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HYBRID TECHNOLOGY
ADHESIVE / SEALANT

Sx-100
T E C H N I C A L  S U B M I T T A L

- สารระเหยที่เปนอันตรายตํ่ากวา 2% (Low VOC) 
 มาตรฐาน Green Standard
- ปองกันการรั่วซึมของนํ้า และทนทานตอการเปลี่ยนแปลง
 ของภาพอากาศ
- สำหรับใชในการตกแตงทั้งภายใน 
 และภายนอกอาคาร
- สามารถทาสีทับบนพื้นผิวได
- ปราศจากสารระเหย และไมมีกลิ่นฉุน
- ปราศจากสารไอโซไซยาเนต และซิลิโคน
- ปราศจากคราบสกปรก
- ไมจับฝุน

 กาวยาแนวคุณภาพสูงผลิตภายใต ไฮบริด เทคโนโลยี Sx-100 

เปนผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและปลอดภัยตอผู ใช ซึ่งมี 

ความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสูง, ทนทานตอรังสี 

อัลตราไวโอเล็ต (UV), คราบสกปรก, และยังสามารถทาสีบนพื้นผิว 

ของกาวยาแนวได 



Features
การยึดเกาะสูงกับพื้นผิวหลายชนิด

ปราศจากสารไอโซไซยาเนต และสารทำละลาย

วีโอซี ตํ่า (VOC)

ไมมีกลิ่นฉุน

ทนทานตอการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศและทนตอรัง
สีอัลตราไวโอเล็ต (UV)

ไมมีการระเหยของแกส, การเกิดฟองอากาศ, หรือ 
การเกิดโฟม

การแหงตัวเร็ว

พื้นผิวไมมีคราบสกปรกติดแนน

ไมจับฝุน ปราศจากซิลิโคน

สามารถทาสีทับไดอยางสวยงาม

สามารถใชงานไดเลย ไมตองใชพาลมเมอร (Primer)

ความแข็งแรงสูง

สามารถใชงานบนพื้นผิวหลากหลายชนิด และมีความยืดหยุนสูง

สารไอโซไซยาเนตดังกลาวจะมีกลิ่นฉุน และสงผลทำใหเกิดอาการวิงเวียนศีรษะได ซึ่งไมเหมาะกับ 
การใชงานภายในอาคารแตตรงกันขามผลิตภัณฑของบริษัทปราศจากสารพิษดังกลาว จึงปลอดภัย 
ตอผูใชงานและผูอยูอาศัย

มีวีโอซี นอยกวา 2% ซึ่งปลอดภัยตอการใชงาน และผูอยูอาศัย

ไมมีสารระเหย จึงไมมีกลิ่นฉุน ไมเปนอันตรายตอการทำงานในพื้นที่มีการระบายอากาศตํ่า

ไมมีรอยแตก รอยแยกออก หรือการหลุดลอกออกของกาวยาแนว Sx-100 ตลอดอายุการใชงาน
ถึง 10 ป�

ทำใหกาวยาแนวคงสภาพ ไมเปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใชงาน

สามารถทำงานไดรวดเร็วจึงทำใหเพิ่มผลผลิต รวมถึงสถานที่สะอาดปลอดภัย

การทนทานตอการเกิดคราบฝงแนน เมื�อใชกับพื้นผิวที่มีรูพรุน หรือพื้นผิวขรุขระ

ไมมีการคายไอ หรือการระเหยเชนเดียวกับซิลิโคน ทำใหกาวยาแนว Sx-100 ไมมีคราบสกปรก 
ตลอดอายุ การใชงานของผลิตภัณฑ

สามารถใชสีนํ้าทาทับติด เรียบ ลื�น สวยงาม

สะดวกตอการใชงาน สามารถใชงานไดหลากหลายพื้นผิว แมพื้นผิวที่เป�ยกหรือชื้น

มีความทนทานตอการเฉือนและการดึง ทำใหกาวยาแนว Sx-100 มีความแข็งแรงและยืดหยุนตอการ 
เชื�อมตอของชอง หรือรอยรั่วตาง ๆ

Applications

• §Ò¹ÃÍÂµ‹Í¤Í¹¡ÃÕµ Precast concret joint

• ËÔ¹ áÅÐàËÅç¡ ÊÓËÃÑºµ¡áµ‹§´ŒÒ¹Ë¹ŒÒÍÒ¤ÒÃ

• â¤Ã§ÊÃŒÒ§¢Í§ÍÒ¤ÒÃ·Õè·Ó¨Ò¡àËÅç¡

• ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Íª‹Í§·ÕèÁÕ¡ÒÃ¢ÂÒÂµ‹Ò§ æ

• ¡ÃÍº»ÃÐµÙ áÅÐ¡ÃÍºË¹ŒÒµ‹Ò§

 * not applicable for structural glazing 

Conformance
• Sealex Sx-100 ไดรับการรับรองตามมาตรฐานทางดานอเมริกา เอเอสทีเอ็ม C920 
 ชนิดเอส เกรดเอ็นเอส ลำดับ 25

• ไดรับการรับรองจากสถาบันช้ันนำ พีเอสบี ประเทศ สิงคโปรและไดถูกแสดง ในรายการ 
 แนะนำวัสดุที่ใชในการกอสรางสำนักงาน พัฒนาการเคหะแหงชาต ิ The Hosing & 
 Development Board ประเทศสิงคโปร

Benefits

Size of Packaging & Accessory

300 m
l. (C

artridge)

Aluminium Sealant 
Sausage Gun

Sealant Cartridge Gun

600 m
l. (Sausage)

Technical Specification

วัตถุดิบพื้นฐาน ไฮบริด ซีลแลนท

สี ขาว เทา (สามารถทำสีตามตองการได)

กลิ่น ไมมีกลิ่นฉุน

ความถวงจำเพาะ 1.4 - 1.5

คาความเหนียว 300-500 Pa.s (10 rpm, at 26
o
)

การแหงผิว 20-21 นาที (23
o
C , 50% RH)

ชวงอุณหภูมิขณะทำงาน 5
o
C to 40

o
C

การทนทานตออุณหภูมิการใชงาน -30
o
C to 90

o
C

คาความแข็งแรงตอการดึง ASTM D412 1.2 MPa (ASTM D412 DIE A)

คาความยืดหยุนตอการดึง ASTM D412 >500% (ASTM D412 DIE A)

อายุการเก็บรักษา 12 เดือน

ความสามารถในการยืดหยุน +25%

T E C H N I C A L  S U B M I T T A L
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Curing-Best Compare to PU and Silicone
PAINTABLE
Sx-100 offers excellent paintability for all paints
and colours compared to all sealants.

Sx-100 when cured remains flexible but provide a solid seal and 
excellent adhesion without any buble, hollow and shrinkage 
compared to all PU which naturally produces bubbles and shrinks.

WEATHERABILITY
No degradation and change in colour after 2000 hrs 
exposure to UV, irradiation and water. PU shows signs 
of degradation and colour change after only 1000 hrs 
exposure.

WATER BASE ACRYLIC PAINT

NO BUBBLE, NO FOAM, NO HOLLOW, NON SHRINKAGE

With excellent adhesion properties Sx-100 is the most versatile adhesive sealant available compared even to Pu 
and other solvent base products.

EXCELLENT ADHESION

Sx-100 PU

Sx-100Sx-100

T E C H N I C A L  S U B M I T T A L



TECHNICAL SUBMITTAL

Compliance Table

Compliance

LEED 2009 (Section 4.1)

* VOC Limit for “Architectural sealants”

TEST RESULTS OF ASTM C920 BY TUV SUD.

ตารางการเปรียบเทียบกาวยาแนวชนิดตาง ๆ ในทองตลาด

78 Moo 7 Klongsi, Klongluang, Pathum Thani 12120
Tel : 02-524-0778-9 Fax : 02-524-2085-7 
Website : www.inno-cons.com

ไมมีสารกอใหเกิดอันตรายตอผูใชปลอดภัยตอการใชงาน และสิ่งแวดลอม

ไมจับฝุน

การทนทานตอการเกิดคราบสกปรกตาง ๆ

การทนทานตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ

ไมมีฟองอากาศ และ โฟม

การยึดเกาะสูง

ความสามารถการทาสีทับติด โดยเฉพาะสีนํ้า

การแหงตัวเร็ว

การจัดเก็บที่เหมาะสม

1. Staining And Colour Change 
 ASTM C501:2005

2. Extrudability
 ASTM C1183

3. Rheological (Flow) Properties
 ASTM C639:2007

4. Indentation Hardness
 Test piece 1, average
 Test piece 2, average
 ASTM C661:2006

5. Adhesion & Cohesion Under 
 Cyclic Movement, Class 25
 ASTM C719:2005

6. Effects Of Heat Ageing On 
 Weight Loss, Cracking And 
 Chalking, average
 ASTM C1246:2006

7. Effects Of Accelerated 
 Weathering
 ASTM C793:2005

8. Adhesion-In-Peel, average
 ASTM C794:2006

9. Material ldentification/ 
 Verification By FTIR

10.
 a. Maximum Tensile 
  Strength, average
 b. Modulus Of Elasticity, 
  average
 ASTM C1135:2005

No Staining and no colour change

>10 ml/mi

Vertical displacement: 0 mm sag
Horizontal displacement : No deformation

28
28

No bond failure

0.9% No Cracks after UV exposure and 
bend test

No cracks after UV exposure
and bend test

235.6 N (53.1 lbf) cohesive failure within the 
sealant and no adhesive bond loss 

between sealant and substrate for each 
test piece

Polymer based material (refer to Figure 1)

0.7 N/mm2

0.9 N/mm2

The sealant shall not cause any visible staining 
on the top surface of a white cement mortar 
base

Type S (single component), grade NS 
(non-sag or gunnable sealant) shall have an 
extrusion rate time of not <10 ml/min

Grade NS (non-sag) or gunnable sealant shall 
have flow characteristics such that it does not 
sag >4.8 mm in vertical displacement and 
shall show no deformation in horizontal 
displacement (refers to Types II and IV 
sealants)

T (traffic) sealant shall have a hardness 
reading of not <25 or >50 after being properly 
cured NT (non-traffic) sealant shall have a 
hardness reading of not <15 or >50 after being 
properly cured

The total loss in bond and cohesion areas 
among the three specimens tested for each 
surface shall not be >9 cm 2 with mortar 
substrates

The sealant shall not lose >7% of its original 
weight or show any cracking and chalking

The sealant shall show no cracks after the 
specified UV exposure and shall show no 
cracks after exposure at cold temperature 
and the bend test

The peel strength for each individual test shall 
not be <22.2 N (5 lbf) and the sealant shall 
show no >25% adhesive bond loss for each 
individual test

-

-

TEST
Sx-100 ไมมีสารพิษ เชนไอโซไซยาเนตและสารระเหยที่เปนอันตราย ตอสุขภาพ 
และสิ่งแวดลอม ซึ่งแตกตางกับโพลียูรีเทรน มีสารไอโซไซยาเนต

Sx-100 ไมมีการคายไอระเหยตลอดอายุการใชงาน ฝุนจะไมติดบนพื้นผิว 
ซ่ึงลักษณะน้ีจะปองกันการเกิดคราบฝุนตลอดแนวของแผน อะลูมิเนียมคอมโพสิต 
และการกรุผนังดวยกระจก โครงอะลูมิเนียม ของอาคาร (Curtain Wall)

Sx-100 จะไมมีคราบสกปรก โดยเฉพาะอยางยิ่ง หินออน หินแกรนิต และวัสดุ 
ที่มีผิวขรุขระ

Sx-100 ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตาง ๆ ความรอน 
แสงแดด ฝน

มีความแข็งแรงมาก มีอายุยาวนาน การซีลที่เหนียวแนนและการยึดเกาะสูง 
ทำใหไมเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางจึงไมเกิดฟองอากาศ และโฟม

สามารถใชไดกับพื้นผิวหลากหลาย รวมถึงการยึดเกาะที่ดีเลิศ

เมื่อทาสีแลว สีจะมีความสอดคลองหรือใกลเคียงกับพื้นผิวชนิดอื่น

การทำงานกอสรางเสร็จเร็วขึ้น และการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
ที่ซับซอน

เม่ือเก็บในสถานท่ีท่ีเหมาะสม และปราศจากความช้ืน Sx-100 จะมีอายุการจัดเก็บ
ที่ยาวนานขึ้น

TEST
10

10

8

9

10

10

10

10

7

Sx-100
5

8

7

6

6

5

8

7

7

Sx-100
9

5

5

10

10

8

3

10

9

Sx-100

ASTM C920 : 2008 Standard 
Specification For Elastomeric 

Joint Sealants
‘Sealex Sx-100’TEST

Sealex Sx 100 99.2 0 0 15 250*

Solid content
% mass

Water content,
% mass

Exempt 
compounds,

% mass

VOC Less
water less exempt

compounds, g/l
VOC limit g/l

LIMITED WARRANTY

ขอมูลตาง ๆ ในเอกสารที ่จ ัดพิมพนำเสนอขอมูลที ่เปนประโยชนและ 
ถูกตองอยางไรก็ตาม เนื �องจากมีปจจัยตาง ๆ ที ่เหนือการควบคุม 
ในเงื �อนไขและวิธีการตาง ๆ ดังนี้ทางบริษัท ฯ แนะนำใหลูกคาทำการ 
ทดสอบผลิตภัณฑ เพื�อประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความพึงพอใจ 
สูงสุดของลูกคา ตอการใชงานในทายที่สุด

ซีลเลกซรับรองผลิตภัณฑทั้งหมดของบริษัท ฯ ตรงตามขอมูลทางดาน 
เทคนิคที่ระบุไวดังกลางขางตน ในขณะสงมอบสินคาไปยังลูกคา ในกรณี 
ที่มีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้น ทางบริษัท ฯ จำกัด ความรับผิดชอบตอ 
การคืนเงินแกลูกคาตามมูลคาของการซ้ือสินคา หรือการเปล่ียนสินคาเทาน้ัน

Do not apply Hybrid Sealant onto protective film. Plasticizers 
contained in these materials penetrate the film and may cause 
gloss change on the coating.


