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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม สอีมิลัชนัใชงานทัว่ไป นี ้ไดประกาศใชครัง้แรกเปนมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

สอีมิลัชนั มาตรฐานเลขที ่มอก.272-2521 ในราชกจิจานเุบกษา  เลม  95  ตอนที ่ 130  วนัที ่ 21  พฤศจกิายน

พทุธศกัราช  2521  แกไขปรบัปรงุครัง้ที ่ 1 เปนมาตรฐานเลขที ่มอก.272-2526  ในราชกจิจานเุบกษาฉบบัพเิศษ

เลม  101  ตอนที ่ 10  วนัที ่ 20  มกราคม พทุธศกัราช  2527  แกไขปรบัปรงุครัง้ที ่ 2   เปนมาตรฐานเลขที ่ มอก.272-

2531 ในราชกจิจานเุบกษา เลม  105  ตอนที ่ 27  วนัที ่ 18  กมุภาพนัธ  พทุธศกัราช  2531 และแกไขปรบัปรงุโดย

ยกเลกิและกำหนดใหมเปนมาตรฐานเลขที ่มอก.272-2541 ในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เลม 115

ตอนที่ 29ง วันที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2541 ตอมาไดพิจารณาเห็นสมควรแกไขปรับปรุงเกณฑกำหนด

และวธิทีดสอบตะกัว่ ปรอท ความทนตอสภาพลมฟาอากาศ ความทนทานตอการเชด็ลาง และความทนตอการขดัถู

เพือ่ใหทนัตอการพฒันาทางวชิาการและเทคโนโลยปีจจบุัน จงึแกไขปรบัปรงุโดยยกเลกิมาตรฐานเดมิและกำหนด

มาตรฐานนี ้ขึน้ใหม

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีเ้ปนเลมหนึง่ในอนกุรมมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมสอีมิลัชนั ไดแก

มอก.272-2549 สอีมิลัชนัใชงานทัว่ไป

มอก.2321-2549 สอีมิลัชนัทนสภาวะอากาศ

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีก้ำหนดขึน้โดยอาศยัขอมลูจากผทูำในประเทศและเอกสารตอไปนีเ้ปนแนวทาง

SS 150 : 1998 Emulsion paints for decorative purposes

ASTM D 2486-00 Standard Test Methods for Scrub Resistance of Wall Paints

ASTM G 154-00 Standard  Practice  for  Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure

of Nonmetallic Materials

BS 4800-1989 Schedule of Paint Colours for Building Purposes

มอก.285 วธิทีดสอบส ีวารนชิ และวสัดทุีเ่กีย่วของ

เลม 1-2521 การชกัตวัอยาง

เลม 2-2521 การตรวจและการเตรยีมตวัอยางเพือ่ทดสอบ

เลม 3-2521 แผนทดสอบและการเตรยีม

เลม 4-2521 การเคลอืบ

เลม 8-2524 การหาความละเอยีด

เลม 9-2524 การทดสอบการแหงทีผ่วิโดยใชลกูแกว

เลม 10-2524 การทดสอบระยะเวลาเมือ่แหงแขง็

เลม 11-2524 ภาวะในภาชนะบรรจุ

เลม 12-2524 เสถยีรภาพตอการเกบ็

เลม 14-2524 การหาความหนดื

เลม 15–2524 การเทยีบสดีวยตา

เลม 16-2524 การเปรยีบเทยีบอตัราสวนความผดิแผกของสปีระเภทเดยีวกนัทีม่สีเีหมอืนกนั

เลม 18-2525 ความคงทนตอแสง

เลม 19-2525 ความทนทานตอการดดัโคง

เลม 20-2525 ความทนทานตอการเชด็ลาง

เลม 21-2525 ความทนทานตอเชือ้รา



คณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมไดพจิารณามาตรฐานนีแ้ลว   เหน็สมควรเสนอรฐัมนตรปีระกาศตาม

มาตรา 15 แหงพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ. 2511

เลม 22-2525 ความทนน้ำ

เลม 23-2525 ความทนของเหลว

เลม 24-2525 สมบตัใินการใชงาน

เลม 27-2526 การหาปรมิาณตะกัว่ในสี

เลม 28-2526 การหาปรมิาณปรอทในสี

มอก.28-2532 สบซูกัลาง
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ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม
ฉบบัที ่3643 ( พ.ศ. 2550 )

ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

พ.ศ. 2511

เรือ่ง ยกเลกิมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

สอีมิลัชนั

และกำหนดมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

สอีมิลัชนัใชงานทัว่ไป

โดยทีเ่ปนการสมควรปรบัปรงุมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม  สอีมิลัชนั  มาตรฐานเลขที ่มอก. 272–2541

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ. 2511

รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรมออกประกาศยกเลกิประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัที ่ 2352  (พ.ศ. 2541)

ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ. 2511เรือ่ง ยกเลกิและกำหนดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สีอิมัลชัน ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 และออกประกาศกำหนดมาตรฐาน

ผลติภณัฑอตุสาหกรรม  สอีมิลัชนัใชงานทัว่ไป  มาตรฐานเลขที ่มอก. 272-2549 ขึน้ใหม ดงัมรีายละเอยีดตอทาย

ประกาศนี้

ทัง้นี ้ใหมผีลเมือ่พนกำหนด 180 วนันบัแตวนัทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษา เปนตนไป

 ประกาศ ณ วนัที ่28 ธนัวาคม พ.ศ. 2549

รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรม

โฆสติ  ปนเปยมรษัฎ
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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

สอีมิลัชนัใชงานทัว่ไป

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะสีอิมัลชันที่ใชเคลือบอาคารทั้งภายนอกและภายใน

ทีแ่หงไดเองในอากาศ

2. บทนยิาม
ความหมายของคำทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้มดีงัตอไปนี้

2.1 สอีมิลัชนัใชงานทัว่ไป ซึง่ตอไปในมาตรฐานนีจ้ะเรยีกวา “สอีมิลัชนั” หมายถงึ สทีีป่ระกอบดวยผงสแีละสิง่นำสี

ทีเ่ปนอมิลัชนัระหวางสารยดึกบัน้ำ สำหรบัใชงานทัว่ไปทีไ่มตองการความคงทนเปนพเิศษ อาจเรยีกชือ่อืน่วา

สลีาเทก็ซ (latex paint) สเีรซนิอมิลัชนั (resin emulsion paint) สนี้ำพลาสตกิ

3. ประเภท
3.1 สอีมิลัชนัแบงตามลกัษณะการใชงานเปน 2 ประเภท คอื

3.1.1 สภีายนอก ใชสำหรบัเคลอืบอาคารทัง้ภายนอกและภายใน

3.1.2 สภีายใน ใชสำหรบัเคลอืบเฉพาะภายในอาคาร

4. สวนประกอบ
4.1 ผงสี

4.2 สิง่นำส ีไดแกสารยดึและน้ำ และอาจมสีารอืน่อยดูวย  เชน   สารอมิลัซฟิาย  สารกระจายผงส ี สารลดฟอง

สารทำใหขน   สารกนัเชือ้ราชนดิไมมปีรอท

 5. คณุลกัษณะทีต่องการ
 5.1 คณุลกัษณะทางปรมิาณ

 ใหเปนไปตามตารางที ่1
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ตารางที ่1 คณุลกัษณะทางปรมิาณ
(ขอ 5.1)

หมายเหตุ 1. ใหยกเวนการทดสอบกำลังซอนแสงสำหรับสีซึ่งไมมีสีขาวเปนสวนผสม เชน
- สแีดง ตาม BS 4800 หมายเลข 04 E 53
- สเีหลอืง ตาม BS 4800 หมายเลข 10 E 53
- สนี้ำเงนิ ตาม BS 4800 หมายเลข 18 C 39
- สดีำ ตาม BS 4800 หมายเลข 00 E 53
- สเีหลอืง-แดง ตาม BS 4800 หมายเลข 06 E 51, 08 E 51
- สเีขยีว-เหลอืง ตาม BS 4800 หมายเลข 12 E 51, 12 E 53

2. การทดสอบกำลังซอนแสง ใหทดสอบตัวอยางที่มีความหนืดไมเกิน 100 หนวยเครบส ในกรณีที่
ตวัอยางมคีวามหนดืเกนิ 100 หนวยเครบส ใหเตมิน้ำจนตวัอยางมคีวามหนดื (100 ± 2) หนวยเครบส
การวดัความหนดืใหปฏบิตัติาม มอก.285 เลม 14

5.2 สี

สีของฟลมตองเปนไปตามที่ระบุไวที่ฉลากหรือตามขอตกลงระหวางผูเกี่ยวของ กรณีที่ชื่อสีตรงกับชื่อสีตาม

BS 4800 สขีองฟลมตองเทยีบไดกบัแถบสตีามมาตรฐานดงักลาว

การทดสอบใหปฏบิตัติาม มอก.285 เลม 15

5.3 ภาวะในภาชนะบรรจุ

สใีนภาชนะบรรจทุีเ่ปดใหมตองไมปรากฏสนมิหรอืมกีลิน่ทีน่ารงัเกยีจ และเมือ่คนจนทัว่แลวตองไมมกีอนหรอื

ผงหยาบ แตอาจมฟีองไดเลก็นอย

การทดสอบใหปฏบิตัติาม มอก.285 เลม 11

5.4 เสถียรภาพตอการเกบ็

เมือ่นำสทีีผ่ลติมาแลวเปนเวลาอยางนอย 6 เดอืน มาทดสอบตาม มอก.285 เลม 12 แลว สตีองไมขนแขง็

จับตัวเปนกอน เปนวุน เปนเม็ด เปนวุนเหนียว มีกลิ่นที่เกิดจากการบูดเนา หรือมีกาซเกิดขึ้น และเมื่อ

คนจนทัว่แลวสตีองไมนอนกนหรอืแยกชัน้

รายการที่ คุณลักษณะ เกณฑที่กําหนด      วิธีทดสอบตาม

1 ความละเอียด ไมโครเมตร ไมเกิน 60 มอก.285 เลม 8

2 ระยะเวลาที่สีแหง ขอ 9.2

- แหงท่ีผิว นาที ไมเกิน 30

- แหงแข็ง ชั่วโมง ไมเกิน 2

3 กําลังซอนแสง รอยละ ไมนอยกวา 80 มอก.285 เลม 16

4 ตะกั่ว รอยละของน้ําหนักสารที่ไมระเหย ไมเกิน 0.01 มอก.285 เลม 27

5 ปรอท รอยละของน้ําหนักสารท่ีไมระเหย ไมเกิน 0.01 มอก.285 เลม 28
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5.5 เสถยีรภาพตอการเกบ็ทีอ่ณุหภมูสิงู

เมือ่ทดสอบตาม มอก.285 เลม 12 แลว สตีองไมเปนกอน เปนฝา นอนกนแขง็ หรอืเปลีย่นส ีและตองสามารถ

ปรบัหรอืลดความหนดืใหเหมาะสมเพือ่ใชงานได

5.6 สมบตัใินการใชงานและลกัษณะของฟลมเมือ่แหง

5.6.1 การเคลอืบสดีวยแปรงและลกูกลิง้

ตองเคลอืบไดงาย เรยีบ และสวนทีท่บักนัตองสม่ำเสมอตลอด

5.6.2 การเคลอืบทบั

เมือ่เคลอืบสทีบัพืน้ผวิทีเ่คลอืบสนีัน้ไวครัง้หนึง่แลวเมือ่ 2 ชัว่โมงกอน แลวปลอยใหฟลมแหงเปนเวลา 1

ชัว่โมง ในหองทดลอง สทีีเ่คลอืบทบัตองไมดงึหรอืมวนสทีีเ่คลอืบไวเดมิขึน้มา

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 9.3

5.7 ความทนทานตอการดดัโคง

เมือ่ทดสอบตามขอ 9.4 แลว แผนฟลมตองไมแตกราว กะเทาะ หรอืลอนเปนแผน

5.8 ความทนทานตอเชือ้รา

เมือ่ทดสอบตามขอ 9.5 แลว ตองไมพบเชือ้ราบนแผนทดสอบในบรเิวณทีต่กีรอบเอาไว

หมายเหตุ สสีตูรเดยีวกนัใหสมุทดสอบเพยีง 1 เฉดส ีไมตองทดสอบทกุเฉดสี
5.9 ความทนตอสภาพลมฟาอากาศ (เฉพาะสภีายนอก)

เมือ่ทดสอบตามขอ 9.6 แลว

(1) ฟลมของสตีองไมเกดิการกดักรอน ราว ลอน เปนเกลด็ หรอืพอง และพืน้ผวิตองอยใูนสภาพทีจ่ะเคลอืบ

สทีบัได

(2) ระหวางการผึง่ ฟลมของสตีองยงัคงอยใูนสภาพด ีไมเกดิการเปนฝนุ  และการเปลีย่นสจีะแตกตางจากเดมิ

ไดไมนอยกวาเกรยสเกลระดบั 4

5.10 ความคงทนตอแสง (เฉพาะสภีายใน)

สขีองฟลมสวนทีไ่ดรบัแสงกบัสวนทีไ่มไดรบัแสงจะแตกตางกนัไดไมนอยกวาเกรยสเกลระดบั 4

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 9.7

5.11 ความทนน้ำ (เฉพาะสภีายนอก)

เมือ่ทดสอบตามขอ 9.8 แลว ฟลมของสตีองไมพอง ยน แตก หลดุลอน หรอืมขีอบกพรองอืน่ ๆ และการ

เปลีย่นสจีะแตกตางจากเดมิไดไมนอยกวาเกรยสเกลระดบั  4

5.12 ความทนดาง

เมือ่ทดสอบตามขอ 9.9 แลว ฟลมของสตีองไมพอง ยน แตก หลดุลอน หรอืมขีอบกพรองอืน่ ๆ และการ

เปลีย่นสจีะแตกตางจากเดมิไดไมนอยกวาเกรยสเกลระดบั  4

5.13 ความทนทานตอการเชด็ลาง (เฉพาะสภีายใน)

เมือ่ทดสอบตามขอ 9.10 แลว ตองไมพบขอบกพรองบนแผนฟลม เชน พอง สสีกึจนถงึพืน้ผวิชัน้ลาง  สซีดีลง

และตองขจดัสิง่สกปรกไดเกอืบหมด

5.14 ความทนทานตอการขดัถ ู(เฉพาะสภีายนอก)

เมือ่ทดสอบตามขอ 9.11 แลว ฟลมของสตีองไมแตก หลดุลอน สสีกึจนถงึพืน้ผวิชัน้ลางเปนแนวยาวเกนิ 10

มลิลเิมตรตามทศิทางการขดัถู
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6. การบรรจุ
6.1 ใหบรรจสุอีมิลัชนัในภาชนะบรรจทุีส่ะอาด แหง และปดไดสนทิ

6.2 หากมไิดตกลงกนัเปนอยางอืน่ ใหขนาดบรรจขุองสอีมิลัชนัในแตละภาชนะบรรจเุปน 1 ลติร 4 ลติร และ 20

ลติร และตองไมนอยกวาทีร่ะบไุวทีฉ่ลาก

7. เครือ่งหมายและฉลาก
7.1 ทีภ่าชนะบรรจสุอีมิลัชนัทกุหนวย อยางนอยตองมเีลข อกัษร หรอืเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนีใ้หเหน็

ไดงาย ชดัเจน

(1) ชือ่ผลติภณัฑตามมาตรฐานนีห้รอืชือ่อืน่ทีส่ือ่ความหมายวาเปนผลติภณัฑตามมาตรฐานนี้

(2) ประเภท

(3) ชือ่ส ีพรอมตวัอยางหรอืหมายเลขสี

(4) ปรมิาตรสทุธ ิเปนลติร

(5) เดอืน ปทีท่ำ

(6) รหสัรนุทีท่ำ

(7) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานทีท่ำ พรอมสถานทีต่ัง้ หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน

(8) คำแนะนำในการใชงาน พรอมทัง้วธิใีช

(9) คำเตอืนเกีย่วกบัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ เชน หามรบัประทาน ระวงัเขาตา เกบ็ใหพนมอืเดก็

ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

8. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
8.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
9.1 การตรวจและการเตรยีมตวัอยาง แผนทดสอบ และการเคลอืบ

ใหเปนไปตาม มอก.285 เลม 2 เลม 3 และเลม 4 ตามลำดบั โดยผสมสตีามคำแนะนำของผทูำกอนนำไป

ทดสอบรายการตางๆ ตามขอ 9.2 ขอ 9.3 ขอ 9.4 ขอ 9.6 ขอ 9.7 ขอ 9.8 ขอ 9.9 ขอ 9.10 และ

ขอ 9.11 กรณทีีผ่ทูำระบอุตัราการผสมเปนชวง ใหใชคาเฉลีย่ในการผสม

9.2 การทดสอบระยะเวลาทีส่แีหง

เคลือบสีบนกระจกดวยเครื่องทำฟลมใหไดความหนาของฟลมขณะเปยกประมาณ 50 ไมโครเมตร

แลวทดสอบระยะเวลาการแหงทีผ่วิและการแหงแขง็ตามวธิทีีก่ำหนดใน มอก.285 เลม 9 และเลม 10 ตามลำดบั
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9.3 การทดสอบสมบตัใินการใชงานและลกัษณะของฟลมเมือ่แหง

ทดสอบตามวธิทีีก่ำหนดใน มอก.285 เลม 24 โดยเคลอืบสบีนแผนยปิซมัในอตัราการเคลอืบประมาณ 13

ตารางเมตรตอลติร

9.4 การทดสอบความทนทานตอการดดัโคง

เคลอืบสบีนแผนเหลก็เคลอืบดบีกุดวยเครือ่งทำฟลมใหไดความหนาของฟลมขณะเปยกประมาณ 50 ไมโครเมตร

ทิง้ไวใหแหงในภาวะปกตใินแนวนอนเปนเวลา 7 วนั แลวดดัแผนทดสอบตาม มอก.285 เลม 19 โดยใชแมนเดรล

(mandrel) ขนาดเสนผานศนูยกลาง 3 มลิลเิมตร สำหรบัสภีายนอก และใชแมนเดรลขนาดเสนผานศนูยกลาง

6 มลิลเิมตร สำหรบัสภีายใน

9.5 การทดสอบความทนทานตอเชือ้รา

ใหทดสอบตาม มอก.285 เลม 21 โดยมขีอกำหนดเพิม่เตมิดงันี้

(1) เตรยีมแผนทดสอบโดยใชเครือ่งทำฟลมเคลอืบทัง้ 2 ดานของกระดาษกรองวตัแมนเบอร 1 หรอืเทยีบ

เทา ใหไดความหนาของฟลมขณะเปยกแตละดานประมาณ 100 ไมโครเมตร ทิ้งไวใหแหง

เคลอืบซ้ำทีด่านเดมิใหไดความหนาของฟลมขณะเปยกแตละดาน 200 ไมโครเมตร ± 10 ไมโครเมตร

(ความหนารวม 2 ชัน้) ทิง้ใหฟลมแหงเปนเวลา 7 วนั

(2) สภีายนอก ใหแชแผนทดสอบในภาชนะบรรจนุ้ำกลัน่ ภาชนะละ 1 แผน ปรมิาณของน้ำกลัน่ทีใ่ชตอพืน้ที่

หนาตดัของแผนทดสอบประมาณ 20 มลิลลิติรตอ 3 ตารางเซนตเิมตร (หรอืแผนทดสอบขนาดเสน

ผานศนูยกลางประมาณ 12.5 เซนตเิมตร ใชน้ำกลัน่ประมาณ 1 ลติร) ขณะแชแผนทดสอบตองไมแตะผวิ

ภาชนะ และตองเปลีย่นน้ำกลัน่ทกุครัง้ทีแ่ช แชแผนทดสอบเปนเวลา 24 ชัว่โมง นำแผนทดสอบออก

ทิง้ไวใหแหง ตดัแผนทดสอบเปนชิน้ทดสอบรปูสีเ่หลีย่มจตัรุสัขนาดประมาณ 30 มลิลเิมตร จำนวน

3 ชิน้ ใชหมกึทนน้ำไดตเีสนเปนกรอบไวบนแผนทดสอบโดยหางจากขอบ 3 มลิลเิมตร

(3) สีภายใน ไมตองแชแผนทดสอบในน้ำกลั่น ใหตัดแผนทดสอบเปนชิ้นทดสอบและทำเครื่องหมาย

ตามทีก่ำหนดในขอ (2)

(4) ใชเชือ้แอสเพอรจลิลสั ไนเจอร (Aspergillus niger ATCC 6275) คลาโดสปอเรยีม คลาโดสปอรอยดส
(Cladosporium cladosporoides IFO 6348)

(5) ใชระยะเวลาอบเพาะเชือ้ 7 วนั

9.6 ความทนตอสภาพลมฟาอากาศ (เฉพาะสภีายนอก)

ใหทดสอบโดยวธิเีรงภาวะ โดยเคลอืบสบีนแผนกระเบือ้งซเีมนตใยหนิตามคำแนะนำของผทูำทีร่ะบไุวทีฉ่ลาก

แลวผึง่ในเครือ่งเรงภาวะตามทีก่ำหนดใน ASTM G 154 โดยมภีาวะวงจร คอื รบัแสง 4 ชัว่โมง ทีอ่ณุหภมูิ

60 องศาเซลเซยีส และควบแนน 4 ชัว่โมง ทีอ่ณุหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส เวลาในการผึง่ในเครือ่งเรงภาวะเปน

336 ชัว่โมง

หมายเหตุ ในกรณีที่ใชเครื่องเรงภาวะแบบอื่น ใหปรับวิธีทดสอบเพื่อใหไดผลการทดสอบเทียบเทากับขอกำหนด
ขางตน

.

.
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9.7 การทดสอบความคงทนตอแสง (เฉพาะสภีายใน)

ใหปฏบิตัติาม มอก.285 เลม 18 โดยเตรยีมแผนทดสอบดงันี้

เคลอืบส ี 2 ชัน้ดวยแปรงบนแผนกระเบือ้งซเีมนตใยหนิ โดยทิง้ระยะเวลาใหหางกนั 2 ชัว่โมง ใหไดความ

หนาของฟลมขณะเปยกแตละชั้นประมาณ 50 ไมโครเมตร ทิ้งไวใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวนำแผน

ทดสอบทีเ่คลือบสเีสรจ็แลวนีไ้ปผึง่ดวยแสงกลางวนั (day light) เปนเวลา 30 วนั ตามวธิทีีก่ำหนดใน มอก.285

เลม 18

9.8 การทดสอบความทนน้ำ (เฉพาะสภีายนอก)

ใหปฏบิตัติาม มอก.285 เลม 22 โดยเตรยีมแผนทดสอบดงันี้

เคลือบสีดวยแปรงใหเรียบสม่ำเสมอบนแผนกระเบื้องซีเมนตใยหินขนาดประมาณ 150 มิลลิเมตร x 50

มิลลิเมตร ทิ้งไว 6 ชั่วโมง แลวเคลือบซ้ำโดยใหไดความหนาของฟลมขณะเปยกแตละชั้นประมาณ 50

ไมโครเมตร ทิง้ไวใหแหงเปนเวลา 7 วนั  แลวเคลอืบดานหลงัและขอบดวยพาราฟนและใหแชแผนทดสอบ

ในน้ำเปนเวลา 4 วนั

9.9 ความทนดาง

ใหปฏบิตัติาม มอก.285 เลม 23 โดยเตรยีมแผนทดสอบตามขอ 9.9 แลวแชแผนทดสอบในสารละลายอิม่ตวั

แคลเซยีมไฮดรอกไซด เปนเวลา 48 ชัว่โมง สำหรบัสภีายนอก และเปนเวลา 18 ชัว่โมง สำหรบัสภีายใน

9.10 การทดสอบความทนทานตอการเชด็ลาง (เฉพาะสภีายใน)

ใหปฏบิตัติามวธิทีีก่ำหนดใน มอก. 285 เลม 20 โดยมขีอกำหนดเพิม่เตมิ ดงันี้

(1) ใชสบซูกัลาง ตาม มอก.28 หรอืสารเทยีบเทา

(2) ใหถฟูองน้ำ 200 รอบ โดยเมือ่ครบ 25 รอบ และ 50 รอบ ใหดงึฟองน้ำออกมาทำความสะอาดดวย

น้ำกลัน่โดยการจมุและบดิหลายๆ ครัง้ จนหมดสบ ูแลวเทน้ำกลัน่ลงบนฟองน้ำและถสูบใูหม

9.11 การทดสอบความทนทานตอการขดัถ ู(เฉพาะสภีายนอก)

ใหปฏิบัติตาม ASTM D 2486 Method A โดยไมใชแผนทองเหลืองรองใตแผนทดสอบ (brass shim)

ใชสารละลายสบูเหลวรอยละ 6 โดยน้ำหนัก เปนตัวกลางขัดถู ( scrub media) และขัดถู 1 500 รอบ

ตรวจพนิจิฟลมของสบีรเิวณหางจากขอบหวัและทายเกนิ 50 มลิลเิมตร

.

.

.

.

.
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ขนาดรุน

หนวยภาชนะบรรจุ

ขนาดตัวอยาง

หนวยภาชนะบรรจุ

เลขจํานวนที่ยอมรับ

           ไมเกิน   90 2 0

      91 ถึง      150 8 1

    151 ถึง      500 13 2

    501 ถึง   1 200 20 3

           เกิน 1 200 32 5

ภาคผนวก ก.
การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ

(ขอ 8.1)

ก.1 รุนในที่นี้ หมายถึง สีอิมัลชันประเภทและชื่อสีเดียวกัน ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือสงมอบหรือซื้อ

ขายในระยะเวลาเดยีวกนั

ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก

ตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวชิาการกบัแผนทีก่ำหนดไว

ก.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบการบรรจแุละเครือ่งหมายและฉลาก

ก.2.1.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนัตามจำนวนทีก่ำหนดในตารางที ่ก.1

ก.2.1.2 จำนวนตวัอยางทีไ่มเปนไปตามขอ 6. และขอ 7. ตองไมเกนิเลขจำนวนทีย่อมรบัทีก่ำหนดในตารางที่

ก.1 จงึจะถอืวาสอีมิลัชนัรนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ตารางที ่ก.1 แผนการชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบการบรรจแุละเครือ่งหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1)

ก.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบคณุลกัษณะทีต่องการ

ก.2.2.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนัตาม มอก.285 เลม 1

ก.2.2.2 ตวัอยางตองเปนไปตามขอ 5. ทกุรายการ จงึจะถอืวาสอีมิลัชนัรนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.3 เกณฑตดัสนิ

ตวัอยางสอีมิลัชนัตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2 ทกุขอ จงึจะถอืวาสอีมิลัชนัรนุนัน้เปนไปตาม

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้


