
 

SISCOSPORT PU Middle 

วัสดเุคลอืบชัน้กลางชนดิยดืหยุน่ส าหรับระบบพืน้สนามกฬีาพยี ู 

ค ำอธบิำย Siscosport PU Middle เป็นโพลยีรูเีทน 1 สว่นผสม แหง้ตัวดว้ยการท าปฏกิริยิากับความชืน้ใน

อากาศ  ถกูออกแบบมาใชง้านง่ายโดยการปาดดว้ยเกรยีงหรอืคราดลาก วัสดมุคีณุสมบัตกิารไหลตัวด ี
เมือ่แหง้จะใหพ้ืน้ผวิทีเ่รยีบ ไรร้อยตอ่ ทบึน ้า ทนทาน และใหก้ารสมัผัสทีนุ่่ม ยดืหยุน่ รองรับแรง
กระแทก เหมาะส าหรับการเลน่กฬีาหลายประเภท เชน่ เทนนสิ, บาสเก็ตบอล, แบดมนิตนั, ฟตุซอล, 

สนามเด็กเลน่, ลานอเนกประสงค ์เป็นตน้  

จุดเดน่ - ปรับระดับได ้
- ดดูซบัแรงกระแทก และมคีวามยดืหยุน่ด ี

- มแีรงยดึเกาะกับพืน้ผวิดเียีย่ม 
- มคีวามทนทานตอ่น ้า และความเป็นกรด-ดา่งของพืน้ผวิไดด้ ี
- มคีวามเขา้กันกบัชัน้อืน่ๆไดด้ ี

- มสีว่นผสมเดยีว ใชง้านง่าย 
- กลิน่ออ่น ปลอดภัยตอ่ผูใ้ชง้านและสภาพแวดลอ้ม 
- ง่ายตอ่การดแูลรักษา 

คณุสมบตั ิ   รายการ รายละเอยีด 

ส ี เขยีว  

ความหนืด (25oC) 4000-10000 MPa.s 

ปรมิาณของแข็ง (%) >92 

ระยะเวลาใชง้านหลังผสม (25oC) 40 นาท ี

ระยะเวลาแหง้สมัผัส (25oC) 8 ชัว่โมง 

ระยะเวลาแหง้แข็ง (25oC) 24 ชัว่โมง 

Hardness Shore A 40-50 

Tensile strength  >1.5 MPa 

Elongation at break  >450 

Compression recovery rate >24% 

ปรมิาณการใชต้ามทฤษฎ ี 1.4 กโิลกรัม/ตารางเมตร/มลิลเิมตร 

ความหนาทีแ่นะน า 3-4 มลิลเิมตร 
 

กำรเตรยีมพืน้ผวิ 1) พืน้คอนกรตีตอ้งสะอาด แหง้ แข็งแรงและเรยีบไดร้ะดับ 

2) พืน้คอนกรตีใหมค่วรมอีายอุยา่งนอ้ย 28 วัน 

3) พืน้ผวิตอ้งมคีวามเรยีบไดร้ะดับ, ไมม่แีอง่น ้าขงั, รอยแตกตอ้งท าการซอ่มดว้ยวัสดทุีเ่หมาะสม  

4) ความชืน้ของพืน้ผวิตอ้งต ่ากวา่ 8% และตอ้งไมม่คีวามชืน้ขึน้มาอกีในระหวา่งตดิตัง้ หากมี

ความชืน้ใหท้ าการตดิตัง้ Siscofloor MBS เพือ่ชว่ยบล็อกความชืน้ กอ่นท าการตดิตัง้ระบบ 
Siscosport PU ตามล าดับ  

กำรใชง้ำน อุปกรณท์ีใ่ช:้   เกรยีง, คราดลาก                     

ควำมชืน้ในอำกำศ:  ไมเ่กนิ 70% 

อุณหภูมใินกำรตดิต ัง้:  10oC ถงึ 35oC 

ควำมชืน้ของพืน้ผวิ:  ไมเ่กนิ 8% 

กำรผสม:   ไมต่อ้งผสมทนิเนอรห์รอืสารใดๆ , ใหท้ าการป่ันสารใหเ้ป็นเนื้อ 

    เดยีวกัน 1-2 นาทกีอ่นใชง้าน พยายามถอืสวา่นใหใ้บป่ันอยุต่รง 
    กลางเนือ้สารเพือ่ไมเ่ป็นการดงึอากาศลงไปในสาร เพือ่ไมใ่ห ้

    เป็นฟองอากาศ  

ช ัน้รองพืน้:   Siscosport PU Primer 

ช ัน้ตอ่มำ:   Siscosport PU Top 

 
ควำมหนำทีแ่นะน ำ:  ท าความหนาเทีย่วละ 1 mm  
    ถา้ตอ้งการความหนา 3 mm, ตอ้งท าทัง้หมด 3 ชัน้  

เวลำทิง้ระยะแหง้ระหวำ่งช ัน้: 8-12 ชัว่โมง  



 

 

ระบบกำรตดิต ัง้ 

ช ัน้ ผลติภณัฑ ์ ปรมิำณกำรใช ้ ขนำดบรรจุ 

ชัน้รองพืน้ Siscosport PU Primer 0.2-0.3 kg/m2 20 kg 

ชัน้กลางยดืหยุน่ Siscosport PU Middle 1.4 kg/m2/mm 30 kg 

ชัน้ทับหนา้ (กันยวู)ี Siscosport PU Top 0.2-0.3 kg/m2 20 kg 

 

 

ขอ้ควรระวงั - กอ่นการลงชัน้ถัดไป หากพบรอูากาศหรอืหลมุแอง่ ตอ้งท าการโป๊วใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น  

- ขณะตดิตัง้และหลงัตดิตัง้ 4 ชัว่โมงตอ้งไมม่ฝีนตกหรอืเปียกน ้า  
- กรณีทีร่ะหวา่งท ามฝีนตกหรอืไมส่ามารถท างานตอ่เนื่องได ้ตอ้งทิง้ไวห้ลายวัน กอ่นลงชัน้ถัดไป
ตอ้งท าการขัดผวิชัน้กอ่นหนา้ใหท้ั่วดว้ยกระดาษทราย 

 

ขนำดบรรจุ 

กำรจดัเก็บและอำยุ

จดัเก็บ 

30 kg/ ถัง 
 
เก็บในทีแ่หง้ เย็น มกีารระบายอากาศด ีเกบ็ใหห้า่งจากแหลง่ความรอ้นและไฟ 

อายกุารจัดเก็บ 12 เดอืน นับจากวันทีผ่ลติ หากเก็บเกนิอายกุารจัดเก็บควรท าการทดสอบกอ่นใช ้ 

ควำมปลอดภยั ไมค่วรสมัผัสกับเนื้อสารเป็นเวลานาน ควรลา้งมอืใหส้ะอาด  

หากเขา้ตา รบีลา้งตาดว้ยน ้าสะอาดปรมิาณมากๆ และปรกึษาแพทย ์หากไมห่ายระคายเคอืง 
ผลติภัณฑท์ าจากสารเคม ีดังนัน้ไมค่วรกนิหรอืกลนื ควรเก็บใหพ้น้มอืเด็กและสตัวเ์ลีย้ง  
กรณีเกดิเพลงิไหม,้ แนะน าใหใ้ชค้ารบ์อนไดออกไซด ์หรอื โฟม เป็นสารในการดับไฟ 

กำรสงวนสทิธ ิ ์ รายละเอยีดขา้งตน้ไดม้าโดยการทดลองและจากประสบการณ์ทีผ่่านมา อยา่งไรก็ตามในการนา
ผลติภัณฑไ์ปใชโ้ดยปราศจากการควบคมุดแูลในสภาวะทีแ่ตกตา่งกัน ทางบรษัิทฯจงึไมส่ามารถ

รับประกันในสิง่อืน่ใดนอกจากคณุภาพของผลติภัณฑ ์บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงขอ้มลู
ดังกลา่วขา้งตน้โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 


