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Sikafloor® CureHard -24
สารเคลือบผิวคอนกรตีลดการเกิดฝุน

คุณลักษณะ Sikafloor® CureHard -24 เปนของเหลวใสสวนผสมเดียวประเภทโซเดียมซิลิเกต

เพิ่มความแข็งแรงใหผิวคอนกรีต

การทดสอบ
ใบรบัรอง / มาตรฐาน ใบรับรองผลการทดสอบจาก GEOCISA Ref. P-02/01457 dated May 23,2002

ลดการสูญเสียน้ําตามมาตรฐาน ASTM - 156

ขอมูลผลิตภัณฑ
ลกัษณะ
รูปลักษณะ / สี ของเหลวใส

ขนาดบรรจุ 25 ลิตร / 200 ลิตร

คุณประโยชน  พรอมใชงาน
 ทํางานไดงาย
 เพิ่มความทนทานสารเคมีบางตัว และทนทานการขูดขีด เมื่อเทียบกับคอนกรีต

เปลือย
 ลดการเกิดฝุน
 ลดการสูญเสียน้ําขณะคอนกรีตแข็งตัว
 ทําความสะอาดไดงายขึ้น
 ไมเปล่ียนสี
 การแทรกซึมดี
 ปราศจากสารทําละลาย
 คอนขางใสและไมมีกล่ินฉุน
 ไมเปนมลพิษตอส่ิงแวดลอม

การใชงาน  พื้นผิวคอนกรีตทั้งเกาและใหม, รองรับงานขนาดเบา ทนทานตอการขูดขีด

สําหรับพื้นท่ีใชงานเชน คลังสินคา, หองเก็บของ, หางสรรพสินคา, ที่จอดรถ,

สถานีบริการ, โรงจอดเครื่องบิน เปนตน
 เคลือบบนผิว Sikafloor® -Level -25
 เคลือบผิวคอนกรีตท่ัวไป
 ใชงานไดทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
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สถานที่จัดเก็บ
สภาพการเก็บรักษา 24 เดือน  นับจากวันผลิต อยูในถุงบรรจุที่ปดสนิท ในที่แหงอุณหภูมิระหวาง 5oซ และ

อายุผลิตภัณฑ 30oซ

ขอมูลเชิงเทคนิค
สวนประกอบ โซเดียม ซิลิเกต เจือจางดวยน้ํา

ความหนาแนน ~ 1.2 กก. / ลิตร (ที่ +20Oซ)

ประสิทธิภาพการบม                     การสูญเสียน้ํา      การสูญเสียน้ําเที่ยบกับ     การสูญเสียน้ําเทียบกับ

     กรมั/100 ซม2      ASTM C309                      คอนกรีตเปลือย

                            (100% = 5.5 กรัม/             (100% =18.7 กรัม/

    100 ซม2 )          100  ซม2)

              Sikafloor CureHard -24          10:92                    198.5%                        58.4%
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ปริมาณเนื้อสาร ~ 24% (โดยน้ําหนัก)

คุณสมบัติทางกล
ทนทานการขูดขีด เพิ่มข้ึน 35% เทียบกับคอนกรีต คลาส 25 (C25)

(Taber Abraser, H-22 Wheel, 1000 g / 1000 cycles) (ASTM D-4060)

ความตานทาน
ทนสารเคมี ไมแนะนําใหสัมผัสสารเคมีโดยตรง

รายละเอียดผลิตภัณฑ
ระบบการทํางาน ใชสําหรับบมคอนกรีต 1-2 ครั้ง

ใชสําหรับเคลือบผิวเพิ่มความแกรงผิว 1-2 ครั้ง

รายละเอียดการใชงาน
ปริมาณการใช 0.15 - 0.25 ลิตร / ม2/ ครั้ง (4.7 ม2/ลิตร) ปริมาณการใชงานอาจเปลี่ยนไป ขึ้นอยูกับ

สภาพคอนกรีตเชน รพูรุน, ความเรียบ เปนตน

คุณภาพคอนกรีต 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



การใชงาน
สภาพหนางาน / ขอจํากัด
อุณหภูมิพื้นผิว ต่ําสุด  5Oซ / สูงสุด 35Oซ

อุณหภูมิของสภาวะแวดลอม ต่ําสุด 5Oซ / สูงสุด 35Oซ

ความชื้นที่พื้นผิว สามารถใชงานบน คอนกรีตสดโดยไมมีน้ําขัง

คาความชื้นสัมพัทธ 80%

จุดน้ําคาง ระวังการกลั่นตัวของหยดน้ํา

อุณหภูมิขณะทํางานต่ําสุด 3Oซ เหนือจุดน้ําคาง

คําแนะนําการใชงาน
การผสม(อัตราสวน/ปริมาณ) ผลิตภัณฑพรอมใชงานทันที

วิธีการทํางาน/ คอนกรีตใหม :
เครื่องมือ พื้นที่ขนาดใหญสามารถใชเครื่องพนแรงดันต่ํา พนใหทั่วถึงอยางตอเนื่องในปริมาณ

ที่กําหนดแลวทิ้งไวใหหมาดอยางนอย 30 นาที หลังจากนั้น 30 ถึง 45 นาที, วัสดุจะ

เร่ิมแข็งตัวคลายวุนมีลักษณะล่ืน ใหพนน้ําสะอาดเพื่อลดความล่ืนมัน แลวใชไม

กวาดขนออน หรือเครื่องขัดติดแปรงขนส้ันขัดแตงประมาณ 10 ถึง 20 นาที ทิ้งไว

ประมาณ 20 นาที, วัสดุจะเริ่มกลับมีสภาพคลายวุน ใหลางเศษวัสดุที่หลงเหลือเปน

คราบวุนตางๆออกใหหมด ดวยไมกวาดยาง, เครื่องดูดน้ํา หรือไมถูพื้น

คอนกรีตเกา :
พื้นที่ขนาดใหญสามารถใชเครื่องพนแรงดันต่ํา ใหท่ัวบริเวณจนมั่นใจวาวัสดุแทรกซึม

ไดมากที่สุดแลวใชไมกวาดขนออนหรือเครื่องขัด ขัดถูเบาๆ (อยางนอย 30 นาที) จน

กระท่ังวัสดุเริ่ มกลายเปนวุน ใหพนน้ําสะอาดเพื่ อลดความล่ืนมัน แลวขัดถูเบาๆ

ตอไปอีก 20 นาที หลังจากน้ันใหลางเศษวัสดุที่หลงเหลือออกใหหมด ดวยไมกวาด

ยาง เครื่องดูดน้ํา หรือไมถูพื้น

สําหรับพื้นผิวที่มีความพรุน, พื้นผิวขรุขระ หรือพื้นผิวเปนรอยสามารถทําการเคลือบ

เปนครั้งที่สองได

การทําความสะอาดเคร่ืองมือ ลางเครื่องมือดวยน้ําทันทีหลังใชงาน วัสดุที่แข็งตัวแลวใชเครื่องมือเจียรออกได

เวลาในการรอเพื่อทํางานตอ การเคลือบครั้งที่สอง เพื่อใหไดผลงานที่ดีที่สุดควรทําหลังจากเคลือบครั้งแรก

ประมาณ 2-4 ชั่วโมง

สามารถทําการเคลือบครั้งตอไปไดเมื่อผานระยะเวลาดังนี้

อุณหภูมิ    เวลา
+ 5Oซ 4 ชั่วโมง

+ 10Oซ 3.5 ชั่วโมง

+ 20Oซ 3 ชั่วโมง

+ 25Oซ 2 ชั่วโมง

ระยะเวลาเปนการประมาณ อาจเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอม
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ขอควรระวังในการใชงาน /  ในสภาพอากาศรอน (สูงกวา +25Oซ) ใหเก็บ Sikafloor® Curehard -24 ในที่เย็น

ขอจํากัด กอนการใชงาน
 ในภาวะอุณหภูมิต่ํา (ต่ํากวา + 10Oซ) ผลิตภัณฑอาจมีความหนืดยากตอการใช

เครื่องพน
 หามใชเคร่ืองพนท่ีผานการใชงานพวกสารซิลิโคนหรือตัวทําละลาย
 หามดัดแปลงสูตรของ Sika หรือ น้ํายาบม
 ใหมั่นใจวาอุปกรณเครื่องพนที่จะใชสะอาด ปราศจากคราบของวัสดุตกคาง

ตองทําความสะอาดพื้นผิวที่ใชงานดวย Sikafloor® Curehard -24 กอนทําการ

เคลือบวัสดุตัวอื่นๆ
 Sikafloor® Curehard -24 จะเพิ่มความทนทานตอการขูดขีดโดยเทียบกับ

คอนกรีต คลาส (C25),แตคุณประโยชนดังกลาวจะลดลงตามสภาพการ

ใชงานจริง
 ควรลางน้ําทันที หากพนวัสดุไปบน กระจก, อลูมิน่ัม หรือวัสดุขัดมันอื่นๆ

เพราะอาจ ทําใหผิวดังกลาวมีรอยดางได
 หามเคลือบทับบนน้ํายาบมชนิดอื่นๆ, สารเคลือบผิวอื่นๆ, ยางมะตอย จนกวา

จะแนใจวาทําความสะอาดพื้นผิวดังกลาวอยางดีแลว
 จุดประสงคการใชงานเพื่อการบมเทาน้ัน
 สภาวะการเปล่ียนสภาพคลายวุนอาจเร็วขึ้นที่อุณหภูมิต่ํา (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 จะไมมีประสิทธิผลที่ดีกับคอนกรตีที่มีปริมาณ

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    อุณหภูมิพื้นผิว     + 10Oซ  + 20Oซ + 30Oซ

   ใชงานไดเต็มท่ี     6  ชั่วโมง  5  ชั่วโมง 4  ชั่วโมง

สุขภาพและความปลอดภัย
เกณฑการปองกัน การทํางานในที่อับ เชน บอและปลองตองมีการระบายอากาศที่ดี จัดไฟแสงสวางให

หางจากงานเชื่อม

ทําตามกฎพื้นฐานสุขอนามัยที่ด,ี เชน สวมถุงมือ, แวนตา และสวมเส้ือผาใหรัดกุม

ปลอดภัย เปล่ียนเส้ือผาที่สกปรก และลางมือกอนรับประทานอาหารหลังทํางานเสร็จ

กฎระเบียบรวมถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยระบุอยูบนฉลากที่ภาชนะบรรจุ

ขอควรระวัง ขอมูลทางเทคนิคทั้งหมดในเอกสารขอมูลของผลิตภัณฑที่ไดจากการทดสอบในหอง

ปฏิบัติการ ขอมูลจริงที่พบไดอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการณที่เปลี่ยนไป

วัสดุที่เหลือใชตองกําจัดทิ้งตามขอกําหนดความปลอดภัยรวมถึงวัสดุที่ใชงานแลว

รายละเอียดของขอกําหนดทางสุขภาพ และความปลอดภัย พรอมกับขอควรระวัง

ของวัสดุ ไดแก ทางกายภาพ ความเปนพิษ และขอมูลทางนิเวศนวิทยา สามารถหา

ดูไดจากเอกสารความปลอดภัยของวัสดุ

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


