
“TIPCO JOINT SEALER”“ขั้นตอนการทำงาน”

ยึดเกาะประสาน และยืดหยุนดีกวา ปองกันน้ำที่อาจซึมเขาไปทำลาย

ชั้นพื้นทางไดเปนอยางดีี

ปองกันความเสียหายจากการขยายหรือหดตัวของรองรอยตอคอนกรีต

ยืดอายุการใชงานของถนนคอนกรีต

ผลิตจากยางมะตอยชนิดพิเศษ ใชสำหรับหยอดรองรอยตอคอนกรีตโดยเฉพาะ

มีคุณสมบัติตามมาตรฐานมอก. 479-2541 และมาตรฐานกรมทางหลวง

ตารางปริมาณการใชงาน

ลักษณะการหยอดที่ถูกตอง

กวาง (มม.) ลึก (มม.)

ขนาดรองรอยตอ ปริมาณการใช (กก.)

ตอความยาวรอง 1 ม.

ความยาวที่หยอดได (ม.) 

ตอปริมาณ 1 กลอง 

(12 กก.)

อัตราสวนปริมาณการใชงาน

(JOINT SEALER : JOINT PRIMER)

(กลอง 12 กก. : กระปอง 3.5 ล.)

10 20 0.21 56.90 9:1

10 50 0.53 22.80 10:1

20 30 0.63 19.00 17:1

25 20 0.53 22.80 17:1

บริษัท ทิปโกแอสฟลท จำกัด (มหาชน)
อาคารทิปโก 118/1 ถ. พระราม 6 พญาไท พญาไท กทม. 10400
โทร. 0-2273-6000 โทรสาร 0-2279-2541, 0-2279-9485
www.tipcoasphalt.com

ตมวัสดุยารอยตอคอนกรีต “ทิปโก” ในถัง 2 ชั ้น

ท่ีมีน้ำมันเปนตัวกลางระหวางช้ัน โดยควบคุมอุณหภูมิ

ของน้ำมันไมใหสูงเกิน 240°ซ. หรือ 465°ฟ. และกวน

วัสดุยารอยตอคอนกรีต “ทิปโก” จนกวาจะหลอมละลาย

โดยควบคุมอุณหภูมิไมใหสูงเกิน 180°ซ. หรือ 356°ฟ.

ทำความสะอาดรองรอยตอคอนกรีตโดยเปาหรือลาง

สิ่งสกปรกออกใหหมด
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ทาน้ำยารองพื ้นวัสดุยารอยตอคอนกรีต “ทิปโก”

ดานในรองรอยตอคอนกรีตแลวทิ้งไว ใหแหง
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หยอดวัสดุยารอยตอคอนกรีต “ทิปโก” ใหสูงพอดีกับ

รองรอยตอคอนกรีต โดยควบคุมอุณหภูมิ ขณะ

หยอดระหวาง 140 °ซ. – 180 °ซ. หรือ 284 °ฟ.

– 356 °ฟ.

04

Tipco Joint Sealer
Tipco Joint Primer

วัสดุยารอยตอคอนกรีต “ทิปโก”
ยึดเกาะคอนกรีตไดดี อายุการใชงานยาวนาน



“TIPCO JOINT SEALER”“TIPCO JOINT PRIMER”

น้ำยารองพื้นวัสดุยารอยตอคอนกรีต “ทิปโก”
เพ�อการยึดเกาะประสานที่ดีกวา ควรทาน้ำยารองพื้นวัสดุยารอยตอ 

คอนกรีต “ทิปโก” กอนหยอดวัสดุยารอยตอคอนกรีต “ทิปโก”

น้ำหนักสุทธิ : 3.5 ลิตร

ขอแนะนำการใชงาน

ชวงอุณหภูมิการใชงานอยูระหวาง 5 °ซ. – 60 °ซ. 

หรือ 41°ฟ. – 140 °ฟ. 

เตรียมรองรอยตอคอนกรีตใหสะอาด และควรรอใหแหงในกรณี

ที่ลางทำความสะอาด

สามารถทาในรองรอยตอคอนกรีตที่ชื้นได แตไมควรทาใน

ขณะที่เปยก

ควรปดฝาภาชนะใหสนิทเม�อเลิกใชงาน
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ขอควรระวัง

ไมควรวางใกลแหลงกำเนิดประกายไฟและอยาสูบบุหรี่ขณะทำงาน

กรณีที่ลุกติดไฟ อยาใชน้ำดับ ให ใชคารบอนไดออกไซด 

โฟม หรือทราย

ควรสวมเสื้อผา แวนตา ถุงมือ และหนากากใหรัดกุม   

เพ�อความปลอดภัยขณะทำงาน

ในกรณีที่กระเด็นเขาตา ใหลางดวยน้ำสะอาดและควรไปพบ

แพทยทันที 
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ขอแนะนำการใชงาน

ตมวัสดุยารอยตอคอนกรีต “ทิปโก” ในถังตม 2 ชั้น ที่มีน้ำมันเปน

ตัวกลางระหวางชั้น โดยควบคุมอุณหภูมิของน้ำมันไมใหสูงเกิน 

240 °ซ. หรือ 465 °ฟ.

กวนวัสดุยารอยตอคอนกรีต “ทิปโก” จนกวาจะหลอมละลาย 

โดยควบคุมอุณหภูมิไมใหสูงเกิน 180 °ซ. หรือ 356 °ฟ.

ชวงอุณหภูมิการใชงานอยูระหวาง 140 °ซ. – 180 °ซ.

หรือ 284 °ฟ. – 356 °ฟ.
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ขอควรระวัง

อาจลุกติดไฟหรือวาบไฟได ถาใหความรอนสูงเกินไปในขณะตม

ควรสวมเสื้อผา แวนตา ถุงมือ และหนากากใหรัดกุมเพ�อปองกัน    

ควัน และเพิ่มความปลอดภัยขณะทำงาน

อยาใหน้ำเขาไปสัมผัส ในขณะตม

กรณีที่ลุกติดไฟ อยาใชน้ำดับ ให ใชคารบอนไดออกไซด โฟม  

หรือทราย

ควรเก็บในที่รม แหง และไมควรวางซอนกันเกิน 4 ชั้น
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น้ำหนักสุทธิ : 12 กิโลกรัม

วัสดุยารอยตอคอนกรีต “ทิปโก”
ผลิตจากยางมะตอยชนิดพิเศษที่ิิออกแบบมาเพ�อใชสำหรับหยอดรองรอยตอ

คอนกรีตโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติในการยึดเกาะประสานรองรอยตอคอนกรีต

เปนอยางดี

วัสดุยารอยตอคอนกรีต “ทิปโก”
มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 

มอก.479-2541 และ ASTM D6690

“ทิปโก”

ASTM D6690

3. การยึดเหนี่ยว     

  (Bonding)

 ที่ 0 °ซ. 

    อัตราเร็ว 3.2 มม./ชม. 

    5 รอบ (4 ชม./รอบ) 

    3 ตัวอยาง

1. ลักษณะที่ปรากฏ    

  (Appearance)

- -
1. ลักษณะที่ปรากฏ    

  (Appearance)

- -

2. อุณหภูมิปลอดภัย    

  (Drying Time)

 Temperature)

6. การยึดเหนี่ยว 

    (Bonding)

    ที่ 0°ซ.

   อัตตราเร็ว 3.2 มม./ชม.

    5 รอบ (4 ชม./รอบ)

    3 ตัวอยาง

5. การไหล (Flow)

    60°ซ., 5 ชม.

    เอียง 7.5°

4. เพนิเทรชั่น

    (Penetration)

    25°ซ., 150 ก.

    5 วินาที

 

3. จุดไหลเท    

  (Pour Point)

 

คุณลักษณะ
“น้ำยารองพื้นวัสดุยารอยตอคอนกรีต”

คุณลักษณะท่ีตองการ มาตรฐานกรมทางหลวง TIPCO JOINT PRIMER

คุณลักษณะ
“วัสดุยารอยตอคอนกรีตแบบยืดหยุนชนิดเทรอน”

คุณลักษณะท่ีตองการ มาตรฐานมอก. 479-2541 TIPCO JOINT SEALER

ต่ำกวาอุณหภูมิปลอดภัย

อยางนอย 11°ซ.

 

ต่ำกวาอุณหภูมิปลอดภัย

อยางนอย 11°ซ.

 

ไมเกิน 90 (0.1 มม.) ไมเกิน 90 (0.1 มม.)

ไมเกิน 5 มม. ไมเกิน 5 มม.

เม�อทดสอบการยึดเหนี่ยวโดย 

สมบูรณ 1 ครั้ง ชิ้นทดสอบ 2 

ในจำนวน 3 ชิ ้น ตองไมเกิด

รอยราวหรือการแยกตัว หรือ 

รอง อยางใดอยางหนึ่งลึกเกิน 

กวา 6.4 มม. ณ จุดใดจุดหนึ่ง 

ในช ิ ้นทดสอบหร ือระหว าง

ชิ ้นทดสอบกับมอรตารบล็อค

เม�อทดสอบการยึดเหนี่ยวโดย 

สมบูรณ 1 ครั้ง ชิ้นทดสอบ 2 

ในจำนวน 3 ชิ ้น ตองไมเกิด

รอยราวหรือการแยกตัว หรือ 

รอง อยางใดอยางหนึ่งลึกเกิน 

กวา 6.4 มม. ณ จุดใดจุดหนึ่ง 

ในช ิ ้นทดสอบหร ือระหว าง

ชิ ้นทดสอบกับมอรตารบล็อค

สีเหลืองใส

เม�อทดสอบการยึดเหนี่ยวโดย 

สมบูรณ 1 ครั้ง ชิ้นทดสอบ 2 

ในจำนวน 3 ชิ ้น ตองไมเกิด

รอยราวหรือการแยกตัว หรือ 

รอง อยางใดอยางหนึ่งลึกเกิน 

กวา 6.4 มม. ณ จุดใดจุดหนึ่ง 

ในช ิ ้นทดสอบหร ือระหว าง

ชิ ้นทดสอบกับมอรตารบล็อค

2. เวลาแหง     

  (Drying Time)
ภายใน 4 ชม. ภายใน 3 ชม.

-

เม�อทดสอบการยึดเหนี่ยวโดย 

สมบูรณ 1 ครั้ง ชิ้นทดสอบ 2 

ในจำนวน 3 ชิ ้น ตองไมเกิด

รอยราวหรือการแยกตัว หรือ 

รอง อยางใดอยางหนึ่งลึกเกิน 

กวา 6.4 มม. ณ จุดใดจุดหนึ่ง 

ในช ิ ้นทดสอบหร ือระหว าง

ชิ ้นทดสอบกับมอรตารบล็อค

มอก.479-2541


