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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

สเีคลอืบดานแอลคดี

1. ขอบขาย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมสีเคลือบดานแอลคีดสําหรับใชเคลือบผิวไมและโลหะที่
เคลือบสรีองพืน้แลวทัง้ภายนอกและภายในอาคาร แหงไดเองในอากาศ

2. บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรมใหเปนไปตามมอก. 285 เลม 45 และ
ดงัตอไปนี้

2.1 สเีคลอืบดานแอลคดี ซึง่ตอไปในมาตรฐานนีจ้ะเรยีกวา "สเีคลอืบดาน" หมายถงึ สทีีม่สีวนผสมของผงส ีสารยดึ
แอลคีดเรซนิ และสารเรงแหงใหฟลมสเีรยีบ และไมเปนเงา

3. สวนประกอบ

3.1 สีเคลือบดาน ประกอบดวยแอลคีดเรซินหรือน้ํามันวารนิช ผงสี ตัวผสมเพิ่ม ตัวทําละลาย สารเติมแตง
และสารเรงแหง

4. คุณลักษณะที่ตองการ

4.1 คณุลกัษณะทางปรมิาณ
ตองเปนไปตามตารางที ่1
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ตารางที ่1 คณุลกัษณะทางปรมิาณ
(ขอ 4.1)

4.2 สี
ใหเปนไปตามที่ระบุไวที่ฉลาก โดยเทียบไดกับแถบสีมาตรฐานตาม BS 4800 หรือแถบสีตามขอตกลง
ระหวางผูซือ้กบัผูขาย
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 285 เลม 15

4.3 ภาวะในภาชนะบรรจุ
เมือ่เปดฝาภาชนะบรรจคุรัง้แรก ตองไมมฝีาสลีอยอยูทีผ่วิหนา ไมนอนกนมากเกนิไป คนใหเขาเปนเนือ้เดยีวกนั
ไดงาย ไมรวมตวักันเปนกอน ไมนอนกนแข็ง ไมแยกชั้น และไมมีสิ่งแปลกปลอม
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 285 เลม 11

4.4 เสถยีรภาพเมื่อทําใหเจอืจาง
เมื่อทดสอบตามขอ 8.4 แลว ตองเปนเนื้อเดียวกัน ไมตกตะกอน ขนหรือนอนกนแข็ง แตอาจมีผงสี
นอนกนไดเลก็นอย

รายการที่ คุณลักษณะ เกณฑกําหนด วิธีทดสอบตาม

1 สารที่ไมระเหย รอยละโดยมวล ไมนอยกวา      55 มอก. 285 เลม 6

2 น้ํา รอยละโดยมวล ไมเกิน        0.5 มอก. 285 เลม 25

3 ความหนืด หนวยเครบส   65 ถึง 85 มอก. 285 เลม 14

4 ความละเอียด ไมโครเมตร ไมเกิน      50 มอก. 285 เลม 8

ระยะเวลาการแหง ชั่วโมง ไมเกิน

แหงที่ผวิ        1

แหงแข็ง        8

กําลังซอนแสง ไมนอยกวา

สีเหลือง สีแดง สีสม และสีขาว      88 มอก. 285 เลม 16

สีอ่ืน ๆ      98

7 ความเงา วัดที่มุม 60 องศา  ไมเกิน        8 ขอ 8.3

8 จุดวาบไฟ  องศาเซลเซียส ไมนอยกวา      38 มอก. 285 เลม 29

9 ตะกั่ว รอยละโดยมวลของสารที่ไมระเหย ไมเกิน        0.01 มอก. 285 เลม 27

10 ปรอท รอยละโดยมวลของสารที่ไมระเหย ไมเกิน        0.01 มอก. 285 เลม 28

11 แคดเมียม รอยละโดยมวลของสารที่ไมระเหย ไมเกิน        0.01 ISO 3856/4

12 โครเมียมเฮกซะวาเลนต รอยละโดยมวลของสารที่ไมระเหย ไมเกิน        0.1 IEC 62321 Annex C

13 ฟนอลิก เรซิน      ไมพบ CGSB 1-GP-71

Method 75.2

5

6

ขอ 8.2
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4.5 สมบตัใินการใชงาน
4.5.1 สมบตัใินการทาดวยแปรง

เมื่อทดสอบตามขอ 8.5 แลว ตองทาไดงาย ฟลมสีเมื่อแหงแลวตองเรียบสมํ่าเสมอ ไมยอย ไมมี
รอยแปรง หรือรอยเสนเชือก

4.5.2 สมบตัใินการพน
เมือ่ทดสอบตามขอ 8.6 แลว ตองพนไดงาย ไมมกีารไหล หรือยอย ฟลมสเีมือ่แหงแลวตองเรยีบสม่ําเสมอ
ไมเกิดการลอยตัว เปนลาย และเปนฟอง

4.6 การเกดิฝาสี
ตองไมมีฝาสลีอยอยูที่ผวิหนา
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 285 เลม 31 โดยเทตัวอยางใสในภาชนะบรรจุที่ใชทดสอบใหไดปริมาตร
3 สวน ใน 4 สวน ของภาชนะบรรจุ ปดฝาใหสนิท ปลอยไว เปนเวลา 48 ชั่วโมง แลวตรวจพินิจ

4.7 ความทนการดดัโคง
เมื่อทดสอบตามขอ 8.7 แลว ฟลมสีตองไมแตก พอง หรือลอนเปนแผน

4.8 ความทนการขดูขดี
เมือ่ทดสอบตามขอ 8.8 แลว ฟลมสีตองทนการขดูขีดโดยไมทะลุถึงผิวอะลูมิเนยีม

4.9 ความตดิแนน
เมื่อทดสอบตามขอ 8.9 แลว ฟลมสีตองติดแนน ไมลอกออกจากแผนทดสอบ

4.10 ความทนน้าํ
เมื่อทดสอบตามขอ 8.10 แลว ฟลมสีตองไมออนตัว ยน หรือพอง

4.11 ความทนน้าํมนั
เมื่อทดสอบตามขอ 8.11 แลว ฟลมสีตองไมออนตัว ยน หรือพอง

4.12 ความทนตอสภาพลมฟาอากาศโดยวธิเีรงภาวะ
เมื่อทดสอบตามขอ 8.12 แลว
(1) ฟลมสีตองไมพอง ไมเปนฝุน ไมมีรอยแตก หรือรอยราน หรือหลุดลอน
(2) สีจะเปลีย่นจากเดมิไดไมนอยกวาเกรยสเกลระดบั 4

4.13 เสถียรภาพตอการเกบ็
ใหเลอืกทดสอบในภาวะปกตหิรือโดยวิธเีรงภาวะวิธใีดวิธหีนึง่ ในกรณทีีม่ขีอโตแยงใหถือการทดสอบในภาวะ
ปกตเิปนวธิตีดัสนิ
เมื่อทดสอบตามขอ 8.13 แลว ตองเปนไปตามขอใดขอหนึ่ง ตอไปนี้

4.13.1 ในภาวะปกติ
ตองไมเปนฝาส ีไมเปนวุน ไมเปนวุนเหนยีว ไมนอนกนแขง็หรือขนแขง็ และตองคนใหกระจาย
เปนเนือ้เดยีวกันพรอมนําไปใชไดภายในเวลาไมเกิน 10 นาที

4.13.2 โดยวธิเีรงภาวะ
ตองไมนอนกน ไมเปนวุนเหนยีว ไมขนแข็งหรอืเปนเม็ด และมคีวามหนืด เปนไปตามตารางท่ี 1
ฟลมสเีมือ่แหงแลวตองเรยีบสมํ่าเสมอ ไมเปนลายหรือเปนเมด็ และมคีวามเงาเปนไปตามตารางที ่1
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5. การบรรจุ

5.1 ใหบรรจสุเีคลือบดานในภาชนะบรรจทุีส่ะอาด แหง และปดไดสนทิ
5.2 หากมิไดตกลงกนัเปนอยางอืน่ ใหปรมิาตรสุทธขิองสเีคลือบดานในแตละภาชนะบรรจเุปน 1 ลติร 4 ลติร หรือ

20 ลิตร และตองไมนอยกวาทีร่ะบุไวทีฉ่ลาก

6. เคร่ืองหมายและฉลาก

6.1 ที่ภาชนะบรรจุสีเคลือบดานทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้
ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(1) ชือ่ผลติภณัฑตามมาตรฐานนี้
(2) ชื่อสี หมายเลขสี พรอมตัวอยางสี
(3) ปริมาตรสุทธิ เปน ลิตร
(4) เดือน ปที่ทํา
(5) รหัสรุนทีท่ํา
(6) คําแนะนําเกีย่วกบัวธิใีช
(7) คาํเตอืนเกีย่วกบัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ เชน ตดิไฟงาย มสีารเปนพษิ หามรบัประทาน หามนาํภาชนะบรรจุ

ไปใสอาหาร ระวังเขาตา เก็บใหพนมือเด็ก
(8) ชื่อผูทําหรอืโรงงานที่ทํา หรือเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบียน
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศดวย ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ําหนดไวขางตน

7. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

7.1 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

8. การทดสอบ

8.1 ขอกําหนดทัว่ไป
8.1.1 ใหใชวิธีท่ีกําหนดในมาตรฐานนี้ หรือวิธอีื่นใดทีใ่หผลเทียบเทา ในกรณีท่ีมขีอโตแยง ใหใชวิธทีี่

กาํหนดในมาตรฐานนี้
8.1.2 การตรวจและการเตรยีมตัวอยางเพือ่ทดสอบ แผนทดสอบและการเตรยีม และการเคลอืบ

ใหปฏิบัติตาม มอก. 285 เลม 2 เลม 3 และเลม 4 ตามลําดับ
8.2 การทดสอบระยะเวลาการแหง

เคลือบสีตั วอย างบนแผนกระจก ให ไดความหนาของฟลมขณะเป ยกประมาณ 50 ไมโครเมตร
ปลอยไวใหแหงในแนวดิ่ง แลวนําไปทดสอบตาม มอก. 285 เลม 9 และเลม 10 ตามลําดับ

8.3 การทดสอบความเงา วัดที่มุม 60 องศา
เคลือบสีตั วอย างบนแผนกระจก ให ไดความหนาของฟลมขณะเป ยกประมาณ 50 ไมโครเมตร
ปลอยไวใหแหงในแนวนอนที่ภาวะปกติ เปนเวลา  168 ชั่วโมง แลวนําไปทดสอบตาม มอก. 285 เลม 17



-5-

มอก. 1406-2553

8.4 การทดสอบเสถยีรภาพเมือ่ทําใหเจือจาง
ผสมสีตวัอยางกบัไวตสปริตตาม มอก. 468 ชนิดที ่1  ดวยอตัราสวน 4 ตอ 1 โดยปริมาตร แลวนําไปทดสอบ
ตามมอก. 285 เลม 30

8.5 การทดสอบสมบตัใินการทาดวยแปรง
ให ปฏิ บั ติ ตาม มอก. 285 เล ม 24 โดยเคลื อบสี ตั วอย างบนแผ นเหล็ กเคลื อบดี บุ ก
ใหไดความหนาของฟลมขณะเปยก 50 ไมโครเมตร ถึง 75 ไมโครเมตร  แลวตรวจพินิจ

8.6 การทดสอบสมบตัใินการพน
ผสมสีตัวอยางกับไวตสปริต ตาม มอก. 468 ชนิดที่ 1 ปริมาตรเทา ๆ  กัน แลวนําไปทดสอบตาม มอก. 285
เลม 24 โดยพนลงบนแผนเหล็กผิวเรียบ ใหไดความหนาของฟลมขณะเปยก 50  ไมโครเมตร แลวตรวจพินจิ

8.7 การทดสอบความทนการดดัโคง
เคลือบสีตัวอยางบนแผนเหล็กเคลือบดีบกุ ใหไดความหนาของฟลมเมื่อแหง (30  5) ไมโครเมตร
ปลอยไวใหแหงในแนวนอนที่ภาวะปกต ิเปนเวลา 168  ชั่วโมง แลวนําไปทดสอบตาม มอก. 285
เลม 19 โดยใชแมนเดล (mandrel) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร แลวตรวจพนิิจ

8.8 การทดสอบความทนการขดูขดี
เคลือบสีตัวอยางบนแผนอะลูมิเนียม ใหไดความหนาของฟลมเมือ่แหง (30  5) ไมโครเมตร
ปลอยไวใหแหงในแนวนอนที่ภาวะปกติ เปนเวลา 168 ชั่วโมง  แลวนําไปทดสอบตาม มอก. 285 เลม 32
โดยใชน้ําหนักกด 600 กรัม  แลวตรวจพินิจ

8.9 การทดสอบความตดิแนน
8.9.1 การเตรยีมแผนทดสอบ

ใหใชแผนเหล็กผิวเรียบเปนแผนทดสอบ เตรยีมพ้ืนผิวแผนทดสอบตาม มอก. 285 เลม 3 ขอ 3.1.4.2
โดยวิธีขัดถูดวยกระดาษทราย ตาม มอก. 1151 เบอร 220 แลวเคลือบสีตัวอยางบนแผนทดสอบ
ใหไดความหนาของฟลมขณะเปยก 50 ไมโครเมตร ถึง 75 ไมโครเมตร ปลอยไวใหแหงในภาวะปกติ
เปนเวลา 48 ชั่วโมง

8.9.2 การทดสอบ
ใหปฏิบัติตาม ASTM D 3359 โดยวิธี X-cut Method A

8.10 การทดสอบความทนน้าํ
เคลือบสีตัวอยางบนแผนเหล็กผิวเรียบ ใหไดความหนาของฟลมเมื่อแหง (30  5) ไมโครเมตร
ปลอยไวใหแหงในแนวนอนที่ภาวะปกติ เปนเวลา 168 ชั่วโมง เคลือบขอบและดานหลังของแผนทดสอบ
ดวยพาราฟนเหลวหรือสีอื่นที่เหมาะสม แลวนําไปทดสอบตาม มอก. 285 เลม 22 โดยแชในน้ําที่อุณหภูมิ
(27  2) องศาเซลเซียส  ใหจมครึ่งแผน เปนเวลา 18  ชั่วโมง แลวนําขึ้นมาไวที่ภาวะปกติ เปนเวลา 24
ชัว่โมง  แลวตรวจพนิิจ
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8.11 การทดสอบความทนน้าํมนั
เคลือบสีตัวอยางบนแผนเหล็กผิวเรียบ ใหไดความหนาของฟลมเมื่อแหง (30  5)  ไมโครเมตร
ปลอยไวใหแหงในแนวนอนที่ภาวะปกติ เปนเวลา 168  ชั่วโมง  แลวนําไปทดสอบตาม มอก.285 เลม 23
โดยแชในน้ํามันที่มีสวนผสมของไอโซออกเทน 70 สวน กับทอลูอีน 30 สวน โดยปริมาตร ที่อุณหภูมิ
(27  2) องศาเซลเซยีส  เปนเวลา 4  ชัว่โมง  แลวนาํขึน้มาไวทีภ่าวะปกต ิ เปนเวลา 24 ชัว่โมง  แลวตรวจพนิจิ

8.12 การทดสอบความทนตอสภาพลมฟาอากาศโดยวธิเีรงภาวะ
เคลือบสีตัวอยางบนแผนอะลูมิเนียม ใหไดความหนาของฟลมเมื่ อแหง (30  5) ไมโครเมตร
ปลอยไวใหแหงในแนวนอนที่ภาวะปกติ เปนเวลา 168 ชั่วโมง นําไปผึ่งในเครื่องเรงภาวะตาม ASTM G
154 ใหใชหลอด UVB  โดยมีภาวะวงจร คอื รบัแสง 4  ชั่วโมง ที่อุณหภมูิ 60 องศาเซลเซยีส  และควบแนน
4  ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนครบระยะเวลาการผึ่งในเครื่องเรงภาวะ เปนเวลา 168 ชั่วโมง
ตรวจพนิจิแลววดัความแตกตางของสี

8.13 การทดสอบเสถยีรภาพตอการเกบ็
ใหเปนไปตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้

8.13.1 ในภาวะปกติ
ใหเกบ็ตัวอยางทั้งภาชนะบรรจุที่ไมเคยเปดมากอน ไวทีอุ่ณหภูมิไมเกิน 40 องศาเซลเซียส และ
อากาศถายเทไดสะดวก เปนเวลา 180 วัน นับจากวันที่ทํา

8.13.2 โดยวธิเีรงภาวะ
อบตัวอยางที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 168 ชั่วโมง
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 ภาคผนวก ก.

การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
(ขอ 7.1)

ก.1 รุน ในทีน่ี้ หมายถึง สเีคลือบดานสเีดียวกนั มีสวนประกอบอยางเดียวกนั ทําโดยกรรมวธิีเดียวกัน
ทีท่ําหรือสงมอบหรอืซือ้ขายในระยะเวลาเดยีวกนั

ก.2 การชักตัวอย างและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่ กําหนดตอไปนี้   หรืออาจใช
แผนการชักตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวชิาการกับแผนท่ีกําหนดไว

ก.2.1 การชักตวัอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบการบรรจแุละเคร่ืองหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวธิีสุมจากรุนเดยีวกัน ตามจํานวนที่กําหนดในตารางที ่ก.1
ก.2.1.2 จํานวนตัวอยางที่ ไมเปนไปตามขอ 5. และขอ 6. ในแตละรายการ ตองไมเกินเลขจํานวน

ทีย่อมรับทีก่ําหนดในตารางที ่ก.1 จึงจะถอืวาสีเคลอืบดานรุนนั้นเปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด

ตารางที ่ก.1 แผนการชกัตวัอยางสําหรบัการทดสอบการบรรจุและเครือ่งหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1)

ก.2.2 การชักตวัอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบคณุลกัษณะทีต่องการ
ก.2.2.1 ใหชักตัวอยางโดยสุมจากรุนเดียวกันตาม มอก. 285 เลม 1
ก.2.2.2 ตวัอยางตองเปนไปตามขอ 4. ทกุรายการ จงึจะถอืวาสเีคลือบดานรุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด

ก.3 เกณฑตดัสนิ
ตัวอยางสีเคลือบดานตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2 ทุกขอ จึงจะถือวาสีเคลือบดานรุนนั้น
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมนี้

ขนาดรุน

หนวยภาชนะบรรจุ

ขนาดตวัอยาง

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


