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Report of Analysis

13 August 2009

Meclanical Properties Testing Laboratory,
Analytical and Testing Researeh Unit Division,
National Metal and Materiats Techno[ogy Center
28 July i009 ' '-'

f-6 amd 13 Augpsr 2009I PVC Waterstop
blo data&om the customer
- Yg:*.t Testing Maehine (Instron 55R4502, SA.I H3342)
- XL Extensorne,rer (ftrston # 2603-070, SfN O3O1 /

- Vemier Caliper (Mitutoyo, SN SS 37 7357)
Tensile (Based on ASTM D63g)
Temperature 23 * Z oC, Duration 4g hrs.
Ga,rge length = 25 mm.
Orip distaace * 65 mm.
Crosshead speed - 500 mm./min.
Temperarure D oC,Humidity 

52 % R.H.
Thepellets were comprcssion moulded into - 1.9 mrn. thick sheet
with coaditions as follo*ring:

Press temperature
Preheattime
Prcsstime

200 ,c
l0 minutes
3 minutesPrpssure lg00 psi

Sample sheet was ct$ into tensile shaied spcimens
(Type tV ; Thickness * 1.9 mm").

Fignre I : Saurple and specimen 
?-.MrECNo.-1t^glgl -. --. - - -.*
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f igure 2 I Test configtrmtion.
Results:

PVC Watemtop

1 16.46 375.61
2 15.83 349.39
3 16.93 382.68
4 t6.52 359.64
5 15.74 347.19

Averacc t6.29 162.91

sD. 0.51 15.76

lnstrumenh usGd

Tect ucthod
Spccfunenc condifionilrg
Tst conditlons

Speeinen prepamtlon

Figure 3 : Specimens aftor te$t.

i - Universal Testing lvlachine (tnston SSR4S02, S/t,I H3342)
- Vemis Caliper ffihsoyo, SII{ 0S 37 1}57}

; Tear{BasedonASTMD624}
: Tampera&re 23 * 2 "C, Duration48 hrs.

Grip separation= 50 mm.
Crosshcad speed = 500 rnm./min.
Tempmafia,e DoC,Humidity 52 % RH.
Compression moulded as aboye.
Sample sheet was cut into tear sbaped specimens
(Die C ; Thiclaress * 1.9 mm.).

MTECT
MTECNo.3129/52
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Results r

Frgure 4 : Sample and specimen.

Figure 6 : Specimens after test.

317 TIMTEEI

Figure 5 : Test configuration.

Samplo Specimen
Number

Tear Strength
{Nlmm)

PVC Waterstop

I 6t 08

2 65.35
3 64.99
4 6t.79
5 60.40

Averase 62.72

SD, 2.29

MTEC No. 3129/52
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Instruments used

Test method
Specimenr condltioning
Test coralitiotrs

$pecimen preparatlon

- Shore Hardness Tester.
(Shore Instruments,Instron, S/N t 0gg I 6)

-_-Vernier Caliper (Mitutoyo, SO.l 0j 3? ?3ST)
Shore A (Based on ASTM DZZ40)
Tamperature 23 * Z"C, Duation 4g hrs.
Readiry was taken within 1 second.
Temperature D rC,Humidity jI % RH.
Supplied by cliert.
Sanrple wns cut inlo rectangular shaped specimen
(- 50x50x5,6 mm3).

Flgurc 7 : Sarrple and spwimen.

Rsulta:

Ftgurc 8 : Test confgrnation.

MTEi?
MTEC No" 3129/5? 4fi
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Instruments used

Tert method
Test conditions

Specimcn prep*ration

Reultu:

vlater absorption (o/o) (ASTM D570) - [ 
wet weieht - Drv weight 

xroo]- \ Dryweight )

: - Balance (Precisa Xf 2204, S/N 0006-45)
- Vernier Caliper (Mitutoyo, SN 05 37 7357)

: Water absorption
: Specimen was weighed and recorded. It was then

submerged inelea$ water fsr24 hours.
lVhenthetime was reached, &e spocimen was removed
from water" wipcdwith tissue paper.The weight was recorded
again. Water absorption was calculated from the equation as
following:

Snpplied'by client.
Sample was cut into rectangular shaped specimen
(- 2sx75x5.6 mm).

Figure I : Sample.

MTEi?
MTEC No.3129152 5t7
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Instruments used

Tet rethod
Tect conditious

- Balance with density kit
(MettlerTolcdo AG204, SN M1-1 0509-3S)

- Vernier Caliper (Mitutoyo, S/t{ 05 37 735?}
Specific Gravity
Spm,imen was weighed in air and recorded. It was then
*ubmerged in watsr and the lrreight was recorded *gnin.
Specific gr-avity was calculated from the equation as fallowing

SRecificcravity (AsTMDr*, = [ffi )

$pecimen preparation Supplied by client.
Sarnple was cut into rectangular shaped specirnens
(-l lxl Ii5.6 mm).

I'igurc 10 I Sanple d gpecimen

ResuItB l

h terpretrtionlOpirions :
None

Attached Fages !
Attached Page 1 : Suess-sEain ourvas of tensile tested sanrple (Bond PVC rffater*top).
Attashod page ? : Ioaddisplacement curyes of tear testcd sample (Bond PVC Waterstop).

MTEi?

PYC lYrterrtop
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tYorkperfomod by: ?h*,{J.;q),.* - -U-{Y
G{r. Thaurehri Singsom)

IaboraforyOfficer I
(Mr. $onglcran Nuaachom)

Iaboratory OffEcer 2

Approvcd by:

Rss€rcher3

Romrrk
l. I\ilTEC does uat allm rny at&ratiou or modific*ion of this rspotrt, or ury part of this

rsportr withoutprior foffirl wrietr pcrmission ftom hdIEC.
2' MTBC wilt nst Tcopt tiability for aay damage u/tatsooycr, rcsulting dircctty or

indirectly, fuf *rog data, rwutts, amclusions or resmmclrdations in 6is *port rot
the purpose of,designin& manu&ctgring or br otrer purposes.

3. Experimeabl rteulb are only valid forthc specirrsns tcsed.

.fu {"*r*b
(Dr. Jintauai Suwanp#eebl

MTEi?
t rnrmbarcf llslllA
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                                     CP.CONPRO CO., LTD
                    Tel. 02-727-9814-5 Fax. 02-727-9816  E-Mail : cp_conpro@yahoo.com

                                                             PVC. WATER STOP

NO. COMPANY SITE/LOCATION

1 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด อพารทเมนท ลาดพราว 120

2 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

3 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด นิคมอัญธานี 3

4 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด เอแบค บางนา

5 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด โรงงานสีบ๊ิกเบน

6 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด St.Andrew International School

7 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด โรงพยาบาลปยะเวท – พระราม 9

8 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด VTARA สุขุมวิท 36

9 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด บานพักอาศัย ชะอํา

10 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด Ananda Resort & spa Hua Hin

11 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด NEO Office สุขุมวิท 50

12 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด Burgh Hotel เพชรบุรี ซ.9

13 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด Piya residence สุขุมวิท 28,30

14 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด The Riviera Condo พัทยา นาเกลือ ซ.10

15 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด The Hid den Artsotel พัทยา นาเกลือ ซ.10

16 บมจ.ซิโนไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนคอนสตร่ัคช่ัน ประปา โคราช

17 บมจ.ซิโนไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนคอนสตร่ัคช่ัน ประปา นคร ราชสีมา

18 บริษัท วีพี. อินเตอรกรุป ซัพพลาย (2004) จํากัด CPF หนองจอก

19 บริษัท ยูนิมา เอ็นจิเนียร่ิง นิคมอมตะ รร. สาธิตเกษตร

20 บมจ. เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง โรงงานทูนา – สมุทรสาคร

21 บมจ. เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง TOYOTA – นนทบุรี

22 บมจ. เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง TESCO Lotus Nakorn In

98/1 ม.9 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540
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23 บมจ. เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง Central Fraza Longan, Lamp

24 บมจ. เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง โนเบิลรีวิล เอกมัย

25 บมจ. เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง I BIT ภูเก็ต

26 บมจ. เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง ศูนยการเรียนรูสรางสรรค ธ.แหงประเทศไทย

27 บริษัท สเตทคอนสตรัคช่ัน จํากัด ไทยซัมมิ   และ นิคมทองโกลวท

ศ

ร

28 บริษัท สเตทคอนสตรัคช่ัน จํากัด TOYOTA – ชลบุรี / TOYOTA ศรีราชา

29 บริษัท บริบูรณรุงโรจน จํากัด HOMEMART MAX

30 บริษัท ชลบุรีอ้ึงยงลง จํากัด HOMEMART MAX

31 ASCON CONSTRUCTION PUBLIC CO., LTD HYDE PARK ดอนเมือง – รังสิต

32 บริษัท ซีแมค เจนเนอรัล จํากัด GOLF CLUB

33 บริษัท ซีแมค เจนเนอรัล จํากัด Black Mountain Waterpark

34 บริษัท ซีแมค เจนเนอรัล จํากัด Phothalai fair way (Building A )

35 บริษัท เปเปอรบอกซ (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานเปเปอรบอกซ –รังสิต

36 บริษัท เอสทีเอ็น คอนสตรัคช่ัน จํากัด ทาผารีสอรต – ภูเก็ต

37 บริษัท เอสทีเอ็น คอนสตรัคช่ัน จํากัด ศูนย ึกษายุทธศาสตร

38 บริษัท เอสทีเอ็น คอนสตรัคช่ัน จํากัด โนราบีช ีสอรต

39 บริษัท เอสทีเอ็น คอนสตรัคช่ัน จํากัด EVASON – ภูเก็ต /  กานดาบุรี ภูเก็ต

40 บริษัท เอสทีเอ็น คอนสตรัคช่ัน จํากัด อิมเมจิกแมกซ – ถนนนราธิวาส

41 บริษัท เจมิไนย จํากัด ลานกีฬา หนองจอก

42 บริษัท เจมิไนย จํากัด กรมราชองครักษ

43 บริษัท จอมธกล จํากัด HONDA – รังสิต

44 บริษัท ธนวินทรคอนสตรัคช่ัน จํากัด โครงการ PLUS ซ.กรุงเทพกรีฑา

45 บริษัท โปรไลน คอนสตรัคช่ัน จํากัด อพารทเมนท 6 ช้ัน – รามคําแหง 122  (3 โครงการ)

46 บริษัท พูลสิริ อุตสาหกรรมคอนกรีต จํากัด โครงการ หมูบาน อนันดา บางนา กม.7

47 บริษัท พิศวกรรม จํากัด โรงงานลาดกระบัง

48 บริษัท โทเบท คอมบิเนช่ัน จํากัด สุขุมวิท36

49 บจก.โชคพัฒนา คอนสตรัคช้ัน ม.รําไพพรรณณี

50 บริษัท เอ็น. เค.จี. เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด อพารทเมนท 6 ช้ัน – พหลโยธิน ซอย 6



51 บริษัท พระราม 2 การโยธา บานพักพนักงาน บจก.พระราม2 การโยธา

52 บริษัท ดีมารา(ไทยแลนด) S&S CONDO สุขุมวิท 101/1

53 ไชนาหลงหยวน คอนสตรัคช่ัน(ไทยแลนด) โรงหลอบานบึง

54 บริษัท เคม คอน เซอรวิส จํากัด FUTURIS นิคมเหมราช

55 บริษัท เคม คอน เซอรวิส จํากัด นิเคสยาม (นวนคร)

56 บริษัท เคม คอน เซอรวิส จํากัด KPN (Amata Nakorn)

57 บริษัท เคม คอน เซอรวิส จํากัด NIKKEI SIAM นวนคร

58 บริษัท อิทธิพรพัฒน ดีเวลลอปเมนท จํากัด SWIFT คอนโด (เอแบคบางนา)

59 บริษัท เครเดนซ คอนสตรัคช่ัน แอนด ดีไซน จํากัด คริสตจักรวัฒนา

60 บริษัท เครเดนซ คอนสตรัคช่ัน แอนด ดีไซน จํากัด STAR AVENUE อ.เมือง จ.เชียงใหม

61 บจก.ชนกานต พัฒนา โรงงานสมุทรสาคร

62 บจก.ธัญญา บิวดิ้ง Grand Lord Hotel

63 บริษัท กอสรางสหพันธุ จํากัด (มหาชน) โฟรวิงสพาวิลเล่ียน – ศรีนครินทร

64 บมจ.คริสเตียนี และ นีลเส็น (ไทย) NEW SPORTS PAVILION

65 บมจ.คริสเตียนี และ นีลเส็น (ไทย) SCG HEALTH Center

66 บมจ.คริสเตียนี และ นีลเส็น (ไทย) The park avenue

67 บจก.เกากฤช ชารโด อินทาวน

68 บจก.เกากฤช วิน คอนโด

69 บจก.เกากฤช EPISODE พหล-สะพานใหม
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