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มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม

น้ำยาลอกสี

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีค้รอบคลมุเฉพาะน้ำยาลอกสชีนิดตัวทำละลายทีไ่มไวไฟ ใชลอกส ีวารนิช

หรือแล็กเกอรที่เคลือบบนผิวไม ปูน โลหะ แตไมรวมโลหะท่ีทำปฏิกิริยากับน้ำยาลอกสี เชน พื้นผิวโลหะ

เคร่ืองบิน และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส หรือพลาสติกบางชนิด เชน พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนต่ำ

พอลคิารบอเนต และอะครลิกิ

2. บทนิยาม
ความหมายของคำท่ีใชในมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมน้ี มดีงัตอไปน้ี

2.1 น้ำยาลอกสี (paint remover) หมายถึง ของเหลวที่เมื่อใชทาบนผิวแหงของฟลมสี วารนิช หรือแล็กเกอร

ทีเ่คลอืบบนผวิไม ปนู โลหะ หรอืพลาสตกิบางชนดิแลว ทำใหฟลมของส ีวารนิชหรอืแลก็เกอรน้ันออนตัว

และสามารถขดูออกไดงาย

3. สวนประกอบ
3.1 น้ำยาลอกสปีระกอบดวยสวนประกอบหลัก ไดแก ไดคลอโรมีเทนและไขพาราฟน และสวนประกอบอ่ืน ๆ

เชน สารชวยใหขน (thickening agent) สารหนวงการระเหย (retarder) สารยบัยัง้การกดักรอน (corrosion

inhibitor) สารชวยใหเปยก (wetting agent)

4. คณุลักษณะทีต่องการ
4.1 คุณลกัษณะทางปรมิาณ

ตองเปนไปตามตารางท่ี 1
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ตารางท่ี 1 คณุลกัษณะทางปริมาณ
(ขอ 4.1)

4.2 คุณลกัษณะทางคณุภาพ

4.2.1 ภาวะในภาชนะบรรจุ

เมื่อเปดฝาภาชนะบรรจุออกใหม ๆ น้ำยาลอกสีตองคนใหเขากันไดงาย ไมรวมตัวกันเปนกอน

หรอืนอนกนแข็ง ไมมสีิง่แปลกปลอมและยงัคงเปนเน้ือเดยีวกนั

การทดสอบใหปฏบิตัติาม มอก. 285 เลม 11

4.2.2 ผลตอไม

เมื่อทดสอบตามขอ 8.4 แลว รอยเปอนบนแผนทดสอบตัวอยางตองไมมากกวาแผนทดสอบอางอิง

เม่ือปลอยใหแหงตามระยะเวลาท่ีกำหนดตองทาสีทับได โดยระยะเวลาแหงท่ีผิวและลักษณะฟลมสี

แหงบนแผนทดสอบตัวอยางตองเทยีบเทากบัแผนทดสอบอางองิ

4.2.3 ผลตอเหล็ก

เมือ่ทดสอบตามขอ 8.5 แลว ชิน้ทดสอบตองไมเกดิสนิมหรอืการกดักรอน และน้ำหนกัของช้ินทดสอบ

ตองไมเพิม่ข้ึนเกิน 1 mg หรอืลดลงเกนิ 5 mg

4.2.4 สมรรถนะในการลอกสี

เม่ือทดสอบตามขอ 8.6 แลว สมรรถนะในการลอกสีของตัวอยางตองเปนดังน้ี

4.2.4.1 ระยะเวลาเฉล่ียท่ีตวัอยางทำใหฟลมสยีนหรือลอก ตองไมเกนิกวาน้ำยาลอกสอีางองิ

4.2.4.2 หลงัจากลางดวยน้ำแลว รองรอยของสรีองพืน้อางองิในชองสีเ่หลีย่มท่ีหยดตัวอยางตองไมมากกวา

น้ำยาลอกสอีางองิ

รายการที่ คุณลักษณะ หนวย เกณฑท่ีกําหนด วิธีทดสอบตาม

1 สารท่ีไมระเหย  ไมเกิน % (m/m) 10.0 ขอ 8.2 

2 อัตราการระเหย  ไมเกิน % (m/m) 2.0 ขอ 8.3

3 ความหนืด วัดโดยการดเนอรบับเบิลวิสโค มอก. 285 เลม 49

มิเตอร (Gardner bubble viscometer) -

ไมนอยกวา หลอด M

ไมเกิน หลอด S

4 ฟนอลและครีซอล  ไมเกิน % (m/m) 0.2 ASTM E 260

5 ไดคลอโรมีเทน  ไมนอยกวา % (m/m) 70 ASTM E 260

6 น้ํา  ไมเกิน % (m/m) 1.0 มอก. 285 เลม 25
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4.2.5 การลางออกไดดวยน้ำ

เมื่อทดสอบตามขอ 8.7 แลว ตัวอยางที่ตกคางบนแผนทดสอบตองไมเกิน 0.5% ของน้ำยาลอกสี

ทีท่าลงบนแผนทดสอบ ตองสามารถลางออกไดโดยงายเมือ่แปรงเบาๆ เมือ่ทาสทีบั ระยะเวลาแหงทีผิ่ว

และลกัษณะฟลมสีตองเทยีบเทากบัแผนทดสอบอางองิ

4.2.6 การตดิไฟ

เม่ือทดสอบตามขอ 8.8 แลว ตองไมมแีผนทดสอบใดท่ีตวัอยางลกุติดไฟเต็มพืน้ผิว และตวัอยางบนแผน

ทดสอบตองไมตดิไฟเกนิ 2 s หลงัจากนำเปลวไฟออก

4.2.7 ความคงสภาพ

เม่ือทดสอบตามขอ 8.9 แลว น้ำยาลอกสีที่ทำใหรอนหลังจากท้ิงไวใหเย็นท่ีอุณหภูมิ (27 ± 2) 
o
C

ตองมลีกัษณะกระจายตวัและมคีวามหนดืเปนไปตามตารางที ่1

5. การบรรจุ
5.1 ใหบรรจนุ้ำยาลอกสใีนภาชนะทีส่ะอาด แหง ปดไดสนทิ และไมทำปฏกิริยิากบัน้ำยาลอกสี

5.2 หากมิไดตกลงกันเปนอยางอื่น ใหปริมาตรสุทธิของน้ำยาลอกสีในแตละภาชนะบรรจุเปน  950 cm
3

และ 3.5 dm
3
 และตองไมนอยกวาทีร่ะบทุีฉ่ลาก

6. เครือ่งหมายและฉลาก
6.1 ที่ภาชนะบรรจุน้ำยาลอกสีทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียดตอไปน้ี

ใหเหน็ไดงาย ชดัเจน

(1) ชือ่ผลิตภณัฑตามมาตรฐานน้ีหรอืชือ่อืน่ท่ีสือ่ความหมายวาเปนผลิตภณัฑตามมาตรฐานน้ี

(2) ปริมาตรสุทธ ิเปนลูกบาศกเซนติเมตรหรือลกูบาศกเดซเิมตร

(3) สวนประกอบ

(4) เดือน ปทีท่ำ

(5) รหสัรนุท่ีทำ

(6) คำแนะนำเกีย่วกับวิธใีช

(7) ชือ่ผทูำ หรอืโรงงานทีท่ำ พรอมสถานทีต่ัง้หรอืเคร่ืองหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน

(8) คำเตือนเก่ียวกับอันตราย และความเปนพิษ วิธีแกพิษ และคำแนะนำในการเก็บและการเปดใชงาน

อยางปลอดภยั

(9) ขอความ หรือรูปสัญลักษณ (pictogram) สัญลักษณ รูปภาพ หรือเครื่องหมายใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยวัตถอุนัตราย

ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศดวย ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

7. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสิน
7.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.
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8. การทดสอบ
8.1 ใหใชวิธีทดสอบท่ีกำหนดในมาตรฐานน้ี หรือวิธีอื่นใดท่ีใหผลเทียบเทา ในกรณีที่มีขอโตแยงใหใชวิธี

ทีก่ำหนดในมาตรฐานน้ี

8.2 การทดสอบสารท่ีไมระเหย

8.2.1 เคร่ืองมือ

8.2.1.1 จานแบนทำดวยแกว ขนาดเสนผานศนูยกลางประมาณ 75 mm

8.2.1.2 แทงแกวยาวประมาณ 100 mm

8.2.1.3 ตอูบแบบอากาศหมุนเวียน ควบคุมอุณหภมูไิดที ่(105 ± 2) 
o
C

8.2.1.4 ขวดช่ังทีม่ฝีาปด

8.2.2 วิธวิีเคราะห

8.2.2.1 อบจานแบนและแทงแกวในตูอบที่อุณหภูมิ  (105 ± 2) 
o
C ใหแห ง ท้ิ งไว ให เ ย็น

ในเดซิกเคเตอรจนถึงอุณหภูมิหอง ชั่งจานที่มีแทงแกววางอยูใหละเอียดถึง 0.001 g

แลวช่ังตัวอยางในขวดช่ังท่ีมีฝาปดโดยวิธีหักลบน้ำหนัก (5 ± 0.2) g ใหละเอียดถึง

0.001 g ลงในจาน เกลี่ยใหตัวอยางสม่ำเสมอบนจาน อุนจานบนเคร่ืองอังน้ำจนกระทั่ง

ตวัทำละลายระเหยหมด

8.2.2.2 วางจานที่มีแทงแกวและตัวอยางในตูอบที่ปรับอุณหภูมิไวกอนแลวท่ีอุณหภูมิ (105 ± 2) 
o
C

เปนเวลา  1 h หลังจากอบไดสักครูหนึ่ ง  นำจานออกจากตูอบ  ใชแทงแกวกวน

ตัวอยางใหทั่วเพื่อใหผิวหนาแยกออก แลววางจานและแทงแกวในตูอบอีก เมื่อครบ 1 h

นำจานพรอมแทงแกวเก็บในเดซิกเคเตอร ทิ้งใหเย็นจนถึงอุณหภูมิหอง ชั่งใหละเอียดถึง

0.001 g

8.2.3 วิธคีำนวณ

สารท่ีไมระเหย % (m/m) =

เม่ือ m1 คือ มวลตัวอยางกอนอบท่ีชัง่โดยวิธหีกัลบน้ำหนกัในขวดช่ัง เปนกรัม

m2 คือ มวลตัวอยางหลงัอบ เปนกรัม

8.3 การทดสอบอัตราการระเหย

ใหปฏบิตัติาม BS 3761 โดยอณุหภมูทิีใ่ชในการทดสอบใหเปน (27 ± 2)
 o
C

8.4 การทดสอบผลตอไม

ใหปฏิบัติตาม BS 3761 โดยใชไมแดงที่เตรียมตาม มอก. 285 เลม 3 เปนแผนทดสอบ สีรองพื้น

สำหรบังานไมตาม มอก.357 เปนสรีองพืน้และทดสอบทีอ่ณุหภมู ิ(27 ± 2)
 o
C

8.5 การทดสอบผลตอเหลก็

ใหปฏิบัติตาม BS 3761 โดยใชเหล็กกลาละมุนและการเตรียมตาม มอก.285 เลม 3 เปนช้ินทดสอบ

และทดสอบทีอ่ณุหภมู ิ(27 ± 2)
 o
C

m1

100m2
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8.6 การทดสอบสมรรถนะในการลอกสี

8.6.1 สีอางอิง

สรีองพืน้อางองิและสทีบัหนาอางองิตาม มอก. 691 หรอืเทยีบเทา

8.6.2 น้ำยาลอกสอีางองิตาม BS 3761

8.6.3 การทดสอบใหปฏบิตัติาม BS 3761 โดยใชอณุหภมู ิ(27 ± 2)
 o
C และความชืน้สมัพทัธ  (60 ± 5) %

8.7 การทดสอบการลางออกไดดวยน้ำ

ใหปฏบิตัติาม BS 3761 โดยใชแผนอะลมูเินียมและการเตรยีมตาม มอก. 285 เลม 3 เปนแผนทดสอบ

สรีองพืน้สำหรบังานไมตาม มอก. 357 เปนสีรองพ้ืน และทดสอบท่ีอณุหภมู ิ(27 ± 2)
 o
C

8.8 การทดสอบการติดไฟ

ใหปฏบิตัติาม BS 3761 โดยใชอณุหภมู ิ(27 ± 2)
 o
C และความชืน้สมัพทัธ (60 ± 5) %

8.9 การทดสอบความคงสภาพ

คนตัวอยางใหเขากัน เทลงในหลอดแกวยาว 15 cm โดยระดับตัวอยางอยูต่ำจากปากหลอดแกว 5 cm

ปดจุกหลอดแกวใหแนน วางในเคร่ืององัน้ำทีอ่ณุหภมู ิ (38 ± 2)
 o

C  นาน 1 h ปลอยใหเย็นท่ีอณุหภมูิ

(27 ± 2)
 o
C แลวนำไปทดสอบความหนืดตาม มอก. 285 เลม 49
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ภาคผนวก ก.
การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสิน

(ขอ 7.1)

ก.1 รนุ ในทีน้ี่ หมายถงึ น้ำยาลอกสทีีม่สีวนประกอบเหมอืนกันทำโดยกรรมวธิเีดยีวกัน บรรจุในภาชนะบรรจชุนิด

และขนาดเดยีวกันมีเคร่ืองหมายการคาเดยีวกัน ทีท่ำหรอืสงมอบหรอืซือ้ขายในระยะเวลาเดยีวกัน

ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปน้ี หรืออาจใชแผน

การชกัตวัอยางอืน่ท่ีเทยีบเทากนัทางวิชาการกบัแผนท่ีกำหนดไว

ก.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบการบรรจแุละเครือ่งหมายและฉลาก

ก.2.1.1 ใหชกัตัวอยางโดยวิธสีมุจากรนุเดียวกันตามจำนวนท่ีกำหนดในตารางที ่ก.1

ก.2.1.2 จำนวนตัวอยางทีไ่มเปนไปตามขอ 5. และขอ 6. ในแตละรายการ ตองไมเกินเลขจำนวนท่ียอมรับท่ี

กำหนดในตารางที ่ก.1 จึงจะถอืวาน้ำยาลอกสรีนุน้ันเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ตารางท่ี ก.1 แผนการชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบการบรรจุและเครือ่งหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1)

ก.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบคณุลกัษณะทีต่องการ

ก.2.2.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนัตาม มอก. 285 เลม 1 แลวทำเปนตัวอยางรวม

ก.2.2.2 ตวัอยางตองเปนไปตามขอ 4. ทกุรายการ จึงจะถอืวาน้ำยาลอกสรีนุน้ันเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.3 เกณฑตดัสนิ

ตัวอยางน้ำยาลอกสีตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2 ทุกขอ จึงจะถือวาน้ำยาลอกสีรุนน้ัน

เปนไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมน้ี

ขนาดรุน ขนาดตัวอยาง

หนวยภาชนะบรรจุ หนวยภาชนะบรรจุ

         ไมเกิน    90               2 0

        91  ถึง  150               8 1

      151  ถึง  500             13 2

            เกิน  500             20 3

เลขจํานวนท่ียอมรับ


