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Sikafloor® ProSeal -22
สารบมและเคลือบผิวคอนกรีต

คุณลักษณะ Sikafloor® ProSeal -22 เปนสารประกอบใสสวนผสมเดียว ประเภทอะคริลิค ใช
สําหรับบมและเคลือบพื้นผิวคอนกรีตทั้งเกา และใหม

การใชงาน  Sikafloor® ProSeal -22 ใชบมคอนกรีตสด และโครงสรางคอนกรีตเพื่อใหได
คุณภาพดีท่ีสุด

 เพื่อลดการแหงตัวที่ผิวหนาและการแตกราว
 เหมาะกับการใชบมผิวหนาของวัสดุประเภทฟลอรฮารดเดนเนอร
 ลดการเกิดฝุนและเพิ่มความตานทานการขูดขีด
 ใชงานไดทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
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คุณประโยชน  รักษาความชื้นไวไดดีเยี่ยม; ตรงตามมาตราฐาน ASTM C-309
 ควบคุมการเกิดฝุน
 ใหประสิทธิผลกับงานบม และงานเคลือบในคราวเดียวกัน, คาใชจายต่ํา
 ตานทานการขูดขีดไดดี
 แหงตัวเร็ว
 ไมเปล่ียนสี
 ยึดเกาะไดดีทั้งคอนกรีตเกา และใหม
 ใชงานงายดวยการพนหรือกล้ิง-ทา

การทดสอบ
ใบรับรอง /มาตราฐาน ใบรับรองผลตามมาตราฐาน ASTM C-309 สําหรับน้ํายาบม ประเภท 1, ASTM C-

156 ลดการสูญเสียนํ้า และ ASTM D-4060 สําหรับการเพิม่ความตานทานการขดูขีด
ใบรับรองผลจาก GEOCISA Ref. P-02/01 466-A deted Auged August 7,

2002 ความตานทานการขูดขีดจาก UNE 48.250-92(ASTM D-4060).

ใบรับรองผลจาก GEOCISA Ref. P-02/01 466  deted Auged June 20, 2003

ลดการสูญเสียน้ําตาม ASTM C-156

ขอมูลผลิตภัณฑ
ลกัษณะ
รูปลักษณ / สี ของเหลวใส
ขนาดบรรจุ 20 ลิตร / 200ลิตร
สถานที่จัดเก็บ 12 เดือน นับจากวันผลิต อยูในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ในที่แหงอณุหภูมิระหวาง

5OC และ 30OC



ขอมูลเชิงเทคนิค
สวนประกอบหลกั อะคริลิคเรซิ่น
ความหนาแนน ~ 0.9 กก./ลิตร (ที่ +20OC)
ประสิทธิภาพการบม
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      การสูญเสียน้ํา            การสูญเสียน้ําเที่ยบกับ               การสูญเสียน้ําเทียบกับ
       กรมั/100 ซม2                ASTM C309                            คอนกรีตเปลือย
                                 (100% = 5.5 กรัม/100  ซม2)    (100% =18.7 กรัม/100 ซม2 )

 Sikafloor® ProSeal-22           4.67                           85%                                          25%

คุณสมบัติทางกล
ทนทานการขูดขีด 5496 มิลลิกรัม

(Taber Abraser H-22 wheel, 1000 gr, 1000 cycles (UNE 48250-92 equivalent
 to  ASTM D-4060)

ปริมาณเนื้อสาร ~ 22% (โดยน้ําหนัก)

ความตานทาน
ทนสารเคมี ไมแนะนําใหสัมผัสสารเคมีโดยตรง

รายละเอียดผลิตภัณฑ
ระบบการทํางาน ใชเคลือบ 1-2 ครั้ง ดวยทุกวิธีการ
รายละเอียดการใชงาน
ปริมาณการใช 0.1 -0.2 ลิตร / ม2 / ครั้ง (5-10 ม2 / ลิตร) ตรงตาม ASTM C-309

ใหแนใจวาปริมาณการใชงานรวมถึง 0.2 ลิตร/ม2

ขอมูลตัวเลขขางตนไดจากการทํางานตามทฤษฎี ไมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดจาก
ความพรุน, ความหยาบของพื้นผิว, ระดับของพื้น และปริมาณการสูญเสียจากการทํางาน
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
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สภาพการใชงาน / ขอจํากัด
อุณหภูมิพื้นผิว ต่ําสุด 10OC / สูงสุด 30OC
อุณหภูมิของสภาวะแวดลอม ต่ําสุด 10OC / สูงสุด 30OC
ความชื้นสัมพัทธ สูงสุด 80%
จุดน้ําคาง ระวังการกลั่นตัวของหยดน้ํา

อุณหภูมิขณะทํางานต่ําสุด 3OC เหนือจุดน้ําคาง

คําแนะนําการใชงาน
การผสม Sikafloor® ProSeal -22 พรอมใชงานทันที
เวลาในการผสม 2 นาที
เครื่องมือ สวานไฟฟาความเร็วตํ่า (~300 รอบตอนาที)
วิธีการทํางาน / เครื่องมือ  สําหรับคอนกรีตสด, ใชงานไดทันทีทํางานคอนกรีตเสร็จส้ิน

 สรางฟลมบางๆดวยเครื่องพนกอนใชงานจริง
 ควรทดสอบอุปกรณเครื่องพนกอนใชงานจริง
 ใชแปรงหรือลูกกล้ิง
 เพื่อคุณภาพงานที่ดีควรทําการเคลือบ 2 ครั้ง
 รอใหวัสดุครั้งแรกแหงเสียกอนจึงทําการเคลือบครั้งท่ี 2

การทําความสะอาดเคร่ืองมือ ทําความสะอาดเครื่องมือดวย Thinner C ทันที หลังใชงานวัสดุที่แข็งตัวแลว ใชเครื่องมือเจียร
ออกได

เวลาในการรอเพื่อทํางานตอ สามารถทําการเคลือบทับครั้งแรก เมื่อผานระยะเวลาแหงตัว

อุณหภูมิพื้นผิว  10OC  20OC  30OC
เวลา 60 นาที 25 นาที 20 นาที

เวลาขางตนเปนการประมาณ อาจเปล่ียนไปตามสภาพแวดลอมโดยเฉพาะอุณหภูมิ และ
ความชื้นสัมพัทธ

ขอควรระวังในการใชงาน /  ในสภาพอากาศรอน (สูงกวา +25OC) ใหเก็บ Sikafloor® ProSeal -22 ในที่เย็น
ขอจํากัด กอนการใชงาน

  ในภาวะอุณหภูมิต่ํา (ต่ํากวา + 10OC) ผลิตภัณฑอาจมีความหนืดยากตอการใช
เครื่องพน

 หามใชเคร่ืองพนท่ีผานการใชงานพวกสารซิลิโคนหรือตัวทําละลาย
 หามดัดแปลงสูตรของ Sika หรือ น้ํายาบม
 ใหมั่นใจวาทําความสะอาดเคร่ืองพนกอนการใชงาน

ควรลางคราบวัสดุตกคางออกใหหมด
  ตองทําการขจัด Sikafloor® ProSeal -22 ออกกอนทําการเคลือบวัสดุอื่น
 Sikafloor® ProSeal -22 จะเพิ่มความตานทานการขูดขีดไดตามขอกําหนดคอนกรีต

C25, แตจะเพิ่มข้ึนทีละนอย และจะสลายตัวไปเองตามสภาพแวดลอม และการใชงาน
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รายละเอียดการบม
ความพรอมในการใชงาน

อุณหภูมิพื้นผิว  10OC  20OC  30OC
เดินได 4 ชม. 3 ชม. 2 ชม.
บมตัวเต็มท่ี 24 ชม. 20 ชม. 16 ชม.

หมายเหตุ : เวลาที่ระบุเปนเพียงคาประมาณ อาจเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะแวดลอม

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


