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ขั้นตอนการใชงานเรซิ่นไมหดตัว RM-2000/50
1. เตรียมตนแบบ
กอนใชเรซิ่น RM-2000/50 ควรเตรียมชิ้นงานตนแบบใหมีสภาพผิวที่สมบูรณที่สุด คือ มีความเรียบ เงาสม่ําเสมอ
ตามชิ้นงานที่ตองการจริงมากที่สุด หากผิวของชิ้นงานมีคุณภาพสูง ก็จะไดผิวของโมลด ทีม่ ีคุณภาพสูงเชนกัน
2. การลงชั้นน้ํายาถอดแบบ
ใหลงชั้นของน้ํายาถอดแบบใหเรียบรอยสมบูรณ พรอมสําหรับการใชงาน
3. การลงชั้นของเจลโคท
การลงชั้นเจลโคท สามารถใชเจลโคท Vinyl ester GC 207 สําหรับการพน และ GC 206 สําหรับการใชแปรงทา
โดยใช Catalyze MEKP 1.5 – 2 % Nord Composites Gel coat ไดเติมตัวเรง Cobalt
แลวไมควรเพิ่มหรือเติมอยางอื่นอีก นอกจาก MEKP เพื่อใหแข็งตัวเทานั้น การพน ควรพนเจลโคท โดยพนดวยหัวพน
1.8 – 2 มิล. โดยพนบาง ๆ ครั้งละ 200 ไมครอน (0.2 มิล) สายไปมาประมาณ 3 – 8 ครั้ง ใหมีความหนา 600 – 800
ไมครอน เพื่อใหชิ้นเจลโคทคอยหนาขึ้น และพนหางประมาณ 50 – 60 ซม. เจลโคทจะแข็งตัวภายในเวลา 15- 20 นาที
ควรปลอยทิ้งไวอีกประมาณ 1 ชม. เพื่อใหเจลโคทแข็งตัวเต็มที่ กอนการลงชิ้นตอไป
4. การลงชั้นไฟเบอรชั้นแรก
เมื่อเจลโคทแข็งตัวเต็มที่แลว การลงชั้นผิวแรกดวย Vinyl ester R-680 โดยลงชั้นไฟเบอรกลาสใยแม็ท เบอร 300
หรือลงชั้นใยผิว Surface Tissue กอนลงใชใยแม็ทก็ได โดยเติมตัวแข็ง MEKP ประมาณ 1.5%
รีดฟองอากาศออกใหหมด ชั้นผิวแรกจะแข็งตัวประมาณ 45 – 60 นาที
5. การลงชั้นเรซิ่น RM-2000/50 และชั้นใยแกว
เมื่อชั้นแรกแข็งตัวเต็มที่แลว ใหเตรียม RM-2000/50 และตัวแข็ง MEKP โดยการคนน้ํายาใหเขากันจนทั่วถึงกนถัง
เพื่อใหฟลเลอรที่มีอยูกระจายไปทั่วจนเขากันเปนเนื้อเดียวกัน แบงเรซิ่นใชงานออกมาใชครั้งละประมาณ 5 กก
และผสมตัวแข็ง MEKP จํานวน 1% (0.75 – 1.25%) คนใหเขากัน ไมควรผสมตัวแข็งกับเรซิ่น ครั้งละมาก ๆ
เพราะอาจทํางานไมทันเรซิ่นแข็งตัว กอนผสมเรซิ่น ควรเตรียมแผนใยแกวใหเรียบรอยกอน การใชเรซิ่น RM-2000/50
ซึ่งมีความหนืดต่ํา ถาใหงายในการทําชิ้นงาน ในอัตราสวนผสมเรซิ่นดวยใยแกว 4 ตอ 1
การเตรียมใยแกวควรเตรียมไวกอนการลงเรซิ่น โดยการใชใยแกวเบอร 450 กรัม/ตรม. จํานวน 4 ชั้น จะได
นน.ตอตรม.เทากับ 1800 กรัม/ตรม.
หรืออาจใชใยแกว เบอร 600 กรัม/ตรม. จํานวน 3 ชั้น ก็ไดใยแกวรวม 1800 กรัม/ตรม. หรืออาจใช ใยแกว

เบอร 300 กรัม/ตรม. จํานวน 6 ชั้น ก็ไดใยแกวรวม 1800 กรัม/ตรม.
โดยการลงใยแกวชั้นแรกแลวสามารถลงชั้นตอไปไดเลยจนครบ 1800 กรัม/ตรม.
ไดพรอมกันเลยไมตองรอใหชั้นแรกแข็งตัว หลังจากลงเรซิ่นและใยแกวแลว
โดยอุณหภูมิปกติประมาณ 27 – 30 ํC เรซิ่นจะแข็งตัวภายในเวลา 35 – 40 นาที เมื่อเรซิ่นเย็นตัวลง สามารถลงชั้น
ตอไปเพิ่มอีก 1800 – 2100 กรัม/ตรม. ตามความหนาของโมลดที่ตองการ
การแข็งตัวเต็มที่ของ RM-2000/50
RM-2000/50 เปนเรซิ่นชนิดแข็งตัวเร็ว โดยมีระยะแข็งตัวที่สั้นมาก เมื่อชั้นงานเริ่มแข็งตัวอุณหภูมิจะขึ้นถึง 50 – 60 ํC
(เรซิ่นทั่วไป 80 – 90 ํC) โดยจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงสีของเรซิ่น จากสีน้ําตาลออนเปนสีนวลขึ้นและเปน
สีขาวนวล เมื่อเรซิ่นแข็งตัวเต็มที่แลวอุณหภูมิจะเย็นตัวลง และสามารถลงชั้นทีส่ องตอเนื่องไดทันที
การเสริมแรงใหโมลด
การเสริมแรงเพื่อทําใหโมลดแข็งแรงโดยการใสโครงสรางเอ็นและเสาค้ํายันทําไดเชนเดียวกับการเสริมแรงของโมลด
คอมโพสิตอื่น ๆ และสามารถทําไดทันที หลังจากเปลือกโมลดแข็งตัวเต็มที่ และเย็นลงในอุณหภูมิหอง
ซึ่งการเสิรมแรงทันทีของโมลดที่เย็นลงจะไมทําใหเกิดการบิดตัวเกิดขึ้น ดังนั้นจึงไมมีความจําเปนที่จะตองรอ 2 – 3 วัน
เพื่อใหโมลดแข็งตัวจนหมดปฏิกิริยาเชนโมลดที่ทําดวยเรซิ่นชนิดธรรมดา
การถอดแบบโมลดออกจากแบบ
สามารถทําไดทันที่หลังจากการเสริมความแข็งแกรงของโมลดและสามารถนําไปใชผลิตตัวลูกชิ้นงานไดทันที
อายุการใชงานของโมลด
อายุการใชงานขึ้นกับวิธีการสรางโมลด การเลือกวัสดุทําโมลด และวิธีปฏิบัติใชงานตอโมลดชนิดนั้น ๆ คําแนะนํา
จึงเปนเพียงการชี้แนะและไดจากประสบการณที่ไดจากลูดคา ทําใหรูวาอายุการใชงานเปนอยางไร
1. Iso phallic gel coat + Norester RM-2000/50
สามารถใชไดถึง 250 โมลดครั้ง
2. Vinyl ester gel coat (Gc206, Gc207) + Norester RM-2000/50
สามารถใชไดมากกวา 250 โมลดครั้ง
3. Vinyl ester gel coat (GC206, GC207) + Vinyl ester ชิ้นที่ 1 R-680 + Norester RM-2000/50
สามารถใชไดถึง 1000 โมลดครั้ง

