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Sikafloor® -81 EpoCem®

อพีอกซี ่- ซเีมนตปรบัผิวเรยีบดวยตวัเองและปองกนัความชืน้เปนการชัว่คราว

คุณลักษณะ Sikafloor® -81 EpoCem®  เปนอีพอกซี่ประเภทดัดแปลง  3  สวนผสมสําหรับพื้นที่

ตองการผิวเรียบ และปองกันความชื้น

การใชงาน ใชปองกันความชื้น (ความหนา 2 มม.) สําหรับพื้นอีพอกซี่ และโพลียูรีเทนสําหรับ

ผิวหนาที่ตองการความเรียบที่ความหนา 1.5-3 มม.
 ใชปรับผิวหนาใหเรียบและซอมผิวหนาคอนกรีต
 ใชสําหรับพื้นที่ตองการสีในตัวที่อยูในบริเวณที่มีความชื้น

และอากาศถายเทไดไมดี
 ใชเปนชั้นเคลือบผิวกอนที่จะลงพื้น อีพอกซี่ที่ทําหนาที่เปนชั้นเคลือบปองกัน
 ใชสําหรับปรับผิวหนาใหเรียบ กอนที่จะลงพื้นโพลีเมอร หรือ พรม พื้นในปาเก

คุณประโยชน  ยึดเกาะกับพื้นผิวไดดีทั้งพื้นที่แหง และพื้นที่มีความชื้น
 สรางชั้นกันความชื้นชั่วคราว (7-10 วัน)
 ปรับความเรียบดวยตัวเอง
 ปราศจากสารตัวทําละลาย และกลิ่น
 ชวยใหการเตรียมพื้นสําหรับการทํางานดวย Sika Epoxy

ชนิดอื่นทําไดเร็วข้ึน
 ทนตอการสึกกรอนไดดี
 ปราศจากคลอไรด
 มีคาโมดูลัสยืดหยุน และคาสัมประสิทธิ์ของการแผความรอนใกลเคียงกับ

คอนกรีต
 ยึดเกาะกับพื้นผิวไดดีถึงแมจะมีน้ําขังเปนเวลานาน
 รับแรงทางกลไดสูง
 ทนตอนํ้าและน้ํามัน
 ไมทําใหเหล็กเสริมเปนสนิม

วิธีการใชงาน การเตรียมพื้น :

พื้นตองสะอาด อยูในระนาบเดียวกันปราศจากน้ํามันจารบีและส่ิงปนเปอนควร

กําจัดเศษวัสดุ และขุยซีเมนต สําหรับพื้นที่มีบริเวณกวางควรใชเครื่องพนลูกเหล็ก

(Shotblasting) เครื่องพนน้ําแรงดันสูง (High pressure water blasting)

การขัดพื้นในกรณีที่พื้นที่แคบ สามารถใชวิธี needle gunning หรือ brush

hammeringคาการยึดเกาะตองไมนอยกวา1.5 MPa พื้นตองแหงหรือมีผิวหนา

ที่แหงไมมีน้ําทวมขัง

การเก็บรักษาและอายุของผลิตภัณฑ
สามารถเก็บผลิตภัณฑไวไดอยางนอย 12 เดือนในภาชนะเดิมที่ปดสนิทภายใต

อุณหภูมิ   +5Oc - +35Oc
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ขั้นตอนการใชงาน
การผสม เขยาภาชนะที่บรรจุ สวนผสม A (ของเหลวที่ขาว) และ เท สวนผสม A ลงใน สวนผสม B

(บรรจุอยูในภาชนะพลาสติก) และเขยาอยางแรงเปนเวลา 30 วินาที เทสวนผสม A+B

ลงในถัง  20-30 ลิตรเทสวนผสม C  ลงในถังใชสวานรอบความเร็วต่ําปนสวนผสมให

เขากันเปนเวลา 3นาทีจนกระทั่งสวนผสมเปนเนื้อเดียวกันสามารถปรับความสามารถ

ในการเทได โดยการปรับปริ มาณการใช ส วนผสม C (ดู อั ตราส วนการผสม)

การรองพื้น รองพื้นดวยสวนผสมของ Comp A+B ใชแปรงหรือ ลูกกล้ิงระวังไมใหเกิดหลุมเล็ก

บนพื้น (Puddling) ควรปรับสภาพพื้นทีม่รูีพรุนดวยSikagard®-75EpoCem และทําไว

ใหแหงเปนเวลา24ชั่วโมงกอนการลงพื้นชั้นตอไป

การทํางาน ลงพื้นดวย Sikafloor® -81 EpoCem®  ภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากลงชั้นรองพื้น

(ในขณะที่ชัน้รองพืน้ยังหมาดอยู)ใชเกรียงหว ี หรอื ลูกกล้ิงหนาม (ดูทีเ่ปนเหล็กหรือยาง)

ปาดเพื่อไดความหนาที่สม่ําเสมอหลังจากนั้นใหใชลูกกล้ิงหนามกล้ิงทับอีกครั้งเพื่อให

มั่นใจวาไดความหนาที่ตองการและไลฟองอากาศที่ ขังอยูการโรย Sikadur® -503

(ทรายขนาด 0.2 - 0.43 มม.) จะชวยใหผิวไมแหงเร็วเกินไปหามใชทรายที่มีขนาดเกิน

ที่กําหนดการทําให ผิวหน ากั นล่ื นสามารถทําได โดยการโรย Sikadur®-503

(ทรายขนาด0.1 - 0.5ม.ม.)บนพื้นที่พึ่งเทมอรตาเสร็จใหมๆ  การกําจัดทรายสวนเกิน

สามารถทําไดหลังจากที่ Sikafloor®-81 บมตัวเต็มที่ทําผิวหนาไวอยางท่ีเปนหรือ

เคลือบทับ Epoxy resin ดวยลูกกลิ้ง

การทําความสะอาด ทําความสะอาดดวยน้ําทันทีหลังจากใชงานเสร็จ

Extended Mortar Mix การปรับผิวหนาท่ี ผิดปรกติหรือมีรูพรุนที่ มีความลึกมากกวา  3มม.สามารถทํา

ได โดยการ(การปรับสวนผสม)ปรับสวนผสมมาตราฐานของ Sikafloor® -81

ดวยการเติมทรายตามตัวอยางสวนผสมนี้

Sikafloor® -81 EpoCem®  Part  A+B+C 23        kg.

ทราย (0.5 - 0.7 มม.) 10-15  kg.

ทราย (0.8 - 1.2 มม.) 10-12  kg.

43-48  kg.

ขอมูลเชิงเทคนิค
คุณสมบัติ Part A - ของเหลวสีขาว

Part B - ของเหลวสีเทา

Part C - ผงสีเทา

Mixed - มอรตา Thixotropic ที่มีการไหลตัวดี

สี เมื่อผสมเสร็จแลว จะมีสีเทาออน (กรุณาติดตอแผนกเทคนิค ถาตองการสีอื่นๆ)

ความหนาแนน 2 กก./ลิตร โดยปริมาตรเมื่อผสมเสร็จแลว

อัตราสวนการผสม สวนผสม  A 1

สวนผสม  B 2.51

สวนผสม  C 16-17 ขึ้นยูกับความขนแหลวที่ตองการ
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Rate of Reaction 10OC 20OC 30OC

(ความชื้นสัมพทัธ 75%) เวลาในการใชงาน ประมาณ 20 นาที

-ระยะเวลานานที่สุดที่สามารถทํางาน

 ไดดวย Spike Roller 20 นาที 10 นาที 5 นาที

-ระยะเวลาในการบมตัว (Curring Time)

 เดินบนพื้นได 24 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง

รับแรงทางกลขนาดเบาได 3 วัน 2 วัน 1 วัน

เคลือบทับดวย Epoxy Resin ได 3 วัน 1 วัน 1 วัน

บมตัวเต็มท่ี 14 วัน 7 วัน 5 วัน

โมดูลัสของการยืดหยุน 15 GPa (30 วัน @ + 30OC และ -20OC)

คาสัมประสิทธิของการขยายตัว 9.6 X 10-6 ตอ  OC (-10OC ถึง +40OC)

เนื่องจากความรอน
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ปริมาณการใชงาน ใชทารองพื้น (A+B) : 200 - 300 กรัม/ตารางเมตร ข้ึนกับสภาพพื้นผิวคอนกรีต

Sikafloor®-81 EpoCem : 4.2 กิโลกรัม / ตารางเมตร

จะไดความหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร

การรบัแรงทางกล  คาการรับกําลังอัด

10OC/75%r.h.0 23OC/50%r.h. 30OC/40%r.h.

1 วัน 1.5 MPa 10 MPa 33 MPa

7 วัน 36 50 58

28 วัน 50 60 66

คาการยึดเกาะ

1 วัน คาการยึดเกาะ

7 วัน 100% คอนกรีตเสียหายกอน

28 วัน 100% คอนกรีตเสียหายกอน

ขอจํากัดในการทํางาน  ความหนาของชั้นตองไมต่ํากวา    1.5 มม.

ความหนาของชั้นตองไมต่ํากวา     3.0 มม.

(holes of 30-50 มม.  dianeter, thickness max 10 มม.)
 อุณหภูมิต่ําสุดของพื้น  : 8OC
 อุณหภูมิสูงสุดของพื้นที่มีอัตราสวนการผสม :

A+B : C = 4 : 19 + 25OC

A+B : C = 4 : 18 + 35OC
 อุณหภูมิหองที่สูงสุด + 30OC
 ความชื้นของอากาศที่สูงสุด 80%
 หามเติมน้ําลงไปในสวนผสม

ถาใช Sikafloor® -81 EpoCem®  เปนชั้นกันความชื้นควรลงพื้นใหมีความหนา

อยางต่ํา 2 มม.



ขอควรระวัง โดยทั่วไปแลวผลิตภัณฑของ Sikaไมเปนอันตรายตอผู ใชแต เมื่อมีการสัมผัสกับ

ผลิตภัณฑที่ เปนสารเคมีตองมีขอแนะนําในการปฎิบัติที่ถูกตอง เชน หามไมให

ผลิตภัณฑสัมผัสกับอาหารหรือภาชนะที่ใชบรรจุอาหาร หามไมใหผลิตภัณฑท่ียังไม

บมตัวเต็มท่ีสัมผัสกับผิวหนัง เนื่องจากผูที่มีผิวที่แพงายอาจเกิดการระคายเคืองได

ควรใชอุปกรณในการปองกัน เชน เสื้อผาที่ใสปองกันขณะทํางาน, แวนตา, ถุงมือ

ยาง ควรลางผิวหนังที่สัมผัสกับผลิตภัณฑใหท่ัวดวยสบูและน้ําอุน
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ขอควรระวัง  หามเติมน้ําลงไปในสวนผสม
 Sikafloor® -81 EpoCem®  ที่กําลังบมตัวสามารถสัมผัสกับสภาพ

อากาศที่รุนแรง เชน พนหิมะความหนาวเย็นได 6 ชั่วโมงหลังจากการทํางาน

ดวยวิธีการที่ถูกตอง
 ไมสามารถใช Sikafloor® -81 EpoCem® ในการเชื่อมรอยราว,รอยตอที่มีการ

เคล่ือนตัว

  Sikafloor®-81 EpoCem® สามารถเคลือบทับไดดวยผลิตภัณฑท่ีปราศจาก

โซเวนทหรือมีโซเวนทในปริมาณต่ําหลังจากระยะเวลาในการบมตัวที่ระบุแตถา

ตองใชผลิตภัณฑท่ีมีปริมาณโซเวนทสูงข้ึน ระยะเวลาในการบมตัวของ

Sikafloor® -81EpoCem®  ควรนานขึ้นดวย

กรุณาปรึกษาแผนกเทคนิคถาตองการขอมูลเพิ่มเติม
 หามทํางานดวย Sikafloor® -81 EpoCem®   ในขณะที่พื้นมีอุณหภูมิ

เพิ่มสูงขึ้นหรือบนพื้นที่อาจมีอุณหภูมิสูงข้ึน หลังจากการทํางาน 6 ชั่วโมง

การไมปฎิบัติตามคําแนะนําอาจมีผลใหพื้นเกิดการพองตัว

ขนาดบรรจุ Part A 1.14 กก. บรรจุอยูในขวดพลาสติก

Part B 2.86 กก.บรรจุอยูในขวดพลาสติก

Part C 19 กก. ตอถุง

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


