ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับงานพื้น

น�้ำยารองพื้นสูตรน�้ำ ส�ำหรับใช้เพิ่มแรงยึดเกาะให้
ซีเมนต์ปรับระดับกับพื้นผิวซีเมนต์

ใช้รองพื้นบนพื้นปูนหรือพื้น
คอนกรีต ก่อนการเทด้วย
เวเบอร์ฟลอร์ 4655

ใช้ได้บนพื้นผิวที่เรียบแน่น และบนพื้นที่
มีอัตราการดูดซึมน้ำ�สูง

เพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างพื้นผิวเก่า
กับปูนปรับระดับใหม่

ลดปัญหาการหลุดล่อนและลดฟองอากาศ
บนพืน้ ผิวทีเ่ ทเสร็จแล้ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
น้�ำ ยารองพืน้ เวเบอร์ฟลอร์ 4716 ประกอบด้วยสาร Styrene Acrylate
ใช้ผสมน้ำ�เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะให้กับผลิตภัณฑ์งานพื้นของเวเบอร์ โดยน้ำ�ยา
เวเบอร์ ฟ ลอร์ 4716 นี ้ ไม่ ม ี ส ่ ว นผสมของแอมโมเนี ย จึ ง ให้ ค ุ ณ สมบั ต ิ
ป้องกันความเป็นด่างได้ดี พร้อมทัง้ ช่วยเพิม่ คุณสมบัตกิ ารยึดเกาะกับพืน้ ผิว
ด้านล่างให้ดีขึ้นไม่ว่าจะในสภาพแวดล้อมเปียกหรือแห้ง
ขนาดบรรจุ 5 กก.
การใช้งาน
ใช้ เวเบอร์ฟลอร์ 4716 ทารองพืน้ หรือปรับสภาพพืน้ ผิวก่อนทีจ่ ะใช้ผลิตภัณฑ์
สำ�หรับงานพื้นอื่นๆ ของ เวเบอร์ โดยทำ�การเจือจางด้วยน้ำ�สะอาดก่อน
พื้นผิว
น้ำ�ยารองพื้น เวเบอร์ฟลอร์ 4716 สามารถใช้ได้กับพื้นผิวเกือบทุกชนิด เช่น
พื้นเหล็ก พื้นคอนกรีตหล่อในที่ คอนกรีตสำ�เร็จ เซรามิค หิน หรือแม้แต่
พืน้ ไม้ แต่ถา้ เป็นพืน้ เหล็ก ควรทาน้�ำ ยากันสนิม ก่อนทีจ่ ะลง เวเบอร์ฟลอร์ 4716
และควรตรวจเช็คเพื่อความแน่ใจว่า น้ำ�ยากันสนิมที่ใช้จะไม่ทำ�ปฏิกริยากับ
เวเบอร์ฟลอร์ 4716
การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวที่ต้องการลงน้ำ�ยาควรจะเป็นพื้นผิวที่แห้ง สะอาด และปราศจากฝุ่นผง
เศษปูน คราบน้ำ�มัน หรือวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ เพราะอาจจะทำ�ให้คุณสมบัติ
การยึดเกาะลดลง ถ้ามีฟองอากาศเกิดขึ้นบนพื้นผิวที่ลงน้ำ�ยารองพื้นแล้ว
แสดงว่าพืน้ ผิวนัน้ มีคา่ การดูดซึมน้�ำ สูง ในกรณีนแ้ี นะนำ�ให้ทาน้�ำ ยารองพืน้ เพิม่
และเพื่อให้เกิดชั้นฟิล์มที่เหมาะสม ไม่ควรใช้งาน เวเบอร์ฟลอร์ 4716 บน
พื้นที่มีอุณหภูมิต่ำ�กว่า 6 องศาเซลเซียส และเพื่อได้ผลที่ดีที่สุด อุณหภูมิ
ของพื้นผิวที่ทำ�งานควรอยู่ระหว่าง 10-35 องศาเซลเซียส

ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำ�
และทาด้วยแปรงให้ทั่วบริเวณ

ควรลงน้ำ�ยาทั้งหมด 2 ครั้ง หรือถ้าเป็นลักษณะการเท ก็สามารถลงแค่เพียง
ครั้งเดียวได้ แล้วจึงใช้แปรงขนอ่อนเกลี่ยให้ทั่ว น้ำ�ยารองพื้นที่แห้งแล้วจะยาก
ต่อการทำ�ความสะอาดเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงควรรีบล้างเครื่องมืออุปกรณ์
ด้วยน้ำ�สะอาดโดยเร็วก่อนที่น้ำ�ยารองพื้นจะแห้ง

อัตราส่วนผสม
วัสดุพื้น

อัตราส่วนผสม
(เวเบอร์.ฟลอร์ 4716 : น้ำ�)

ขนาดพื้นที่
(ลิตร/ ตรม.)

จำ�นวนชั้น

คอนกรีต

1:3

0.10

1

พื้นไม้/ เสื่อน้ำ�มัน

5:1

0.20

1

พื้นเหล็ก

5:1

0.20

1

Epoxy Primer

5:1

0.20

1

วัสดุจำ�พวก PVC

1:1

0.15

1

กระเบื้องเซรามิค

1:1 + ผงพาวเดอร์**

0.15

1

1:5 และ 1:3

0.2-0.4

2

พืน้ ผิวทีแ่ ห้งและมีรพ
ู รุน

**โรยผงพาวเดอร์ หรือ ทรายละเอียด และ แปรงให้เข้ากับน้ำ�ยารองพื้นที่ยังเปียกอยู่

ข้อควรระวัง
ควรมีอากาศถ่ายเทในขณะที่ทำ�งาน แต่ควรระวังลมเย็นที่อาจพัดเข้ามาใน
ระหว่าง หรือหลังจากทำ�งาน อุณหภูมิของห้อง และ พื้น ไม่ควรต่ำ�กว่า 10 ํc
ทั้งระหว่างการลงน้ำ�ยา หลังการลงน้ำ�ยา และ อีก 1 สัปดาห์หลังจากทำ�การ
ลงน้ำ�ยาแล้ว ความชื้นสัมพัทธ์ไม่ควรเกิน 70% เพื่อจะทำ�ให้น้ำ�ยารองพื้น
สามารถแห้งได้ตามปกติ ถ้าช่วงเวลาที่ทิ้งให้แห้งตัว หรือ การก่อตัวของชั้น
ฟิล์มไม่ดีพอ อันเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ�เกินไป หรือ ความชื้นที่สูงเกินไปอาจ
ส่งผลให้ชั้นของพื้น เวเบอร์ฟลอร์ 4716 เป็นรูพรุนได้

การผสม
ผสม เวเบอร์ฟลอร์ 4716 กับน้ำ�สะอาดโดยใช้อัตราส่วนตามตารางด้านขวา
ในการผสม แนะนำ � ให้ ต วงปริ ม าณของน้ ำ � ให้ ถ ู ก ต้ อ งก่ อ นจึ งจะผสมน้ ำ � ยา
รองพื้นลงไป (การใส่น้ำ�ลงในน้ำ�ยาเข้มข้นอาจทำ�ให้เกิดฟองได้) น้ำ�และน้ำ�ยา
ระยะเวลาในการแห้งตัว
สามารถผสมเข้ากันได้ง่ายๆ หลังจากทำ�การคนให้ทั่ว ควรทำ�งานในที่ๆ มี 3-5 ชั่วโมง (ในสภาวะอากาศปกติ)
อากาศถ่ายเทเสมอ
ข้ามคืน (ในสภาวะอากาศที่ไม่ปกติ)
วิธีการทำ�งาน
การเก็บรักษา
เทน้ำ�ยารองพื้นที่ผสมน้ำ�แล้วลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ จากนั้นให้ ใช้แปรงขน
อ่อนเกลี่ยให้ทั่วสม่ำ�เสมอกัน ตรวจดูให้มีชั้นฟิล์มที่เรียบเสมอกันทั่วบริเวณ สำ�หรับน้�ำ ยาเข้มข้นจะมีอายุการเก็บรักษา 12 เดือนในสภาพทีแ่ ห้ง และไม่แช่แข็ง
พื้นที่ทั้งหมด ทิ้งไว้ ให้แห้ง (ประมาณ 3-5 ชั่วโมงในสภาพอากาศปกติ หรือ เวเบอร์ฟลอร์ 4716 ไม่สามารถนำ�กลับมาใช้ได้อกี ถ้าเคยผ่านการแช่แข็งแล้ว
ข้ามคืนสำ�หรับสภาพอากาศเปียกชื้น) ถ้าใช้เครื่องปั๊มในการลงน้ำ�ยารองพื้น
1

