PAVING ASPHALT AC 60/70

Page 1 of 2

PAVING ASPHALT AC 60/70
ExxonMobil Asphalt , Thailand
ผลิตภัณฑ์แอสฟั ลต์เกรดเพนิเทรชัน
รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Paving Asphalt AC 60/70 คือผลิตภัณฑ์ แอสฟั ลต์ประเภทเพนิเทรชัน ทีผลิตจากนํ ามันดิบทีคัดสรรมาเป็ นพิเศษ ผ่าน กระบวนการกลันทีควบคุมอย่างละเอียด
รอบคอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ExxonMobil ได ้รับการรับประกันก่อนส่งถึงมือลูกค ้าทุกครัง ผลิตภัณฑ์เหล่านีได ้รับการผลิตและควบคุม ตรงตามระบบการจัดการคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของ ExxonMobil ภายใต ้ชือ EN ISO 9000 หรือมาตรฐานทีเทียบเท่า
การใชง้ าน
Paving Asphalt AC 60/70 แนะนํ าให ้ใช ้สําหรับการก่อสร ้างถนน ถ ้าการใช ้หากจะใช ้เพือการอืนผู ้ใช ้งานควรจะดําเนินการทดสอบก่อนการใช ้งาน
คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
Paving Asphalt AC 60/70 มีคุณลักษณะทีกําหนดตรงตามมาตรฐาน ทล...-ก.. 401/2559 ดังต่อไปนี:
แอสฟัลต์

หน่วย

วิธท
ี ดลอง

AC
60/70

เพนิเทรชัน ทีอุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส นํ าหนักกด 100 กรัม เวลา 5 วินาที

0.1 มม.

ASTM D 5

60-70

จุดอ่อนตัว

องศาเซลเซียส

ASTM D 36

45-55

ความยืดดึงทีอุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส , อัตราเร็วของเครืองดึง 5 ซม./นาที (ไม่น ้อยกว่า)

ซม.

ASTM D 113

100

จุดวาบไฟ (ไม่น ้อยกว่า)

องศาเซลเซียส

ASTM D 92

232

การละลายในไตรคลอโรเอทิลน
ี (ไม่น ้อยกว่า)

% โดยนํ าหนัก

ASTM D 2042

99

AASHTO
T315

1.0

ความต ้านแรงเฉือนไดนามิก จี*/ซายน์ δ (G*/sin δ), ความเร็ว 10 เรเดียน/วินาที ที 64 องศาเซลเซียส (ไม่
kPa
น ้อยกว่า)

กากทีเหลือจากการอบด ้วยวิธ ี Thin Film Oven Test ณ อุณหภูม ิ 163 องศาเซลเซียส (ASTM D1754)
นํ าหนักทีสูญเสียไปเมือให ้ความร ้อน (ไม่เกิน)

% โดยนํ าหนัก

ASTM D 1754

0.8

เพนิเทรชันของกากทีเหลือ (ไม่น ้อยกว่า)

ร ้อยละของเพนิเทรชัน
เดิม

ASTM D 5

54

ความยืดดึงของกากทีเหลือทีอุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส, อัตราเร็วของเครืองดึง
5 ซม./นาที (ไม่น ้อยกว่า)

ซม.

ASTM D 113

50

คุณลักษณะทีกําหนดของ ทล...-ก.. 401/2559 ข ้างต ้นอาจเปลียนแปลงได ้
สุขภาพอนาม ัยและความปลอดภ ัย
ข ้อมูลโดยละเอียดเกียวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑ์นี ดูได ้จากเอกสารแสดงข ้อมูลความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์ (MSDS) ทีขอรับได ้จาก
ตัวแทนขายในพืนทีหรือจาก www.exxonmobil.com
เครืองหมายการค ้าทังหมดทีปรากฎในทีนีเป็ น เครืองหมายการค ้าของ ExxonMobil Corporation หรือของบริษัทสาขา บริษัทใดบริษัทหนึง
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รายละเอียดอืน ๆ
ExxonMobil จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทยางมะตอย แว็กซ์ ไวท์ออยล์ โพรเซสออยล์ และนํ ามันหล่อลืนชนิดต่าง ๆ นํ ามันเชือเพลิง และผลิตภัณฑ์เคมีในทัวโลก
กรุณาติดต่อตัวแทนจําหน่ายในพืนทีของ ExxonMobil หรือติดต่อผ่าน www.exxonmobil.com หากต ้องการรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับผลิตภัณฑ์ชนิดอืน
ข ้อมูลนีได ้รับการจัดเตรียมขึนด ้วยความระมัดระวัง และ ตราบเท่าทีกฎหมายทีบังคับใช ้อนุญาตให ้ทําได ้ บริษัทฯขอปฏิเสธการรับประกันและ/หรือรับรองไม่ว่าโดยชัด
แจ ้งหรือโดยนัยในเรืองทีเกียวข ้องกับความถูกต ้องของข ้อมูลนี และบริษัทฯ ไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ เกียวกับความถูกต ้องหรือความสมบูรณ์ในเรืองดังกล่าว
09-2562

รายละเอียดอืน ๆ
ExxonMobil จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทยางมะตอย แว็กซ์ ไวท์ออยล์ โพรเซสออยล์ และนํ ามันหล่อลืนชนิดต่าง ๆ นํ ามันเชือเพลิง และผลิตภัณฑ์เคมีในทัวโลก
กรุณาติดต่อตัวแทนจําหน่ายในพืนทีของ ExxonMobil โทร. (02) 262-4000หรือติดต่อผ่าน www.ExxonMobil.com หากต ้องการรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับ
ผลิตภัณฑ์ชนิดอืน
ข ้อมูลนีได ้รับการจัดเตรียมขึนด ้วยความระมัดระวัง และ ตราบเท่าทีกฎหมายทีบังคับใช ้อนุญาตให ้ทําได ้บริษัทฯขอปฏิเสธการรับประกันและ/หรือรับรองไม่ว่าโดยชัด
แจ ้งหรือโดยนัยในเรืองทีเกียวข ้องกับความถูกต ้องของข ้อมูลนี และบริษัทฯ ไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ เกียวกับความถูกต ้องหรือความสมบูรณ์ในเรืองดังกล่าว
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