
สารประกอบแบคกิ�งอพ็ีอกซี�สาํหรบัเครื�องบด Korrobond 65
คําอธบิาย 

จดุประสงคก์าร
ใชง้าน:

จุดประสงคก์ารใชใ้นอตุสาหกรรม: อปุกรณ์บดสําหรับเหมอืงแร ่

คณุสมบตั:ิ ทนตอ่แรงกดสงูมาก
แข็งตวั 100% มกีารหดตวัเพยีงเล็กนอ้ย
งา่ยตอ่การผสมและเท
OEM ทกีอ่ตงัมายาวนาน
ผลติภัณฑท์พีสิจูนแ์ลว้หลงัการขาย
ทนตอ่แรงกระแทกและมคีวามยดืหยุน่สงู

ขอ้จํากดั: ความเหมาะสมของผลติภัณฑถ์กูกําหนดโดยผูใ้ชป้ลายทางสําหรับการใชง้านและกระบวนการ 

โดยท ั�วไป ขอ้มลูทางเทคนคิควรไดร้ับการพจิารณาวา่เป็นตัวแทนหรอืขอ้มลูทั�วไปเทา่นั�น และไมค่วรใชเ้พื�อวัตถปุระสงคเ์ฉพาะ
ทางกายภาพ
คณุสมบตั:ิ บม่ 7 วนัที� 75°F (24°C) คา่ท ั�วไป การทดสอบมาตรฐาน

กาวทนตอ่แรงเฉอืน > 354 Kg/m2 กาวทนตอ่แรงดงึ ASTM D 1002
กาวทนตอ่แรงดงึ >27 MPa / 4,000 psi ทนตอ่แรงดงึ (อพี็อกซ)ี ตามมาตรฐาน ASTM 638
สี เทาออ่น การหดตัวหลังแข็งตัว ASTM D 2566
ทนตอ่แรงกด 135 +/-7 Mpa / 19,500 +/-1000 PSI ทนตอ่แรงกด ASTM D 695
การหดตวัหลงัแข็งตวั 0,01%
ความหนาแนน่ 1.78 g/cm3

การบม่ที�ใชง้านได้ 8-10 ชม.
อตัราสว่นผสมตามปรมิาตร 7 เรซนิ ; 1 สารเรง่การแข็งตวั
อตัราสว่นผสมตามนํ �าหนกั 13.3 : 1.0
ความหนดืหลงัผสม > 20,000 CPs
ระยะคงสภาพหลงัผสมที� 75F 15-20
ของแข็งตามปรมิาตร 100

พื�นผวิ 1. ทําความสะอาดพื�นผวิอยา่งละเอยีดดว้ย Devcon® Cleaner Blend 300 เพื�อขจัดนํ�ามัน จารบ ีและสิ�งสกปรกทั �งหมด
การเตรยีมการ:

4. ซอ่มแซมพื�นผวิโดยเร็วที�สดุเพื�อขจัดการเปลี�ยนแปลงหรอืสิ�งปนเปื�อนบนพื�นผวิ

การใชง้าน:

กอ่นใชค้วรศกึษาคูม่อืการผลติของเครอืงบดอยา่งละเอยีด

การผสม:

เอกสารขอ้มลูทางเทคนคิ
20/07/2022

Korrobond 65 (รูจั้กกันในนาม สารประสทิธภิาพสงู) เป็นสารประกอบแบคกิ�งอพี็อกซี�ที�มสีองสว่นประกอบที�ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการใชง้านใน
เหมอืงแรแ่ละเหมอืงหนิตา่ง ๆ ทําหนา้ที�เป็นชั �นสํารองและเสรมิแรงระหวา่งชิ�นสว่นเครื�องจักร และเป็นตัวกันกระแทกเมื�อเครื�องจักรตอ้งเผชญิกับแรงกระแทก
และแรงสั�นสะเทอืน

2. ลา้งพื�นที�ผวิทรายดว้ยกรวดตาขา่ย 8-40 หรอืบดดว้ยลอ้หยาบหรอืแผน่ขัดเพื�อเพิ�มพื�นที�ผวิเพื�อการยดึเกาะที�ดขี ึ�น (ขอ้ควรระวัง: 
สามารถใชแ้ผน่ขัดถไูดเ้ฉพาะเมื�อมกีารเปิดเผยโลหะสขีาว) โปรไฟลท์ี�ตอ้งการคอื 3-5 มม. รวมถงึขอบที�กําหนด (อยา่ใชอ้พี็อกซี� 
"feather-edge")

หมายเหต:ุ สําหรับโลหะที�สัมผัสกับนํ�าทะเลหรอืสารละลายเกลอือื�น  ๆใหล้า้งดว้ยกรวดและแรงดันนํ�าสงูในบรเิวณนั�น จากนั�นทิ�งไว ้
คา้งคนืเพื�อใหเ้กลอืใด  ๆในโลหะ "ตกผลกึ" ออกสูผ่วิ ลา้งซํ�าเพื�อ "ลา้งผลกึ" เกลอืที�ละลายนํ�าไดท้ั �งหมด ทําการทดสอบการ
ปนเปื�อนของคลอไรดเ์พื�อกําหนดปรมิาณเกลอืที�ละลายนํ�าได ้(ไมค่วรเกนิ 40ppm)

3. ทําความสะอาดพื�นผวิอกีครั �งดว้ย Devcon® Cleaner Blend 300 เพื�อขจัดคราบนํ�ามัน จารบ ีฝุ่ น หรอืสารแปลกปลอมอื�น  ๆ
ออกจากการพน่ทราย

Korrobond 65 มอีณุหภมูกิารทํางานที� 25ºC/74 ºF จงึขอแนะนําใหนํ้ามาวางไวใ้นบรเิวณที�มอีณุหภมูเิหมาะสม 24 ชั�วโมง กอ่นใชง้าน 
ผลติภัณฑจ์ะมคีวามหนืดมากขึ�นและเทไดย้ากเมื�ออณุหภมูติํ�ากวา่ และระยะเวลาคงสภาพหลงัผสมของผลติภัณฑจ์ะลดลงเมื�ออณุหภมูสิงู
กวา่ 30ºC/86 ºF ไมค่วรนํามาใชท้ี�อณุหภมูติํ�ากวา่ 5ºC/41ºF และสงูกวา่ 40ºC/104ºF

Korrobond 65 ประกอบดว้ยสองสว่นประกอบในชดุ 10 kg ทั �งหมดนี�ถกูชั�งนํ�าหนักมาเรยีบรอ้ยแลว้เพื�อขจัดปัญหาที�อาจเกดิขึ�นเกี�ยวกบั
อัตราสว่น ดงันั�นชดุนี�จงึควรผสมมาใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่นั�นและไมค่วรแยกสว่นกนั



ทําความสะอาด:  เครื�องมอืทกุชิ�นที�ใชใ้นการผสมและใชก้บั Korrobond 65 ควรทําความสะอาดดว้ยเมทลิแอลกอฮอลท์ันทหีลงัการใชง้าน 
เนื�องจาก Korrobond 65 จะขจัดออกไดย้ากเมื�อแข็งตวั

การจดัเก็บและ 
อายกุารเก็บ
รกัษา:

ขอ้ควรระวงั: สําหรบัการใชง้านในอตุสาหกรรมเทา่น ั�น: โปรดดเูอกสารขอ้มลูความปลอดภยัของผลติภณัฑท์ี�ถกูตอ้งกอ่นใชผ้ลติภัณฑน์ี�
สําหรับขอ้มลูดา้นความปลอดภัยและการจัดการที�ครบถว้น โปรดดเูอกสารขอ้มลูความปลอดภัยที�ถกูตอ้งกอ่นใชผ้ลติภัณฑน์ี�

การเป็นไปตาม
ขอ้กําหนด:

ไมม่ี

คําส ั�งซื�อ 81065 ชดุ Korrobond 65 10 kg / 22 lb
ขอ้มลู: 81070 ชดุ Korrobond 65 20 kg / 44 lb

81065D ชดุ Korrobond 65 285 kg / 628 lb 

การรบัประกนั:

ตดิตอ่: www.itwpp.com
ITW Performance Polymers (EMEA) ITW Performance Polymers (US)
Bay 150, Shannon Industrial Estate 30 Endicott Street
Shannon, County Clare, Ireland V14 DF82 Danvers, MA 01923 USA
โทร: +353 61 771 500 โทร: 855 489 7262
แฟกซ:์ +353 61 471 285 แฟกซ:์ 978 774 0516
อเีมล:์ customerservice.shannon@itwpp.com อเีมลl์: info@itwpp.com

ขอ้จํากดัความ
รบัผดิชอบ:

การใชผ้ลติภณัฑ:์: ขอ้มลูในที�นี�อา้งองิจากการทดสอบโดยสจุรติซึ�ง ITW PP เชื�อวา่มคีวามน่าเชื�อถอื แตไ่มร่ับประกันความถกูตอ้งหรอืความสมบรูณ์ของ
ขอ้มลูดังกลา่ว ปัจจัยหลายอยา่งที�อยูน่อกเหนือการควบคมุของ ITW PP และความรูแ้ละการควบคมุของผูใ้ชท้ี�ไมซํ่�าใครอาจสง่ผลตอ่การใชแ้ละประสทิธภิาพ
ของผลติภัณฑ ์ITW PP ในการนําไปใชง้านเฉพาะ เนื�องจากมปัีจจัยในดา้นประสทิธภิาพที�หลากหลาย ขอ้มลูในที�นี�ไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อทดแทนการ
ทดสอบของผูใ้ชป้ลายทาง เป็นความรับผดิชอบของผูใ้ชป้ลายทางแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการประเมนิผลติภัณฑ ์ITW PP และพจิารณาวา่ผลติภัณฑด์ังกลา่ว
เหมาะสมกับวัตถปุระสงคเ์ฉพาะและเหมาะสมกับการออกแบบ การผลติ และการใชง้านขั �นสดุทา้ยของผูใ้ชห้รอืไม่

ขอ้ยกเวน้การรบัประกนั: สําหรับวัสดทุี�อธบิายและผลการทดสอบในที�นี� ไมม่กีารรับประกันใดที�ขยายเกนิกวา่คําอธบิายในหนา้ของที�นี� ITW PP ไม่
รับประกันอื�นใด ไมว่า่โดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื�อขายหรอืความเหมาะสมสําหรับ
วัตถปุระสงคเ์ฉพาะ เนื�องจากการใชท้ี�อธบิายไวใ้นที�นี�เกี�ยวขอ้งกับตัวแปรมากมายในวธิกีารใชง้าน การออกแบบ การจัดการและ/หรอืการใชง้าน ผูใ้ชใ้นการ
ยอมรับและใชว้ัสดเุหลา่นี�ตอ้งรับผดิชอบทั �งหมดสําหรับผลลัพธส์ดุทา้ย ITW PP จะไมร่ับผดิชอบตอ่การสญูเสยีความเสยีหาย ไมว่า่โดยตรง โดยออ้ม พเิศษ 
โดยบังเอญิ หรอืเป็นผลสบืเนื�อง โดยไมคํ่านงึถงึทฤษฎทีางกฎหมายที�ยนืยัน รวมถงึความประมาท การรับประกัน หรอืความรับผดิที�เขม้งวด

ITW Performance Polymers จะเปลี�ยนผลติภัณฑใ์หใ้หม ่หากพบวา่มขีอ้บกพรอ่ง เนื�องจากการจัดเก็บ การจัดการ และการใชผ้ลติภัณฑน์ี�อยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของเรา เราจงึไมข่อรับผดิตอ่ผลลัพธท์ี�อาจเกดิขึ�นจากการกระทําดังกลา่ว

จําเป็นตอ้งใชเ้ครื�องผสมที�เหมาะสม เชน่ สวา่นที�เหมาะสมกบัใบกวนผสม เป็นตน้ คนสว่น A จนเป็นเนื�อเดยีวกนั จากนั�นใสส่ว่น B และ
คณุสมบตัทิางกายภาพขั �นสงูสดุของวัสดุ

อายกุารเก็บรักษา 24 เดอืนนับจากวันที�ผลติโดยผลติภัณฑน์ี�ตอ้งถกูเก็บไวท้ี�อณุหภมูหิอ้ง (~22ºC/72ºF) ในบรรจภุัณฑเ์ดมิ

http://www.itwpp.com/
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