
Product Data Sheet
Version 18/10/04

Co
ns

tr
uc

tio
n

Sikafloor® -3 QuartzTop (former Chapdur Plus)

วสัดุเพิม่ความแกรงผิวชนิดผสมสารประกอบ

คุณลักษณะ Sikafloor® -3 QuartzTop เปนวัสดุผสมพรอมใชงาน เพื่อเพิ่มความแกรง
ที่ผิวคอนกรีต ประกอบดวยทรายคละคัดพิเศษ, ซีเมนต, สารเพิ่มคุณสมบัติ
ประเภท ลดน้ําและผงสี

ขอมลูของผลติภณัฑ
ลกัษณะ
รปูลกัษณ/สี เปนผงวัสดุสีเทา (ใกลเคียงสีคอนกรตี), สีอื่นๆ

ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัมตอถุง

คุณประโยชน  ทนทานตอการเสียดสีสูง
 ทนตอแรงกระแทก
 ราคายอมเยาว
 ลดการเกิดฝุน
 ทําความสะอาดงาย
 เพิ่มความทนทานตอน้ํามัน และจาระบี
 คุณภาพคงท่ีจากโรงงานผลิต
 มีสีใหเลือก
 ไมตองเพิ่มเสนใยเสริมแรงในคอนกรีต

การใชงาน  Sikafloor® -3 QuartzTop  จะฝงตัวและเปนเนื้อเดียวกันกับพื้นผิวคอนกรีต
ดวยการหวานโปรยบนคอนกรีตสด และทําการบดอัด-ขัดผิวดวยเกรียงฉาบ
หรือเครื่องขัดชนิดตางๆ ซึ่งทําใหไดพื้นผิวที่ราบเรยีบและแข็งแกรง

 เหมาะกับพื้นท่ีโลง อาทิเชน คลังสินคา, พื้นโรงงาน, ศูนยกระจายสินคา,
พื้นที่สาธารณะ, ภัตตาคาร และพิพิธภัณฑ

ใบรับรอง/มาตรฐาน ตรงตามมาตราฐานของประเทศอังกฤษ BS 8204
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การทดสอบ



สถานที่จัดเก็บ
สภาพการเก็บรักษา 12 เดือน นับจากวันผลิต อยูในถุงบรรจุที่ปดสนิท ในท่ีแหงอุณหภูมิระหวาง 5oซ และ
อายุผลิตภัณฑ 30oซ

คุณสมบัติทางกล
การตานทานการขูดขีด คลาส "AR2"  ทนทานการขูดขีดสูง <มาตรฐาน BS 8204>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ
การใชงาน
ปริมาณการใช ~ 5 กิโลกรัมตอตารางเมตร

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

ขอกําหนดการใชงาน
สภาพหนางาน/ขอกําหนด
อุณหภูมิของพื้นผิว ต่ําสุด +5oซ / สูงสุด 35oซ

อุณหภูมิของอากาศ 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 :
ยอมใหผิวหนาคอนกรีตมีนํ้าเยิ้มไดบาง หวานโปรย Sikafloor® -3 QuartzTop

บนคอนกรีตใหทั่วโดยแบงการทํางานเปน 2 ครั้ง (ครั้งแรก : 3 กก./ตรม.2; ครั้งท่ีสอง :
2 กก./ตรม.2)
ตองดูแลใสใจการหวานโปรยใหสม่ําเสมอโดยหวานโปรยใหไกลกวา ระยะ 2 เมตร
จากจุดท่ียืน
ทํางานดวยเครื่องบดอัด :
หวานโปรยครั้งแรก และตามดวยครั้งที่สองตอเนื่องไปทันทีดวยปริมาณที่กําหนดให
ใชงานของ Sikafloor® -3 QuartzTop

Sikafloor® -3 QuartzTop เมื่อใชงานจะทําใหผิวหนาคอนกรตีแข็งแกรงข้ึน ควร
ระมัดระวัง การทํางานในชวงรอยตอของคอนกรีต
การทํางานในขั้นตอนทายสุด ควรเก็บความเรียบรอยดวยเกรียงฉาบเรียบอีกครั้ง
รอยตอ :
หลังทําการขัดเสร็จสิ้น และสรางรอยตอบนคอนกรีต ใหทําความสะอาดทันที และอุด
รอยตอดวย Sikaflex วัสดุยาแนวรอยตอ
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ขอควรระวังในการใชงาน/ การใชงานผลิตภัณฑดังกลาวตองหลีกเล่ียงทํางานในขณะมีลมกรรโชกรุนแรง
ขอสังเกต

คุณภาพของคอนกรีตและปริมาณนํ้าที่ใชอาจสงผลใหสีของผลิตภัณฑเปลี่ยนแปลง
 ไดสีอาจเปล่ียนไปเนื่องจากระยะเวลาการแหงตัวยาวนานออกไป
ประสบการณการทํางานมีผลตอความสม่ําเสมอของสีของวัสดุเพิ่มความแกรงผิว
การทํางาน ในขณะคาความชื้นสัมพัทธคอนขางต่ําอาจกอใหเกิดคราบเคลือบบนผิว
คอนกรีตได
การทํางานในขณะคาความชื้นสัมพัทธคอนขางสูงอาจสงผลใหเกิดมีน้ําเยิ้มบนผิว
คอนกรีต, ทําใหการบมตัวชาลงมีผลตอการแข็งตัวและการทํางานอาจชาออกไป
พื้นผิวที่ขรุขระจะทําใหสารเคมีชนิดตางๆเกิดการแทรกซึมไดงาย

รายละเอียดการบม
วิธีการบม ควรทําการบม และเคลือบผิว Sikafloor® -3 QuartzTop ทันทีหลังทํางานขัดเสร็จ

ดวย Sikafloor® -ProSeal -22

ระยะเวลาการใชงาน
อุณหภูมิที่พื้นผิว +10oซ +20oซ             +30oซ
สามารถเดินได 18 ชัว่โมง 12 ชัว่โมง           8 ชัว่โมง
ใชงานไดเต็มท่ี 10 วนั  7 วนั             5 วัน

คุณสมบัติดังกลาวที่ระบุในตารางขึ้นอยูกับคาการรับกําลังอัดของคอนกรีตที่ไดออก
แบบไว และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาจมีผลกระทบเชนกัน

สุขภาพและความปลอดภัย
เกณฑการปองกัน ปฎิบัติตามกฎพื้นฐานใหถูกสุขอนามัย ไดแก การสวมถุงมือ แวนตา และชุดที่รัดกุม

เพื่ อความปลอดภัย เปล่ียนเส้ื อผาที่ สกปรก และลางมือใหสะอาดทุกครั้ งกอน
รับประทานอาหาร และหลังเสร็จงาน
สังเกตปายคําแนะนําบนฉลากที่ภาชนะบรรจุ และปฎิบัติตามเพื่อสุขภาพและความ
ปลอดภัย

ขอควรระวัง ขอมูลทางเทคนิคทั้งหมดในเอกสารขอมูลของผลิตภัณฑท่ีไดจากการทดสอบในหอง
ปฏิบัติการ ขอมูลจริงที่พบไดอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการณที่เปลี่ยนไป
วัสดุที่เหลือใชตองกําจัดทิ้งตามขอกําหนดความปลอดภัยรวมถึงวัสดุที่ใชงานแลว
รายละเอียดของขอกําหนดทางสุขภาพ และความปลอดภัย พรอมกับขอควรระวัง
ของวัสดุ ไดแก ทางกายภาพ ความเปนพิษ และขอมูลทางนิเวศนวิทยา สามารถหา
ดูไดจากเอกสารความปลอดภัยของวัสดุ
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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


