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Fast Setting High Performance Cement Grout
กาวยาแนวมาตรฐานอเมริกา
สําหรับรองยาแนวขนาดเล็กเปนพิเศษ
มีสวนผสมของซีเมนตชนิดพิเศษ สารผสมเพิ่มประสิทธิภาพ
และสีชนิดพิเศษ

คุณสมบัติเดน
• เนือ้ ยาแนวไหลตัวไดลกึ ยึดเกาะเต็มรองเล็ก
• งานปูชดิ แกรนิตโต หินออน หินแกรนิต
• แห งตั ว เร็ ว เป ด ใชพื้นที่ไ ด ไ ว ภายใน 6 ชม.
• ลดการเกิดคราบขาวไดในหนึง่ เดียว WCAC Technology
• ทนสารเคมีมากกวากาวยาแนวทัว่ ไป
• ยึดเกาะสูง ไมหลุดลอน ทนตอการขูดขีด
• ยับยั้งราดําและตะไครนํ้าดวย สารไมโครแบน
• ลดคราบสกปรกฝงแนนดวย สารไฮโดรโฟบิก
• ปลอดภัยตอสุขภาพ
• สําหรับรองยาแนวขนาด 0.2-5 มม.
มาตรฐาน : ANSI A 118.6 (Unsanded), A 118.7 (Unsanded),
EN 13888 CG2
สีของผลิตภัณฑ : 34 สี

ขอแนะนําการใช
การเตรียมพื้นผิว

ทำความสะอาดรองยาแนวใหปราศจากฝุน สิง่ สกปรก เศษวัสดุ
ไมใหมนี ำ้ ขังกอนทีจ่ ะยาแนว

อัตราสวนผสม

ขนาดรองที่แนะนำ 0.2-1 มม. ใชอัตราการผสม
กาวยาแนว 1 กก. ตอ น้ำ 0.33-0.35 ลิตร หรือ
กาวยาแนว 2.7-3.2 สวน ตอ น้ำ 1 สวน (โดยปริมาตร)
ขนาดรองแนะนำ 1-5 มม. ใชอัตราการผสม
กาวยาแนว 1 กก.ตอ น้ำ 0.27-0.33 ลิตร หรือ
กาวยาแนว 3.3-4สวน ตอ น้ำ 1 สวน (โดยปริมาตร)

การผสม

• เทกาวยาแนวลงในนํ้า ในขณะที่เปดเครื่องผสมรอบตํ่าหรือ
• กวนใหเขากันดี
• ควรใชยาแนวใหหมดภายใน 15-20 นาที เมื่อกาวยาแนว
• เหนียวขนเนื่องจากทิ้งไวนานเกินไปหรือใชงานนานเกินไป
• อยาเติมนํา้ เพือ่ ทําใหเหลว ควรเททิง้ และผสมใหม

www.cera.co.th

การใชงาน

1. ใชเกรียงยางปาดยาแนวทีผ่ สมดีแลวใหเต็มรอง โดยทํามุมเฉียง
1. กับแนวรองเพื่อไม ใหเกรียงยางไปดึงยาแนวออกจากรอง
1. ใชเกรียงยางปาดยาแนวออกจากผิวหนากระเบือ้ งใหมากทีส่ ดุ
2. ทิง้ ไวจนกระทัง่ กาวยาแนวเริม่ บมตัว จึงใชผา หรือฟองนํา้ ชุบนํา้
1. และบิดพอหมาดๆ เช็ดทําความสะอาดใหทวั่ แลวจึงใชผา แหง
1. เช็ดผิวหนากระเบือ้ งอีกครัง้ หนึง่

คําแนะนําการบมที่ถูกตอง

ควรใชกระดาษเหนียว (กระดาษสีนาํ้ ตาลทีใ่ ชทาํ ถุงหรือหอของ)
คลุมไว เพื่อชวยใหกาวยาแนวคอยๆ บมตัว และชวยปองกัน
ฝุน ละอองหรือสิง่ สกปรกอืน่ ๆ ไปเกาะบนผิวกาวยาแนวทีย่ งั ไมแหง
ไมควรใชพลาสติกหรือกระดาษหนังสือพิมพแทนกระดาษเหนียว

การทําความสะอาด

ควรทํ า ความสะอาดพื้ น ผิ ว กระเบื้ อ งอี ก ครั้ ง เพื่ อ ให เ ศษ
กาวยาแนวที่ อ าจหลงเหลื อ อยู  ห ลุ ด ออกจากผิ ว กระเบื้ อ ง
โดยใชนํ้าสบูผสมกับนํ้าอุนราดใหทั่วทิ้งไวระยะหนึ่ง จึงเช็ด
ทําความสะอาด อยาใชสารละลายหรือกรดที่เขมขน เพราะจะ
ไปกัดกรอนยาแนวใหหลุดลอน และอาจทําใหสีของยาแนว
เปลีย่ นไป
• หากจําเปน สามารถใชกรดที่เจือจางลางทําความสะอาดได
• แตควรทดสอบในพื้ น ที่ เ ล็ ก ๆ ก อ น
• การใชนาํ้ ยาขัดเงาหรือลางรอยเปอ นตางๆ ควรทําหลังจาก
• กาวยาแนวบมตัวสมบูรณแลวและควรทดสอบในพืน้ ทีเ่ ล็กๆ กอน
บริษัท เซอรา ซี-เคียว จํากัด :

102 ซ.พระรามเกา 43 (เสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2720-1386
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อัตราการใชงานตอ 1 ถุง (1 กก.) (Consumption 1 kg)
ขนาดกระเบื้อง (นิ้ว)
Size of Tiles (in)

ขนาดรอง (มม.)
Joint width (mm)

ยาแนวไดพื้นที่ (ตร.ม.)
Approximate area
(sq.m)

40x40

0.2
0.5
1
2
3
0.2
0.5
1
2
3
0.2
0.5
1
2
3
0.2
0.5
1
2
3
0.2
0.5
1
2
3

107
42
21
10
7
128
51
25
12
8
160
64
32
16
10
214
85
42
21
14
267
107
53
26
17

40x60

60x60

80x80

100x100

ไมโครแบนคืออะไร
เทคโนโลยี ป  อ งกั น ราดํ า และตะไคร นํ้ า จากสหรั ฐ อเมริ ก า
ที่ผสานเขาไปในกาวยาแนว ทําใหกาวยาแนวมีคุณสมบัติในการ
ยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ ราและตะไครนา้ํ ซึง่ เปนสาเหตุสาํ คัญ
ของการเจ็บปวย ติดเชื้อ อาหารเปนพิษ กลิ่นไมพึงประสงค
และรอยจุดดางดําบนเครื่องใชตางๆ
ไมโครแบนทํางานอยางไร
ไมโครแบน เขาไปผสานกับกาวยาแนวระหวางขั้นตอนการผลิต
จึงไมถกู ชะลางหรือหลุดออกตลอดอายุการใชงาน แตจะกระจาย
และกอใหเกิดประสิทธิภาพอยางทัว่ ถึง แมในสวนทีท่ าํ ความสะอาด
ไดยากหรือเขาไปไมถึง เชน ซอกมุมตางๆ ซึ่งจะทําหนาที่ยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชือ้ ราและตะไครนา้ํ อยูต ลอดเวลาและตลอด
อายุการใชงาน
วัสดุที่ผสาน

วัสดุที่ไมผสาน

ปราศจากราดําอยางเห็นไดชัด

มีเชื้อราดําเจริญเติบโตจํานวนมาก

การทดลองนี้ แสดงถึงประสิทธิภาพของไมโครแบน
ในการยับยั้งเชื้อราดวยการเพาะเชื้อในหองทดลอง

*หมายเหตุ: ความลึกของรองกระเบื้องคิดเฉลี่ยที่ 10 มม.
*หมายเหตุ: กระเบื้องขนาด 40 x 60 ซม. หนา 8 มม. จะมีอัตราการใชงานเทากับกระเบื้องขนาด 60 x 60 ซม. หนา 10 มม.

ขอมูลทางดานเทคนิค (Technical Data)
รายละเอียด
(Test)
การหดตัว (Linear Shrinkage)
1 วัน
อัตราการดูดซึมนํ้า (Water absorption)
50% R.H. to immersion
Immersion to dry
การรับแรงอัด (Compressive strength)
28 วัน
การรับแรงดึง (Tensile strength)
7 วัน
28 วัน
กําลังตานแรงดัด (Flexural strength)
7 วัน
ระยะเวลาแหงตัว (Setting time)
เริ่มตน (Initial Set)
สมบูรณ (Final Set)
อายุการใชงานในภาชนะ (Bucket life)
อุณหภูมิ ณ 21 °C

คาการทดสอบ
(Evaluation)

ขอควรระวัง

ANSI A 118.7

0.05%

< 0.10%

3.58%
6.36%

< 5%
< 7%

>3500 psi

3000 psi (20.69 N/mm²)

> 480 psi
> 560 psi

400 psi (2.76 N/mm²)
500 psi (3.45 N/mm²)

>1300 psi

1000 psi (6.89 N/mm²)

40 นาที (min)
90 นาที (min

-

10-15 นาที (min)

-

• ซี เ มนต อ าจทํ า ให ผิ ว หนั ง ระคายเคื อ ง ควรใช
อุปกรณปอ งกันความปลอดภัยตางๆ เชน ถุงมือ
หนากากกันฝุน แวนตา
• ในกรณีเขาตา ใหลา งนัยนตาดวยนํา้ สะอาดหลายๆ
ครัง้ ทันที และรีบปรึกษาแพทย
• ถาถูกหรือสัมผัสกับผิวหนา ใหใชนา้ํ และสบูล า งทํา
ความสะอาด
• ควรเก็บใหพน มือเด็ก
การเก็บรักษา
ควรเก็บไวในทีแ่ หง และอุณหภูมทิ ไี่ มสงู จนเกินไป เพราะ
อาจทําใหผลิตภัณฑเสื่อม อายุของผลิตภัณฑ 1 ป
การบรรจุ
บรรจุในถุงพลาสติกกันความชื้น ขนาด 1 กก./ถุง
และบรรจุในกลอง 10 ถุง/กลอง

สินคามาตรฐานอเมริกาจากครอบครัวจระเข

