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LANKO 261 POWER SEAL TAPE

เทปกาวบิวทิลแรงยึดติดสูง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

LANKO 261 POWER SEAL TAPE เป็นเทปกาวสำเร็จรูป ผลิตจากยาง
บิวทิล เคลือบด้วยฟิล์มโลหะอลูมิเนียม

การใช้งาน

LANKO 261 POWER SEAL TAPE ใช้ในการปิดรอยต่อ
และซ่อมแซมเพื่อป้องกันน้ำซึมผ่านบน:

บริเวณหลังคา รวมถึงงานหลังคาเหล็ก (Metal Sheet)•

ผนังอาคาร•

รอยแตกร้าวของหลังคา•

รอยรั่วของรางน้ำฝน•

ปล่องไฟและหลังคาแผ่นใส•

ท่อแอร์•

รถบ้านและรถพ่วง•

ออฟฟิศแบบคอนเทนเนอร์•

งานเดินท่อ•

คุณลักษณะ/ คุณประโยชน์

ง่ายต่อการใช้งาน•

ติดตั้งได้ทันทีไม่ต้องใช้ความร้อนหรือไฟในการเชื่อม•

มีกาวในตัว•

สามารถยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวที่เป็นพลาสติก กระจก เหล็ก โพลีคาร์บ
อเนต ไม้ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เกือบทุกชนิด

•

ยึดติดได้ดีในสภาพอุณหภูมิต่ำ•

ทนต่อทุกสภาพอากาศ•

ทนต่อความร้อนได้ดี•

ไม่ไหลเยิ้มเมื่อโดนความร้อน•

ไม่มีน้ำมัน•

ทนต่อการฉีกขาด การเสื่อมสภาพ และแสงอัลตร้าไวโอเล็ต (ยูวี)•

ไม่มีสารทำละลาย•

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบหลักทางเคมี สารประกอบยางบิวทิล

บรรจุภัณฑ์ ความยาวของม้วน ความกว้างของม้วน จำนวนม้วนต่อกล่อง

3 ม. 100 มม. 12

3 ม. 300 มม. 4

10 ม. 300 มม. 1

ลักษณะของสินค้า/ สี ด้านบน : เคลือบด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ เป็นสีอลูมิเนียม•

ด้านล่าง : เป็นกาวยางบิวทิลปิดด้วยฟิล์มที่ลอกออกได้•

อายุผลิตภัณฑ์ 72 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย

การเก็บรักษา จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรง ในอุณหภูมิระหว่าง +5°C ถึง +40°C
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ความหนาแน่น 1.5 กรัม / ลบ.ซม.

ความหนา 1.0 มม. (รวมความหนาของแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์)

ข้อมูลทางเทคนิค

ค่ากำลังรับแรงดึง 124 (นิวตัน / 25 มม.)

อัตราการยืดตัวจนขาด 100%

ความแข็งแรงการยึดเกาะของพื้นผิว 30 (นิวตัน / 25 มม. ลอกที่มุม 180°)

ปฎิกิริยาต่อการลุกไหม้ E

อุณหภูมิการใช้งาน -30°C ถึง +90°C

ข้อมูลการใช้งาน

อุณหภูมิแวดล้อม ต่ำสุด +0°C / สูงสุด +40°C

ที่อุณหภูมิต่ำกว่า +5°C ต้องทำให้ตัวเทปกาวและพื้นผิวที่จะใช้ติดตั้งอุ่นขึ้น

ก่อนการทำงานและขณะทำงานโดยใช้เครื่องเป่าลมร้อน

ความชื้นของพื้นผิว พื้นผิวจะต้องแห้งสนิท

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่ได้แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้อง  
ทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดย  
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

ไม่เหมาะสำหรับการปิดทับรอยต่อที่รับแรงดันน้ำ หากต้องการใช้
ในการกันน้ำ ซึ่งต้องรับแรงดันน้ำ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการ
ทางเทคนิคของบริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด กาวยางบิลทิล
มีความไวต่อสารทำละลาย กรุณาตรวจสอบว่าสามารถใช้
กาวยางบิลทิลกับพื้นผิวที่ต้องการได้หรือไม่ ห้ามใช้แทนกาว
หรืออุปกรณ์ติดยึดเพื่อติดยึดแบบถาวร หรือใช้ในการใช้งาน
ที่ต้องมีการรับน้ำหนักสำหรับพื้นผิวที่มีความพรุนน้ำ อาจแทรกซึมผ่านพื้
นผิวใต้แผ่นเทปกาว LANKO 261 POWER SEAL TAPE ได้ หลีกเลี่ยงที่
มีการสัมผัสโดยตรงกับวัสดุยาแนว
และกาวยึดติด หรือต้องทำการทดสอบความเข้ากันได้ ก่อนการใช้งานจริ
ง

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น  
สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย  
รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ  
ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อแนะนำการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาด แห้ง และปราศจากสิ่งสกปรกต่างๆ ทำความ
สะอาดขจัดคราบน้ำยาทาแบบ น้ำ ปูน สี สนิม
และวัสดุที่หลุดร่อนอื่นๆ ด้วยเครื่องมือ หรือวิธีการที่เหมาะสม ทำความ
สะอาดพื้น ผิวโลหะ พลาสติก ฯลฯ ให้สะอาด
โดยใช้สารทำละลาย (เช่น Sika®Cleaner-205) โดยทิ้งไว้
ให้สารทำละลายระเหยหมดก่อนที่จะปิดเทป สำหรับพื้นผิว
ที่มีความพรุน (คอนกรีต ปูน ฉาบ และอื่นๆ) สามารถเพิ่มการยึดเกาะ
ด้วยน้ำยารองพื้นประเภทบิวทิล (เช่น Primer 130) จากนั้นปล่อย
ให้น้ำยารองพื้นแห้งก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน/เครื่องมือ

ตัดเทปตามความยาวที่ต้องการ จากนั้นให้ลอกแผ่นฟิล์มออก
และกดเทปกาวให้แน่นบนบริเวณบนพื้นผิวที่ต้องการ
แล้วใช้ลูกกลิ้งที่เหมาะสมกดทับทุกแนวรอยต่อเทปกาว
จะต้องซ้อนทับกันอย่างน้อย 50 มิลลิเมตร

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้  
ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละ  
ประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับ  
คำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้
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ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิง 
จากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika 
โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต ้
สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจม ี
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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