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Construction

Sika® Skim Coat
ผงซีเมนต์ สำ� เร็จรู ปเพื่องานตกแต่ งพืน้ ผิว
เป็ นผงซีเมนต์สำ� เร็จรูปส�ำหรับใช้ ผสมกับน� ้ำเพือ่ น�ำไปใช้ ในงานซ่อมแซม
ร่องรอยบกพร่องบริเวณผิวหน้ าของคอนกรีต หรือผนังปูนฉาบใช้ ขจัดรอยต�ำหนิตา่ งๆ เช่น ร่อง
รอยต่อตะเข็บ รอยแตกลายงา และรอยเม็ดทราย เมือ่ ฉาบพื ้นผิวด้ วย Sika® Skim Coat
แล้ วจะท�ำให้ พื ้นผิวนันเนี
้ ยนเรียบ

คุณลักษณะ

Sika® Skim Coat

การใช้ งาน

ผสม Sika® Skim Coat กับน� ้ำเพือ่ ใช้ ตกแต่งพื ้นผิว เหมาะส�ำหรับใช้ งานกับพื ้นผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังคอนกรีตหล่อส�ำเร็จ ผนังก่ออิฐ ฯลฯ

คุณประโยชน์

ใช้ Sika® Skim Coat ได้ กบั ทังพื
้ ้นผิวภายใน และภายนอก
คุณสมบัตหิ ลายประการ ดังต่อไปนี ้

ช่วยให้ พื ้นผิวทนทานต่อการสึกหรอ

ใช้ งานง่าย

ยึดเกาะได้ ดีกบั พื ้นผิวซีเมนต์

แห้ งเร็ ว

Sika® Skim Coat

มี

ข้ อมูลผลิตภัณฑ์
ลักษณะ

ผง

สี

สีเทา, สีขาว

บรรจุภณ
ั ฑ์

20 กก./ถุง

การเก็บรั กษาผลิตภัณฑ์
วิธีการจัดเก็บ/
อายุผลิตภัณฑ์

จัดเก็บในพื ้นทีแ่ ห้ งปราศจากความชื ้น และหลีกเลีย่ งการจัดเก็บในพื ้นทีท่ มี่ แี สงแดดส่องถึง
9 เดือน
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ข้ อมูลทางด้ านเทคนิค
ความหนาแน่ นรวม

ประมาณ 1.4 กก./ลิตร

ขนาดของเม็ดผง

ไม่เกิน 0.1 มิลลิเมตร

ข้ อมูลระบบ

Construction

ข้ อแนะน�ำการใช้ งาน
ปริมาณการใช้ งาน

ประมาณ 1.9 กก./ตร.ม./ความหนา 1 มม.

การเตรี ยมพืน้ ผิว

พื ้นผิวจะต้ องสะอาด แน่น และไม่มสี ว่ นทีห่ ลุดร่อน ต้ องขจัดฝุ่ น และคราบมันออกให้ หมด
ก่อนฉาบผลิตภัณฑ์

การใช้งาน

ผสม Sika® Skim Coat กับน� ้ำจนกระทัง่ เป็ นเนื ้อเดียวกัน ตังทิ
้ ้งไว้ สกั สองสามนาทีเพือ่ รอ
ให้ สว่ นผสมอยูต่ วั ก่อน

ส�ำหรับสีเทาใช้ น� ้ำ 7.0-7.4 ลิตร (35%-37%) ต่อ Sika®Skim Coat (20 กก.) 1 ถุง

ส�ำหรับสีขาวใช้ น� ้ำ 7.4-7.8 ลิตร (37%-39%) ต่อ Sika®Skim Coat (20 กก.) 1 ถุง
ฉาบส่วนผสมลงไปบนพื ้นผิวทีเ่ ตรียมไว้ โดยใช้เกรียง หรือเกรียงโป๊ ว อาจฉาบซ� ้ำได้มากกว่าหนึง่
ชัน้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะพื ้นผิวส�ำเร็จทีต่ ้ องการ
ความหนาในการฉาบประมาณ 0.5 - 2.0 มม.
เมื่อผิวฉาบ Sika® Skim Coat แห้ งดีแล้ วสามารถขัดถูได้ ด้วยกระดาษทราย

ระยะเวลาการท�ำงาน

ประมาณ 45 นาทีที่อณ
ุ หภูมิ 30°C

ข้ อมูลที่ระบุในที่นี ้และข้ อเสนอแนะใดๆ เป็ นข้ อมูลที่ให้ โดยอ้ างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบนั ของผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ของ Sika โดยจะต้ องมีการจัดเก็บ ขนย้ ายอย่างเหมาะสม และ
ใช้ งานภายใต้ สภาวะปกติตามค�ำแนะน�ำของ Sika ซึง่ ในการใช้ งานจริงอาจมีความแตกต่างของวัสดุ พื ้นผิว และสภาพแวดล้ อมจริงที่หน้ างาน ทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพ
หรือความเหมาะสมในการใช้ งานให้ ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้ และจะไม่มกี ารรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้ อมูลทีไ่ ด้ ให้ ไว้ นี ้หรือจากค�ำแนะน�ำทีใ่ ห้ ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หรื อจากการให้ ค�ำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้ งานผลิตภัณฑ์นี ้จะต้ องท�ำการทดสอบความเหมาะสมในการน�ำไปใช้ งานตามวัตถุประสงค์ อีกทัง้ Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตขิ อง
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ การใช้ งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้ องไม่เป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ค�ำสัง่ ซื ้อทังหมดอยู
้
ภ่ ายใต้ เงื่อนไขการขาย และการจัดส่งของ Sika ฉบับ
ล่าสุด ผู้ใช้ งานจะต้ องอ้ างถึงข้ อมูลทางด้ านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่่่ยวของฉบับล่าสุด ซึง่ Sika จะส่งเอกสารข้ อมูลผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวตามที่ผ้ ใู ช้ งานร้ องขอ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำ�กัด

สำ�นักงานใหญ่ และโรงงาน
700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำ�หรุ อ.เมือง
ชลบุรี 20000 ประเทศไทย
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โทร : +66 3810 9500
แฟกซ์ : +66 3821 4286
E-mail : sikathai@th.sika.com
www.sika.co.th

