Captain Roofseal
CoolMax เพื่อให้ผวิ คอนกรีตบ่มตัวก่อน
- ไม่ควรทาขณะที่ฝุนตก
- Captain Roofseal CoolMax หลังจากทางไปแล้ว 24 ชัว่ โมง จึงสามารถใช ้งานและจะบ่มตัวเต็มที่ใน
เวลา 7 วัน
- Captain Roofseal CoolMax ใช ้สำาหรับกันซึม แต่ไม่เหมาะสำาหรับจุดที่แช่นำ้าหรือนำ้าขังตลอดเวลา เช่น
บ่อนำ้า สระว่ายนำ้า แท๊งค์เก็บนำ้าหรือรางระบายนำ้าที่มีนำ้าขังอยู่เป็นเวลานานและบ่อยครั้ง
- ล้างเครื่องมือให้สะอาดทันทีที่ทำางานเสร็จด้วยนำ้าสะอาด

ขนาดบรรจุ
การเก็บรักษา
อายุของผลิติภัณฑ์
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

4 กิโลกรัมต่อกระป๋อง และ 20 กิโลกรัมต่อถัง
เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด
อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันทีผ
่ ลิต
รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำาไปใช ้ในภาวะแตกต่างกัน
เราจึงไม่สามารถรับประกันสิง่ อื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล
โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
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