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HIFLOOR 100 H
HIFLOOR 100 H, based on non-solvent epoxy resin, has been developed as a heavy-duty floor coating .
1. Excellent chemical resistance.
2. Excellent film hardness
3. Excellent water and oil resistance
4. Can be applied in closed spaces since it is a non-solvent type
5. Low VOC Product.

TECHNICAL DATA
Type : Non-solvent epoxy resin coating material for floors
Recommended Use : Concrete floors in chemical plants, factory, warehouses and
general construction sites , showroom , etc.
Mixing Ratio : Base : Hardener = 3.5: 1 (by weight)
Colour : As specified
Flash Point : Base = 95°C
Hardener = 75°C
VOC : 10 [g/litre]
EPA Method-24
Solid by Volume : 99.0 ± 1%
Coverage (Theoretical) : 0.81 - 1.01 l/m2
;
1.24 - 0.99 m2/l
Wet Film Thickness : 32.3 - 40.4 mils
;
808 - 1010 microns
Dry Film Thickness : 32.0 - 40.0 mils
;
800 - 1000 microns
10°C
Drying Time : Temperature
20°C
30°C
40°C
16 hrs.
10 hrs.
6 hrs.
(at D.F.T. 800 microns) : Surface Dry
4 hrs.
30 hrs.
24 hrs.
20 hrs.
: Hard Dry
16 hrs.
30 hrs.
24 hrs.
18 hrs.
Painting Interval : Minimum
14 hrs.
7 days.
7 days.
7 days.
(at D.F.T. 800 microns) : Maximum
5 days.
1 hr.
40 mins.
25 mins.
Pot Life :
15 mins.
Thinner : CMP-31 for cleanning only
Method of Application : Trowel , Spike Roller.
Conditions of Application : Temperature
Minimum 10°C
Humidity
Maximum 85% RH
Surface preparation : Surface to be painted must be clean and free from oil, grease, etc.
Preceding coats : Hifloor 970 Primer , Epicon sealer clear , etc.
Subsequent coats : Wide range of any coating such as , Epoxy , Polyurethane , etc.
Packaging : Two pack product per set ; 5 Kgs / Gallon , 20 kgs / Drum.
Shelf life at 25°C : Base 12 months , Hardener 24 months , In unopened container
Note ; The coverage may vary dependent on the condition on concrete. All substrate surfaces should be relatively smooth.
As nature of epoxy coatings can not avoid chalking yellowing and fading on sunlight exposure

The information given in this sheet is effective at the date shown above and subject to revision from time to time without notice.

ไฮฟลอร 100 เอช
ไฮฟลอร 100 เอช เปนสีอีพ็อกซี่ที่ไมมีตัวทําละลายเปนสวนผสม เหมาะสําหรับพื้นคอนกรีตที่มีการใชงานสูง มีคุณสมบัติ
เดนในดาน ;1. มีคุณสมบัติดีเลิศทางกายภาพความแข็งของฟลมสีและทนตอสารเคมีไดดี
2. มีคุณสมบัติทนตอการซึมผานของน้ําไดดี
3. ใหพื้นผิวที่เรียบและสามารถปรับระดับผิวหนาใหเรียบในตัว
4. ชวยลดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมและสะดวกในการทํางาน
5. มีปริมาณสารอินทรียระเหยต่ํา

ขอมูลทางเทคนิค
ชนิด : อีพ็อกซี่ ที่ไมมีสวนผสมของตัวทําละลาย, สามารถปรับผิวหนาในตัว
การใชงาน : ใชสําหรับทาพื้นคอนกรีตของโรงงานเคมี, โรงงานทั่วไป, คลังสินคา,
อาคารสํานักงานกอสราง และพื้นที่ตองการทําความสะอาดไดงาย
อัตรสวนผสม : เนื้อสี : น้ํายา = 3.5 : 1 (โดยน้ําหนัก)
สี : ตามที่ระบุ
น้ํายา 75 องศาเซลเซียส
จุดวาบไฟ : เนื้อสี 95 องศาเซลเซียส
ปริมาณสารอินทรียระเหย : 10 [กรัม/ลิตร]
เนื้อสีโดยปริมาตร : 99.0 ± 1%
การปกคลุมพื้นผิวโดยทฤษฏี : 0.81 - 1.01 ลิตร / ต.ร.ม. : 1.24 - 0.99 ต.ร.ม. / ลิตร
ความหนาฟลมเมื่อเปยก : 32.32 - 40.40 มิล
: 808 - 1010 ไมครอน
ความหนาฟลมเมื่อแหง : 32.00 - 40.00 มิล
: 800 - 1000 ไมครอน
ระยะเวลาแหง : อุณหภูมิ
10°C
20°C
30°C
40°C
ที่ความหนา 800 ไมครอน : แหงผิว
16 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
: แหงแข็ง
30 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง
16 ชั่วโมง
ระยะเวลาแหงกอนทาสีทับ : อยางนอย
30 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
18 ชั่วโมง
14 ชั่วโมง
ที่ความหนา 800 ไมครอน : อยางมาก
7 วัน
7 วัน
7 วัน
5 วัน
อายุการใชงานหลังผสม :
1 ชั่วโมง
40 นาที
25 นาที
15 นาที
ทินเนอร : CMP-31 สําหรับลางเทานนั้น
วิธีใชงาน : เกรียง, ลูกกลิ้งหนาม
ขอแนะนําการปฎิบัติงาน : อุณหภูมิ
อยางนอย 10 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ
อยางมาก 85%
แนะนําการเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวกอนทําสีตอง สะอาด แหง ไมมีคราบเกลือ ฝุนผง น้ํามัน บนพื้นผิว
สีชั้นกอนทาสีนี้ : ไฮฟลอร 970 ไพรเมอร , อิพิคอน ซิลเลอรเคลียร , อื่นๆ
ทาทับดวยสี : ไดหลากหลายประเภท เชน สี อีพ็อกซี่ โพลียูรีเทน
ประเภทการบรรจุ : สองสวนผสมกัน ; 3.785 ลิตร / แกลลอน , 15.14 ลิตร / ถัง
อายุการเก็บที่ 25°C : เนื้อสี 12 เดือน , น้ํายา 24 เดือน ภายในภาชนะที่ไมถูกเปด
ปริมาณการใชงานสีตามที่ระบุ อาจตองขึ้นอยูกับการปรับสภาพระนาบเรียบของคอนกรีตดวย
ตามธรรมชาติฟลมของสีอีพ็อกซี่ จะไมสามารถเลี่ยงสภาพการเกิดฝุน ขึ้นเหลือง และซีดจางลง เมื่ออยูในสภาพตากแดดนานๆ

The information given in this sheet is effective at the date shown above and subject to revision from time to time without notice.
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