
ผลิตภัณฑสารยึดติดเอนกประสงค
สำหรับ

การยึดติด / เชื่อม (Bonding)
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เออรโก (ergo®) ผูผลิตสารยึดติด
โดย คิสลิงก (Kisling)

ชื่อเสียงของบริษัทคิสลิงกและย่ีหอเออรโก เปนท่ีรูจักกันดีในกลุมผูรับ

ผลิตชิ้นสวน (OEM) ตลอดจนรานรับซอมแซมตางๆ ในเรื่องของการ

สรางสรรคผลงานใหมๆ และคุณภาพ

บริษัทคิสลิงกตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2405 โดย เซบาสเตียน คิสลิงก เพื่อขาย

อุปกรณฮารดแวร และไดกลายเปนผูจำหนายเคร่ืองมืออุปกรณใน

โรงงานรายใหญ รวมถึงการเปนหนึ่งในบริษัทชั้นนำดานเครื่องวัดตวง 

ตัด ติด รักษา และ ยึดติด นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2499 ไดมีการสราง

อาคารใหมเพื่อรองรับการขยายตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งนับเปนสำนักงาน

ใหญที่แทจริงของบริษัทคิสลิงก

ในป พ.ศ. 2541 ไดจัดต้ังหองทดลองเพื่อควบคุมคุณภาพ และการ
ผลิตแหงใหมในเมืองเวทซิคอน (Wetzicon) ใกลกับเมืองซูริค (Zurich) 
อาคารแหงใหมนี้ใชในการผลิตสารยึดติดลักษณะพิเศษชนิดตางๆ
ของ anaerobic (บัคเตรีจำพวกที่ไมตองการอากาศหายใจ) และ 
cyanoacrylate จากฐานการผลิตนี้ทำใหปจจุบันนี้บริษัทไดสงออก
สินคาไปท่ัวโลก ดวยเงินลงทุนกอนใหญทำใหเราสามารถพัฒนาสินคา
ใหมๆ และกระบวนการตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา

ทุกวันนี้คิสลิงกไดพัฒนาเหนือกวาผูใดในเร่ืองของสารเพื่อใชในการ
ยึดติด และเทคโนโลยีที่เปนประโยชน อีกท้ังยังสามารถเสนอสินคาท่ี
หลากหลายแกลูกคาอันไดแก

•  สารยึดติดชนิด Cyanoacrylate
•  สารยึดติดชนิด Anaerobic

•  สารยึดติดชนิด Structural

•  ซิลิโคน
•  สารยึดติดชนิดอีพอกซี่ (Epoxy)

•  อุปกรณประกอบการใชงานตางๆ

สินคาของเราถูกจัดจำหนายโดยทีมขายท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณมากมาย ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคของเราพรอมใหความ

ชวยเหลือเกี่ยวกับการใชสินคาประเภทตางๆ

บริษัทยังจัดใหมีการแจงขอมูลและดูแลลูกคาอยางตอเนื่องเปนประจำ

ในแค็ตตาล็อกเลมน้ีจะนำเสนอสินคา และคำอธิบายในภาพรวมของ

สินคาดวย

นอกจากขอมูลดานตัวผลิตภัณฑ เรายังมีขอมูลดานเทคนิคเพื่อใหแนใจ

วาจะสามารถชวยใหลูกคาสามารถเลือกสินคาท่ีเหมาะกับความตอง
การอยางแทจริง

โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมทางเทคนิค สุขภาพ และ ความปลอดภัย

Kisling AG

คำเตือน
ขอมูลท้ังหมดและคำแนะนำการใชใดๆ อันเกี่ยวของกับตัวผลิตภัณฑ 
รวมถึงกระบวนการตางๆ ที่ระบุในแค็ตตาล็อกเลมน้ีถือเปนการแนะนำ
ที่ไมมีการผูกมัดใดๆ แตยึดตามผลจากการสำรวจวิจัย และจากประสบ
การณซึ่งพิจารณาแลววาเปนขอมูลท่ีเชื่อถือได การตีความเร่ืองการใช
ผลิตภัณฑถือเปนความรับผิดชอบของผูใชอยางเครงครัด ดังนั้นผูใช
ควรทดสอบผลิตภัณฑดวยตนเองกอนการใชงานจริง
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สารยึดติดเออรโกประเภท Cyanoacrylate

ดวยสารยึดติดประเภท cyanoacrylate นี้ทำ

ใหบริษัทสามารถผลิตสินคาท่ีหลากหลายเพื่อ

ตอบสนองการใชงานดานอุตสาหกรรมท่ี

ตองการความแข็งแรงแนนหนาท่ีสุดไดเปน

อยางดี สารยึดติดเออรโกประเภท cyano-

acrylate เปนสารยึดติดท่ีมีสวนประกอบของ 

โมโนเมอร (monomers) ที่บริสุทธิ์สูงสุด ซึ่ง

ชวยใหสามารถแข็งตัวไดเร็วท่ีอุณหภูมิหอง

โดยไมตองใชตัวทำละลายใดๆ เพิ่มเติม ทั้งน้ี

การทำใหแข็งตัวขึ้นอยูกับระดับของความ

ชื้นสัมพัทธ คุณสมบัติเหลานี้ทำใหผลิตภัณฑ 
งายตอการใชงาน และสรางความแข็งแรง
ใหกับขอตอที่ตองการการยึดติดไดอยางดี
เยี่ยม สารยึดติดเออรโกประเภท cyanoacry-
late เหมาะสำหรับการใชที่อุณหภูมิ -30˚C 
ถึง +100˚C

ชนิดของผลิตภัณฑที่หลากหลายซ่ึงถูกออก
แบบมาตามความตองการของตลาด รวมถึง
หัวฉีดท่ีสามารถทำความสะอาดดวยตัวเองได
ซึ่งไดทำการจดสิทธิบัตรแลวน้ัน ทำใหลูกคา
สามารถแกปญหาตางๆ ในเรื่องของการ 
ตอเชื่อม การยึดติดไดอยางงายดาย

ขอมูลทั่วไป
ผลิตภัณฑเจล superfast เปนผลมาจากการ 

พัฒนา cyanoacrylates อยางมุงม่ันและตอ
เนื่องโดยเร่ิมต้ังแตป พ.ศ. 2493 ลักษณะเดน
ของผลิตภัณฑชิ้นนี้คือสามารถแข็งตัวไดใน

เวลาเพียงไมก่ีวินาทีและครอบคลุมถึงการใช

ทุกเรื่อง ซึ่งการยึดติดของวัตถุเกือบทุกชนิด
สามารถใชสารยึดติดชนิดน้ีได สำหรับผลิต
ภัณฑตัวอื่นซึ่งไดมีการพัฒนาตอมาน้ันรวมเอา

คุณลักษณะที่วานี้พรอมกับประโยชน

ตางๆ ดังนี้

•  มีแรงตานทานสูง 
•  มีความยืดหยุน

•  ทนทานตออุณหภูมิที่สูง
•  ทนทานตออุณหภูมิที่มีการเปล่ียนแปลง

   สภาวะความช้ืนสัมพัทธ

•  เหมาะสำหรับวัสดุที่ยากตอการยึดติดกัน

ผลิตภัณฑตางๆ ของเออรโกจึงถือไดวาเปน  

ผลิตภัณฑที่อำนวยความสะดวกและครอบ

คลุมการใชงานแบบเอนกประสงคแกลูกคา

กระบวนการทำใหแข็งตัว 
สารยึดติดเออรโกชนิด cyanoacrylates เปน

สารยึดติดท่ีมีสวนประกอบเพียงอยางเดียว 

ไมตองใชตัวทำละลายใดๆ เพิ่มเติม ความช้ืน

ของพื้นผิววัสดุที่จะทำการยึดติดจะเปนตัว

กระตุนใหสารยึดติดเร่ิมเกิดปฏิกริยาและเขาสู
กระบวนการการแข็งตัวพื้นผิวที่มีความเปน
ดาง หรือมีประจุลบเพียงเล็กนอยจะมีผลทำให
กระบวนการ polymerization ในผลิตภัณฑ 
ที่เปนของเหลวเปนไปอยางรวดเร็ว ความช้ืน
ที่นอยท่ีสุดก็เพียงพอที่จะกระตุนใหพื้นผิว
ประเภทน้ีเกิดปฏิกริยา พื้นผิวที่มีความ
เปนกรดหรือมีประจุบวก หรือพื้นผิวที่แหง 
มาก อาจจะชะลอหรือถึงขั้นทำใหกระบวน
การแข็งตัวไมสามารถเกิดข้ึนได คาความช้ืน
สัมพัทธบนพื้นผิวที่จะทำการยึดติดท่ีแนะนำ
ควรจะอยูระหวาง 40% ถึง 70% จากการท่ี
พื้นผิวเทานั้นที่เปนตัวชวยใหเกิดกระบวนการ
การแข็งตัว เราจึงแนะนำใหทาสารยึดติดเพียง 
บางๆ เฉพาะบริเวณที่ตองการยึดติด เพื่อให

ไดชองวางในระดับพื้นผิวที่นอยท่ีสุด

วิธีการใช
สำหรับรายละเอียด กรุณาดูที่หนา 8

หัวเข็มฉีดที่ปรับไดซึ่งไดทำการจด
สิทธิบัตรแลว
ระบบของผลิตภัณฑเออรโกน้ีจะทำให
กระบวนการยึดติดเปนไปอยางสะอาดและ

แมนยำ ไมมีการหกลน ไมมีการอุดตัน และไม
ทำใหเกิดการแข็งตัวของสารยึดในบรรจุภัณฑ

สูการยึดติดที่แมนยำกับเออรโก
หลังจากลอกเทปท่ียึดตัวผลิตภัณฑเออรโก

ซึ่งยืนยันวาสินคาอยูในสภาพที่สมบูรณ 

ชุดหัวฉีด (dosage cap) อาจมีการหมุนเพื่อ
ปรับระดับของปลายหัวฉีดใหไดอัตราการไหล

ตามปริมาณท่ีตองการ สารยึดจะไหลออกมา
โดยการกดเบาๆ ที่ขวด ชุดหัวฉีดจะหมุนกลับ

ไปท่ีจุดเร่ิมตน โดยจะทำความสะอาดปลาย

ทอพรอมกับปดขวดไปในตัวหลังจากการ

ใชงาน

หัวเข็มฉีด
เรามีเข็มฉีดแบบสวม (Luer standard) รองรับ

งานที่ตองการช้ันของสารยึดแบบบางและมี

ความละเอียดสูง อีกท้ังยังอาจใชกับกำลัง

กระบวนการอัตโนมัติไดอีกดวย

ปด

เปด
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ตารางขอมูลผลิตภัณฑ



5

สารยึดติดน้ีมีความหนืด ระยะเวลาการแข็งตัว 

และใหความแข็งแรงในระดับท่ีเหมาะสม

คุณสมบัตินี้ทำใหผลิตภัณฑนี้เหมาะสำหรับ

การใชงานกับวัสดุเกือบทุกประเภท

ผลิตภัณฑนี้พัฒนาจากผลิตภัณฑเออรโก 

5011 มีความหนืดสูงกวา และใชสำหรับการ 

ยึดติดพื้นผิวที่มีรูพรุน หรือขรุขระ

ไมสม่ำเสมอกัน

ผลิตภัณฑชนิดน้ีถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเช่ือม/ยึดติด 

วัสดุที่เปนเหล็กกับเหล็ก หรือพลาสติกกับเหล็ก ซึ่งมีน้ำหนักและ
ความกดดันมากนอกจากน้ียังสามารถทนตอแรงกระแทก และแรงส่ัน

สะเทือนดวยน้ำยาสูตรพิเศษ ผลิตภัณฑเออรโก 5634 ถูกออกแบบ
มาเพื่อใหการแข็งตัวชากวาสารยึดติดประเภท cyanoacrylates ทั่วๆ ไป 

ทำใหผูใชมีเวลาพอที่จะปรับช้ินสวนวัสดุใหเขาท่ีตามตองการ

สารยึดติดประเภทเจล superfast นี้เหมาะ

สำหรับพื้นผิวแนวตั้งหรืองานที่อยูเหนือ

ศีรษะทำใหสามารถยึดติดอยูกับท่ีไดดวย

คุณสมบัติการเปล่ียนความหนืดตามระยะเวลา 

(thixotropic characteristic)

ผลิตภัณฑเอนกประสงคเออรโก

ผลิตภัณฑสำหรับเหล็ก

5011 Universal

5210 Metal

5014 Universal

5634 Metal

5039 Universal

ผลิตภัณฑเออรโก 5210 เปนสารยึดติดประเภท cyanoacrylate 
ที่มีความหนืดปานกลางเพ่ือชวยเพิ่มความแข็งแรงในการยึดติด 

ผลิตภัณฑนี้ยังชวยตอตานการหลุดลอกจากการท่ีอุณหภูมิเปล่ียน

แปลงไดเปนอยางดีผลิตภัณฑชิ้นนี้ใหความแข็งแรงสูงสุดเม่ือใชกับ
วัสดุที่เปนเหล็ก โลหะผสมเหล็กเฟอรรัส และเซรามิค และยัง
สามารถใชในสภาพความกดดันท่ีมีการหมุนรอบ
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ผลิตภัณฑเออรโก 5300 ใชสำหรับการยึดติดสารยืดหยุน

เกือบทุกประเภท

สารยึดติดท่ีมีการแข็งตัวเร็วนี้มีความหนืดต่ำซึ่งเหมาะสำหรับ

การใชงานพื้นฐานเกือบทุกแบบของวัสดุที่เปนพลาสติก วัสดุที่มี

ความยืดหยุนอื่นๆ และเหล็ก 

ผลิตภัณฑสำหรับวัสดุที่มีความยืดหยุน

ผลิตภัณฑสำหรับพลาสติก

5300 Elastomer 5925 Elastomer

ผลิตภัณฑนี้แข็งตัวอยางรวดเร็วบนพื้นผิว 
พลาสติกเกือบทุกชนิด และเหมาะสำหรับ

การยึดติดวัสดุพลาสติกท้ังท่ีเปนชนิดเดียว

กัน และตางชนิดกัน

สารยึดติดพิเศษจำเปนสำหรับการยึดติด
วัสดุที่มีสัมประสิทธิ์การยืดออกท่ีแตกตางกัน 

(elongation coeffi cients) ผลิตภัณฑเออรโก 

5713 นี้จะชวยยึดติดวัสดุเหลานี้เขาดวยกัน 
สารยึดติดน้ียังเหมาะสำหรับวัสดุที่มีรูพรุน 
เชน หนัง ไม ไมกอก และวัสดุลักษณะนี้

สารยึดติดท่ีมีความหนืดต่ำนี้เหมาะเปน
อยางย่ิงสำหรับการใชงานประกอบท่ีตองใช

ความละเอียดมากผลิตภัณฑนี้มีชื่อเสียง

ในเรื่องของความเปยก และความทนทาน
ตอความช้ืนไดอยางยอดเย่ียม

5400 Plastic 5713 Plastic 5950 Plastic
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เปนสารยึดติดสีดำประเภท cyanacrylate ที่มี 

สมรรถนะสูง และคุณสมบัติในการลอกและมี

ความคงท่ีเมื่อสัมผัสกับความรอน สีดำทำให

เหมาะสำหรับการยึดติดลำโพง

สารยึดติดท่ีแข็งตัวไดรวดเร็วเหมาะอยางมาก

สำหรับการยึดติดวัสดุที่มีรูพรุน เชน กระดาษ 

ไม หนัง ไมกอก สิ่งทอ ฟองน้ำ (foam rubber) 

และวัสดุประเภทเดียวกัน

ผลิตภัณฑเออรโกชนิดพิเศษ

5889 Special 5880 Black 5861 Porous

ผลิตภัณฑ 5922 เปนอีกเวอรชั่นของผลิตภัณฑเออรโก 5901 ที่ให
ความหนืดสูงกวา

5901 Odorless 5922 Odorless

ผลิตภัณฑเออรโก 5901 เปนสารยึดติดประเภท cyanoacrylate 
ที่มีความหนืดต่ำ ไมคอยมีกล่ิน และ non-blooming ผลิตภัณฑชิ้นนี้

ตางจากสารยึดติดประเภท cyanoacrylate อื่นๆ ตรงท่ีไมทิ้งรอยขาว

ดานนอกของสวนที่ยึดติด

ผลิตภัณฑพิเศษชนิดน้ีมีชื่อเสียงเร่ืองความแข็ง

แรงท่ียอดเยี่ยมในการยึดติดพลาสติกหลาย

ประเภทเขาดวยกันสารยึดติดน้ียังสามารถใช

กับการยึดติดวัสดุที่ยากมากในการเช่ือมหรือ

ยึดติด เชน PA, POM, Soft-PVC และอีก

หลายกรณีโดยไมตองใชไพรเมอรชวย

แตอยางใด ผลิตภัณฑนี้ยังสามารถใชไดกับ

การยึดติดวัสดุระหวางเหล็กและพลาสติกดวย
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ทั่วไป
พื้นผิวที่จะใชยึดติดท้ังหมดควรปราศจากคราบน้ำมัน ฝุนและแหง 

ผลิตภัณฑทำความสะอาด 9195 CA-CLEANER หรือสารละลายอ่ืนที่

เหมาะสมควรนำมาใชเพื่อเตรียมพื้นผิวใหพรอมสำหรับวัสดุที่ยากตอ

การยึดติด เชน polyethylene, polypropylene, polyoxymethylene, 

PTFE และ thermoplastic elastomers (e.g., santoprene) และ 

ยางซิลิโคน ผลิตภัณฑ PREMIER 5150 อาจนำมาใชเพื่อชวยทำ

ใหงายตอการยึดติดมากข้ึน สารยึดติดน้ีอาจใชเปนหยดหรือเม็ดบางๆ 

และอาจไหลออกโดยตรงจากขวด หรือใชหัวฉีดขนาดตางๆ ที่มาพรอม

ผลิตภัณฑ และไมควรใชสารยึดติดในปริมาณที่มากเกินกวาท่ีกำหนด 

หลังจากหยอดสารยึดติดแลวควรยึดติดวัสดุเขาดวยกันใหเร็วที่สุด 

และออกแรงกดเพ่ือใหเกิดชองวางนอยท่ีสุด

การแข็งตัวและความแข็งแรง
อัตราการแข็งตัวและความแข็งแรงของ cyanoacrylates ไมไดขึ้นอยู

กับลักษณะของสวนประกอบเทานั้น (วัสดุ, ขนาดชองวาง, 

ความสมมาตร, ฯลฯ) คาเหลานี้ยังข้ึนอยูกับความช้ืนดวย ที่ระดับ RH 

ต่ำกวา 30% จะทำใหการแข็งตัวชาลง ในขณะท่ีระดับ RH มากกวา

80% ทำใหเกิดภาวะแข็งกะทันหัน (shock-curing) ซึ่งมีผลทำใหเกิด

การตึงภายในวัสดุที่ทำใหความแข็งแรงต่ำ และอายุการใชงานลดลง

การตานทานตออุณหภูมิ
Cyanoacrylate polymers มีลักษณะเปนโพลีเมอรพลาสติกท่ีสามารถ
ขึ้นรูปโดยใชความรอนซ้ำๆ ไดหลายคร้ัง ซึ่งหมายความวากระบวนการ

ทำใหวัสดุกลับไปออนตัวลงน้ันเกิดข้ึนตามอุณหภูมิที่กำหนดไว อันเปน
ผลทำใหเกิดความแข็งแรงลดหายไป ณ อุณหภูมิที่สูงข้ึน

ดวยขอยกเวนของน้ำยาสูตรพิเศษ ทำใหลักษณะตามท่ีกลาวดานบน 

จำกัดชวงอุณหภูมิของการใชสารยึดน้ีอยูที่ -30˚C ถึง +80˚C

ระดับอุณหภูมิที่สูงกวา 160˚C จะทำใหชั้นผิวของสารยึดติดน้ีแตกตัว

เปล่ียนรูป และเกิดความเสียหายตรงรอยตอท่ีทำการยึดติด

ขอแนะนำการใช
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การตานทานตอสภาพแวดลอม
ตามกฎท่ัวไปแลว ผลิตภัณฑเออรโกประเภท cyanoacrylates

ทั้งหมดสามารถตานทานตอน้ำ ความช้ืนสัมพัทธ และสารทำละลาย

อินทรีย โดยท่ีสวนประกอบของวัสดุที่ทำการยึดติดน้ันจะตอง

สามารถทนตอสภาพแวดลอมน้ันดวย อยางไรก็ตาม

สาร cyanoacrylates จะไมสามารถทนตอ acetonitrile, ketones 

(acetone), ester (ethylacetate, cyanacetic ester), nitromethane 

and alkali)
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ถึงแมวา ergo® cyanoacrylate จะเปนสารยึดติดท่ีปราศจากปญหาใน

การติดเชื่อมวัสดุตางๆ แตก็ยังมีปจจัยบางอยางท่ีเปนอุปสรรคตอการ

ติดเชื่อมของผลิตภัณฑนี้ เชน พื้นผิวท่ีมีสิ่งปรกติดอยู พื้นผิวที่ไมทำ

ปฏิกิริยา (เปนกรด) พื้นผิวท่ีไมนำไฟฟา (polyethylene, polypropyl-

ene, PTFE, etc.) 

KISLING ไดทำการพัฒนาผลิตภัณฑเสริมหลากหลายชนิดเพื่อครอบ

คลุมถึงปญหาตางๆ เหลานี้ ซึ่งชวยใหผูใชยังคงไดรับประโยชนจาก

เทคโนโลยีการติดเชื่อมท่ีดีเชนเดิม และบอยคร้ังที่มีความตองการ

ผลิตภัณฑที่ใชละลาย cyanoacrylate ที่แข็งตัวแลว ซึ่งจะมีประโยชน

อยางย่ิงกับเคร่ืองจักร ผิวโตะ ใชทำความสะอาดวาลวและทอในระบบ

การฉีดแบบอัตโนมัติ ซึ่งเรามีสารทำละลายท่ีไมทำใหเกิดเปลวไฟเพื่อ

ใหสะดวกสำหรับงานลักษณะดังกลาว

9195 CA-CLEANER
เราแนะนำใหทำการขจัดส่ิงสกปรกตางๆ ไมวาจะเปน สารหลอลื่น 
น้ำมัน รอยนิ้วมือ หรือฝุน ออกจากพื้นผิวท่ีจะทำการยึดติด เพื่อใหได
การยึดติดท่ีมีความแข็งแรงสูงสุด

กระบวนการน้ีตองการสารละลายท่ีจะละลายคราบสกปรกออกโดย
ไมทำความเสียหาย หรือละลายผิวหนาของวัสดุประเภทพลาสติก

นอกจากนี้สารทำความสะอาดน้ียังจะตองแหงระเหยออกจากพื้นผิว
อยางรวดเร็ว เพื่อลดการลาชาของกระบวนการยึดติด

ergo® 9195 คือผลิตภัณฑที่ตอบสนองตอความตองการท้ังหมดอยาง
ลงตัว

การทำความสะอาดช้ินสวนท่ีตองการ ทำไดโดยการจุมช้ินสวนนั้นลงใน

น้ำยาทำความสะอาดโดยตรง หรือใชผาชุบน้ำยาทำความสะอาดแลว
เช็ดบนช้ินสวนที่ตองการ

ถึงแมวาผลิตภัณฑนี้จะสามารถใชกับวัสดุที่เปนพลาสติกไดเกือบทุก

ชนิด แตในกรณีที่ไมแนใจวาวัสดุนั้นจะสามารถใชกับผลิตภัณฑนี้ได
หรือไม ขอแนะนำใหทำการทดสอบกอนการใชงานจริง

5100 ACTIVATOR
เราขอแนะนำใหใชสารเรงปฏิกิริยานี้เม่ือใดก็ตามท่ีพบกับสภาวะท่ีทำ 
ใหการแข็งตัวของสารยึดติดเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพเชนพื้นผิวที่

ไมไวตอปฏิกิริยา ชองวางท่ีใหญมาก เปนรูหรือผิวเปดออกขนาดใหญ 
ซึ่งจะพบไดเมื่อการยึดติดหลุดรอน หรือถูกความรอน

ergo® 5100 จะชวยเรงกระบวนการการแข็งตัวใหเปนไปอยางสมบูรณ 

หรือแมกระท่ังชวยใหเกิดกระบวนการการแข็งตัวไดแมอยูในสภาวะท่ี

ยากตอการเกิดกระบวนการ ใหฉีดพนสารเรงปฏิกิริยานี้บนพื้นผิวเพียง
ดานใดดานหนึ่งเทานั้น โดยจะใชกอนหรือหลังทาสารยึดติดก็ได

ผลิตภัณฑเสริม

5100 ACTIVATOR

9195 CA-CLEANER
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9160 ADHESIVE REMOVER
การใชผลิตภัณฑนี้เจือจางดวย acetone หรือ ethyl acetate ชุบดวย
กระดาษก็เพียงพอที่จะขจัดสารยึดท่ีเปนของเหลวออกจากพื้นผิว 
แตการละลาย หรือแยกเอาวัสดุที่แข็งตัวโดยสมบูรณแลวออก

เปนเรื่องที่ทำไดยาก

egro® 9160 เปนผลิตภัณฑ สำหรับงานประเภทน้ี ดวยการท่ีเปนตัวทำ

ละลายท่ีมีความรุนแรง ออกฤทธ์ิอยางชาๆ บนสารยึดติด แลวกระตุน
ใหเกิดกระบวนการบวม/โปงพอง (swelling process) ในวัสดุที่เปน

โพลีเมอร หลังจากท้ิงใหผลิตภัณฑนี้ทำปฏิกิริยาไวสักพัก วัสดุที่ตอง

การจะทำการแยกก็จะสามารถแยกออกจากกันไดโดยไมมีปญหา

5150 PRIMER
ในวัสดุที่ยากตอการยึดติด (PTFE, polyethylene, polypropylene, 

silicone, etc.) การยึดติดดวยสารยึดติดจะเปนไปไดคอนขางยาก 

หรือเปนไปไมไดเลย เนื่องจากคาแรงตึงผิวท่ีต่ำของวัสดุเหลานั้น และ

เปนอุปสรรคใหการยึดติดน้ันเกิดข้ึนไดอยางไมสมบูรณ เราขอแนะนำ 

PRIMER ergo® 5150 ที่จะชวยในการยึดติดบนพื้นผิววัสดุเหลานี้

การใชงานผลิตภัณฑก็งาย โดยสามารถใชแปรง ฟองน้ำ หรือจุม

ชิ้นสวนที่ตองการลงในผลิตภัณฑ ซึ่งเปนทางเลือกท่ีงาย และคุมคา 

เมื่อเทียบกับการทำ pre-treatment ดวยการอบ การฉายรังสี UV 

หรือการทำ Corona

9160 ADHESIVE REMOVER 5150 PRIMER
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