
PRODUCT 
Ultraset SF is a flexible one component, solvent free moisture 
curing polyurethane timber flooring adhesive. 

DESCRIPTION 
One part solvent free polyurethane elastomeric adhesive 
formulated to adhere most types of wood, parquet, strip and 
sheet timber flooring systems to concrete, timber, or over existing 
floors. 

RECOMMENDED USES 
• Adhering Parquetry to concrete or timber 
• Strip flooring 
• Underlay, prior to application of timber flooring 
• Tiles to concrete/timber 

FEATURES & BENEFITS 
• Solvent free formulation 
• No mixing, ready to use 
• One component 
• Flexible 
• Easy to spread 
• Will not re-emulsify when in contact with moisture 
• Colour Range (brown standard) 
• Tested to ASTM C794 for peel adhesion to various species of 

Australian Hardwood 
• Non-flammable 
• Recommended adhesive by major timber manufacturers 
• Excellent acoustic properties 
• Australian made 

PERFORMANCE PROPERTIES 
Typical properties after 7 Days cure at 23°C and 50% RH
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ULTRASET SF
SOLVENT FREE POLYURETHANE TIMBER FLOORING ADHESIVE

PACKAGING 
Ultraset SF is available in 15 litre pails and 600ml sausage. 

COVERAGE 
Approx. 1.3 to 1.4 square metres per litre depends on substrate conditions 
and "V" notch trowel size. 

APPLICATION INSTRUCTIONS 
Substrate Preparation 
All surfaces must be clean, dry, free of voids, curing compounds, loose 
materials, oil, grease and sealers. All surfaces must be structurally sound 
before application. Where previous adhesives (PVA or bituminous 
adhesives) or contamination (waxes, coatings etc) is suspected or in 
evidence, thorough removal of all such contamination must be carried out. 
Concrete slabs should be built in accordance with Residential Footings and 
Slabs Code AS2870-1996. 
To prevent moisture migration and subsequent swelling and cupping of the 
timber it is recommended that on ground floor slabs where excessive 
moisture could be present apply Bostik Moisture Seal prior to the 
installation of Ultraset. (Refer technical data sheet). 
If the concrete substrate is uneven and requires levelling prior to the 
application of timber flooring Bostik recommend the use of Ultralevel SL.
In an event where the concrete slab has moisture level of 75.5% apply 
Bostik Moisture Seal followed by application of Ultralevel SL.

PRIMING 
Ultraset SF generally does not require priming, except in applications where 
moisture migration may be evident. Bostik Moisture Seal is recommended 
if the moisture content is above 5.5% or 70% relative humidity when tested 
in accordance to Australian Standard AS1884-1985. 

MIXING 
No mixing is required, simply use directly from pail or sausage. 

APPLICATION/PLACING 
Apply a single coat of Ultraset using a 3-4mm "V" notch trowel. 
Evenly spread the Ultraset with a "V" notch trowel and set flooring material 
with enough pressure to ensure full contact between the Ultraset and the 
timber. 

PRECAUTIONS 
• Not recommended as a stand-alone coating for use in sealing horizontal 

decks, patios, driveways or terrace joints where abrasion or physical 
abuse is encountered. 

• Ultraset SF should not be applied over any acrylic primer or sealer
• If Ultraset SF is to be used in conjunction with Ultralevel SL then ensure 

that none of the Ultralevel Primer is left exposed. Ultraset SF will not 
adhere to the Ultralevel Primer, whenever the primer is applied the 
Ultralevel SL must be applied over or the excess primer removed prior to 
the installation of Ultraset SF

• Requires atmospheric moisture to cure properly. It should not be used in 
totally confined or air free spaces. 

Colour                    Brown & Yellow
Appearance            Smooth Paste 
Tack free time         Approx. 4 Hours @ 25°C 50% RH 
Cure system           Moisture 
Specific gravity       1.31 Approx 
Flammability            Non-flammable (contains no solvent) 
Cure Rate                1.5 - 2-5mm / Day
Hardness Shore A    Approx  52
Tensile modulus       2.3 N/mm²
at break
Staining                   No Staining
Full Cure                  Approx 24 Hours
                               Depending on temp. and relative humidity



• Timber flooring systems should be acclimatised to the relevant 
environment to prevent excessive expansion/ shrinkage causing 
failure 
of the floor system. (Refer timber manufacturer's installation 
procedures). 

• Ultraset is not a waterproofing membrane and should not be used 
for waterproofing a substrate.

• Ultraset should not be installed on wet, contaminated or friable 
surfaces

•  Ultraset should not be exposed to water and alcohol before it has 
completely cured.

•  Bostik recommends 9907 solvent or Methylated Spirits for 
cleaning tools, ensure Methylated Spirits or solvents do not come 
into contact with uncured adhesive.

PRE-TESTED ADHESION TO SUBSTRATES 
(P.A.T.S) PROGRAM 
This program is intended to eliminate potential field problems by pre- 
testing Bostik's Ultraset Adhesive with samples of buiIding materials 
on which the adhesive will be applied. Bostik Technical Services are 
available to pre-test any samples of substrate where the specifier/ 
purchaser/ applicator may have doubts on application suitability. The 
tests will aid in determining the proper surface preparation method. 
Following this procedure will remove many of the unknown variables 
that affect field success. Please contact your Bostik Representative 
for further details. 

HEALTH AND SAFETY 

Contains Isocyanates <1%

On contact, uncured adhesive causes irritation. 
Gloves and protective goggles should be worn during application and 
use. 
• Avoid contact with skin, eyes and avoid breathing in vapour 
• Wear protective gloves when using 
• If poisoning occurs contact a doctor or Poisons Information Centre 
• If swallowed, do not induce vomiting. Give a glass of water 
• If skin contact occurs, remove contaminated clothing and wash     

skin thoroughly for a minimum of 15 minutes and see a doctor 
• For further detailed information refer to Material Safety Data Sheet.
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CLEAN UP
Ultraset will take up to six hours (dependent on ambient 
temperature) before initial set commences. Methylated spirits 
can be used to remove excess, this should be done immediately 
for optimum results. 

STORAGE 
Stored in original sealed container under cover in dry conditions. 
Solvent Free Ultraset SFTimber Flooring Adhesive has a shelf life 
of 12 months in original unopened containers if stored between 
5°C and 30°C. 

FIRE 
Ultraset is non-flammable. 

ITEM N    O                                STOCK SIZE COLOUR

265152        15 litre pail                  Solvent Free             Brown   

267740        15 litre pail                  Solvent Free             Yellow  

260738        15 litre pail                  Standard                  Brown   

260711        15 litre pail                  Standard                  Yellow 

262463        600ml sausages          Solvent Free             Brown  

263362         8 litre kit (10.25 kgs)                                    Grey

263370         20 litre kit  (25.6  kgs)                                  Grey

257753        72 Towels per pack/6 packs per carton

ULTRASET

MOISTURE SEAL

ULTRALEVEL SL

HANDI-CLEAN TOWELS

267805        20kg bag                                                    Light Grey
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Bostik ULTRASET OVERLAY 
กาวโพลียูรีเทนสําหรับงานปูพื้นไมที่ตองการความแข็งแรงและยืดหยุนดี

รายละเอียดผลิตภัณฑ 
Bostik Ultraset Overlay Timber Adhesive เปนนวัตกรรมใหมของกาว

โพลียูรีเทนชนิดใชงานไดทันทีโดยไมตองผสมกับสารชนิดใด และมี

คุณสมบัติยืดหยุนดี ซึ่งนอกจากแข็งแรงทนทานแลว เนื้อกาวยังไมยอย

ตัว ทําใหเหมาะสมในการใชงานปูพ้ืนไม, ไมปารเก และระบบการปูพ้ืน

ลอยทกุชนิดที่ตองการแรงยึดสูงสุด 

ชนิดของวัสดุพื้นลางที่เหมาะสมกับการใชงาน 
- คอนกรีต 

- แผนวัสดุที่ใชเปนโครงสรางพื้นสวนลาง 

คุณลักษณะ และประโยชน 
- แข็งแรงทนทาน และยังชวยลดโพรงเล็ก ๆ บนพ้ืนผิวของวัสดุ 

- ไมยอยตัว, ไมติดไฟ 

- มีความยืดหยุน ทําใหพ้ืนไมสามารถขยบัตัวไดบาง โดยไมเกิดการ

แตกหัก เสียหาย 

- ใหแรงยึดติดเบื้องตนสูง 
- มีกลิ่นออน ไมเหม็นรุนแรง 

- ปาด และทาเคลือบไดงาย 

- ประหยัด 

- ใชงานไดเลยทันทโีดยไมตองผสมกบัสารอื่นใดกอนการใชงาน 

- มีคุณสมบัติชวยลดการสะทอนของเสียง 
- เปนผลิตภัณฑที่ทาํและพัฒนาจากประเทศออสเตรเลีย 

- เปนที่แพรหลายและนิยมใชโดยบริษัทผูผลิตและตัวแทนจําหนายไม
พ้ืนและผูติดต้ังพ้ืนชั้นนํา 

การบรรจ ุ

มี 2 ขนาดภาชนะบรรจุ คือ ถังเหลก็บรรจุ 15 ลิตรและแบบ Sausage 

บรรจุ 600 กรัม (600 มล.) 

ปริมาณการใช 

สําหรับการปูพ้ืนไม โดยการปาดดวยเกรียงที่มีรอยบากรูปตัว V ที่ความ

หนา 5 มิลลิเมตร สามารถครอบคลุมพ้ืนที่ไดประมาณ 1.5 ตารางเมตร

ตอลิตร หากปาดดวยเกรียงชนิดเดยีวกันที่มีความหนา 3 มิลลเิมตร 

สามารถทาครอบคลุมพ้ืนที่ไดประมาณ 1.8-2.0 ตารางเมตรตอลิตร 

ปริมาณการใชกาวที่แทจริงขึ้นอยูกบัสภาพของวัสดุเปนปจจยัสําคัญ 

โดยตองพิจารณาถึงเนื้อของวัสดุวามีรูพรุนหรือไม มากนอยเพียงใด 

และองคประกอบรวมถึงความเรียบเนียนของเนือ้วัสดุ 

 

ตารางคุณสมบัติ 

การทดสอบ ผลลัพธที่ได 

สี น้ําตาลและเหลอืง 

คุณลักษณะ ลักษณะขน เนียน 

ชวงเวลาที่สามารถ

ทํางานได 
ประมาณ 4 ชั่วโมงที่ 25°C ความชื้นสัมพัทธ 

50% 

ระบบการแข็งตัวของกาว แข็งตัวดวยการทาํปฏิกิริยากับความชื้นใน

อากาศ 

ความถวงจําเพาะ 1.11 Kg. 

รอยดาง ไมปรากฎ 

ระยะเวลาที่แข็งตัวเต็มที่ ประมาณ 24 ชั่วโมง ขึ้นอยูกับอุณหภูมิและ

ความชื้นสัมพัทธ 

การเตรียมพืน้ผิว 

สําหรับพ้ืนคอนกรีตตองมั่นใจวาพ้ืนผิวสะอาด แหง และอยูในสภาพที่

สมบูรณดี การทําความสะอาดพื้นผิวควรเช็ดและดูดเอาฝุนออกใหหมด 

ควรทดสอบความสมบูรณของพื้นคอนกรีต โดยการเคาะหากพบบริเวณ

ที่กลวงตองแกไขใหสมบูรณกอน 

การทดสอบดูสภาพของหยดน้าํบนผิวคอนกรตี 

การทดสอบสภาพของหยดน้ํา ควรจะทําเพื่อทดสอบผิวของคอนกรีตทุก

ชนิดกอนการใชผลิตภัณฑ Bostik Ultraset Overlay, Moisture Seal 

หรือ Ultralevel ซึ่งการทดสอบ ทําโดยการเทน้ําลงไปเล็กนอยตามจุด

ตาง ๆ ของพื้น เพ่ือเปนการสุมตรวจสภาพพื้นผิวของพื้นคอนกรีต หาก

บริเวณใดก็ตามที่ปรากฏเห็นรอยนนูของผิวน้ํา นั่นเปนการยืนยันไดวา

บนผิวบริเวณนั้นมีสารเคลือบผิว หรือสารยาแนวหรอืสิ่งเจือปนอื่นอยู ใน

กรณีดังกลาว ควรจะปรึกษาตัวแทนของบริษัท Bostik เพ่ือขอคําแนะนํา

สําหรับการตระเตรียมพ้ืนผิวใหเหมาะสมกับการทํางานตอไป 

การทดสอบความชื้นในคอนกรตี 

เพ่ือขจัดปญหาทีมั่กเกิดขึ้นเสมออนัเนื่องมาจากความชื้นในเนื้อ

คอนกรีต และพื้นไมปู จึงควรปฏิบติัตามคําแนะนําดังตอไปนี้ 

- คอนกรีตใหมตองทิ้งไวใหแข็งตัวอยางนอย 28 วัน 

- การทดสอบความชื้นตามมาตรฐานออสเตรเลีย ควรจะตองปฏิบัติ

กับวัสดุที่เปนคอนกรีตทุกชนิด โดยใชมาตรฐาน AS1884 (1985) & 

DR 99463 Pt ½ เพ่ือหาคาความชื้นในเนื้อคอนกรีต 
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- สําหรับการปูพ้ืนชัน้ลางตองทา Bostik Moisture Seal, two part, 

water based, epoxy moisture barrier รวมดวยเสมอ โดยไมตอง

คํานึงวาจะเปนคอนกรีตเกาหรือใหม หรือปริมาณความชื้นใด ๆ  

ระดับพื้นผิวของคอนกรีต 

ตรวจสอบระดับพ้ืนคอนกรีตที่จะทาํการปูพ้ืน เพ่ือใหม่ันใจวาตรงตาม

มาตรฐาน AS1884 (1985) & DR 99463 Pt ½ หากจําเปนตองทําการ

ปรับระดับพ้ืน ควรเลือกใชสนิคา Bostik Ultralevel ชนิดที่เปน self-

leveling cementitious กอนเริ่มตนการทํางาน 

แผนปูพื้น 

แผนที่ใชในงานปพ้ืูนทุกชนิดควรจะขัดใหเรียบ หากมีกาว, น้ํามัน หรือ

สิ่งปนเปอนอื่น ๆ อยู ตองทําการกําจัดออกไปกอนแลวจึงกวาดหรือดูด

เอาผงหรอืฝุนละอองออกไป เพ่ือใหม่ันใจวาพ้ืนผิวสวนที่จะทากาว

สะอาด ปราศจากฝุนละอองอยางแทจริง 

วิธีการปูพืน้ 

กอนที่จะทากาว Bostik Ultraset Overlay Timber Flooring หรือสินคา

ชนิดอื่น ๆ ที่ใชรวมดวย ตองมั่นใจวาทานไดอาน Technical Data 

Sheet จนเขาใจขัน้ตอนการทํางานอยางแทจริง  

ขนาดของเกรียง 

สําหรับเกรียงทีจ่ะใชปาดกาว Bostik Ultraset Overlay ควรเปนเกรียง

ชนิดที่มีรอยบากรปูตัว V ขนาด 5 มม. ปาดกาวใหทั่ว เพ่ือใหม่ันใจวา

กาวจะสัมผัสถูกสวนที่เปนพ้ืนดานลาง และแผนไมปูพ้ืนอยางทั่วถงึ 

วิธีการใชงาน 

ทากาว Bostik Ultraset Overlay โดยใชเกรียงชนิดที่มีรอยบากรูปตัว V 

บนพ้ืนผิวที่ไดตระเตรียมไวแลวอยางทั่วถึง ทั้งบริเวณพื้นผิวที่จะปู 

จากนั้นจึงวางแผนไมปูพ้ืนลงในขณะที่กาวยังเปยกอยู และตองมั่นใจวา

แผนไมที่ปู ตองสมัผัสถูกเนือ้ของกาว Bostik Ultraset Overlay อยาง

เต็มที่ จนกระทั่งเนื้อกาวแข็งตัวดี (ประมาณ 24 ชั่วโมง ที่อณุหภูมิ 

25°C และความชื้นสัมพัทธ 50%) ซึ่งวิธีการที่จะทําใหแนใจวาแผนไมปู

พ้ืนสัมผัสกับเนื้อของกาวไดดีสมบูรณแบบ คือควรจะกดทับดวยน้ําหนัก

ใหทั่วพ้ืนผิวที่ปู จนกระทั่งกาวแข็งตัวเต็มที่ ซึ่งถาหากแผนปูพ้ืนไมได

สัมผัสกับกาวเต็มที่ จะเกิดปญหาการโปงนูนของพื้นผิวตามบริเวณตาง 

ๆ ซึ่งถาเกิดเหตุการณนี้ขึ้น จําเปนจะตองใช Bostik Hardwood Repair 

Kit เขาชวย ซึ่งทานสามารถติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมไดจากตัวแทนของ

บริษัท Bostik 

ขอควรระวังและขอจํากัด 
- อยาใชสินคาหรือระบบการทํางานแบบอื่นที่ไมไดระบุโดย Bostik 

- ไมควรใชงานในสถานที่แคบจํากัด ซึ่งไมมีความชื้นหรือมีนอยมาก 

- หามไมใหใชสารทําละลายเพื่อทําใหกาวเหลว 

- ตองไมใหกาวสัมผัสถูกน้ํา หรือสารที่มีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบ

หลักในชวงที่กาวกําลังแข็งตัว 

- ไมควรทากาวที่อุณหภูมิตํ่ากวา 5°C 

- หามไมใหใชกาวทาทับบน acrylic primer หรือ primer ชนดิที่มี 

polymer เปนสวนประกอบหลักรวมทั้งสารเคลือบผวิอื่น ๆ  

- ถาใชงาน Ultraset Overlay รวมกับ Ultralevel SL ตองมั่นใจวาไม

มีสวนของ Ultralevel Primer เล็ดลอดออกมาสัมผสัถูกกบัเนือ้กาว 

เพราะการสัมผัสถูกโดยตรงจะมีผลให Ultraset Overlay สูญเสีย

คุณสมบัติของความเปนกาวไป 

- อยาทากาวในขณะที่คอนกรีตยังไมแข็งตัวเต็มที ่

- หามไมใหใช Ultraset Overlay เปนฟลมกันน้ําหรือตัวกันความชื้น 

P.A.T.S. (การทดสอบเบือ้งตนบนพืน้ผิวของวตัถุ) 

บริษัท Bostik ขอเสนอบริการนี้เพ่ือขจัดปญหาอันอาจเกิดขึ้นจากการใช

งาน โดยการทดสอบประสิทธิภาพของกาว Ultraset Overlay กับ

ตัวอยางของวัสดุที่จะใชงานจริง บริการนี้สําหรับงานโครงการใหญ ๆ 

เพ่ือชวยทดสอบหาวิธีการตระเตรียมพ้ืนผิววัสดุใหถูกตองเหมาะสม 

เพ่ือใหไดประสิทธิภาพของการทํางานสูงสุด ขอมูลเพ่ิมเติมสามารถ

ปรึกษาไดกับตัวแทนบริษัท Bostik 

สุขภาพและความปลอดภัย 

หากสัมผัสถกูในขณะที่กาวยังไมแขง็ตัว อาจเกิดการระคายเคืองได 

ระหวางการทํางานควรสวมถุงมือและหนากากกันสารพิษ และควร

ปฏิบัติดังนี้ 

- หลีกเลีย่งการสัมผัสทางผิวหนัง, ตา และการสูดดมไอระเหย 

- สวมถุงมือในขณะผสมและใชงาน 

- เมื่อมีสารพิษเกิดขึ้นตองรีบปรึกษาแพทย หรือศูนยพิษวิทยา 

- หากกลืนผลิตภัณฑเขาไป หามทําใหอาเจียน ควรดื่มน้ํา 1 แกว 

- หากสัมผัสถกูผิวหนัง ใหถอดเสื้อผาที่สวมใสออก แลวลางดวยน้ํา

เปนเวลาอยางนอย 15 นาที แลวจึงไปพบแพทย 

การทําความสะอาด 

สามารถใช Bostik 9907 หรือสารตัวทําละลายอื่น ๆ ในทองตลาด เชน 

ทินเนอร, น้ํามันสน ในการทําความสะอาดเกรียง และอุปกรณอื่น ๆ 

ทันทีที่เลิกงาน เพ่ือลางเอากาวสวนที่เหลือติดคางอยูออก และหาก

ตองการเช็ดกาวทีย่ังไมแข็งตัวออกจากพื้นผิววัสดุ กส็ามารถทําไดโดย

ใชผาแหงและสะอาดชุบสารดังกลาวคอย ๆ เช็ดกาวสวนเกินออกไป 

การเก็บรักษาและอายุผลิตภัณฑ 

ควรเก็บที่อุณหภมิู 5°C ถึง 30°C อายุการใชงานในภาชนะเดิมที่ยังไม

มีการเปดใชประมาณ 12 เดือน นบัจากวันผลิต 

การติดไฟ 
ผลิตภัณฑนี้ไมติดไฟ 


	1: 1: 1: 
	Page 2

