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SikaProof ® Membrane
วัสดุกนั ซึมประเภทบิทเู มนยืดหยุน สูง ชนิดทาเคลือบสวนผสมเดียว
คุณลักษณะ

Construction

การใชงาน

คุณประโยชน

ปริมาณการใช / ความหนา

คําแนะนําการใชงาน
การเตรียมพื้นผิว
การรองพื้น
วิธีการทํางาน

SikaProof® Membrane เปนวัสดุกันซึมประเภทบิทูเมนดัดแปลงที่มีความยืดหยุน

สูง เปนสวนผสมเดียวชนิดทาเคลือบ
 กั นซึมโครงสร า งใตดิ น
 กันซึม หลัง คา ดาดฟา
 กันซึมหลังคาอุโมงคใต ดิน

ใชงานง ายเพราะมี สวนผสมเดี ยว
 ใชง านด วยการใชแปรงทาหรือใชลูกกลิ้ ง
 บ มตั ว เร็ว ใหค วามยืด หยุ นสู ง
 กั นซึ มสํา หรับ โครงสร า งเก าและใหม
 ค า โมดู ลั สต่ํา
 ไม มี ส ว นผสมของสารละลาย
 ใชงานกับพื้นผิวคอนกรีตที่ มีความชื้นได
ปริมาณการใชความหนาขึ้นอยูกับประเภทของโครงสราง ซึ่งโดยทั่วไปจะทาเคลือบ
ประมาณ 3 - 4 ชั้น โดยที่ความหนาของแตละชั้นประมาณ 0.36 มิลลิเมตร
ที่ปริมาณการใช 0.6 ลิตร / ตารางเมตร / ชั้น


พื้นผิวคอนกรีตตองสะอาด แนนปราศจากเศษสิ่งสกปรกตาง ๆ เชน จารบี
น้ํายาบมคอนกรีตประเภทแวกซ น้ํามัน ฝุนและฝาน้ําปูน
ทารองพื้นดวยการนํา SikaProof® Membrane 1 สวนผสมกับน้ํา 2 สวน
ทาที่ผิวคอนกรีตที่เตรียมไว ทิ้งใหแหง ปริมาณการใชสําหรับการทารองพื้น
ประมาณ 0.2 ลิตร / ตารางเมตร (ยังไมละลายน้ํา)
ระบบกันซึมหลังคา ดาดฟาคอนกรีต
 ทาชัน
้ ที่ 1 ของ SikaProof® Membrane
ลงไปบนชั้นรองพื้นที่ทิ้งใหแหงแลวโดย ปริมาณการใชประมาณ 0.6 ลิตร/
ตารางเมตรแลวทิ้งใหแหงจากนั้นทาชั้นที่ 2 ลงไปดวยปริมาณการใชเทากัน
แลวทิ้งใหแหง
 ปูแผนใยแกว Sika® Glass Fabric ลงไปบนชั้นที่ 2 ขณะที่ยังเหนียวอยู
 ทาชั้นที่ 3 ลงไปบนแผนใยแกวดวยปริมาณการใช 0.6 ลิตร / ตารางเมตร
แลวทิ้งใหแหง
 ทาชั้นที่ 4 ซึ่งเปนชั้นสุดทายลงไปดวยปริมาณการใช 0.6 ลิตร / ตารางเมตร
แลวทิ้งใหแหง
 ความหนาทั้งหมดของ SikaProof® Membrane ไมควรนอยกวา 1.5
มิลลิเมตร ในกรณีที่ไมมีการทา Topping ใหทา Sika® UV Protection 2
ชั้นลงไปบน SikaProof® Membrane เพื่อปองกันแสงอุลตราไวโอเลต
ความรอนและสภาวะ อากาศตาง ๆ
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ระบบกันซึมทั่วไป
ระบบกันซึมทั่วไปจะประกอบดวย
 ชั้นรองพื้น โดยใช SikaProof® Membrane 1 สวน ผสมน้ํา 2 สวน
โดยปริมาณการใช 0.2 ลิตร / ตารางเมตร (ยังไมละลายน้ํา)
 SikaProof® Membrane 3 ชั้นโดยปริมาณการใชแตละชั้นประมาณ 0.6 ลิตร/
ตารางเมตรตอชั้น โดยที่แตละชั้นตองรอใหแหงกอน
การปฏิบัติกรณีของพื้นผิวแตกราวและรอยตอกอสราง
 แนะนําใหใชวัสดุยาแนวเชน Igas Black หรือ Sikaflex ในการปดรอยแตกราว
หรือรอยตอกอสรางกอนที่จะทา Sika GlassFabric ปูตรงรอยแตกราว
หรือรอยตอเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
การปองกันระบบกันซึม
 In Topping (ซีเมนต / ทราย) ความหนาประมาณ 30 มิลลิเมตรลงไปบน
SikaProof® Membrane ถาพื้นที่บริเวณนั้นมีการใชงานหนัก

ขอมูลเชิงเทคนิค

สี
ความหนาแนน
ปริมาณของแข็งในสวนผสม
ระยะเวลาแหงตัว

ดํา (เมื่อแหงแลว)
1 กก. / ลิตร
60%
ผิวแหงประมาณ 30 นาที

สําหรับความหนา 0.6 มิลลิเมตร ฟลมแหงประมาณ 2 ชั่วโมง
ที่เปนฟลม เปยก (ที่อุณหภูมิ 30O C/80% R.H.)
คารับกําลังดึงที่ 21วัน
(ASTM D-2240)

ประมาณ 1 นิวตัน / ตารางมิลลิเมตร

การยืดมากสุดเมื่อเริ่มขาด
(ASTM D-412)

ประมาณ 600%

การเก็บรักษา

เก็บในที่แหงอุณหภูมิประมาณ 5OC ถึง 40OC

อายุการเก็บ

ประมาณ 6 เดือน ในภาชนะบรรจุเดิมที่ปดสนิท

ขนาดบรรจุ

20 กก./ ถัง

การปดรอยแตกราว
(ทดสอบที่อุณหภูมิ -1OC)

ความกวางของรอยแตกราวไมเกิน 1.5 มิลลิเมตร
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การปองกันแสง / ความรอน

ใช

SikaProof® Membrane

การขนสงและความปลอดภัย

ขอจํากัด

ซึ่ งเป นสารประเภทอะคริ ลิ คส วนผสมเดี ยวทาเคลือบ
เพื่อปองกันแสง UV และสภาวะอากาศตาง ๆ

Sika® UV Protection

เปนผลิตภัณฑที่ไมเปนอันตราย ในกรณีที่สมั ผัสกับนัยนตา
ใหรีบลางออกดวยน้ําสะอาดทันที แลวรีบไปพบแพทย สําหรับหลังการใชงานใหทํา
ความสะอาดมือ และเครื่องมือดวยน้ํา ในขณะที่ผลิตภัณฑยังไมแหง แตถาผลิตภัณฑ
เกิดการแหงตัวแลว ใหทําความสะอาดดวยตัวทําละลายชนิดเขมขัน
SikaProof® Membrane





ไมควรใช SikaProof® Membrane ในพื้นที่ ที่มีการใชงานหนัก
ไมใชสารละลายในการทําใหเจือจาง
อุณหภูมิขณะทํางานอยูระหวาง +5OC ถึง +50OC

ขอมูลที่ระบุในที่นี้ และขอเสนอแนะใด ๆ เปนขอมูลที่ใหโดยอางอิงจากความรู และประสบการณปจจุบันของผลิตภัณฑตาง ๆ ของ Sika โดยจะตองมีการจัดเก็บ ขนยายอยางเหมาะสม
และใช งานภายใต สภาวะปกติ ตามคําแนะนําของ Sika ซึ่ งในการใช งานจริ งอาจมี ความแตกต างของวั สดุ พื้ น ผิ ว และสภาพแวดล อมจริ งที่ หน างาน ทาง Sika จึ งไม สามารถ
รั บ รองประสิ ท ธิ ภาพ หรื อความเหมาะสมในการใช ง านให ตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค บ างประการได และจะไม มี ก ารรั บ ผิ ด ชอบในทางกฎหมายใด ๆ ต อ ข อมู ลที่ ได ใ ห ไว นี้
หรือจากคําแนะนําที่ใหไวเปนลายลักษณอกั ษร หรือจากการใหคําปรึกษาใด ๆ ผูใชงานผลิตภัณฑนี้ จะตองทําการทดสอบความเหมาะสมในการนําไปใชงานตามวัตถุประสงค อีกทั้ง
Sika ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงคุ ณ สมบั ติ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ ข องบริ ษั ท ฯ ทั้ งนี้ การใช ง านผลิ ต ภั ณ ฑ ของ Sika จะต อ งไม เ ป น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ของบุ ค คลที่ สาม
คําสั่ งซื้ อทั้ งหมดอยู ภายใต เ งื่ อนไขการขาย และการจั ดส งของ Sika ฉบั บล า สุ ด ผู ใช งานจะต องอ า งถึ งข อมู ลทางด านเทคนิ คของผลิ ตภั ณ ฑ ที่ เกี่ ยวข องฉบั บล าสุ ด ซึ่ ง Sika
จะสงเอกสารขอมูลผลิตภัณฑดังกลาวตามที่ผูใชงานรองขอ

บริษทั ซิกา (ประเทศไทย) จํากัด

สํานักงานใหญ และโรงงาน
700/37 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง เฟส 2
กม. 57 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตําหรุ อ.เมือง
ชลบุรี 20000

โทร : +66 3821 4270-85
แฟกซ : +66 3821 4286
E-mail : sikathai@th.sika.com
Website : http//www.sika.co.th
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