
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sika® SealTape S

มกราคม 2565, Version 01.01

021790206200000009

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sika® SealTape S

เทปสำหรับกันซึมบริเวณรอยต่อในพื้นที่เปียกชื้นก่อนปูกระเบื้อง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Sika® SealTape S เป็นเทปกันน้ำชนิดยืดหยุ่น ถักทอด้วย 
ผ้าเป็นตาข่ายบนพื้นผิวสองด้าน และมีแถบยืดหยุ่นที่ขยายตัวได้ 
บริเวณตรงกลาง ใช้สำหรับป้องกันรั่วซึมและรอยต่อเชื่อมต่อ  
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนประกอบของระบบ การปิดรอยต่อแบบสมบูรณ์ 
โดยใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์กันซึม กาวติดกระเบื้อง 
และกระเบื้องเซรามิก เพื่อทำกันซึมห้องน้ำ หรือบริเวณที่เปียกชื้น 
สามารถใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอก

การใช้งาน

ปิดรอยต่อขอบมุมก่อนปูกระเบื้องในอาคาร บ้านพักอาศัย 
ห้องที่เปียกชื้น หรือบนเฉลียง และระเบียงทางเดิน

•

ใช้ปิดรอยต่อทุกประเภทได้ทั้งแนวตั้ง และแนวระนาบ เช่น : 
รอยต่อที่อยู่กับที่ รอยต่อที่มีการขยับตัว การเชื่อมรอยต่อ 
รอยต่อโครงสร้างคอนกรีต มุมผนัง และรอบท่อน้ำที่ฝังในคอนกรีต

•

คุณลักษณะ/ คุณประโยชน์

มีความยืดหยุ่นสูง•

มีคุณสมบัติป้องกันน้ำซึมผ่าน•

ทนทานต่อสารเคมี•

ติดตั้งได้ง่าย•

อุณหภูมิใช้งาน: -25 °C to +60 °C•

การรับรองมาตรฐาน

European Acid-Resistant Tiling Association - สถาบันทดสอบ & 
ที่ปรึกษาสำหรับผนังและพื้น
ใบรับรองการทดสอบความทึบน้ำ: ใบรับรองเลขที่ 60210601.001

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบหลักทางเคมี เทป ยางเทอร์โมพลาสติก

ใยสังเคราะห์ แผ่นใยโพลีเอสเตอร์

บรรจุภัณฑ์ ม้วนเทป ขนาดบรรจุภัณฑ์

ม้วนเทป 10 เมตร / ม้วน

50 เมตร / ม้วน

1 ม้วน / กล่อง

มุมภายใน 90° IC, 10 ชิ้น / สลีฟ

5 สลีฟ / กล่อง

มุมภายนอก 270° OC, 10 ชิ้น / สลีฟ

5 สลีฟ / กล่อง

แฟลซชิ่งผนัง 120 × 120 มม. WF, 2 10 ชิ้น / สลีฟ

70 สลีฟ / กล่อง

แฟลซชิ่งพื้น 300 × 300 มม. FF, 2 ชิ้น / กล่อง

20 กล่อง / กล่องใหญ่
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อายุผลิตภัณฑ์ 36 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย

การเก็บรักษา จัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย บริเวณที่แห้งและไม่โดนแสงแดดโดยตรง 

ภายใต้อุณหภูมิระหว่าง +5ºC ถึง +40ºC โปรดอ้างอิงการจัดเก็บตามบรรจุภัณฑ์

ลักษณะของสินค้า/ สี สีเหลือง

ความยาว 10 เมตร ต่อม้วน และ 50 เมตร ต่อม้วน

ความกว้าง 120 มิลลิเมตร

ความหนา 0,6 มิลลิเมตร

ข้อมูลทางเทคนิค

การยืดตัว 300 % (ISO 527-1)

ค่ากำลังรับแรงฉีกขาด > 2.0 MPa (ISO 527-1)

อุณหภูมิการใช้งาน -25 °C ถึง +60 °C ทั้งในสภาพแห้ง และเปียก

ความสามารถในการพับได้ที่อุณหภูมิต่ำ ไม่แตกร้าวที่อุณหภูมิ -20 °C (DIN 53363)

การกันซึม 3 บาร์ (DIN 1048/5)

การแพร่ผ่านของไอน้ำ 1.5 บาร์ (DIN EN 1928 version B)

ความต้านทานต่อสารเคมี ทนทานต่อสารเคมีหลายชนิด กรุณาติดต่อฝ่ายเทคนิคซิก้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลระบบ

โครงสร้างระบบ ผลิตภัณฑ์เสริม:

SikaTop® Seal-107: ซีเมนต์กันซึม 2 ส่วนผสม สำหรับงานกันซึมและป้องกันความชื้น•

สำหรับผลิตภัณฑ์ Sika® ซิก้าอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันซึ่งอาจเหมาะสำหรับใช้ร่วมกับ Sika® 

SealTape S โปรดติดต่อฝ่ายบริการได้เทคนิคของบริษัท

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้อง 
ทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดย 
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

Sika® SealTape S ไม่เหมาะสำหรับใช้งานกับสระว่ายน้ำ 
แนะนำให้ใช้ Sika® SealTape F

•

สำหรับการปิดรอยต่อที่มีการขยายตัว กรุณาติดต่อแผนกเทคนิค 
สำหรับข้อมูลการใช้เพิ่มเติม

•

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

ข้อบังคับ (EC) NO 197/26 - REACH

ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงของกฎข้อที่ 3 ของข้อบังคับองค์ 
การตลาดร่วมยุโรป (EC) เลขที่ 1907/2006 แต่มิได้มีวัตถุประสงค์ 
ในการควบคุมการวางตลาดของสินค้าภายใต้เหตุการณ์ปกติ หรือ 
เงื่อนไขที่เหมาะสม และสมเหตุสมผล เอกสารข้อมูลด้านความ 
ปลอดภัยอยู่ภายใต้ 31 ข้อตกลงกฏข้อบังคับ ไม่ได้เกี่ยวข้องต่อ 
การนำสินค้าเข้าสู่ตลาด , การขนส่งหรือใช้สินค้า เพื่อความปลอดภัย 
โปรดศึกษาข้อมูบด้านความปลอดภัยบนพื้นฐานความรู้ สินค้านี้ 
ไม่ได้อยู่ภายใต้ SVHC ภายใต้ Annex XIV ของ REACH ข้อบังคับ 
หรือข้อตกลงต่าง ๆ ตามรายการสาธารณะตามมาตรฐานเคมียุโรป 
ที่มากกว่า 0.1 % (w/w)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sika® SealTape S

มกราคม 2565, Version 01.01

021790206200000009

2 / 3



ข้อแนะนำการใช้งาน

คุณภาพของพื้นผิว

โปรดดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์แต่ละรายการสำหรับวัสดุปิดรอยต่อและ 
Sika® mortar

การเตรียมพื้นผิว

โปรดดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์แต่ละรายการสำหรับวัสดุปิดรอยต่อและ 
Sika® mortar

วิธีการใช้งาน/เครื่องมือ

ต้องอ้างอิงถึงเอกสารประกอบการทำงานเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
เช่น วิธีการทำงานที่เกี่ยวข้อง คู่มือการใช้ และการติดตั้ง 
หรือคำแนะนำในการทำงาน

ใช้ผลิตภัณฑ์กาวติดรอยต่อ ซีเมนต์มอร์ต้า (เช่น SikaTop®-107 Seal 
TH) ฉาบลงบนรอยต่อ/ขอบมุม ทั้ง 2 ด้าน 
โดยเว้นระยะให้ห่างจากแนวรอยต่อด้านละ 10 มิลลิเมตร

1. 

ติดตั้ง Sika® SealTape S ลงบนรอยต่อ/ขอบมุม 
และกดเทปให้ฝังแน่นลงในเนื้อปูน

2. 

ฉาบปิดเนื้อเทปด้วยซีเมนต์กันซึม (SikaTop®-107 Seal TH)3. 

ทำการปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง 
และกาวยาแนวที่เหมาะสม

4. 

 
สำหรับการปิดมุม รอบก๊อกน้ำ และท่อเจาะ ใช้ Sika® SealTape-S 
ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ (มุมภายในและภายนอก และปลอกท่อ)
 
รอยต่อเทป:
สามารถยึดติดเทปเข้าด้วยกันโดยใช้ผลิตภัณฑ์ SikaBond® AT 
Universal โดยต้องวางซ้อนทับกันอย่างน้อย 40 มิลลิเมตร 
ปิดรอยต่อเทปด้วย Sika adhesive® waterproofing mortar

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้  
ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละ  
ประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับ  
คำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

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
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