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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
วสัดเุทอรโมพลาสตกิสะทอนแสง
สำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะวัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสำหรับทำ

เครือ่งหมายบนผวิทาง  สำหรบัใชงานบนผวิจราจร เชน ผวิทางซเีมนตคอนกรตี ผวิทางแอสฟลตคอนกรตี
ผวิทางลาดแอสฟลต

2. บทนยิาม
ความหมายของคำทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้มดีงัตอไปนี้

2.1 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง  ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา
“วสัดเุทอรโมพลาสตกิ”  หมายถงึ วสัดเุทอรโมพลาสตกิผสมลกูแกวสะทอนแสงทีม่ลีกัษณะเปนกอนหรอืเปนผง
ทีห่ลอมตวัดวยความรอน กอนนำไปใชงานโดยวธิพีน (spray)  หรอืปาดลาก (screed) หรอือดัรดี (extrude)
หมายเหตุ ลกูแกวทีใ่ชใหเปนไปตาม มอก.543

3. สี
3.1 วสัดเุทอรโมพลาสตกิ แบงเปน 2 ส ีคอื

3.1.1 สขีาว
3.1.2 สีเหลือง

4. สวนประกอบ
4.1 สวนประกอบทีส่ำคญั ไดแก

4.1.2 เรซนิ (ทำหนาทีเ่ปนสารยดึ)
4.1.2 ผงสี
4.1.3 ตวัผสมเพิม่
4.1.4 ลกูแกว ใหใชขนาดเปนไปตามลกูแกวประเภท 1 ตามมอก. 543
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5. คณุลกัษณะทีต่องการ
5.1 ลกัษณะทัว่ไป

เมือ่ใหความรอนทีอ่ณุหภมูใิชงานแลว (การใชงานหามใหความรอนโดยตรง) วสัดเุทอรโมพลาสตกิตองเปน
เนือ้เดยีวกนั มลีกูแกวกระจายตวัอยางสม่ำเสมอ ปราศจากฝาส ีสิง่สกปรก หรอืสิง่แปลกปลอม และระหวาง
การใหความรอนตองไมเกดิควนัทีท่ำใหเกดิการระคายเคอืง
การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 9.4

5.2 คณุลกัษณะทางปรมิาณ
ตองมคีณุลกัษณะทางปรมิาณตามตารางที ่1

ตารางที ่1  คณุลกัษณะทางปรมิาณ
(ขอ 5.2)

รายการ คุณลักษณะ เกณฑท่ีกําหนด วิธีทดสอบตาม
ท่ี สีขาว สีเหลือง
1 สารยึด  รอยละโดยน้ําหนัก  ไมนอยกวา 18.0 18.0 ASTM D 4797
2 ลูกแกว รอยละโดยน้ําหนัก ไมนอยกวา 30.0 30.0 ASTM D 4797
3 ระยะเวลาแข็งตัว  ท่ีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส 10 10 ขอ 9.5

นาที  ไมเกิน
4 ความทนแรงกระแทก  จูล  ไมนอยกวา 1.13 1.13 AASHTO T 250
5 จุดออนตัว  องศาเซลเซียส 95 ถึง 115 95 ถึง 115 AASHTO T 250
6 ความสามารถในการไหลได  สวนที่เหลือคาง ขอ 9.6

รอยละโดยน้ําหนัก  ไมเกิน 
- ระยะเวลาใหความรอน 4 ชั่วโมง 18 21
- ระยะเวลาใหความรอน 8 ชั่วโมง 28 28

7 ความหนาแนนสัมพัทธ  ไมเกิน 2.15 2.15 ขอ 9.7
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5.3 คณุลกัษณะทางคณุภาพ
5.3.1 การสะทอนแสงและสี

5.3.1.1 สีขาว ตองมีคาการสะทอนแสงที่มุม 45/0 องศา ไมนอยกวารอยละ 75 และดัชนีความเหลือง
ตองไมเกนิ  0.12

5.3.1.2 สเีหลอืง ตองมคีาการสะทอนแสงทีม่มุ 45/0 องศา ไมนอยกวารอยละ 45 และสทีีไ่ดตองเทยีบได
กบัแถบสมีาตรฐาน 13538 ตาม FED-STD-595B  โดย CIE (L*a*b*) คลาดเคลือ่นไดไมเกนิ
6.0 หนวย กรณทีี ่CIE (L*a*b*) คลาดเคลือ่นเกนิ 6.0 หนวย ใหเทยีบสดีวยตาเปลา โดยเกณฑ
ความคลาดเคลื่อนตองเปนไปตามที่ระบุใน Highway Yellow Colour Tolerance Chart ซึ่งมี
คามนัเซลล (Munsell) ดงันี้
8.5 YR 7.5/14    10 YR 7.5/14    10YR 7.5/12    10 YR 8.0/14    10 YR 7.5/16
7.5 YR 7/15   ยกเวน    2.0 Y 7.5/14    10 YR 6.5/14

การทดสอบใหปฏบิตัติาม AASHTO T 250 และ ASTM D 2244
5.3.2 ความทนดาง

เมือ่ทดสอบตามขอ 9.8 แลว ชิน้ทดสอบตองไมแตกราว การสะทอนแสงและสตีองยงัคงเปนไปตามเกณฑ
ทีก่ำหนดในขอ 5.3.1

6. การบรรจุ
6.1 ใหบรรจุวัสดุเทอรโมพลาสติกในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมที่ไมทำใหวัสดุเทอรโมพลาสติกหลอมติดกัน

ในระหวางการขนสงและเกบ็รกัษา
6.2 หากมไิดตกลงกนัเปนอยางอืน่ ใหขนาดบรรจขุองวสัดเุทอรโมพลาสตกิในแตละภาชนะบรรจเุปน 20 กโิลกรมั

และตองไมนอยกวาทีร่ะบไุวทีฉ่ลาก

7. เครือ่งหมายและฉลาก
7.1 ทีภ่าชนะบรรจวุสัดเุทอรโมพลาสตกิทกุหนวย อยางนอยตองมเีลข อกัษร หรอืเครือ่งหมาย แจงรายละเอยีด

ตอไปนีใ้หเหน็ไดงาย ชดัเจน
(1) ชือ่ผลติภณัฑตามมาตรฐานนีห้รอืชือ่อืน่ทีส่ือ่ความหมายวาเปนผลติภณัฑตามมาตรฐานนี้
(2) สี
(3) น้ำหนกัสทุธ ิเปนกโิลกรมั
(4) เดอืน ปทีท่ำ และรหสัรนุทีท่ำ
(5) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานทีท่ำ พรอมสถานทีต่ัง้  หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน
(6) คำแนะนำเกี่ยวกับการใชงาน เชน ควรทำแทกโคต (tack coat) เพื่อชวยในการยึดเกาะระหวาง

วสัดเุทอรโมพลาสตกิกบัผวิทาง อณุหภมูใินการใหความรอน
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน
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8. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
8.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
9.1 ใหใชวธิวีเิคราะหทีก่ำหนดในมาตรฐานนีห้รอืวธิอีืน่ใดทีใ่หผลเทยีบเทา ในกรณทีีม่ขีอโตแยงใหใชวธิทีีก่ำหนด

ในมาตรฐานนีเ้ปนวธิตีดัสนิ
9.2 หากมิไดกำหนดไวเปนอยางอื่น น้ำกลั่นและสารเคมีที่ใชตองมีความบริสุทธิ์เหมาะสมสำหรับใชในหอง

ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร
9.3 การเตรยีมตวัอยาง

อบวสัดเุทอรโมพลาสตกิทีอ่ณุหภมู ิ218 องศาเซลเซยีส ± 2 องศาเซลเซยีส โดยนำตวัอยางออกมากวนทกุ
15 นาท ีเปนเวลาประมาณ 4 ชัว่โมง แลวนำไปทดสอบตอไป

9.4 การทดสอบลกัษณะทัว่ไป
เตรยีมตวัอยางตามขอ 9.3 แลวตรวจพนิจิ

9.5 การทดสอบระยะเวลาแขง็ตวั
เตรียมตัวอยางตามขอ 9.3 เทลงบนแผนทดสอบ ปาดใหมีความหนา 4.0 มิลลิเมตร �  0.8 มิลลิเมตร
และทดสอบทีอ่ณุหภมู ิ32 องศาเซลเซยีส ± 2 องศาเซลเซยีสตาม ASTM D 711

9.6 การทดสอบความสามารถในการไหลได
ใหทดสอบตาม AASHTO  T 250 โดยระยะเวลาใหความรอนเปน 4 ชัว่โมง และ 8 ชัว่โมง

9.7 การทดสอบความหนาแนนสมัพทัธ
เตรยีมตวัอยางตามขอ 9.3 แลวทดสอบตาม ASTM D 792

9.8 การทดสอบความทนดาง
เตรยีมตวัอยางตามขอ 9.3 หลอเปนแผนทดสอบขนาด 60 มลิลเิมตร × 60 มิลลิเมตร × 5 มิลลิเมตร
จำนวน 4 ชิน้ ทิง้ใหเยน็ นำออกจากแบบ เตมิสารละลายอิม่ตวัของแคลเซยีมไฮดรอกไซดลงในบกีเกอรขนาด
500 ลกูบาศกเซนตเิมตร  สงู 90 มลิลเิมตร แชชิน้ทดสอบ 3 ชิน้ในสารละลายดงักลาวทีอ่ณุหภมูหิองเปนเวลา
18 ชั่วโมง ยกชิ้นทดสอบขึ้น ลางดวยน้ำกลั่นทันที ปลอยใหชิ้นทดสอบแหงเปนเวลา 18 ชั่วโมง
แลวตรวจพนิจิเทยีบกบัชิน้ทดสอบทีไ่มไดแชในสารละลาย
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ภาคผนวก ก.
การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ

(ขอ 8.1)

ก.1 รนุ ในทีน่ี ้หมายถงึ วสัดเุทอรโมพลาสตกิสเีดยีวกนั ทีท่ำโดยกรรมวธิเีดยีวกนั และในคราวเดยีวกนั
ก.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ

ชกัตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวชิาการกบัแผนทีก่ำหนดไว
ก.2.1 การชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบคณุลกัษณะทีต่องการ  การบรรจ ุและเครือ่งหมายและฉลาก

ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนัตามจำนวนทีก่ำหนดในตารางที ่ก.1 นำไปทดสอบการบรรจแุละ
เครื่องหมายและฉลากกอน แลวใชเครื่องมือที่เหมาะสมชักตัวอยางจากแตละภาชนะบรรจุในปริมาณ
เทา ๆ  กนั นำมารวมกนัใหไดตวัอยางรวมไมนอยกวา 12 กโิลกรมั นำไปทดสอบคณุลกัษณะทีต่องการ

ตารางที ่ก.1  แผนการชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบคณุลกัษณะทีต่องการ การบรรจ ุและเครือ่งหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1)

ก.2.2 เกณฑตดัสนิ
ตวัอยางวสัดเุทอรโมพลาสตกิตองเปนไปตามขอ 5. ขอ 6. และขอ 7. ทกุขอ จงึจะถอืวาวสัดเุทอรโมพลาสตกิ
รนุนัน้เปนไปตามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้

ขนาดรุน ขนาดตัวอยาง
หนวยภาชนะบรรจุ หนวยภาชนะบรรจุ

3
20 ถึง 70 5
71 ถึง 160 8
ตั้งแต 161 ขึ้นไป 10

              ไมเกิน   20


