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ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sikalastic®-680 AP

วัสดุกันซึมหลังคา ประเภทโพลียูรีเทน ยืดหยุ่น ส่วนประกอบเดียว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Sikalastic®-680 AP เป็นวัสดุกันซึมหลังคา ส่วนประกอบเดียว 
ประเภทโพลียูรีเทน ชนิดทาเคลือบ สำหรับโครงสร้างคอนกรีตที่ 
ต้องการการปกป้อง Sikalastic®-680 AP มีความยืดหยุ่น 
หลังจากวัสดุแห้งตัวแล้วจะมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มแบบไร้รอยต่อ

การใช้งาน

สำหรับงานกันซึมทั่วไปบนพื้นผิวที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรง 
มีวัสดุอื่นปิดทับ

•

สำหรับงานกันซึมหลังคาดาดฟ้าที่ต้องมีวัสดุหลังคาอื่นคลุม โพเดียม 
ชานระเบียง กันซึมในห้องน้ำ กันซึมก่อนทำการติดตั้งกระเบื้อง

•

เป็นกันซึมบนผนังด้านนอก ชั้นใต้ดิน และชั้นฐานราก•

คุณลักษณะ/ คุณประโยชน์

ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมบนพื้นผิวคอนกรีต•

สามารถปกปิดรอยแตกร้าวได้ดี•

ทนต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วน•

ใช้งานง่าย และแห้งไว•

เป็นของเหลวที่มีความเหนียว•

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบหลักทางเคมี โพลียูรีเทนดัดแปลง ผสมทาร์

บรรจุภัณฑ์ 28 กิโลกรัม/ ถัง

สี สีดำ

อายุผลิตภัณฑ์ 9 เดือน นับจากวันที่ผลิตในบรรจุภัณฑ์ หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท 

และไม่เสียหาย

การเก็บรักษา จัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย บริเวณที่เย็น แห้ง และไม่โดนแสงแดดและความชื้น

หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนจากน้ำหรือแอลกอฮอล์ จัดเก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากความร้อน 

ประกายไฟและเปลวไฟ

ความหนาแน่น ~ 1.55 กิโลกรัม/ ลิตร

ปริมาณของแข็งในเนื้อสาร ~ 90%

ปริมาณของแข็งในเนื้อสาร โดยน้ำหนัก 90%
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ปริมาณของแข็งในเนื้อสาร โดยปริมาตร 81%

ข้อมูลทางเทคนิค

ค่าความแข็ง Shore A 40 (ASTM D 2240)

ค่ากำลังรับแรงดึง ~ 1.5 นิวตัน/ มม2 (ASTM D 412)

อัตราการยืดตัวจนขาด ~ 500% (ASTM D 412)

ค่ากำลังรับแรงยึดเกาะต่อแรงดึง ~ 0.6 นิวตัน/ มม2 (ASTM C 1583)

ความสามารถในการประสานรอยแตก ผ่าน (ที่รอยร้าวขนาด 2 มิลลิเมตร) (ASTM C 1305)

การแพร่ผ่านของไอน้ำ ~ 30 กรัม/ ตรางเมตร · 24 ชั่วโมง (ASTM E 96)

ข้อมูลระบบ

โครงสร้างระบบ ระบบกันซึมหลังคาทั่วไป* 

เคลือบ Sikalastic®-680 AP 2-3 ชั้น
ปริมาณการใช้ทั้งหมด ≥ 1.4 - 2.1 กิโลกรัม/ ตารางเมตร

ความหนาโดยรวม ≥ 0.8 - 1.1 มิลลิเมตร

*กรณีเสริมความแข็งแรงเป็นบางพื้นที่ใช้  Sika® Reemat Premium ปูบนพื้นผิวบริเวณที่มีการ 

เคลื่อนตัวสูง พื้นผิวที่ไม่เรียบหรือมีรอยแตกร้าว รอยต่อและตะเข็บบนพื้นผิวที่มีรายละเอียดมาก

ระบบกันซึมหลังคาโดยเสริมความแข็งแรง 

เคลือบ Sikalastic®-680 AP 1 ชั้น และใช้เส้นใยเสริมความแข็งแรง Sika® Reemat Premium 

หลังจากนั้นเคลือบด้วย Sikalastic®-680 AP อีก 1-2 ชั้น
ปริมาณการใช้ทั้งหมด ≥ 2.1 - 2.8 กิโลกรัม/ ตารางเมตร

ความหนาโดยรวม ≥ 1.2 - 1.6 มิลลิเมตร

ชั้นทำงาน  ผลิตภัณฑ์ ปริมาณการใช้

1. รองพื้น Sika® Thinner C** ≥ 0.25 กิโลกรัม/ ตารางเมตร

2. ชั้นเบสโคท Sikalastic®-680 AP ≥ 0.7 - 1.0 กิโลกรัม/ ตารางเมตร/ 1 

ชั้น

3. เสริมความแข็งแรง Sika® Reemat Premium -

4. ชั้นเบสโคท Sikalastic®-680 AP ≥ 0.3 - 0.5 กิโลกรัม/ ตารางเมตร/ 1 

ชั้น

5. ชั้นท๊อปโคท Sikalastic®-680 AP ≥ 0.6 - 0.7 กิโลกรัม/ ตารางเมตร/ 1 

ชั้น

** บนพื้นผิวที่มีการดูดซึมน้ำมาก

หมายเหตุ:

ห้ามใช้ Sikalastic®-680 AP > 0.75 กิโลกรัม/ ตารางเมตร/ 1 ชั้น โดยไม่เสริมความแข็งแรง1. 

ค่าดังกล่าวเป็นค่าตามทฤษฎีและไม่รวมกรณีเพิ่มเติมวัสดุใดๆ เนื่องจากความพรุนของพื้นผิว 

สภาพของพื้นผิว ความผันแปรในแต่ละชั้นและการสูญเสียของผลิตภัณฑ์

2. 

ข้อมูลการใช้งาน

อุณหภูมิแวดล้อม ต่ำสุด +5°C / สูงสุด +45°C

ความชื้นของพื้นผิว ≤ 6% สัดส่วนโดยน้ำหนัก 

ต้องไม่มีความชื้นขึ้นสะสม (rising moisture) เมื่อคลุมด้วยแผ่นพลาสติก ตามมาตรฐาน ASTM 

(Polyethylene-sheet)

ระยะเวลาแห้งตัว ~ 3 ชั่วโมง (แห้งหมาด) (ที่อุณหภูมิ +25°C / ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 60%)
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ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้อง 
ทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดย 
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

ไม่แนะนำให้ใช้ Sikalastic®-680 AP กับพื้นผิวที่มีการสัญจร 
ด้วยทางเท้า

•

ไม่เคลือบ Sikalastic®-680 AP บนพื้นผิวที่เปียก และมีความชื้น•

ไม่เจือจาง Sikalastic®-680 AP ด้วยน้ำ หรือสารละลาย•

ไม่เคลือบ Sikalastic®-680 AP ขณะที่ฝนกำลังจะตก•

เคลือบ Sikalastic®-680 AP ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทดี•

ปล่อยให้วัสดุเคลือบแห้งเป็นเวลา 3 วัน (ที่อุณหภูมิ +25 °C /  
ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 75%) ก่อนทำทดสอบการขังน้ำ 
กรณีอุณหภูมิต่ำ หรือความชื้นในอากาศสูง ต้องเพิ่มระยะเวลา 
การแห้งตัว

•

กรณีพื้นผิวมีความชื้น ต้องเคลือบวัสดุป้องกันความชื้น 
ก่อนทำการเคลือบ Sikalastic®-680 AP

•

สำหรับพื้นผิวประเภทบีทูเมน และยางมะตอย 
ต้องเคลือบสารรองพื้นก่อนทำการเคลือบ Sikalastic®-680 AP

•

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น  
สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย 
รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ 
ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อแนะนำการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวจะต้องแน่นทึบ แข็งแรง แห้ง และสะอาด (ค่ารับกำลังอัด 
อย่างน้อย 25 นิวตัน/ มม2  ความแข็งแรงต่อการดึงอย่างน้อย 1.5 
นิวตัน/ มม2)  พื้นผิวที่เรียบและมัน จะต้องขัดให้หยาบ  
พื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ ต้องทำให้เรียบ  พื้นผิวจะต้องไม่แหลมคม 
ปราศจากเศษวัสดุอื่นๆ สีที่หลุดล่อน คราบน้ำยาบ่ม คราบน้ำยาทาแบบ 
แวกซ์ ตะไคร่ น้ำมัน ฝุ่น และสิ่งอื่นๆ ที่จะลดประสิทธิภาพการยึดเกาะ
ต้องกำจัดพื้นผิวที่ไม่แข็งแรงออกโดยการเจียรผิวด้วยวิธีทางกล 
พ่นด้วยทราย ใช้เครื่องลอก ทำการซ่อมพื้นผิวที่เป็นรอยร้าว 
หรือรอยต่อให้เรียบร้อย
 
การทารองพื้น 
บนพื้นผิวที่มีการดูดซึมน้ำมาก ต้องทาชั้นรองพื้นก่อนทำชั้นเคลือบ 
โดยเจือจาง Sikalastic®-680 AP กับ Sika® Thinner C 5% 
ในปริมาณการใช้ที่ 0.25 กิโลกรัม/ ตารางเมตร

การใช้งาน

สามารถทาหรือฉาบ Sikalastic®-680 AP ด้วยแปรง ลูกกลิ้ง เกรียง 
หรือเทลงบนพื้นผิวตรงๆ ได้เลย โดยการทำงานแต่ละชั้นจะต้องทา/ 
เคลือบไปในทางทิศทางตรงกันข้าม

•

ก่อนทำงานชั้นต่อไป ต้องรอให้ชั้นเคลือบก่อนหน้านี้แห้งก่อน 
โดยที่ใช้นิ้วแตะแล้ววัสดุเคลือบไม่ติดนิ้ว

•

การทา/ เคลือบ Sikalastic®-680 AP ชั้นถัดไป จะต้องทำภายใน 24 
ชั่วโมง

•

จำเป็นต้องคลุมและป้องกันพื้นผิวที่พึ่งทำเสร็จใหม่ไม่ให้เกิดความเสียหาย•

ระบบกันซึมทั่วไป:  ทารองพื้นกรณีพื้นผิวมีรูพรุนสูง
เคลือบ Sikalastic®-680 AP ชั้นที่ 1 ในปริมาณการใช้ที่ 0.7 
กิโลกรัม/ ตารางเมตร

1. 

ปล่อยให้แห้ง โดยอ้างอิงระยะเวลาในการรอเพื่อเคลือบทับ2. 

เคลือบชั้นท๊อปโคท (บนสุด) อีก 1 ชั้น หรือมากกว่า 
ในปริมาณการใช้ที่ 0.7 กิโลกรัม/ ตารางเมตร/ 1 ชั้น 
และปล่อยทิ้งให้แห้ง

3. 

 
ระบบกันซึมโดยเสริมความแข็งแรง:  เคลือบ Sikalastic®-680 AP 
คู่กับเส้นใยเสริมความแข็งแรง Sika® Reemat Premium  
ทารองพื้นกรณีพื้นผิวมีรูพรุนสูง

เคลือบ Sikalastic®-680 AP ชั้นเบสโคท ในปริมาณการใช้ที่ 0.7 – 
1.0 กิโลกรัม/ ตารางเมตร

1. 

ปูแผ่น Sika® Reemat Premium และกลิ้งให้เรียบ และต้องแน่ใจว่า 
ไม่มีฟองอากาศ หรือรอยย่น ทั้งนี้จะต้องปูซ้อนทับแนวรอยต่อ 
อย่างน้อย 5 ซม.

2. 

เคลือบ Sikalastic®-680 AP ชั้นเบสโคท เพิ่มอีก 1 ชั้น ลงบน Sika® 
Reemat Premium ที่ยังเปียกอยู่ ด้วยปริมาณการใช้ที่ 0.3 - 0.5 
กิโลกรัม/ ตารางเมตร

3. 

ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 1 - 3 จนกว่าจะทากันซึมหลังคาทั่วทั้งหมด 
หลังจากวัสดุทาเคลือบทั้ง 2 ชั้นแห้งแล้ว ให้เคลือบ Sikalastic®-680 
AP ชั้นท๊อปโคท (บนสุด) อีก 1 ชั้น หรือมากกว่า ในปริมาณการใช้ที่ 
0.6 - 0.7 กิโลกรัม/ ตารางเมตร/ 1 ชั้น

4. 

ทำกันซึมในบริเวณที่มีรายละเอียดมากก่อน เช่น ขอบมุม 
ก่อนที่จะเริ่มทากันซึมพื้นผิวที่อยู่ในแนวราบ

5. 

การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์

ทำความสะอาดเครื่องมือทุกชนิด และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย Sika® 
Thinner C ทันที หลังการใช้งาน หากพบวัสดุแข็งติดอยู่กับเครื่องมือ 
หรืออุปกรณ์ ต้องกำจัดโดยใช้เครื่องมือทางกลเท่านั้น

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้  
ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละ  
ประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับ  
คำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้
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ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิง 
จากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika 
โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต ้
สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมี 
ความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างาน 
ทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสม 
ในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการ 
รับผิดชอบในทางกฏหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้นี้ หรือจาก 
คำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ 
ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำ 
ไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการ 
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งาน 
ผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม 
คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika 
ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคของ 
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูล 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี 

ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ 

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร : + 66 3810 9500

E-mail : sikathai@th.sika.com

www.sika.co.th

Sikalastic-680AP-th-TH-(07-2021)-3-2.pdf

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sikalastic®-680 AP

กรกฎาคม 2564, Version 03.02

020915205000000042

4 / 4


