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Sikadur® -52TH  (former Sikadur® -752RT)
อีพ็อกซี่สําหรับงานอัดฉีดชนิด 2 สวนผสม

มาตรฐาน คุณสมบัติเทียบเทา ASTM C 881-78 ประเภท I, เกรด 1  คลาส B+C

การใชงาน Sikadur® -52TH (ซิกาดัวร -52ทีเอช) เหมาะกับงานที่ตองการซอมแซมรอยแตก
รอยแยกอุดตามโพรงตาง ๆ รอยแตกราวในชิ้นงานโครงสราง  เชน  งานเสา คาน
งานฐานรากดาดฟาและงานโครงสรางที่รับแรงดันไมเพียงแตจะชวยกันไมใหน้ําซึม
ผานรอยราว Sikadur® -52TH ยังชวยผสานคอนกรีตใหเปนเน้ือเดียวกัน

คุณประโยชน Sikadur® -52TH เปนของเหลวที่มีคุณสมบัติในการแทรกซึมสูง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ
ในดาน การยึดเกาะนอกจากนี้แลวยังใหคุณประโยชนอื่นๆ อีกดังน้ี
 เหมาะที่จะใชกับผิวที่ชื้นและแหง
 ใชงานไดแมในชวงอุณหภูมิตํ่าๆ
 ไมเกิดการหดตัวเมื่อแหงและแข็งตัว
 ใหคากําลังทางกลและแรงยึดเกาะสูง

ขั้นตอนการใชงาน สามารถใชงานไดหลากหลาย  ตลอดจนเครือ่งมอือปุกรณทีใ่ชทํางานกแ็ตกตาง กนัไป
ตามลักษณะความเสียหายของคอนกรตี โดยปกติจะใชในงานอดัฉีดซอมรอยแตกราว
ของคอนกรีต (หากตองการขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอฝายบริการเทคนิคของบริษัทฯ
เพื่อขอคําแนะนํา ซึ่งจะทําใหทานประหยัดคาใชจายและเวลาอีกท้ังไดผลงานที่มี
คุณภาพ)

ขอแนะนําเพิ่มเติม  ความกวางสูงสุดของรอยแตกราวท่ีควรทําการอัดฉีด  คือ  5  มม.
 อายุต่ําสุดของเนื้อคอนกรีตใหมที่จะใชผลิตภัณฑนี้ไดอยูท่ี  3-6  สัปดาห
หมายเหต ุ   เพือ่ใหไดคณุสมบัตติาง ๆ ของผลิตภัณฑดงัทีร่ะบุไวในเอกสารนีโ้ปรดผสม
สวนผสมทั้ง  2  สวน  ตามอัตราสวนที่กําหนดไวโดยเครงครัด

คุณลักษณะ เปนอีพ็อกซี่เรซิ่นที่มีความหนืดต่ําท่ีใหคากําลังอัดสูง ปราศจากสารทําละลาย
ประกอบดวยสวนผสม 2 สวน เมื่อผสมท้ังสองสวนเขาดวยกัน จะไดผลิตภัณฑท่ี
เหมาะกับการอัดฉีดเขาไปตามรูโพรง  หรือรอยแตกในเนื้อคอนกรีตและเมื่อแหง

. แข็งตัว ก็จะกลายเปนวัสดุที่แข็งและใหกําลังสูง
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คารับแรงดึง (Tensile  Strength) 20-25 นิวตัน / ตารางมิลลิเมตร
คาแรงยึดเกาะ ตอคอนกรีต  3-4  นิวตัน / ตร.มม.   ( คอนกรีตแตกกอน )
(Bond Strength) ตอเหล็ก  10-15 นิวตัน / ตร.มม.  (เหล็กผานการขัดหยาบดวยการพนทราย)

(ทดสอบที่อุณหภูมิ 35OC ความชื้นสัมพทัธ  65% อายุ  10 วัน)
การเก็บรักษา เก็บไดระหวางชวงอุณหภูมิ   + 5 oC  ถึง  +40 oC
อายุการเก็บ เก็บไดนาน 12 เดือน ในภาชนะปดสนิท  และเก็บภายใตเงื่อนไขที่กําหนด
ขนาดบรรจุ 2  กก. / ชุด

ขอมูลเชิงเทคนิค

สี ใสออกเหลือง
ความหนาแนน 1.1  กก./ลิตร
ความขนเหลว ณ อุณหภูมิ  20oC  วัดได  290  เซนติพอยส
(Viscosity) ณ อุณหภูมิ  30oC  วัดได  130  เซนติพอยส
อัตราสวนผสม อัตราสวนการผสมโดยน้ําหนักและโดยปริมาตร

สวนผสม  A :  สวนผสม B = 2 : 1
ระยะเวลาทํางาน  (Potlife) ชวงเวลาที่สวนผสม A  ผสมกับ B แลวเริ่มแข็งตัว จะแปรเปล่ียนตามชนิดและอุณหภูมิ

ขณะนั้นดังนี้

อุณหภูมิ OC R.T. (2 กก.)
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โทร :  +66 3821 4270-85
แฟกซ : +66 3821 4286
E-mail : sikathai@th.sika.com
Website : http//www.sika.co.th

บริษทั ซิกา (ประเทศไทย) จํากัด
สํานักงานใหญ และโรงงาน
700/37 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง เฟส 2
กม. 57 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตําหร ุอ.เมอืง
ชลบุรี 20000

ขอมูลที่ระบุในที่นี้  และขอเสนอแนะใด ๆ  เปนขอมลูที่ใหโดยอางองิจากความรู  และประสบการณปจจุบันของผลิตภัณฑตาง ๆ  ของ Sika โดยจะตองมีการจัดเก็บ ขนยายอยางเหมาะสม
และใชงานภายใตสภาวะปกติตามคําแนะนําของ Sika ซึ่ งในการใชงานจริงอาจมีความแตกตางของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดลอมจริงที่หนางาน ทาง Sika จึงไมสามารถ
รับรองประสิทธิภาพ  หรือความเหมาะสมในการใช งานใหตรงตามวัตถุประสงคบางประการได  และจะไมมีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใด ๆ ตอขอมูลที่ ได ให ไวนี้
หรือจากคําแนะนําที่ใหไวเปนลายลักษณอกัษร หรือจากการใหคําปรึกษาใด ๆ ผูใชงานผลิตภัณฑนี้ จะตองทําการทดสอบความเหมาะสมในการนําไปใชงานตามวัตถุประสงค อีกทั้ง
Sika ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ี ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑของบริษัทฯ ทั้ งนี้  การใช งานผลิตภัณฑของ Sika จะตองไม เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ของบุคคลที่ สาม
คําส่ังซื้อทั้ งหมดอยูภายใตเงื่อนไขการขาย และการจัดสงของ Sika ฉบับลาสุด ผู ใชงานจะตองอางถึงขอมูลทางดานเทคนิคของผลิตภัณฑที่ เกี่ ยวของฉบับลาสุด ซึ่ ง Sika
จะสงเอกสารขอมูลผลิตภัณฑดังกลาวตามที่ผูใชงานรองขอ


