ซิก้าครบ! จบชัวร์!

STOP LEAK - FIX CRACK
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ซิกา้ เป็ นบริษทั ผูน้ ําและมีความเชีย� วชาญหลักใน 5 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ คือ วัสดุยาแนวรอยต่อ วัสดุสาํ หรับการยึดติด วัสดุดดู ซับเสียง
วัสดุเสริมความแข็งแรง และวัสดุปกป้ องโครงสร้าง โดยแบ่งกลุม่ ลูกค้าหลักออกเป็ น 8 กลุม่ ได้แก่
ธุรกิจงานคอนกรีต ธุรกิจงานกันซึมทัวไป
� ธุรกิจงานกันซึมหลังคา ธุรกิจงานพืน� ธุรกิจงานยาแนวรอยต่อและยึดติด
ธุรกิจงานซ่อมแซมและเสริมกําลังโครงสร้าง ธุรกิจงานตกแต่งอาคาร และธุรกิจกาวอุตสาหกรรม
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ธุรกิจกาวอุตสาหกรรม

กระเบือ� งระเบียงหลุดล่อน เกิดปั ญหานํ�ารัวซึ
� ม และปั ญหา
ยาแนวเกิดเชือ� รา หลุดล่อน

22

กระเบือ� งสระว่ายนํ�าหลุดล่อน เกิดปั ญหานํ�ารัวซึ
� ม และปั ญหา
ยาแนวเกิดเชือ� รา หลุดล่อน

24

กระเบือ� งห้องนํ�าหลุดล่อน เกิดปั ญหานํ�ารัวซึ
� ม และปั ญหา
ยาแนวเกิดเชือ� รา หลุดล่อน

ผนังคอนกรีตสําเร็จรูปหรือปูนฉาบ แตกร้าว แตกลายงา

26

นํ�าซึม ด้านข้างท่อระบายนํ�าระหว่างปูนกับท่อระบายนํ�า

14

ผนังคอนกรีตสําเร็จรูปไม่สมบูรณ์ เช่น รอยตะเข็บแบบ
ตามด ฟองอากาศ

28

การทําระบบกันซึมในรางนํ�าคอนกรีต

30

โพรงอากาศใต้แผ่นกระเบือ� ง

32

มีน�ํารัวซึ
� มโครงสร้างชัน� ใต้ดนิ

ผิวหน้าคอนกรีต หรือผนังปูนฉาบแตกร้าว

34

หลังคาคอนกรีตเก่า กันซึมหลุดล่อน มีน�ําขัง รัวซึ
� ม

ปัญหางานพืน
� และงานปรับระดับพืน
�

36

หลังคาเมทัลชีทเก่า นํ�ารัวซึ
� มตามหัวน๊ อตและรอยต่อเมทัลชีท

38

หลังคากระเบือ� งลอนคูเ่ ก่า นํ�ารัวซึ
� มตามหัวน๊ อตและรอยต่อ

16

ธุรกิจงานตกแต่งอาคาร

20

12

ปัญหางานคอนกรีต-ผนังก่อฉาบ

ธุรกิจงานกันซึมหลังคา

ปัญหาการรัวซึ
� ม

18
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ปั ญหางานคอนกรีต-โครงสร้าง

ผิวหน้าคอนกรีตไม่สมบูรณ์ เกิดเป็ นหลุม รู โพรง

แนวทางในการแก้ปัญหา

วิธกี ารทํางาน
สําหรับงานที�มีความเสียหายมาก หรือต้องการแรงยึดเกาะสูงเป็ นพิ เศษ
1

สกัดคอนกรีตส่วนที�ไม่แข็งแรงออก
และทําความสะอาดพืน� ผิวให้ปราศจาก
เศษฝุ่ นผง และคราบมัน ทากาว
อีพ๊ อ กซี�ป ระสานคอนกรีต
Sikadur®-32 TH ให้ทวบริ
ั � เวณ
ทีจ� ะทําการฉาบซ่อม

1

2

ฉาบซ่อมด้วย Sika MonoTop®
-412 TH หรือ LANKO 731

STRUCTURE REPAIR

2

สําหรับงานที�มีความเสียหายเล็กน้ อย หรือมีขนาดเล็ก และตื�น
1

1

สกัดคอนกรีตส่วนทีไ� ม่แข็งแรงออก
และทําความสะอาดพืน� ผิวให้ปราศจาก
เศษฝุ่ นผง และคราบมัน พรมนํ�าให้ทวั �
บริเวณ แล้วทานํ�ายาประสานคอนกรีต
SikaLatex® หรือ LANKO 751

LATEX
2

2
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หมายเหตุ : วิธกี ารใช้และข้อมูลของผลิตภัณฑ์โดยละเอียดสามารถศึกษาได้จากข้อมูลสินค้าของบริษทั

ฉาบซ่อมด้วยซีเมนต์พเิ ศษสําหรับงาน
ฉาบซ่อม Sika® Repair Mortar หรือ
ปูนฉาบทัวไป
� LANKO 732 FACADE
� ผิวทีพ� รมนํ�า หรือทา
REPAIR บนพืน
นํ� ายาประสานคอนกรีตไว้แล้ว

ปั ญหางานคอนกรีต-โครงสร้าง

ผิวหน้าพืน� คอนกรีต กะเทาะ หลุดล่อน

แนวทางในการแก้ปัญหา

วิธกี ารทํางาน
สําหรับงานพืน� ในบริเวณทีต� อ้ งรับแรงกระแทกสูง เช่น พืน� ทีส� ญั จรหนัก หรือขอบร่องรอยต่อ
1

สกัดคอนกรีตส่วนทีไ� ม่แข็งแรงออก
โดยให้มคี วามลึกอย่างน้อย 5 มม.
ทําความสะอาดพืน� ผิวให้ปราศจาก
เศษฝุ่ นผง และคราบไขมัน ฉาบซ่อม
ด้วยอีพอ๊ กซีม� อร์ตาร์ Sikadur®-31
CF Normal หรือ LANKO 534

1

REBAR ANCHORING

สํา หรับ ความหนามากกว่า 10 มม.
ฉาบซ่อมด้วยอีพ๊อกซี�มอร์ตาร์
Sikadur® -41 CF Normal

สําหรับงานพืน� ในบริเวณทัวไปที
� �รบั แรงกระแทกตํา� เช่น พืน� ที�สญ
ั จรปานกลางถึงสูง
1

2
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1

หมายเหตุ : วิธกี ารใช้และข้อมูลของผลิตภัณฑ์โดยละเอียดสามารถศึกษาได้จากข้อมูลสินค้าของบริษทั

2

สกัดคอนกรีตส่วนทีไ� ม่แข็งแรงออก
โดยให้มคี วามลึกอย่างน้อย 25 มม.
ทําความสะอาดพืน� ผิว ให้ปราศจาก
เศษฝุ่ นผง และคราบไขมัน ทาอีพอ๊ กซี�
ประสานคอนกรีต Sikadur®-32 TH
ให้ทวบริ
ั � เวณทีจ� ะทําการฉาบซ่อม
เทซ่อมด้วยไมโครคอนกรีต Sika®
� ผิวทีท� า
Arctic Overlay ลงบนพืน
นํ�ายาประสานไว้แล้ว โดยจะต้องทํา
การเทซ่อม ก่อนทีน� �ํายาประสาน
จะแห้งตัวสนิท

ปั ญหางานคอนกรีต-โครงสร้าง

เสาและคานคอนกรีตแตกร้าว จนเห็นเหล็กเสริมโครงสร้าง

แนวทางในการแก้ปัญหา
1

วิธกี ารทํางาน

สําหรับงานฉาบซ่อม

1

สกัดคอนกรีตส่วนทีไ� ม่แข็งแรงออก
และทําความสะอาดพืน� ผิวให้ปราศจาก
เศษฝุ่ นผง และคราบมัน ตรวจสอบ
ความเสียหายของเหล็กในโครงสร้าง
ขัด สนิ ม หรือ ทาบดามเหล็ ก ตาม
มาตรฐาน ทาอีพอ๊ กซีป� ระสานคอนกรีต
Sikadur®-32 TH ให้ทวบริ
ั � เวณทีจ� ะฉาบ

2
2

ฉาบซ่อมด้วยมอร์ตา้ ซ่อมแซมโครงสร้าง
SikaMonoTop®-412 TH หรือปูน
ซ่อมแซมโครงสร้าง LANKO 731
� ผิว
STRUCTURE REPAIR บนพืน
ทีท� าอีพอ๊ กซีป� ระสานคอนกรีตไว้แล้ว

สําหรับงานเข้าแบบ-เทซ่อม
1

1

2

2
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หมายเหตุ : วิธกี ารใช้และข้อมูลของผลิตภัณฑ์โดยละเอียดสามารถศึกษาได้จากข้อมูลสินค้าของบริษทั

สกัดคอนกรีตส่วนทีไ� ม่แข็งแรงออก
ทําความสะอาดพืน� ผิวให้ปราศจากเศษฝุ่ น
ผง และคราบมัน ตรวจสอบความเสียหาย
ของเหล็กในโครงสร้างขัดสนิม หรือทาบ
ดามเหล็กตามมาตรฐาน ทาอีพอ๊ กซี�
ประสานคอนกรีต Sikadur®-32 TH
ให้ทวบริ
ั � เวณทีจ� ะทําการเข้าแบบเทเกร้าท์
เทเข้าแบบซ่อมด้วยซีเมนต์พเิ ศษ
SikaGrout®-212 GP หรือปูนนอนชริง� ค์
เกราท์ LANKO 701 CLAVEX บนพืน� ผิว
ทีท� าอีพอ๊ กซี� ประสานคอนกรีตไว้แล้ว
*ต้องฉาบหรือเทเข้าแบบซ่อม ก่อนที�
นํ�ายาประสานคอนกรีตจะแห้งตัวสนิท

ปั ญหางานคอนกรีต-โครงสร้าง

ท้องพืน� - เพดานคอนกรีตกะเทาะ หลุดล่อน จนเห็นเหล็กเสริม

แนวทางในการแก้ปัญหา

วิธกี ารทํางาน
รอยแตกร้าว กะเทาะหลุดล่อน จนเห็นเหล็กเสริ ม
1

1

2

2
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หมายเหตุ : วิธกี ารใช้และข้อมูลของผลิตภัณฑ์โดยละเอียดสามารถศึกษาได้จากข้อมูลสินค้าของบริษทั

สกัดคอนกรีตส่วนทีไ� ม่แข็งแรงออก
โดยให้มคี วามลึกอย่างน้อย 10 มม.
ทําความสะอาดพืน� ผิวให้ปราศจาก
เศษฝุ่ นผง และคราบไขมัน ตรวจสอบ
ความเสียหายของเหล็กในโครงสร้าง
ขัดสนิม หรือทาบดามเหล็กตาม
มาตรฐาน ทาอีพอ๊ กซี�เชือ� มประสาน
คอนกรีต Sikadur®-32 TH ให้ทวั �
บริเวณทีจ� ะทําการฉาบซ่อม
ฉาบซ่อมด้วยมอร์ตา้ ซ่อมแซมโครงสร้าง
Sika MonoTop®-412 TH หรือปูน
ซ่อมแซมโครงสร้าง LANKO 731
STRUCTURE REPAIR บนพืน
� ผิว
ทีท� านํ�ายาประสานคอนกรีตไว้แล้ว
โดยจะต้องทําการฉาบซ่อม ก่อนที�
นํ�ายาประสานคอนกรีตจะแห้งตัวสนิท

ปั ญหางานผนังอาคาร

ผนังคอนกรีตสําเร็จรูปหรือปูนฉาบ แตกร้าว แตกลายงา

แนวทางในการแก้ปัญหา

วิธกี ารทํางาน

สําหรับรอยแตกลายงาขนาดเล็ก

1

1

ทําความสะอาดพืน� ผิวทีจ� ะทําการแก้ไข
ให้สะอาดปราศจากฝุ่ นผง สิง� สกปรก
คราบนํ�ามัน สีพลาสติกทีเ� ริม� หลุดล่อน
ให้สะอาด ฉาบแต่งผนังด้วยโพลิเมอร์
สําหรับงานฉาบบาง LANKO 101
PARENDUIT ประมาณ 2 - 3 ชัน� จนปิ ด
รอยแตกลายงาทัง� หมด หรือเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ฉาบบางสําเร็จรูป
LANKO 102 INTERIOR SKIMCOAT

สําหรับงานภายในอาคาร (เนื�อครีมสีขาว)
LANKO 103 SKIMCOAT PLUS

สําหรับงานภายนอกอาคาร (เนือ� ครีมสีขาว)
ปล่อยให้วสั ดุฉาบบางแห้งตัวเต็มที�
ประมาณ 1 - 7 วัน ตามข้อกําหนด
ของวัสดุทเ�ี ลือกใช้ จึงสามารถทาสี
หรือทํางานอืน� ต่อไปได้
สําหรับรอยร้าว รู หรือ ร่องขนาดเล็ก

2
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2

กรีดร่องเปิ ดรอยแตกร้าว ทําความสะอาด
พืน� ผิวทีจ� ะทําการแก้ไข ใช้หมันโป๊ ว
อะคริลกิ LANKO 107 WALL PUTTY
ปาดปิ ดร่องทีเ� ตรียมไว้ให้เรียบร้อย
สามารถเก็บรอยแตกบริเวณเล็ก เช่น
รอยหัวตะปู ร่อง ฟองอากาศ ได้เช่นกัน
สําหรับความหนาเกิน 4 มม. ให้โป๊ ว
เป็ นชัน� ๆ ปล่อยให้หมันโป๊ วแห้งตัว
เต็มที�ประมาณ 1 วัน จึงสามารถทาสี
หรือทํางานอืน� ต่อไปได้

ปั ญหางานผนังอาคาร

ผนังคอนกรีตสําเร็จรูปไม่สมบูรณ์ เช่น รอยตะเข็บแบบ ตามด ฟองอากาศ

แนวทางในการแก้ปัญหา

วิธกี ารทํางาน

สําหรับรอยตะเข็บแบบ

1

ทําความสะอาดพืน� ผิวให้ปราศจาก
คราบนํ�ามัน และฝุ่ นผง ใช้ LANKO 113
PATCH ปาดเข้าไปในรอยตะเข็บแบบ
ให้เสมอกัน ปล่อยให้แห้งตัวประมาณ
1 - 3 วัน จึงสามารถทับหน้าด้วยวัสดุ
ฉาบแต่งผิวบางได้

สําหรับรูตามด ฟองอากาศ พืน� ผิวไม่เรียบ
2

1

ฉาบพืน� ผิวทีต� อ้ งการปรับสภาพด้วย
วัสดุฉาบแต่งผิวบาง
LANKO 110 SKIMCOAT แบบผง
หรือโพลิเมอร์สาํ หรับงานฉาบบาง
LANKO 101 PARENDUIT แบบครีม
หรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฉาบบางสําเร็จรูป

LANKO 102 INTERIOR SKIMCOAT

สําหรับงานภายในอาคาร (เนื�อครีมสีขาว)
LANKO 103 SKIMCOAT PLUS

2
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สําหรับงานภายนอกอาคาร (เนื�อครีม
สีขาว) หลังจากนัน� ปล่อยให้วสั ดุฉาบบาง
แห้งตัวเต็มที�ประมาณ 1 - 7 วัน ตามข้อ
กําหนดของวัสดุทเ�ี ลือกใช้ จึงสามารถ
ทาสี หรือทํางานอืน� ต่อไปได้

ปั ญหางานคอนกรีต-ผนังก่อฉาบ
ผิวหน้าคอนกรีต หรือผนังปูนฉาบแตกร้าว

แนวทางในการแก้ปัญหา

วิธกี ารทํางาน
รอยร้าวคงที� (ไม่ขยับตัว) ขนาดเล็ก และตื�น
1

สกัดคอนกรีตหรือปูนฉาบ ให้เป็ น
รูปทรงตัว V (สุดรอยร้าว)
ทําความสะอาดพืน� ผิวให้ปราศจาก
เศษฝุ่ นผง และคราบไขมัน ฉาบโป้ ว
ปิ ดรอยร้าว ด้วยอีพอ๊ กซีเ� ชือ� มประสาน
Sikadur®-31 CF Normalหรือ
อีพ๊อกซี� สําหรับยึดและซ่อมแซม

1

LANKO 534 REBAR ANCHORING

รอยร้าวคงที� (ไม่ขยับตัว) ขนาดกว้าง และลึก
1

2
1
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2

สกัดคอนกรีตหรือปูนฉาบ ให้เป็ น
รูปทรงตัว V (สุดรอยร้าว)
ทําความสะอาดพืน� ผิวให้ปราศจาก
เศษฝุ่ นผง และคราบไขมัน พรมนํ�า
ให้พน�ื ผิวมีความชุม่ ชืน� และทานํ�ายา
ประสานคอนกรีต SikaLatex® หรือ
LANKO 751 LATEX ให้ทวบริ
ั � เวณ
ทีจ� ะทําการฉาบซ่อม
ฉาบซ่อมด้วยซีเมนต์พเิ ศษ สําหรับ
งานฉาบซ่อม Sika® Repair Mortar
หรือปูนฉาบทัวไป
� LANKO 732
� ผิว
FACADE REPAIR บนพืน
ทีพ� รมนํ�า หรือทานํ�ายาประสาน
คอนกรีตไว้แล้ว

ปั ญหางานพืน� และงานปรับระดับพืน�
งานพืน� เก่า มีแอ่งนํ�า นํ�าขัง ระดับไม่เหมาะสม

แนวทางในการแก้ปัญหา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sikafloor® Level-30 (TH)

ปูนซีเมนต์ปรับระดับคุณภาพสูง
สําหรับการใช้งานภายในและภายนอก
ปรับระดับด้วยตัวเอง ทีค� วามหนา 3 - 30 มิลลิเมตร
ไหลตัวดี ทํางานง่าย
�
สามารถใช้งานได้หลังจากติดตัง� 3 ชัวโมง
ขัน� ตอนการติดตัง� สอบถามเพิม� เติมได้ทางฝ่ ายขาย
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ปั ญหาการรัวซึ
� ม

แนวทางในการแก้ปัญหา

วิธกี ารทํางาน
1

กระเบือ� งระเบียงหลุดล่อน เกิดปั ญหานํ�ารัวซึ
� ม และปั ญหายาแนวเกิดเชือ� รา หลุดล่อน

สกัดกระเบือ� งเดิมออกให้หมด
ทําความสะอาดพืน� ผิวให้ปราศจากฝุ่ นผง
คราบนํ�ามัน ใช้วสั ดุอุดรอยต่อประเภท
โพลียรู เี ทน Sikaflex®-11 FC+,
Sikaflex®-740 Construction,

หรือ LANKO 603 POLYURETHANE
ยิงตามขอบมุมให้ครบทุกมุม
2

3

1

4

2

กรณีปัญหาร่องยาแนวเกิดเชือ� รา หลุดล่อน

ใช้เหล็กขูดยาแนวออกจากร่องให้ได้มากทีส� ดุ จากนัน� ทําความสะอาดไม่ให้ม ี คราบฝุ่ นผง หรือเศษสิง� สกปรก ติดค้างอยู่
ใช้กาวยาแนว Davco GRANITO TILE GROUT DUSTLESS สําหรับกระเบือ� งแกรนิตโต้ หรือกาวยาแนว Davco
CLEAN GROUT สําหรับกระเบือ� งเซรามิค ยาแนวร่องกระเบือ� งจนเต็ม ปล่อยให้กาวยาแนวแห้งตัวประมาณ 1 - 2 ชัวโมง
�
� จึงเปิ ด
จึงใช้ผา้ สะอาดเช็ดทําความสะอาดผิวหน้ากระเบือ� งทัง� หมด ปล่อยให้กาวยาแนวแห้งตัวเต็มทีอ� ย่างน้อย 24 ชัวโมง
ใช้งานพืน� ทีไ� ด้

3

4

ทา/ฉาบ ซีเมนต์กนั ซึมแบบส่วนผสมเดียว
LANKO 227 FLEX SHIELD หรือ
แบบ 2 ส่วนผสม SikaTop®-107 Seal
TH อย่างน้อย 2 รอบ ให้ทวพื
ั � น� ที�
บริเวณระเบียง และทาขึน� ผนังประมาณ
15 ซม. ทาชัน� แรกปล่อยให้แห้งตัว
� แล้วทาชัน� ถัดไป
ประมาณ 3 - 6 ชัวโมง
ในแนวขวางกับชัน� แรก ปล่อยให้กนั ซึม
แห้งตัว 3 วัน จึงสามารถทํางานอื�น
ต่อได้
ปูกระเบือ� งด้วยกาวซีเมนต์ Davco SUPER
TTB หรือ Davco ULTRAFLEX ให้เต็ม
�
พืน� ที� ปล่อยให้ปนู กาวแห้งตัว 24 ชัวโมง
ยาแนวกระเบือ� งด้วยกาวยาแนว Davco
GRANITO TILE GROUT DUSTLESS

สําหรับกระเบือ� ง แกรนิตโต้ หรือ กาวยาแนว
Davco CLEAN GROUT สําหรับกระเบือ� ง
เซรามิค
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ปั ญหาการรัวซึ
� ม

วิธกี ารทํางาน

แนวทางในการแก้ปัญหา

1

กระเบือ� งสระว่ายนํ�าหลุดล่อน เกิดปัญหานํ�ารัวซึ
� ม และปัญหายาแนวเกิดเชือ� รา หลุดล่อน
4

2

3
2
1
3

กรณีปัญหาร่องยาแนวเกิดเชือ� รา หลุดล่อน

ใช้เหล็กขูดยาแนวออกจากร่องให้ได้มากทีส� ดุ จากนัน� ทําความสะอาดไม่ให้ม ี คราบฝุ่ นผง หรือเศษสิง� สกปรก ติดค้างอยู่
ใช้กาวยาแนวสําหรับสระว่ายนํ� า Davco POOL TILE GROUT หรือกาวยาแนวอีพ๊อกซี� Davco Ultra Epoxy
Tile Grout ยาแนวร่องกระเบือ� งจนเต็ม ปล่อยให้กาวยาแนวแห้งตัวประมาณ 1 - 2 ชัวโมง
� จึงใช้ผา้ สะอาดเช็ดทําความสะอาด
ผิวหน้ากระเบือ� งทัง� หมด ปล่อยให้กาวยาแนวแห้งตัวเต็มทีอ� ย่างน้อย 24 ชัวโมง
� จึงเปิ ดใช้งานพืน� ทีไ� ด้

4

สกัดกระเบือ� งเดิมออกให้หมด
ทําความสะอาดพืน� ผิวให้ปราศจากฝุ่ นผง
คราบนํ�ามัน ใช้วสั ดุอุดรอยต่อประเภท
โพลียรู เี ทน Sikaflex® PRO-3
ยิงตามขอบมุมสระว่ายนํ�าให้ครบทุกมุม
ทา/ฉาบ ซีเมนต์กนั ซึมแบบ 2 ส่วนผสม
SikaTop®-107 Seal TH หรือ ซีเมนต์
กันซึมส่วนผสมเดียว LANKO 227
FLEX SHIELD อย่างน้อย 2 รอบ ให้ทวั �
ภายในสระว่ายนํ�า ทาชัน� แรกปล่อยให้
� แล้วทา
แห้งตัวประมาณ 3 - 6 ชัวโมง
ชัน� ถัดไปในแนวขวางกับชัน� แรก ปล่อยให้
กันซึมแห้งตัว 3 วัน จึงสามารถทํางานอืน�
ต่อได้
ปูกระเบือ� งด้วยกาวซีเมนต์สาํ หรับ
สระว่ายนํ�า Davco POOL TILE
ADHESIVE ให้เต็มพืน
� ที� ปล่อยให้
�
ปูนกาว แห้งตัว 24 ชัวโมง
ยาแนวกระเบือ� งด้วยกาวยาแนวสําหรับ
สระว่ายนํ�า Davco POOL TILE GROUT
หรือ กาวยาแนวอีพอ๊ กซี� Davco Ultra
Epoxy Tile Grout
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ปั ญหาการรัวซึ
� ม

วิธกี ารทํางาน

แนวทางในการแก้ปัญหา

1

กระเบือ� งห้องนํ�าหลุดล่อน เกิดปั ญหานํ�ารัวซึ
� ม และปั ญหายาแนวเกิดเชือ� รา หลุดล่อน

สกัดกระเบือ� งเดิมออกให้หมด
ทําความสะอาดพืน� ผิวให้ปราศจากฝุ่ นผง
คราบนํ�ามัน ใช้วสั ดุอุดรอยต่อประเภท
โพลียรู เี ทน Sikaflex®-11 FC+,
Sikaflex®-740 Construction,

หรือ LANKO 603 POLYURETHANE
ยิงตามขอบมุมห้องนํ�าให้ครบทุกมุม
2

4
2

3

1

กรณีปัญหาร่องยาแนวเกิดเชือ� รา หลุดล่อน

3

ใช้เหล็กขูดยาแนวออกจากร่องให้ได้มากทีส� ดุ จากนัน� ทําความสะอาดไม่ให้ม ี คราบฝุ่ นผง หรือเศษสิง� สกปรก ติดค้างอยู่
ใช้กาวยาแนว Davco CLEAN GROUT ยาแนวร่องกระเบือ� งจนเต็ม ปล่อยให้กาวยาแนวแห้งตัวประมาณ 1 - 2 ชัวโมง
�
จึงใช้ผา้ สะอาดเช็ดทําความสะอาดผิวหน้ ากระเบื�องทัง� หมด ปล่อยให้กาวยาแนวแห้งตัวเต็มที�อย่างน้ อย 24 ชัวโมง
�
จึงเปิ ดใช้งานพืน� ทีไ� ด้

4
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ทา/ฉาบ ซีเมนต์กนั ซึมแบบ 2 ส่วนผสม
SikaTop®-107 Seal TH หรือ LANKO
226 FLEX อย่างน้อย 2 รอบ ให้ทวั �
พืน� ห้องนํ�า และทาขึน� ผนังประมาณ
15 ซม. ทาชัน� แรกปล่อยให้แห้งตัว
ประมาณ 3 - 6 ชัวโมง
� แล้วทาชัน� ถัดไป
ในแนวขวางกับชัน� แรก ปล่อยให้กนั ซึม
แห้งตัว 3 วัน จึงสามารถทํางานอื�น
ต่อได้
สําหรับกระเบือ� งเซรามิค ปูกระเบือ� งด้วย
กาวซีเมนต์ Davco TTB PLUS ถ้าเป็ น
กระเบือ� งแกรนิตโต้ แนะนําให้ปกู ระเบือ� ง
ด้วยกาวซีเมนต์ Davco GRANITO PLUS
ให้เต็มพื�นที� ปล่อยให้ปูนกาวแห้งตัว
24 ชัวโมง
�
ยาแนวกระเบือ� งด้วยกาวยาแนวป้ องกัน
เชือ� รา Davco CLEAN GROUT

ปั ญหาการรัวซึ
� ม

วิธกี ารทํางาน

แนวทางในการแก้ปัญหา

1

ในการอุดนํ�ารัวที
� ก� าํ ลังรัวซึ
� มบริเวณ
ท้องพืน� คอนกรีตใต้หอ้ งนํ�า ใช้ซเี มนต์
สําหรับอุดรอยรัวชนิ
� ดแห้งเร็วพิเศษ

นํ� าซึม ด้านข้างท่อระบายนํ�าระหว่างปูนกับท่อระบายนํ�า

Sika MonoTop®-102 Water Plug
TH หรือ LANKO 224 RAPID PLUG

ในบริเวณทีน� �ําหยด เช่น รอบท่อ
หรือรอยแตกร้าว

1

2

3

2
2
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3

บริเวณพืน� ห้องนํ�าใช้วสั ดุอุดรอยต่อ
ประเภทโพลียรู เี ทน Sikaflex®-740
Construction, หรือ LANKO 603
POLYURETHANE ยิงรอบท่อระบายนํ�า
และขอบมุมห้องนํ� าให้ครบทุกมุม
ทา/ฉาบ ซีเมนต์กนั ซึมแบบ 2 ส่วนผสม
SikaTop®-107 Seal TH หรือ LANKO
ั � องนํ�า
226 FLEX ฉาบทาให้ทวห้
ทาชัน� แรกปล่อยให้แห้งตัวประมาณ
3 - 6 ชัวโมง
� แล้วทาชัน� ถัดไปในแนว
ขวางกับชัน� แรก ปล่อยให้แห้งตัว 3 วัน
จึงสามารถทําการปูกระเบือ� งได้

ปั ญหาการรัวซึ
� ม

แนวทางในการแก้ปัญหา

การทําระบบกันซึมในรางนํ�าคอนกรีต

วิธกี ารทํางาน
สําหรับพืน� ผิวรางนํ�าเดิ มที�ปล่อยให้แห้งตัวได้
1

ทําความสะอาดพืน� ผิวไม่ให้มคี ราบตะไคร่ รา หรือ
เศษสิง� สกปรกต่างๆ ติดค้างอยู่
ทานํ�ายารองพืน� Sikalastic® U-Primer 1 รอบ
�
ปล่อยให้แห้งตัวประมาณ 3 - 6 ชัวโมง
ทาโพลียรู เี ทนกันซึม Sikalastic®-632 R
อย่างน้อย 2 รอบ โดยปล่อยให้แห้งตัว ประมาณ
3 - 6 ชัวโมง
� ก่อนทากันซึมชัน� ถัดไป จากนัน� ปล่อย
�
จึงสามารถ
ให้แห้งตัวเต็มทีอ� ย่างน้อย 24 ชัวโมง
เปิ ดใช้งานพืน� ทีไ� ด้

1

สําหรับพืน� ผิวเดิ มที�เปี ยกชื�นตลอดเวลา
2

ทําความสะอาดพืน� ผิวไม่ให้มคี ราบตะไคร่ รา หรือ
เศษสิง� สกปรกต่างๆ ติดค้างอยู่
ทา/ฉาบ ซีเมนต์กนั ซึมแบบส่วนผสมเดียว LANKO
227 FLEX SHIELD อย่างน้อย 2 รอบ ให้ทวั �

2
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หมายเหตุ : วิธกี ารใช้และข้อมูลของผลิตภัณฑ์โดยละเอียดสามารถศึกษาได้จากข้อมูลสินค้าของบริษทั

ภายในรางนํ�าคอนกรีต ทาชัน� แรกปล่อยให้แห้งตัว
ประมาณ 3 - 6 ชัวโมง
� แล้วทาชัน� ถัดไปในแนวขวาง
กับชัน� แรก ปล่อยให้กนั ซึมแห้งตัว 3 วัน จึงสามารถ
ทํางานอืน� ต่อได้

ปั ญหาการรัวซึ
� ม

แนวทางในการแก้ปัญหา

วิธกี ารทํางาน
1

หาจุดทีพ� น�ื ผิวมีการหลุดล่อน หรือเกิด
โพรงอากาศโดยการเคาะ ทําเครือ� งหมาย
บนกระเบือ� งทีต� อ้ งการทํางานใหม่ เจาะรู
ลงไปในบริเวณร่องยาแนวกระเบือ� ง

โพรงอากาศใต้แผ่นกระเบือ� ง
2

1

2
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หมายเหตุ : วิธกี ารใช้และข้อมูลของผลิตภัณฑ์โดยละเอียดสามารถศึกษาได้จากข้อมูลสินค้าของบริษทั

ฉีดนํ�ายา Davco INJECTILE FIX ลงใน
รูรอ่ งยาแนวกระเบือ� งทีเ� จาะไว้ ให้สงั เกตุ
ว่ามีน�ํายาทีฉ� ีดเข้าไป ไหลออกมาผ่านรู
ทีเ� จาะไว้หรือไม่ เช็ดนํ�ายาส่วนเกินออก
จากผิวหน้ากระเบือ� งก่อนนํ�ายาแข็งตัว
ปล่อยให้น�ํายาแห้งตัว 24 ชัวโมง
� ก่อนเปิ ด
ใช้งานบริเวณทีซ� ่อมแซมกระเบือ� ง

ปั ญหาการรัวซึ
� ม

มีน�ํารัวซึ
� มโครงสร้างชัน� ใต้ดนิ

แนวทางในการแก้ปัญหา

วิธกี ารทํางาน

สําหรับพืน� ที�ใหญ่โดยการอัดฉี ดด้วยโพลียรู ีเทนโฟม

1

- ทําความสะอาดรอยร้าวด้วยแปรง
หรือเครื�องเป่ าลม ให้ปราศจาก
สิง� สกปรก และพืน� ผิวทีห� ลุดล่อน
- ติดตัง� Packer สําหรับใช้ในการฉีด
โฟมโพลียรู เี ทน Sika® Injection
-127 H โดยใช้สว่านเจาะรู ทํามุม
45 องศา ทัง� 2 ด้าน ของรอยรัว�
- ทําความสะอาดรูทเ�ี จาะไว้ดว้ ย
เครือ� งเป่ าลม แล้วติดตัง� Packer
- ผสมโฟมโพลียรู เี ทน Sika® Injection
-127 H ตามสัดส่วนใน PDS
- ทําการฉีดโฟมโพลียูรเี ทน Sika®
Injection-127 H ทีผ� สมเรียบร้อยแล้ว
ด้วยเครือ� งอัดแรงดันสูงไปใน Packer
โดยฉีดจากล่างขึน� บน เมื�อโฟมโพลียูรเี ทน Sika® Injection-127 H
สัมผัสกับนํ�าจะเปลีย� นสภาพเป็ นโฟม
ซึง� เมือ� โฟมได้ลน้ ออกมานอก Packer
แล้วให้เปลีย� นไปฉีด Packer ถัดไป
จนครบ
- หลังจากโฟมได้เซ็ทตัวแล้ว ให้ถอด
Packer ออก

2
1

สําหรับพืน� ที�เล็กโดยการอุดปิ ดผิวด้วยซีเมนต์แห้งเร็ว
2

d
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หมายเหตุ :
d = ความหนาผนัง, d/2 ระยะห่าง
ระหว่าง packer กับ packer และ packer กับรอยร้าว

หมายเหตุ : วิธกี ารใช้และข้อมูลของผลิตภัณฑ์โดยละเอียดสามารถศึกษาได้จากข้อมูลสินค้าของบริษทั

- ปิ ดผิวด้วยซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ
สําหรับอุดรอยนํ�ารัว� Sika MonoTop®-102 Water Plug TH หรือ
ซีเมนต์แข็งตัวเร็วอุดนํ�ารัว� LANKO
224 RAPID PLUG

ปั ญหาการรัวซึ
� ม

หลังคาคอนกรีตเก่า กันซึมหลุดล่อน มีน�ําขัง รัวซึ
� ม

แนวทางในการแก้ปัญหา
รายละเอียดเพิม� เติม

Sikalastic®-632 R

กันซึมแบบทา ประเภทโพลียรู ีเทน คุณภาพสูง
สามารถทนนํ�าแช่ขงั บนหลังคาได้
หลังการติดตัง� สามารถทนฝนได้
�
ภายใน 1 ชัวโมง
ขัน� ตอนการติดตัง� สอบถามเพิม� เติมได้ทางฝ่ ายขาย
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ปั ญหาการรัวซึ
� ม

หลังคาเมทัลชีทเก่า นํ�ารัวซึ
� มตามหัวน๊ อต และรอยต่อเมทัลชีท

แนวทางในการแก้ปัญหา
รายละเอียดเพิม� เติม

Sarnafil®

กันซึมประเภทแผ่นพีวีซี
สามารถติดตัง� บนหลังคาได้ทกุ ชนิด
อายุการใช้งานยาวนานเกิน 35 ปี
ขัน� ตอนการติดตัง� สอบถามเพิม� เติมได้ทางฝ่ ายขาย
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ปั ญหาการรัวซึ
� ม

หลังคากระเบือ� งลอนคู่เก่า นํ�ารัวซึ
� มตามหัวน๊ อต และรอยต่อ

แนวทางในการแก้ปัญหา
รายละเอียดเพิม� เติม

Sikalastic®-501 Roofseal Plus

กันซึมแบบทา ประเภทโพลียรู ีเทนโมดิ ฟาย
สูตรนํ�า คุณภาพสูง
สูตรใหม่ ทนนํ�าแช่ขงั บนหลังคา
ยืดหยุน่ สูง ปกปิ ดรอยแตกร้าว
ขัน� ตอนการติดตัง� สอบถามเพิม� เติมได้ทางฝ่ ายขาย
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ช่องทางการติดต่อ:

โทรศัพท์ : +66 3810 9500 โทรสาร : +66 3821 4286

E-mail : sikathai@th.sika.com, service@th.sika.com
Website : tha.sika.com

Website
tha.sika.com

ค้นหาร้านค้า

store-location

Facebook
Sika Thailand

Youtube
Sika Thailand

กลุม่ LINE
สําหรับช่างงานกระเบือ� ง

กรุณาอ่านเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อมูลความปลอดภัยก่อนการใช้งาน
รวมถึงเงือ� นไขการขายทีบ� ริษทั กําหนดไว้

บริ ษทั ซิ ก้า (ประเทศไทย) จํากัด

สํานักงานใหญ่ และโรงงาน
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