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กปัตนั รฟูซลี คลูแม็กซ ์
คณุลกัษณะ   กปัตัน รฟูซลี (Captain Roofseal) เป็นวัสดกุนัซมึอะครลิกิประเภทกนัความรอ้น (Ceramic Coating) มคีณุสมบัต ิ

 เป็นฉนวนป้องกันความรอ้นเขา้สูต่ัวอาคารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และผสมสาร SRP (Solar Reflective Pigment) 

      ทีVชว่ยสะทอ้นแสงแดด เทคโนโลยสีะทอ้นรังสคีวามรอ้นจากดวงอาทติย ์พัฒนามาจากสาร Ceramic Microspheres 

   ทีVใชใ้นการเคลอืบผวิกระสวยยานอวกาศ เหมาะอยา่งยิVงทีVจะใชป้้องกนัความรอ้นจากดวงอาทติยสํ์าหรับพื�นดาดฟ้า 

   หลังคา อาคาร และโรงงานอตุสาหกรรม โดยพ่นหรอืทาบนพื�นผวิทั �งทีVเป็นคอนกรตี หลงัคาเหลก็ กระเบื�องลอนคู ่

      ระเบยีง เป็นตน้ 

    

  การใชง้าน     เหมาะสําหรับ ใชใ้นพื�นผวิตา่งๆ เชน่ ดาดฟ้าคอนกรตี ผนังคอนกรตีและผนังกอ่อฐิฉาบปูน กระเบื�องหลังคาใยหนิ 

      กระเบื�องลอนคู ่รางระบายนํ�าคอนกรตี หลังคาทีVมวีัสดยุางมะตอย หลังคาเหล็ก สังกะส ีเป็นตน้ 

        

คณุประโยชน ์   - สะทอ้นรังสคีวามรอ้นจากแสงอาทติยไ์ดม้ากถงึ 95 % 

   - ทนตอ่รังสอีลุตรา้ไวโอเลต 

   - สามารถแทรกซมึเขา้สูร่อยแตกรา้วไดด้ ี

   - ยดืหยุน่ตวัไดม้ากกวา่ 5 เทา่หรอื 500% 

   - ชว่ยป้องกันและแกไ้ขปัญหารอยแตกรา้วของคอนกรตีทีVเกดิจากการเปลีVยนแปลงของอณุหภมูไิดเ้ป็นอยา่งด ี

   - ระบบกนัซมึชนดิไรร้อยตอ่ กนันํ�าเขา้ได ้100% 

   - ทนแสงแดด ทนตอ่สภาพอากาศทีVรนุแรง และรับแรงเสยีดสจีากการสญัจรไดเ้ป็นอยา่งด ี

   - ป้องกันการซมึผ่านของกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดไ์ดด้ ีทําใหป้้องกนัการผุกรอ่นของโครงสรา้ง 

   - สามารถใชง้านไดด้ใีนชว่งของอณุหภมูทิีVกวา้ง 

   - ใชง้านกับลกูกลิ�ง แปรงทาส ีและการพ่นไดด้ ี

   - ปราศจากสารพษิ ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ร่างกาย 

    

ขอ้มลูทางเทคนคิ     

• ชนดิ      : วัสดกัุนซมึอะครลิกิ 

• ส ี      : ขาว, ครมี, เขยีว, เทา 

• เนื�อส ี(โดยปรมิาตร)    : 61.0-63.0% 

• ความถว่งจําเพาะ      : 1.06-1.08  

• คา่ความเป็นกรด-ดา่ง  : 8.5-10 

• คา่การสําทอ้นรังส ีUV (JIS R3106)  : 95% 

• คา่การยดืตัวสงูสดุ (ASTM D412)  :>500 % 

• คา่ความตา้นทานแรงดงึ (ASTM D412)  : 2.6 Mpa 

• คา่การยดึเกาะกับพื�นผวิ (BS 1881)  :> 15 kgf/cm2 

• การดดูซมึนํ�า (ASTM D471)  :1.3% 

• ความทนทาตอ่สารเคม ี        

 (ASTM D1308)      : ไมเ่ปลีVยนแปลงเมืVอสัมผัสสารเคม ี
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ระบบการใชง้าน     

• ระบบการทาส ี   1. เปิดฝาภาชนะบรรจ ุแลว้คน Captain Roofseal CoolMax ใหเ้ขา้กนัดกีอ่นนํามาใชง้าน 

   2. แบง่ตามกรณีการใชง้านไดด้งันี� 

    • กรณีแผ่นหลังคาเหลก็ (Metal Sheet) ทีVมเีฉดสหีรอืแผ่นหลังคาเหล็กเกา่ทีVเกดิสนมิแลว้ 

   ใหร้องพื�นดว้ย Captain Rush Brake จํานวน 1 เทีVยวเพืVอป้องกนัสนมิ ทิ�งใหแ้หง้ 8 ชัVวโมง 

   • กรณีดาดฟ้าคอนกรตีใหมห่รอืแผ่นหลังคาเหล็กใหม ่(Metal Sheet)  ใหใ้ชกั้ปตัน รฟูซลี ผสมกบันํ�า 

   ในอตัราสว่น 3:1ทาเป็นชั �นรองพื�น จํานวน 1 เทีVยว ทิ�งใหแ้หง้ 2-4 ชัVวโมง 

   • กรณีกระเบื�องลอนคูใ่นกรณีเป็นหลงัคาเกา่ใหท้าหรอืพ่นรองพื�นดว้ยนํ�ายารองพื�นปนูเกา่ กปัตนั คอนแท็ค  

   ไพรเ์มอร ์เพืVอเสรมิการยดึเกาะ หากตอ้งการเสรมิความแข็งแรงใหใ้ช ้Fiber mesh ปทัูบหลังจากทีVรองพื�นทันท ี

   แลว้รดีกดใหแ้นบกบัพื�นผวิ (ใชก้บัหลงัคาดาดฟ้าคอนกรตี) 

   3.จากนั�นใหพ้่น Captain Roofseal CoolMax ดว้ยเครืVอง Airless Spray หรอืทาดว้ยแปรงหรอืลกูกลิ�ง  

   จํานวน 2-3 เทีVยว แตล่ะ่เทีVยวทิ�งใหแ้หง้ประมาณ 2-4 ชัVวโมง 

   4.Captain Roofseal CoolMax จะมปีระสทิธภิาพสงูสดุภายใน 7 วันหลงัการทา 

    

• การเตรยีมพื�นผวิ     :พื�นผวิทีVจะตอ้งทาเคลอืบดว้ย Captain Roofseal CoolMax ตอ้งลา้งทําความสะอาดปราศจาก ฝุ่ นผง เชื�อรา  

     ตะไคร่นํ�า ส ีและเศษสิVงสกปรกตา่งๆ  แลว้ทิ�งไวใ้หแ้หง้อยา่งนอ้ย 24 ชัVวโมง 

     : บรเิวณผวิทีVมสีเีกา่หรอืทีVมวีัสดกัุนซมึเดมิทีVเสืVอมสภาพ ควรขดูออกใหห้มดแลว้ลา้งดว้ยนํ�าสะอาดอกีครั �ง 

   :บรเิวณทีVมรีอยแตกรา้วใหซ้อ่มรอยแตกรา้วดว้ย Captain Sealant แลว้ทิ�งใหแ้หง้สนทิ 

   :กรณีพื�นผวิเหลก็ หรอื โลหะ หากมสีนมิใหขั้ดสนมิออกกอ่น 

   :กรณีทีVเป็นหลงัคากระเบื�องลอนคู ่ถา้มปัียหาการรัVวซมึใหทํ้าการซอ่มแซมกอ่นใหเ้รยีบรอ้ย 

    

ปรมิาณการใชง้าน   Captain Roolseal CoolMax 0.70-0.80 กโิลกรัมตอ่ตารางเมตร 

   ความหนาฟิลม์รวมทีVแนะนํา ควรมคีวามหนามากกวา่ 350 ไมครอน (เมืVอแหง้) 

    

ขอ้แนะนําเพิ%มเตมิ   - ในกรณีทีVมรีอยตอ่หรอืรอยแตกรา้วนั�น ใหซ้อ่มแซมอดุโป๊วรอ้ยรา้วกอ่นและใหทํ้าการปทัูบดว้ยตาขา่ยไฟเบอร ์

    (Fiber mesh) ระหวา่งรอยตอ่หรอืรอยแตกรา้วนั�น เพืVอเสรมิความแขง็แรงหลงัจากทีVทาชั �นรองพื�นแลว้ 

    ขณะทีVยังเปียกอยู่ใหฝั้งตาขา่ยไฟเบอรล์งไปในเนื�อของ Captain Roofseal CoolMax โดยระวังอยา่ใหย้น่หรอืพับ 

    จากนั�นคอ่ยทาง Captain Roofseal CoolMax ทับอกี จํานวน 2-3 เทีVยว 

   - แนะนําใหท้าเกนิข ึ�นไปบรเิวณแนวพื�นดาดฟ้าถงึผนังกนัตก เป็นแนวบัว 

   - สําหรับพื�นผวิคอนกรตีใหมค่วรจะตอ้งมอีายไุมต่ํVากวา่ 7 วัน กอ่นทีVจะทาเคลอืบดว้ย Captain Roofseal CoolMax 

    เพืVอใหผ้วิคอนกรตีบม่ตวักอ่น 

   - ไมค่วรทาขณะทีVฝนตก 

   - Captain Roofseal CoolMax หลังจากทางไปแลว้ 24 ชัVวโมง จงึสามารถใชง้านและจะบม่ตวัเตม็ทีVในเวลา 7 วัน 

   - Captain Roofseal CoolMax ใชสํ้าหรับกนัซมึ แตไ่มเ่หมาะสําหรับจดุทีVแชนํ่�าหรอืนํ�าขังตลอดเวลา เชน่ บอ่นํ�า 

    สระวา่ยนํ�า แทง๊คเ์กบ็นํ�าหรอืรางระบายนํ�าทีVมนํี�าขงัอยูเ่ป็นเวลานานและบ่อยครั�ง 
   - ลา้งเครืVองมอืใหส้ะอาดทันททีีVทํางานเสร็จดว้ยนํ�าสะอาด 

    

ขนาดบรรจุ   4 กโิลกรัมตอ่กระป๋อง และ 20 กโิลกรัมตอ่ถงั 

การเก็บรกัษา  เกบ็ในภาชนะบรรจเุดมิทีVปิดสนทิและไมค่วรวางไวท้ีVกลางแจง้ทีVมแีสงแดดจดั 

อายขุองผลติภณัฑ ์  อายกุารเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันทีVผลติ 

มาตรฐานอา้งองิ   

การสงวนสทิธิ/เรยีกรอ้ง    รายละเอยีดขา้งบนนี�ไดม้าโดยการทดลองและจากประสบการณ์ทีVผ่านมา เนืVองจากสถีกูนําไปใชใ้นภาวะแตกตา่งกนั 

       เราจงึไม่สามารถรับประกนัส ิVงอืVนใดนอกจากคณุภาพของสเีทา่นั�น บรษัิทขอสงวนสทิธท์ีVจะเปลีVยนแปลงขอ้มูล 

    โดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ 

ทบทวนครั �งทีV 1 
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