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Sikadur

®

-330

อีพอ กซีแ่ บบซึมเคลือบสําหรับเสนใยเสริมกําลัง
คุณลักษณะ
ขอดี

อีพอกซีชนิดปราศจากตัวทําละลาย 2 สวนผสมสําหรับใชซึมเคลือบเสนใยเสริม
กําลังทั้งชนิดใยแกวและใยคารบอน



Construction




ขอมูลเชิงเทคนิค

สามารถในการทํางานดี สามารถใชไดทั้งบนพื้ นผิวตั้ งและแนวเหนือศรีษะ
กําลังทางกลดี
ใชงานงาย สามารถใชเกรียงหรือลูกกลิ้ งในการรีด
ปราศจากตัวทําละลาย ไมมีกลิ่นฉุน

สี

เทา (สวนประกอบ A มีสีขาว, สวนประกอบ B มีสีเทาเขม)

อัตราสวนผสม

สวนประกอบ A : B = 4 : 1 โดยน้ําหนัก

การเก็บ

เก็บในที่อุณหภูมิระหวาง +5OC ถึง + 25OC ในสภาพแหง

อายุการเก็บ

24 เดือนหลังการผลิตภายใตการเก็บในที่เหมาะสมและไมเปดภาชนะบรรจุ

ขนาดบรรจุ

4 กิโลกรัมตอชุด (A + B)

ขอมูลทางกายภาพ
ความหนาแนน

สวนประกอบ A + B : ~1.31 กิโลกรัมตอลิตร (ผสมกันแลว)

Pot life

ที่ 15 OC :
ที่ 35 OC :

90 นาที
30 นาที

Open time

ที่ 35 OC :

30 นาที

ความหนืด

Shear rate

: 50/s

อุณหภูมิขณะใชงาน

อุณหภูมิพื้นผิวและบรรยากาศ

: -40 OC ถึง 45 OC

แรงดึงยึดเกาะบนคอนกรีต

บนพื้นผิวพนทราย วิบัติที่คอนกรีตที่ อายุ 1 วัน

กําลังรับแรงดึง

อายุ 7 วันบมที่อุณภูมิ 23 OC

:

30 นิวตัน/ตรมม.

คาโมดูลัสแรงดัดยืดหยุน

อายุ 7 วันบมที่อุณภูมิ 23 OC

:

3,800 นิวตัน/ตรมม.

Heat distortion temperature
(ASTM D648)

อายุ 7 วันที่อุณหภูมิ 10 OC
อายุ 7 วันที่อุณหภูมิ 23 OC
อายุ 7 วันที่อุณหภูมิ 35 OC

:
:
:

36 OC
47 OC
53 OC
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การเตรียมพื้นผิว









เตรียมพื้นผิวโดยวิธีการพนทรายหรือการขัด จากนั้นใชเครื่องดูดฝุ นดูด
เศษฝุนผงที่ติดอยูที่พื้นผิวออก พื้นผิวจะตองแหง สะอาด ปราศจากคราบน้ํามัน
จารบี ความชื้นสูงสุดของพื้นผิวไมเกิน 4%
คอนกรีตควรมีอายุอยางนอย 28 วัน พื้นที่ที่จะติดตั้ง Sikadur® -330 จะตองปรับ
ใหเรียบ คอนกรีตบริเวณรอยตอระหวางไมแบบจะตองมีคาความสูงต่ําแตกตาง
กันไมเกิน 0.5 มม. ผิวที่มีระดับแตกตางมากกวานี้จะตองปรับใหเรียบดวย
Sikadur® -41 CF Normal หรือ Sikadur® -30 ผสม Sikadur® -501
ซึ่งเปนทราย ละเอียดที่อัตราสวนผสม 1 : 1
คากําลังแรงดึงของคอนกรีตบริเวณที่ใชงาน Sikadur® -330 จะตองไมนอยกวา
1.0 นิวตัน/ตรมม.
บริเวณมุมของโครงสราง เชน มุมเสา หรือ ขอบคาน จะตองลบมุมใหมีรัศมี
อยางนอย 10 มม. ดวยใบขัดเพชร

การผสม

ทําการกวนสวนผสม A เปนเวลา 1 นาที และสวนผสม B อีก 1 นาที แลวนั้นเติมสวน
ผสม B ลงในสวนผสม A จากนั้นทําการผสมดวยสวานความเร็วรอบต่ํา (ไมเกิน 400
รอบตอ นาทีเพือ่ ไมใหอากาศถูกกักอยูภ ายใน) ใชเวลาผสมประมาณ 3 นาที จนสวนผสม
ทัง้ สองเปนเนือ้ เดียวกัน Pot life เริม่ ตนนับเมือ่ เริม่ ตนทําการผสมสวนประกอบทัง้ สอง
Pot life จะยาวนานเมื่ออุณหภูมิต่ํา และจะสั้นลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น การผสมวัสดุ
ทีเดียวในปริมาณมากจะทําให Pot life สั้นหากตองการให Pot life ยาวควรแบง
วัสดุผสมทีละนอยๆ และทําใหสวนประกอบทั้งสองสวนเย็นลงกอนการผสม

การใชงาน

A) ติดตั้ง Sikadur® -330 ลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว โดยใชเกรียงหรือแปรงที่ปริมาณ
การใช 0.7 - 1.5 กก./ตรม. ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเรียบของพื้นผิวเดิม
B) ติดตัง้ แผนเสนใย (คารบอนใยแกว) ทีต่ ดั ไดขนาดแลวลงบน Sikadur® -330 ตามทิศ
ทางทีต่ อ งการ ใชลกู กลิง้ Sika Wrap Rolller รีดใหแผนเสนใยยึดติดกับ Sikadur®
-330 จนกระทั่ง Sikadur® -330 ถูกรีดผานเสนใยออกมา
C) การติดตัง้ ทีห่ นากวา 1 ชัน้ : เคลือบ Sikadur® -330 บนพืน้ ผิวของชัน้ ที่ 1 ทีอ่ ตั รา
0.5 กก./ตรม. ซึง่ จะตองทําภายใน 60 นาที (ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20 OC) หลังจากติดตัง้ ชัน้ แรก
ถาหากทําไมไดจะตองทิ้งระยะเวลาอยางนอย 12 ชั่งโมงกอนที่จะติดตั้ง

การทําสะอาด

ทําสะอาดเครื่องมือทั้งหมดทันทีหลังการทํางานดวยน้ํายา Colma Cleaner หรือ
ทินเนอรหรือตัวทําละลายอื่นๆที่เหมาะสม (เชน toluene, xylene) วัสดุที่แข็งตัวแลว
สามารถขัดออกไดดวยวิธี ทางกลเทานั้ น

ขอมูลที่ระบุในที่นี้ และขอเสนอแนะใด ๆ เปนขอมูลที่ใหโดยอางอิงจากความรู และประสบการณปจจุบันของผลิตภัณฑตาง ๆ ของ Sika โดยจะตองมีการจัดเก็บ ขนยายอยางเหมาะสม
และใช งานภายใต สภาวะปกติ ตามคําแนะนําของ Sika ซึ่ งในการใช งานจริ งอาจมี ความแตกต างของวั สดุ พื้ น ผิ ว และสภาพแวดล อมจริ งที่ หน างาน ทาง Sika จึ งไม สามารถ
รั บ รองประสิ ท ธิ ภาพ หรื อความเหมาะสมในการใช ง านให ตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค บ างประการได และจะไม มี ก ารรั บ ผิ ด ชอบในทางกฎหมายใด ๆ ต อ ข อมู ลที่ ได ใ ห ไว นี้
หรือจากคําแนะนําที่ใหไวเปนลายลักษณอกั ษร หรือจากการใหคําปรึกษาใด ๆ ผูใชงานผลิตภัณฑนี้ จะตองทําการทดสอบความเหมาะสมในการนําไปใชงานตามวัตถุประสงค อีกทั้ง
Sika ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงคุ ณ สมบั ติ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ ข องบริ ษั ท ฯ ทั้ งนี้ การใช ง านผลิ ต ภั ณ ฑ ของ Sika จะต อ งไม เ ป น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ของบุ ค คลที่ สาม
คําสั่ งซื้ อทั้ งหมดอยู ภายใต เ งื่ อนไขการขาย และการจั ดส งของ Sika ฉบั บล า สุ ด ผู ใช งานจะต องอ า งถึ งข อมู ลทางด านเทคนิ คของผลิ ตภั ณ ฑ ที่ เกี่ ยวข องฉบั บล าสุ ด ซึ่ ง Sika
จะสงเอกสารขอมูลผลิตภัณฑดังกลาวตามที่ผูใชงานรองขอ

บริษทั ซิกา (ประเทศไทย) จํากัด

สํานักงานใหญ และโรงงาน
700/37 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง เฟส 2
กม. 57 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตําหรุ อ.เมือง
ชลบุรี 20000

®

โทร : +66 3821 4270-85
แฟกซ : +66 3821 4286
E-mail : sikathai@th.sika.com
Website : http//www.sika.co.th
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