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Sikafloor® CureHard -24
สารเคลือบผิวคอนกรีตลดการเกิดฝุน
คุณลักษณะ

Construction

การใชงาน

เปนของเหลวใสสวนผสมเดียวประเภทโซเดียมซิลิเกต
เพิ่มความแข็งแรงใหผิวคอนกรีต
Sikafloor® CureHard -24







คุณประโยชน














การทดสอบ

ใบรับรอง / มาตรฐาน

พื้นผิวคอนกรีตทั้งเกาและใหม, รองรับงานขนาดเบา ทนทานตอการขูดขีด
สําหรับพื้นที่ใชงานเชน คลังสินคา, หองเก็บของ, หางสรรพสินคา, ที่จอดรถ,
สถานีบริการ, โรงจอดเครื่องบิน เปนตน
เคลือบบนผิว Sikafloor® -Level -25
เคลือบผิวคอนกรีตทั่วไป
ใชงานไดทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
พรอมใชงาน
ทํางานได งาย
เพิ่มความทนทานสารเคมีบางตัว และทนทานการขูดขีด เมื่อเทียบกับคอนกรีต
เปลือย
ลดการเกิ ดฝุ น
ลดการสูญเสี ยน้ําขณะคอนกรี ตแข็ งตั ว
ทําความสะอาดไดงายขึ้ น
ไมเปลี่ยนสี
การแทรกซึมดี
ปราศจากสารทําละลาย
คอนขางใสและไมมีกลิ่นฉุน
ไมเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม

ใบรับรองผลการทดสอบจาก GEOCISA Ref. P-02/01457 dated May 23,2002
ลดการสูญเสียน้ําตามมาตรฐาน ASTM - 156

ขอมูลผลิตภัณฑ
ลักษณะ
รูปลักษณะ / สี

ของเหลวใส

ขนาดบรรจุ

25 ลิตร / 200 ลิตร

®
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สถานที่จัดเก็บ
สภาพการเก็บรักษา
อายุผลิตภัณฑ

24 เดือน นับจากวันผลิต อยูในถุงบรรจุที่ปดสนิท ในที่แหงอุณหภูมิระหวาง 5oซ และ
30oซ

ขอมูลเชิงเทคนิค
สวนประกอบ

โซเดียม ซิลิเกต เจือจางดวยน้ํา

ความหนาแนน

~ 1.2 กก. / ลิตร (ที่ +20Oซ)

ประสิทธิภาพการบม

การสูญเสียน้ํา การสูญเสียน้ําเที่ยบกับ การสูญเสียน้ําเทียบกับ
คอนกรีตเปลือย
กรัม/100 ซม2 ASTM C309
(100% = 5.5 กรัม/
(100% =18.7 กรัม/
100 ซม2 )
100 ซม2)
Sikafloor CureHard -24
10:92
198.5%
58.4%

ปริมาณเนื้อสาร

~ 24% (โดยน้ําหนัก)

คุณสมบัติทางกล
ทนทานการขูดขีด

เพิ่มขึ้น 35% เทียบกับคอนกรีต คลาส 25 (C25)

ความตานทาน
ทนสารเคมี

ไมแนะนําใหสัมผัสสารเคมีโดยตรง

รายละเอียดผลิตภัณฑ
ระบบการทํางาน
รายละเอียดการใชงาน
ปริมาณการใช
คุ ณภาพคอนกรีต

(Taber Abraser, H-22 Wheel, 1000 g / 1000 cycles)

ใชสําหรับบมคอนกรีต
ใชสําหรับเคลือบผิวเพิ่มความแกรงผิว

(ASTM D-4060)

1-2 ครั้ง
1-2 ครั้ง

0.15 - 0.25 ลิตร / ม2/ ครั้ง (4.7 ม2/ลิตร) ปริมาณการใชงานอาจเปลี่ยนไป ขึ้นอยูกับ
สภาพคอนกรีตเชน รูพรุน, ความเรียบ เปนตน
คอนกรีตใหม :
พื้นผิวตองไมมีน้ําเยิ้มขึ้นมา และความแข็งแรงตองเหมาะแกการทํางาน
คอนกรีตเกา :
พื้นผิวตองเรียบสะอาดปราศจากฝุน, คราบน้ํา, น้ํามัน, จาระบี
สีเคลือบผิวเกาและคราบสารเคมีทุกชนิด
เพื่อใหไดผลงานที่ดี, ตองเคลือบพื้นผิวหลังคอนกรีตแหงแลว อยางนอย 7-14 วัน

การเตรียมพื้นผิว

คอนกรีตใหม :
คอนกรีตตองขัดเรียบดวยเครื่องขัดผิว
คอนกรีตเกา :
พื้นผิวตองทําความสะอาด ดวยเครื่องพนน้ําแรงดันสูง หรือเครื่องมือเตรียมผิวชนิด
ตางๆ ตองกําจัด เศษฝุน, ซีเมนตเกา คราบสกปรกตางๆ กอนทํางาน
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การใชงาน
สภาพหนางาน / ขอจํากัด
อุณหภูมิพื้นผิว

ต่ําสุด 5Oซ / สูงสุด 35Oซ

อุณหภูมิของสภาวะแวดลอม

ต่ําสุด 5Oซ / สูงสุด 35Oซ

ความชื้นที่พื้นผิว

สามารถใชงานบน คอนกรีตสดโดยไมมีน้ําขัง

คาความชื้นสัมพัทธ

80%

จุดน้ําคาง

ระวังการกลั่ นตั วของหยดน้ํา
อุณหภูมิขณะทํางานต่ําสุด 3Oซ เหนือจุดน้ําคาง

คําแนะนําการใชงาน
การผสม(อัตราสวน/ปริมาณ)
วิธีการทํางาน/
เครื่ องมือ

ผลิตภัณฑพรอมใชงานทันที
คอนกรีตใหม :
พื้นที่ขนาดใหญสามารถใชเครื่องพนแรงดันต่ํา พนใหทั่วถึงอยางตอเนื่องในปริมาณ
ที่กําหนดแลวทิ้งไวใหหมาดอยางนอย 30 นาที หลังจากนั้น 30 ถึง 45 นาที, วัสดุจะ
เริ่มแข็งตัวคลายวุนมีลักษณะลื่น ใหพนน้ําสะอาดเพื่อลดความลื่นมัน แลวใชไม
กวาดขนออน หรือเครื่องขัดติดแปรงขนสั้นขัดแตงประมาณ 10 ถึง 20 นาที ทิ้งไว
ประมาณ 20 นาที, วัสดุจะเริ่มกลับมีสภาพคลายวุน ใหลางเศษวัสดุที่หลงเหลือเปน
คราบวุนตางๆออกใหหมด ดวยไมกวาดยาง, เครื่องดูดน้ํา หรือไมถูพื้น
คอนกรีตเกา :
พื้นที่ขนาดใหญสามารถใชเครื่องพนแรงดันต่ํา ใหทั่วบริเวณจนมั่นใจวาวัสดุแทรกซึม
ไดมากที่สุดแลวใชไมกวาดขนออนหรือเครื่องขัด ขัดถูเบาๆ (อยางนอย 30 นาที) จน
กระทั่ งวั สดุ เริ่ มกลายเป น วุ น ให พ นน้ํ า สะอาดเพื่ อลดความลื่ นมั น แล ว ขั ดถู เบาๆ
ตอไปอีก 20 นาที หลั งจากนั้ นใหลางเศษวัสดุ ที่ หลงเหลือออกใหหมด ดวยไมกวาด
ยาง เครื่องดูดน้ํา หรือไมถูพื้น
สําหรับพื้นผิวที่มีความพรุน, พื้นผิวขรุขระ หรือพื้นผิวเปนรอยสามารถทําการเคลือบ
เปนครั้งที่สองได

การทําความสะอาดเครื่ องมือ

ลางเครื่องมือดวยน้ําทันทีหลังใชงาน วัสดุที่แข็งตัวแลวใชเครื่องมือเจียรออกได

เวลาในการรอเพื่อทํางานตอ

การเคลือบครั้งที่สอง เพื่อใหไดผลงานที่ดีที่สุดควรทําหลังจากเคลือบครั้งแรก
ประมาณ 2-4 ชั่วโมง
สามารถทําการเคลือบครั้ งตอไปไดเมื่อผานระยะเวลาดังนี้
อุณหภูมิ
+ 5Oซ
+ 10Oซ
+ 20Oซ
+ 25Oซ

เวลา
4 ชั่วโมง
3.5 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง

ระยะเวลาเป นการประมาณ อาจเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอม
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ขอควรระวังในการใชงาน /
ขอจํากัด































ในสภาพอากาศรอน (สูงกวา +25Oซ) ใหเก็บ Sikafloor® Curehard -24 ในที่เย็น
กอนการใชงาน
ในภาวะอุณหภูมิต่ํา (ต่ํากวา + 10Oซ) ผลิตภัณฑอาจมีความหนืดยากตอการใช
เครื่องพน
หามใชเครื่ องพนที่ ผานการใชงานพวกสารซิลิโคนหรือตัวทําละลาย
หามดัดแปลงสูตรของ Sika หรือ น้ํายาบม
ใหมั่นใจวาอุปกรณเครื่องพนที่จะใชสะอาด ปราศจากคราบของวัสดุตกคาง
ตองทําความสะอาดพื้นผิวที่ใชงานดวย Sikafloor® Curehard -24 กอนทําการ
เคลือบวัสดุตัวอื่นๆ
Sikafloor® Curehard -24 จะเพิ่มความทนทานตอการขูดขีดโดยเทียบกับ
คอนกรีต คลาส (C25),แตคุณประโยชนดังกลาวจะลดลงตามสภาพการ
ใชงานจริง
ควรลางน้ําทันที หากพนวัสดุไปบน กระจก, อลูมินั่ม หรือวัสดุขัดมันอื่นๆ
เพราะอาจ ทําใหผิวดังกลาวมีรอยดางได
หามเคลือบทับบนน้ํายาบมชนิดอื่นๆ, สารเคลือบผิวอื่นๆ, ยางมะตอย จนกวา
จะแนใจว าทําความสะอาดพื้ นผิวดังกลาวอย างดีแลว
จุดประสงคการใชงานเพื่อการบมเทานั้น
สภาวะการเปลี่ยนสภาพคลายวุนอาจเร็วขึ้นที่อุณหภูมิต่ํา (ต่ํากวา +10Oซ) หรือ
มีลมพัดตลอดเวลา
สภาพอากาศรอน (สูงกวา +25Oซ) สารเคลือบอาจมีสภาพคลายวุนกอนที่จะ
แทรกซึมอยางพอเพียง ในกรณีนี้ใหเพิ่ม Sikafloor® Curehard -24
จนเปยกชุมนาน 30นาที
ขณะทํางาน, ทิ้งคางจุดที่ยังไมแหงไว เพื่อความสม่ําเสมอของปริมาณการใชงาน
ทําการตกแตงไดตามความเหมาะสม
คอนกรีตเกา และใหม, ลางคราบวัสดุที่หลงเหลือใหหมด สิ่งสําคัญที่ยากตอการ
ปฎิบัติเพราะวัสดุที่ตกคางอาจเกิดเปนคราบสีขาวได วัสดุตกคางไมมีพิษ
ประสิทธิผลที่ดีขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ อยางเชน ปริมาณซีเมนต ปริมาณ
ความชื้น, ความพรุน และกาแทรกซึมของวัสดุ
Sikafloor® Curehard -24 จะไมมีประสิทธิผลที่ดีกับคอนกรีตที่มีปริมาณ
ซีเมนตต่ํา หรือพื้นผิวประเภทอิฐมวลเบา, พื้นผิวมีความพรุนสูง, พื้นผิวสึกกรอน
Sikafloor® Curehard -24 อาจกอใหเกิดรอยดาง หรือคราบของวัสดุสวนเกิน
เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด, ควรใชงาน Sikafloor® Curehard -24
บนคอนกรีตที่มีอายุอยางนอย 7 ถึง 10 วัน
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รายละเอียดการบม
ระยะเวลาการใชงาน

สุขภาพและความปลอดภัย
เกณฑการปองกัน

ขอควรระวัง

อุณหภูมิพ้นื ผิว

+ 10Oซ

+ 20Oซ

+ 30Oซ

ใชงานไดเต็มที่

6 ชั่วโมง

5 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง

การทํางานในที่อับ เชน บอและปลองตองมีการระบายอากาศที่ดี จัดไฟแสงสวางให
หางจากงานเชื่อม
ทําตามกฎพื้นฐานสุขอนามัยที่ด,ี เชน สวมถุงมือ, แวนตา และสวมเสื้อผาใหรัดกุม
ปลอดภัย เปลี่ยนเสื้อผาที่สกปรก และลางมือกอนรับประทานอาหารหลังทํางานเสร็จ
กฎระเบียบรวมถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยระบุอยูบนฉลากที่ภาชนะบรรจุ
ขอมูลทางเทคนิคทั้งหมดในเอกสารขอมูลของผลิตภัณฑที่ไดจากการทดสอบในหอง
ปฏิบัติการ ขอมูลจริงที่พบไดอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการณที่เปลี่ยนไป
วัสดุที่เหลือใชตองกําจัดทิ้งตามขอกําหนดความปลอดภัยรวมถึงวัสดุที่ใชงานแลว
รายละเอียดของขอกําหนดทางสุขภาพ และความปลอดภัย พรอมกับขอควรระวัง
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
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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

