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UMEGUARD SX
UMEGAURD SX, is a modified epoxy paint and it is able to be self primimg paint.
It has the following advantage ;

1. Minimize surface preparation works
2. May be applied over most aged anti-corrosive coating systems
3. Various subsequent coats are applicable
4. Excellent resistance for petroleum products, water, salt water, and selected chemicals
5. Excellent physical properties such as adhesion, toughness, impact and abrasion resistance
6. Easy application to corroded areas where optimum pre-treatment is not practical.

TECHNICAL DATA
Type : High build epoxy coating as primer and topcoat

Recommended Use : Cargo hold, inside and outside of accommodation space. Voide space
Cofferdam, Engine room, External pipe line, Other steel structures, etc.

Mixing Ratio : Base : Hardener  = 73 : 27 (by volume) , 80 : 20 (by weight)
Colour : White , as specified.

Flash Point : Base = 23.5°C Hardener = 27°C
VOC : 389 [g/litre] EPA Method 24

Solid by Volume : 58.0 ± 2%
Coverage (Theoretical) : 0.09 - 0.26 ; 11.6 - 3.87

Wet Film Thickness : 3.45 - 10.34 ; 86.2 - 259 microns
Dry Film Thickness : 2.00 - 6.00 ; 50 - 150 microns

Drying Time : Temperature 20°C 30°C 40°C
(at D.F.T. 100 microns) : Surface Dry 15 mins.

: Hard Dry 7 hrs.
Painting Interval : Minimum 7 hrs.

(at D.F.T. 100 microns) : Maximum* -
Pot Life :  3 hrs.
Thinner : CMP-31

Method of Application : Airless spray , Roller , Brush
Conditions of Application : Temperature Minimum  10°C

Humidity Maximum 85% RH
For Airless spray :
Tip No. GRACO 623
Paint output pressure 14.7 - 17.7 MPa.
Viscosity 100 sec (FC No.4)
Thinning 0 - 15 % by volume

: Steel : Blast cleaning to Sa 2½ (ISO 8501-1) , St-3
Anchor profile 30-65 µm are recommended for the highest performance. 

Preceding coats : Wide range of coating such as , Epicon Zinc HB-2 , Galbon , etc.
Subsequent coats : Wide range of any coating such as , Epoxy , Polyurethane , etc.

Packaging : Two pack product per set  ; 3.785 Litres / Gallon , 18.925 Litres / Drum.
Shelf life at 25°C : Base 24 months , Hardener 24 months , In unopened container  

Note ; As nature of epoxy coatings UMEGUARD SX can not avoid chalking yellowing and fading on sunlight exposure
Maximum recoat time is limited. The surface must have a clean, dry surface free of chalk, etc.
Safety period should be coated within 30 days interval.
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ยูมิการด เอสเอ็กซ
ยูมิการด เอสเอ็กซ เปนสีที่เหมาะกับพ้ืนผิวทุกประเภท ที่ประกอบดวยอีพ็อกซ่ีเรซ่ินชนิดพิเศษ จึงมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดี
เชน การยึดเกาะ ความเหนียว การทนทานตอการขูดขีด ในสวนคุณสมบัติทางเคมีสามารถทนทานตอนํ้า นํ้าเค็มและนํ้ามันดิบ
ซ่ึงสามารถทาทับสีเกาไดทุกประเภท และทาทับบนพ้ืนผิวที่ไมสามารถเตรียมผิวไดมากนัก
ขอมูลทางเทคนิค

ชนิด : อีพ็อกซ่ี-โพลีอาไมดโมดิฟายด ชนิดฟลมหนาสําหรับรองพ้ืนและทับหนา
การใชงาน : ใชซอมแซมเรือ เคร่ืองจักร ทอตางๆ และโครงสรางทั่วไป

ใชเปนสีทับหนาสําหรับโครงสรางเรือ สะพาน และ โครงสรางเหล็กทั่วไป
อัตรสวนผสม : เน้ือสี : นํ้ายา =  73 : 27 (โดยปริมาตร) ,  80 : 20 (โดยนํ้าหนัก)

สี : ขาว , ตามที่ระบุ
จุดวาบไฟ : เน้ือสี 23.5 องศาเซลเซียส    นํ้ายา 27 องศาเซลเซียส

ปริมาณสารอินทรียระเหย : 389 [กรัม/ลิตร]
เน้ือสีโดยปริมาตร : 58.0 ± 2%

การปกคลุมพ้ืนผิวโดยทฤษฏี : 0.09 - 0.26 ลิตร / ต.ร.ม. : 11.6 - 3.87 ต.ร.ม. / ลิตร
ความหนาฟลมเมื่อเปยก : 3.45 - 10.34 : 86 - 259 ไมครอน
ความหนาฟลมเมื่อแหง : 2.00 - 6.00 : 50 - 150 ไมครอน

ระยะเวลาแหง : อุณหภูมิ 10°C 20°C 30°C 40°C
ที่ความหนา 100 ไมครอน : แหงผิว 1.5 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 30 นาที 15 นาที

: แหงแข็ง 20 ชั่วโมง 14 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง 7 ชั่วโมง
ระยะเวลาแหงกอนทาสีทับ : อยางนอย 20 ชั่วโมง 14 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง 7 ชั่วโมง
ที่ความหนา 100 ไมครอน : อยางมาก - - - -

อายุการใชงานหลังผสม :  12 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง
ทินเนอร : CMP-31
วิธีใชงาน : เคร่ืองพนไรอากาศ , แปรง , ลูกกลิ้ง

ขอแนะนําการปฎิบัติงาน : อุณหภูมิ อยางนอย 10 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ อยางมาก 85%
สําหรับเคร่ืองพนไรอากาศ  
ขนาดหัวพนกราโค 623
ความดันที่เคร่ืองพน 14.7 - 17.7 เมกาปาสกาล
ความหนืด 100 วินาที (ถวยฟอรด เบอร 4)
การเจือจาง 0 - 15 % โดยปริมาตร

แนะนําการเตรียมพ้ืนผิว : เหล็ก : โดยการพนทําความสะอาดใหไดเกรดระดับ Sa 2½ (ISO 8501-1) , St-3
เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด แนะนํา ที่ความหยาบ 30 - 65 ไมครอน 

สีชั้นกอนทาสีน้ี : อิพิคอนซิงค เอชบ-ี2 , อื่นๆตามที่ระบุในระบบสี
ทาทับดวยสี : ไดหลากหลายประเภท เชน สี อีพ็อกซ่ี โพลียูรีเทน และอื่นๆตามที่ระบุในระบบสี

ประเภทการบรรจุ : 2 สวนผสม ที่ขนาดบรรจุ 3.785 ลิตร/ชุดแกลลอน , 18.925 ลิตร/ชุดถัง
อายุการเก็บที่ 25°C : เน้ือสี 24 เดือน , นํ้ายา 24 เดือน ภายในภาชนะที่ไมถูกเปด

ตามธรรมชาติฟลมของสีอีพ็อกซี่ จะไมสามารถเลี่ยงสภาพการเกิดฝุน ข้ึนเหลือง และซีดจางลง เมื่ออยูในสภาพตากแดดนานๆ
พื้นผิวกอนทําสีช้ันถัดไปบนฟลมสีตองไมมีสนิม สะอาด แหง ไมมีคราบเกลือ ฝุนผง น้ํามัน บนพื้นผิว ระยะเวลาการทําสีช้ันถัดไปไมควรเกิน 30 วัน
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