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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

สเีคลอืบเงาแอลคดี

1. ขอบขาย

1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีค้รอบคลมุสีเคลือบเงาแอลคดีทีม่ีความเงาสงู สําหรับเคลอืบพืน้ผวิไมและ
โลหะทีเ่คลอืบสรีองพืน้แลว ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร

2. บทนิยาม

ความหมายของคําทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้ ใหเปนไปตาม มอก.285 เลม 45 และดงัตอไปนี้
2.1 สีเคลือบเงาแอลคีด ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “สีเคลือบเงา” หมายถึง สีที่มีสวนผสมของผงสี

สารยึดแอลคีดเรซิน และสารเรงแหง  ใหฟลมสีทีม่ีความเงาสูง

3. สวนประกอบ

3.1 ผงสี เชน ไททาเนียมออกไซด ซิงกออกไซด ไอรออนออกไซด ทาโรไซยานินทบลู
3.2 สิง่นําส ีประกอบดวย แอลคดีเรซนิและตวัทําละลายทีเ่หมาะสม

4. คุณลักษณะที่ตองการ

4.1 คณุลกัษณะทางปรมิาณ
ตองเปนไปตามตารางที่  1
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ตารางที ่1 คณุลกัษณะทางปรมิาณ
(ขอ 4.1 )

4.2 สี
ใหเปนไปตามที่ระบุไวที่ฉลาก กรณีที่ชื่อสีตรงกับชื่อสีตาม BS 4800 สีของฟลมตองเทียบไดกับแถบสี
มาตรฐานดงักลาว
การทดสอบใหปฏิบัติตามมอก.285 เลม 15

4.3 ภาวะในภาชนะบรรจุ
เมื่อเปดฝาภาชนะบรรจุครั้งแรก ตองไมมีฝาสีลอยอยูที่ผิวหนา ไมนอนกนมากเกินไป คนใหเขาเปน
เนื้อเดยีวกันไดงาย  ไมรวมตัวกันเปนกอน  ไมนอนกนแข็ง  ไมแยกชัน้ และไมมีสิ่งแปลกปลอม
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก.285 เลม 11

รายการที่ คุณลักษณะ เกณฑทีก่ําหนด วิธีทดสอบตาม

1 สารทีไ่มระเหย รอยละโดยน้ําหนักสี ไมนอยกวา        50 มอก.285 เลม 6

2 น้ํา  รอยละโดยน้ําหนัก ไมเกนิ          0.5 มอก.285 เลม 25

3 ความหนืด หนวยเครบส ไมเกนิ        85 มอก.285 เลม 14

4 ความละเอยีด ไมโครเมตร ไมเกิน        25 มอก.285 เลม 8

5 ระยะเวลาการแหง ชั่วโมง ไมเกิน ขอ 8.2

   -  แหงที่ผิว          4

   -  แหงแข็ง        18

6 ความเงา วัดทีมุ่ม 60 องศา ไมนอยกวา        80 ขอ  8.3

7 จุดวาบไฟ องศาเซลเซยีส ไมต่ํากวา        30 มอก.285 เลม 29

8 กําลังซอนแสง (hiding power) รอยละ  ไมนอยกวา        85 มอก.285 เลม 16

ยกเวน 

     - สีแดง ตาม BS 4800 หมายเลข 04-D-45        65

     - สีเหลอืง ตาม BS 4800 หมายเลข 08-E-51, 10-E-53

        สีเขียว-เหลอืง  ตาม BS 4800 หมายเลข 12-E-51

        สีแดง ตาม BS 4800 หมายเลข 04-E-53 

        สีมวงตาม BS 4800 หมายเลข 02-C-39        55

9 ตะกั่ว รอยละโดยน้ําหนักของสารทีไ่มระเหย ไมเกนิ          0.01 มอก.285 เลม 27

   10 ปรอท รอยละโดยน้ําหนักของสารทีไ่มระเหย ไมเกิน          0.01 มอก.285 เลม 28

   11 แคดเมียม รอยละโดยน้ําหนักของสารทีไ่มระเหย ไมเกนิ          0.01 ISO 3856-4

   12 โครเมียมเฮกซะวาเลนท รอยละโดยน้ําหนักของสารที่ไมระเหย           0.10 ISO 3856-5
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4.4 เสถยีรภาพเมื่อทําใหเจอืจาง
ตองยังคงอยูในสภาพเดิมและเปนเนื้อเดยีวกัน  ไมตกตะกอนหรือแยกชั้น  แตอาจมีผงสนีอนกนไดเล็กนอย
การทดสอบใหปฏบิัติตามขอ  8.4

4.5 สมบตัใินการทาดวยแปรง
ตองทาไดงาย เรียบ  ฟลมสีเมื่อแหงตองเรียบเปนเงาสมํ่าเสมอ ไมไหลยอยหรือยน
การทดสอบใหปฏบิัติตามขอ 8.5

4.6 สมบตัใินการพน
ตองพนไดงาย ฟลมสไีมไหล ไมยนหรอืเปนคลืน่ ฟลมสีทีแ่หงแลวไมเปนเม็ด ไมแยกตวัลอยขึน้มาเปนริว้ ไมมวั
หรือมีขอบกพรองอื่น
การทดสอบใหปฏบิัติตามขอ  8.6

4.7 ความทนการดดัโคง
ฟลมสีตองไมแตกราว กระเทาะ หรือลอนเปนแผน
การทดสอบใหปฏบิัติตามขอ  8.7

4.8 ความทนการขดูขดี
ฟลมสีตองทนการขดูขีดที่มีน้ําหนักกด  600 กรัม  ไดโดยไมทะลุถงึพื้นผิวแผนอะลูมิเนยีมแข็ง
การทดสอบใหปฏบิัติตามขอ  8.8

4.9 ความทนตอสภาพลมฟาอากาศ
ฟลมสีตองไมเปนฝุน ความเงาจะลดลงจากเดิมไดไมเกินรอยละ 30 และสีของฟลมสวนที่ไดรับแสง
กบัสวนทีไ่มไดรบัแสงจะแตกตางกนัไดไมนอยกวาเกรยสเกลระดบั 4 (ยกเวนสีขาว)
การทดสอบใหปฏบิัติตามขอ  8.9

4.11 เสถียรภาพตอการเกบ็
ใหเปนไปตามขอใดขอหนึง่ตอไปนี้

4.11.1 ในภาวะปกติ
หลังจากตั้ งทิ้งไวในภาชนะบรรจุที่ไมเคยเปดมากอน  ในที่แหงอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ถึง
35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 เดือน นับจากเดือนที่ทํา  สีเคลือบเงาตองไมมีฝาสี  ไมเปนวุน ไมเปน
วุนเหนยีว ไมนอนกนแขง็หรอืขนแขง็ สามารถคนใหกระจายเปนเนือ้เดยีวกนัและนาํไปใชงานไดภายในเวลา
10  นาที

4.11.2 โดยวธิเีรงภาวะ
หลังจากอบท่ีอุณหภูมิ (50  2) องศาเซลเซียส เปนเวลา 96 ชั่วโมงแลว ตองเปนดังนี้
(1) ไมเปนวุน  ไมเปนวุนเหนียว  ไมเปนเม็ด  ไมขนแข็ง
(2) มีความหนืด เปนไปตามที่กําหนดในตารางที ่ 1
(3) ใหฟลมซึ่งเมื่อแหงแลวเรียบสมํ่าเสมอ ไมเปนริ้ว ไมลาย ไมเปนเม็ด และมีความเงาเปนไปตาม

ที่กําหนดในตารางที่ 1
(4) ระยะเวลาการแหงเปนไปตามท่ีกําหนดในตารางที ่ 1
การทดสอบใหปฏิบัตติามขอ 8.10
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4.12 ความทนเชือ้รา
ตองไมพบเชือ้ราบนแผนฟลมในบรเิวณท่ีตกีรอบเอาไว
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ  8.11

5. การบรรจุ

5.1 ใหบรรจุสเีคลือบเงาในภาชนะบรรจทุี่สะอาด  แหง  และปดไดสนิท
5.2 หากมิไดมกีารตกลงกนัเปนอยางอืน่  ใหปริมาตรสุทธิของสีเคลอืบเงาในแตละภาชนะบรรจเุปน 1 ลติร 4 ลติร

หรือ 20 ลิตร และตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

6. เคร่ืองหมายและฉลาก

6.1 ที่ภาชนะบรรจุสีเคลือบเงาทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้
ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(1) ชือ่ผลติภณัฑตามมาตรฐานนี ้หรือชือ่อืน่ทีส่ือ่ความหมายวาเปนผลิตภณัฑตามมาตรฐาน
(2) ชื่อสี  พรอมตัวอยางสี หรือหมายเลขสี ตาม BS 4800 (ถามี)
(3) ปริมาตรสุทธิ  เปนลิตร
(4) เดือน ป ที่ทํา
(5) รหัสรุนทีท่ํา
(6) ชื่อผูทําหรือโรงงานทีท่ํา  หรือเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียน
(7) คําแนะนําเกีย่วกบัการใช
(8) คําเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได เชน ติดไฟงาย มีสารเปนพิษ หามรับประทาน หามนํา

ภาชนะบรรจุไปใสอาหาร ระวังเขาตา เก็บใหพนมือเด็ก โดยอาจใชเครื่องหมายหรือรูปสัญลักษณ
(pictogram) ตามกฎหมายที่เกี่ยวของและเปนไปตามขอตกลงระหวางประเทศ GHS (Globally
Harmonized System of Classification Labelling of Chemicals) แทนได

ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศดวย ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ําหนดไวขางตน

7. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

7.1 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.
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8.  การทดสอบ

8.1 การตรวจและการเตรยีมตัวอยาง ภาวะทดสอบ  แผนทดสอบ  และการเคลือบ
ใหเปนไปตาม มอก.285 เลม 2 เลม 3 และเลม 4

8.2 การทดสอบระยะเวลาการแหง
เคลือบสีเคลือบเงาตัวอยางบนแผนกระจก ใหไดความหนาของฟลมขณะเปยกประมาณ 50 ไมโครเมตร
แลวทดสอบระยะเวลาการแหงท่ีผิวและการแหงแข็งตาม มอก.285 เลม 9 และเลม 10

8.3 การทดสอบความเงา
เคลือบสีเคลือบเงาตัวอยางบนแผนกระจกใหไดความหนาของฟลมขณะเปยกประมาณ 50 ไมโครเมตร
ทิ้งไวใหแหงในแนวนอนที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 168 ชั่วโมง  แลวทดสอบตาม มอก.285 เลม 17

8.4 การทดสอบเสถยีรภาพเมือ่ทําใหเจือจาง
ผสมสี เคลือบเงาตั วอยางกับไวตสปริตที่ มีคุณภาพตาม มอก.468 อย างละ 1 สวนโดยปริมาตร
หรือตามคําแนะนําของผูทํา  แลวทดสอบตาม มอก.285 เลม 30

8.5 การทดสอบสมบตัใินการทาดวยแปรง
ใหปฏิบัติตาม มอก.285 เลม 24 โดยผสมสีเคลือบเงาตัวอยางกับไวตสปริตที่มีคุณภาพตาม มอก.468
ตามคําแนะนําของผูทํา ใชแผนเหล็กเคลือบดีบุกเปนแผนทดสอบและทาใหไดความหนาของฟลมขณะเปยก
50 ไมโครเมตร ถึง 75 ไมโครเมตร

8.6 การทดสอบสมบตัใินการพน
ใหปฏิบัติตามมอก.285 เลม 24 โดยผสมสีเคลือบเงาตัวอยางกับไวตสปริตที่มีคุณภาพตาม มอก.468
แลวพนลงบนแผนเหล็กเคลอืบดีบกุใหไดความหนาของฟลมเมือ่แหงประมาณ 25 ไมโครเมตร

8.7   การทดสอบความทนการดัดโคง
เคลือบสเีคลือบเงาตวัอยางบนแผนเหลก็เคลือบดบีกุซึง่ทําความสะอาดดวยตวัทําละลายแลว  ใหไดความหนา
ของฟลมเมื่อแหง (25  2) ไมโครเมตร ทิ้งไวใหแหงในแนวนอนในภาวะปกติเปนเวลา 168 ชั่วโมง
นําไปดัดโคงตามวิธีท่ีกําหนดใน มอก.285 เลม 19  โดยใชแมนเดรล (mandrel) ขนาดเสนผานศูนยกลาง
3  มิลลิเมตร  ตรวจฟลมสีบริเวณที่ดัดโคงโดยใชแวนขยายที่มีกําลังขยาย  5  เทา

8.8 การทดสอบความทนการขดูขดี
เคลือบสีเคลือบเงาตัวอยางบนแผนอะลูมิเนียมชนิดแข็ง ใหไดความหนาของฟลมเมื่อแหง (25  2)
ไมโครเมตร ทิ้งไวใหแหงในภาวะปกติเปนเวลา 7 วัน แลวทดสอบตาม มอก.285 เลม 32

8.9 การทดสอบความทนตอสภาพลมฟาอากาศ
ใหทดสอบโดยวธิเีรงภาวะ โดยเคลอืบสเีคลอืบเงาตวัอยางบนแผนอะลมูเินยีม  ใหไดความหนาของฟลมเมือ่แหง
(25  2) ไมโครเมตร ทิ้งไวใหแหงในแนวนอนในภาวะปกติเปนเวลา  7 วัน วัดความเงาที่มุม 60 องศา
ตาม มอก.285 เลม 17 แลวนําไปผึ่งในเครื่องเรงภาวะตาม ASTM G 154 หรือเครื่องเรงภาวะอื่น
ที่ใหผลการทดสอบเทียบเทา โดยใชหลอด UVB ที่ 313 นาโนเมตร มีภาวะวัฏจักร คือ รับแสง 4 ชั่วโมง
ที่ อุ ณหภู มิ  60 องศาเซลเซี ยส และควบแน น 4 ชั่ วโมง ที่ อุ ณหภู มิ  50 องศาเซลเซี ยส
เวลาในการผึ่งในเครื่องเรงภาวะเปน 168 ชั่วโมง
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8.10 การทดสอบเสถียรภาพตอการเก็บ

ใหปฏิบัติตาม มอก.285 เลม 12 โดยเลือกทดสอบในภาวะปกติหรือโดยวิธีเรงภาวะ ในกรณีที่ผลการ
ทดสอบโดยวธิเีรงภาวะไมเปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด  ใหถอืผลการทดสอบในภาวะปกตเิปนเกณฑตดัสนิ

8.11 การทดสอบความทนเชือ้รา
ใหปฏิบัติตาม  มอก.285  เลม  21 โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติมดังนี้
(1) เตรยีมแผนทดสอบโดยใชเครือ่งทาํฟลมเคลอืบทัง้ 2 ดานของกระดาษกรองวตัแมนเบอร 1 หรอืเทยีบเทา

ใหไดความหนาของฟลมขณะเปยกแตละดานประมาณ  100 ไมโครเมตร   ทิ้งไวใหแหงเปนเวลา
24 ชั่วโมง เคลือบซ้ําที่ดานเดิมใหไดความหนาของฟลมขณะเปยกเพิ่มขึ้นอีกดานละประมาณ
100  ไมโครเมตร และทิ้งใหฟลมแหงเปนเวลา 14 วัน

(2) ใชเชื้อ แอสเพอรจิลลัส ไนเจอร (Aspergillus  niger ATCC 6275) และเชื้อ คลาโดสปอเรียม
คลาโดสปอรอยด (Cladosporium  cladosporoides IFO  6348 )

(3) ไมใชน้าํชะลางแผนทดสอบกอนอบเพาะเชือ้
(4) ระยะเวลาอบเพาะเชื้อ  7  วัน
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ภาคผนวก ก.

การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
(ขอ 7.1)

ก.1 รุน ในที่นี้ หมายถึง สีเคลือบเงาสีเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลา
เดยีวกนั

ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชกัตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวชิาการกับแผนทีก่ําหนดไว

ก.2.1 การชักตวัอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบการบรรจแุละเคร่ืองหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวธิีสุมจากรุนเดยีวกันตามจํานวนทีก่ําหนดในตารางที ่ ก.1
ก.2.1.2 จํานวนตวัอยางทีไ่มเปนไปตามขอ 5. และขอ 6. ตองไมเกนิเลขจํานวนท่ียอมรบัทีก่ําหนดในตารางที่

ก.1 จึงจะถอืวาสีเคลอืบเงารุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด

ตารางที ่ก.1 แผนการชกัตวัอยางสําหรบัการทดสอบการบรรจุและเครือ่งหมายและฉลาก
( ขอ ก.2.1 )

ก.2.2 การชักตวัอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบคณุลกัษณะทีต่องการ
ก.2.2.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันตาม มอก.285  เลม  1
ก.2.2.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4. ทุกรายการ  จงึจะถอืวาสีเคลอืบเงารุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

ก.3 เกณฑตดัสนิ
ตัวอยางสีเคลือบเงาตองเปนไปตามขอ  ก.2.1.2  และขอ  ก.2.2.2 ทุกขอ  จึงจะถือวาสีเคลือบเงารุนนั้น
เปนไปตามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้

ขนาดรุน ขนาดตัวอยาง

หนวยภาชนะบรรจุ หนวยภาชนะบรรจุ

        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

เลขจํานวนที่ยอมรับ


