
Properties Unit Test Method
Specification of

150SW
Specification of

500SW

Specification of

BSSW

Density @ 15  �C g / cm3 ASTM D 4052 Report Report Report

Density @ 60  �C g / cm3 ASTM D 4052 Report

Color, ASTM - ASTM D 1500 2.0 Max 3.0 Max 4.0 Max

Kinematic Viscosity @ 100  �C cSt ASTM D 445 2.5 - 4.5 6.0 - 9.0 15.0 - 20.0

Oil Content % wt ASTM D 721 20 Max 20 Max 10 Max

Flash Point, COC  �C ASTM D 92 180 Min 220 Min 250 Min

Total Nitrogen wppm ASTM D 5762 25 Max 50 Max 100 Max

Sulphur Content % wt ASTM D 4294 0.25 Max 0.5 Max 1.0 Max

Drop Melting Point  �C ASTM D 127 Report Report Report

เมือ่พดูถงึขีผ้ึง้ทกุคนคงจะนกึถงึขีผ้ึง้ทัว่ไปทีเ่รำรูจ้กักนั ซึง่โดยมำกเกดิขึน้เอง

ตำมธรรมชำติ แต่หลำยคนคงจะไม่ทรำบว่ำ ขี้ผึ้งยังสำมำรถผลิตได้จำก

กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรมน�้ำมัน ซึ่งเรำเรียกว่ำ ขี้ผึ้งอุตสำหกรรม ขี้ผึ้ง

อตุสำหกรรมเป็นไขผลกึทีเ่ป็นผลพลอยได้จำกกำรผลติน�ำ้มนัหล่อลืน่พืน้ฐำน 

มีลักษณะเหมือนขี้ผึ้งธรรมชำติทั่วไปแต่จะมีส ่วนผสมของน�้ำมันอยู ่                       

ขี้ผึ้งอุตสำหกรรมสำมำรถน�ำมำใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตสินค้ำอุปโภค-

บริโภคได้มำกมำยหลำยอย่ำง นับตั้งแต่ เทียนไข, น�้ำยำขัดเงำ, ดินสอสี, ดิน

น�ำ้มนั, ตวัประสำนในกำรผลติไม้อดั, สำรเคลอืบภำชนะกระดำษและโลหะ, กำว            

รวมไปถึงสิ่งที่เรำอำจจะคำดไม่ถึง เช่น หมำกฝรั่ง และเครื่องส�ำอำง

IRPC ภูมิใจน�ำเสนอขี้ผึ้งอุตสำหกรรมชั้นคุณภำพทั้งสิ้น 3 เกรด ได้แก่

150SW 
ขีผ้ึง้อตุสำหกรรมตวัเบำเหมำะอย่ำงยิง่ส�ำหรบัใช้ในกำรผลติ พำรำฟินแวกซ์ที่

นุ่มและมีสีอ่อน และไมโครคริสตำไลน์แวกซ์ซึ่งมีเนื้อละเอียดและสีเข้มกว่ำ

500SW 

ด้วยควำมหนดือยูใ่นระดบัปำนกลำง จงึเหมำะส�ำหรบัน�ำไปใช้ในกำรผลติไมโคร

คริสตำไลน์แวกซ์ และใช้ในอุตสำหกรรมตัวประสำนในกำรผลิตไม้อัด

BSSW
ขี้ผึ้งอุตสำหกรรมที่มีควำมหนืดสูงสุด เหมำะส�ำหรับกำรใช้ในอุตสำหกรรม

เคลือบพื้นผิวที่ต้องรับแรงเสียดทำนสูง เช่น พื้นสนำมแข่งม้ำ

When stated about wax, anyone would be thinking of candle, 

wax one form of the natural wax. However, someone may not 

know that wax can be produced from a refinery. We called this 

a Petroleum Wax or Slack Wax. Slack Wax is a by-product from 

the production of base oil, which can be used in manufacturing 

goods and household products such as candles, polisher, 

crayon, clay, cosmetics, particle board emulsion, adhesive, or 

even cosmetics and chewing gums.

IRPC offers top quality Slack Wax, including 3 grades.

150SW 

This is a lightest grade of Slack Wax suitable for paraffin                  

production which is light-colored and micro-crystalline-wax 

which is darker. 

500SW 

This grade of Slack Wax has viscosity in the medium range. It’s 

suitable for micro-crystalline-wax production which is one of 

the most important materials in manufacturing particle board.

BSSW
The highest viscosity grade, suitable for coating surface which 

require to endure high friction such as racecourse.

ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งอุตสำหกรรม
Slack Wax

Specification of Slack Wax


