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Sikafloor

®

-3 QuartzTop

(former Chapdur Plus)

วัสดุเพิม่ ความแกรงผิวชนิดผสมสารประกอบ
คุณลักษณะ

Construction

การใชงาน

คุณประโยชน

Sikafloor® -3 QuartzTop เปนวัสดุผสมพรอมใชงาน เพื่อเพิ่มความแกรง

ที่ผิวคอนกรีต ประกอบดวยทรายคละคัดพิเศษ, ซีเมนต, สารเพิ่มคุณสมบัติ
ประเภท ลดน้ําและผงสี
 Sikafloor® -3 QuartzTop จะฝงตัวและเปนเนื้อเดียวกันกับพื้นผิวคอนกรีต
ดวยการหวานโปรยบนคอนกรีตสด และทําการบดอัด-ขัดผิวดวยเกรียงฉาบ
หรือเครื่องขัดชนิดตางๆ ซึ่งทําใหไดพื้นผิวที่ราบเรียบและแข็งแกรง
 เหมาะกับพื้นที่โลง อาทิเชน คลังสินคา, พื้นโรงงาน, ศูนยกระจายสินคา,
พื้นที่สาธารณะ, ภัตตาคาร และพิพิธภัณฑ










การทดสอบ

ใบรับรอง/มาตรฐาน

ทนทานตอการเสี ยดสี สูง
ทนตอแรงกระแทก
ราคาย อมเยาว
ลดการเกิ ดฝุ น
ทําความสะอาดงาย
เพิ่มความทนทานตอน้ํามัน และจาระบี
คุ ณภาพคงที่ จากโรงงานผลิ ต
มีสีใหเลือก
ไมตองเพิ่มเสนใยเสริมแรงในคอนกรีต

ตรงตามมาตราฐานของประเทศอังกฤษ BS 8204

ขอมูลของผลิตภัณฑ
ลักษณะ
รูปลักษณ/สี

เปนผงวัสดุสีเทา (ใกลเคียงสีคอนกรีต), สีอื่นๆ

ขนาดบรรจุ

25 กิโลกรัมตอถุง

®
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สถานที่จัดเก็บ
สภาพการเก็บรักษา
อายุผลิตภัณฑ

12 เดือน นับจากวันผลิต อยูในถุงบรรจุที่ปดสนิท ในที่แหงอุณหภูมิระหวาง 5oซ และ
30oซ

คุณสมบัติทางกล
การตานทานการขูดขีด

คลาส "AR2" ทนทานการขูดขีดสูง

รายละเอียดของผลิตภัณฑ
การใชงาน
ปริมาณการใช

~ 5 กิโลกรัมตอตารางเมตร

คุ ณภาพคอนกรีต

<มาตรฐาน BS 8204>

คอนกรีตที่ใชตองมีคุณภาพสม่ําเสมอ คาการยุบตัวที่ 75 มม. ถึง 110 มม. จะได
ผลงานที่ดีที่สุด ซึ่งคอนกรีตตองมีอัตราสวนการใชน้ํา/ซีเมนต ต่ําสุดเพื่อใหไดความ
แข็งแรงสูง
คาการรับกําลังต่ําสุด 25 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร
แนะนําใหใชน้ํายาผสมคอนกรีต Sikament หรือ Sika ViscoCrete เพื่อใหไดคุณภาพ
ที่ดีที่สุด

ขอกําหนดการใชงาน
สภาพหนางาน/ขอกําหนด
อุณหภูมิของพื้นผิว

ต่ําสุด +5oซ / สูงสุด 35oซ

อุณหภูมิ ของอากาศ

ต่ําสุด +5oซ / สูงสุด 35oซ

คาความชื้นสัมพัทธ

ต่ําสุด 30% r.h. / สูงสุด 98% r.h.

คําแนะนําการใชงาน
วิธีการใชงาน/เครื่องมือ

เครื่องพนอัตโนมัติที่เชื่อมตอกับเครื่องปูคอนกรีต :
หวานโปรย Sikafloor® -3 QuartzTop ใหทั่วทันที 5กก./ตรม2 หลังจากเทปาด
คอนกรีต
ทํางานดวยมือ :
ยอมใหผิวหนาคอนกรีตมีน้ําเยิ้มไดบาง หวานโปรย Sikafloor® -3 QuartzTop
บนคอนกรีตใหทั่วโดยแบงการทํางานเปน 2 ครั้ง (ครั้งแรก : 3 กก./ตรม.2; ครั้งที่สอง :
2 กก./ตรม.2)
ตองดูแลใสใจการหวานโปรยใหสม่ําเสมอโดยหวานโปรยใหไกลกวา ระยะ 2 เมตร
จากจุดที่ยืน
ทํางานดวยเครื่องบดอัด :
หวานโปรยครั้งแรก และตามดวยครั้งที่สองตอเนื่องไปทันทีดวยปริมาณที่กําหนดให
ใชงานของ Sikafloor® -3 QuartzTop
Sikafloor® -3 QuartzTop เมื่อใชงานจะทําใหผิวหนาคอนกรีตแข็ง แกรงขึ้น

ควร

ระมัดระวัง การทํางานในชวงรอยตอของคอนกรีต
การทํางานในขั้ นตอนทายสุด ควรเก็บความเรียบรอยดวยเกรียงฉาบเรียบอีกครั้ง
รอยตอ :
หลังทําการขัดเสร็จสิ้น และสรางรอยตอบนคอนกรีต ใหทําความสะอาดทันที และอุด
รอยตอดวย Sikaflex วัสดุยาแนวรอยตอ
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ขอควรระวังในการใชงาน/
ขอสังเกต

การใชงานผลิตภัณฑดั งกลาวตองหลีกเลี่ ยงทํางานในขณะมี ลมกรรโชกรุนแรง
คุณภาพของคอนกรีตและปริมาณน้ําที่ใชอาจสงผลใหสีของผลิตภัณฑเปลี่ยนแปลง
ไดสีอาจเปลี่ยนไปเนื่องจากระยะเวลาการแหงตัวยาวนานออกไป
ประสบการณ การทํางานมีผลตอความสม่ําเสมอของสี ของวัสดุเพิ่มความแกรงผิว
การทํางาน ในขณะคาความชื้นสัมพัทธคอนขางต่ําอาจกอใหเกิดคราบเคลือบบนผิว
คอนกรีตได
การทํางานในขณะค าความชื้ นสั มพั ทธ ค อนข างสู งอาจส งผลให เกิ ดมี น้ํา เยิ้ มบนผิ ว
คอนกรีต, ทําใหการบมตัวชาลงมีผลตอการแข็งตัวและการทํางานอาจชาออกไป
พื้นผิวที่ขรุขระจะทําใหสารเคมีชนิดตางๆเกิดการแทรกซึมไดงาย

รายละเอียดการบม
วิธีการบม

ควรทําการบม และเคลือบผิว Sikafloor® -3 QuartzTop ทันทีหลังทํางานขัดเสร็จ
ดวย Sikafloor® -ProSeal -22

ระยะเวลาการใชงาน
อุณหภูมิที่พ้ืนผิว
สามารถเดิ นได
ใชงานไดเต็มที่

+10oซ
18 ชัว่ โมง
10 วัน

+20oซ
12 ชัว่ โมง
7 วัน

+30oซ
8 ชัว่ โมง
5 วัน

คุณสมบัติดังกล าวที่ระบุในตารางขึ้ นอยูกับคาการรับกําลังอัดของคอนกรีตที่ ไดออก
แบบไว และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาจมีผลกระทบเชนกัน
สุขภาพและความปลอดภัย
เกณฑการปองกัน

ปฎิบัติตามกฎพื้นฐานใหถูกสุขอนามัย ไดแก การสวมถุงมือ แวนตา และชุดที่รัดกุม
เพื่ อ ความปลอดภั ย เปลี่ ย นเสื้ อผ า ที่ สกปรก และล า งมื อ ให ส ะอาดทุ ก ครั้ งก อ น
รับประทานอาหาร และหลังเสร็จงาน
สังเกตปายคําแนะนําบนฉลากที่ภาชนะบรรจุ และปฎิบัติตามเพื่ อสุ ขภาพและความ
ปลอดภัย

ขอควรระวัง

ขอมูลทางเทคนิคทั้ งหมดในเอกสารขอมูลของผลิตภัณฑที่ไดจากการทดสอบในหอง
ปฏิบัติการ ขอมูลจริงที่พบไดอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการณที่เปลี่ยนไป
วัสดุที่เหลือใชตองกําจัดทิ้งตามขอกําหนดความปลอดภัยรวมถึงวัสดุที่ใชงานแลว
รายละเอี ยดของข อกําหนดทางสุขภาพ และความปลอดภั ย พร อมกั บข อควรระวั ง
ของวัสดุ ไดแก ทางกายภาพ ความเปนพิษ และขอมูลทางนิเวศนวิทยา สามารถหา
ดูไดจากเอกสารความปลอดภัยของวัสดุ
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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