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Sika® Aktivator -100 (former Sika® Aktivator)
สารเร่งปรับสภาพผิวการยึดเกาะ

Industry

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค
ส่วนประกอบหลักทางเคมี
สี
อุณหภูมิระหว่างการท�ำงาน
วิธีใช้ งาน
ปริ มาณการใช้
ระยะเวลาแห้ งตัว3

การเก็บรักษา
อายุการใช้ งาน

3)

สารละลายเพื่อกระตุ้นการยึดเกาะ
ไม่มีสี ถึงเหลืองใส
5-40°C (40-105°F)
ใช้ ผ้าขาวสะอาดชุบ Sika Aktivator-100
เช็ดไปในทางเดียวกัน และใช้ ผ้าขาวสะอาด
เช็ดตามอีกครัง้
20 มล./ตร.ม.โดยประมาณ
อุณหภูมิสงู กว่า 15°C (60°F) 10 นาที
อุณหภูมิต�่ำกว่า 15°C (60°F 30 นาที
ระยะเวลาแห้ งตัวนานที่สดุ 2 ชัว่ โมง
ภาชนะที่ปิดสนิท เก็บไว้ ในที่แห้ งที่
อุณหภูมิ < 25 °C (77 °F)
12 เดือน

ตามอุณหภูมิขณะท�ำงานที่ก�ำหนด และระยะการแห้ งตัวอาจจะแตกต่างกัน

คุณลักษณะ

-100 เป็ นน� ้ำยาทีใ่ ช้เพิม่
ประสิทธิภาพการยึดเกาะของกาว และ
ใช้ เตรียมพื ้นผิวก่อนทีจ่ ะท�ำงานร่วมกับ
กาวโพลียรู ีเทน
Sika Aktivator
®

บริเวณที่ใช้งาน
Sika Aktivator -100 เป็ นน� ้ำยาที่ใช้
เพิ่มประสิทธิ ภาพการยึดเกาะบนพื ้น
ผิว เช่น กระจก เซรามิคที่เคลือบบน
กระจก ผิวกาวโพลียรู ี เทนเก่าที่ถกู ตัด
ออก ขอบหน้ าต่าง และสี
ผลิตภัณฑ์นี ้เหมาะส�ำหรับผู้เชีย่ วชาญที่
มีประสบการณ์เท่านัน้
ควรท�ำการทดสอบผลิตภัณฑ์กบั พื ้นผิว
และสภาพหน้ างานจริง เพือ่ ให้ มนั่ ใจว่า
สามารถยึดเกาะได้ ดี และเหมาะกับพื ้น
ผิวชนิดนัน้ ๆ
®

บริเวณที่ใช้งาน

-100 ใช้เช็คท�ำความ
สะอาดพืน้ ผิวที่จะยิงกาวโดยใช้ ผ้าที่
สะอาดหรือกระดาษช�ำระเนื ้อดีทไี่ ม่เกิด
ขุยในการเช็ด
ใช้ งาน SikaAktivator -100 โดยชุบที
ละน้ อยพอผ้ าชุม่ แล้ วจึงเช็ดลงบนพื ้น
ผิวครัง้ เดียวและเช็ดพื ้นผิวซ� ้ำอีกครัง้ ใน
ทันทีด้วยผ้ าสะอาด
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้ งานอยู่
ระหว่าง 15°C และ 25°C(60°F ถึง 75°F)
ปริ มาณการใช้ ขึ ้นอยูก่ บั ธรรมชาติและ
กระบวนการผลิตของแต่ละพื ้นผิว
ปิ ดฝาพลาสติกทันทีหลังจากการใช้ งาน
ทุกครัง้
Sika® Aktivator
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บันทึกส�ำคัญ
Sika® Aktivator-100 ประกอบด้ วยตัว
ท�ำละลายซึ่งอาจจะท�ำให้ ผิวหน้ าของ
สี ที่ ท� ำ เสร็ จ ใหม่ บ างชนิ ด ขุ่น มัว ได้ จึ ง
ควรท�ำการทดสอบเบื ้องต้ นก่อน ห้ าม
น� ำ ไปใช้ กับ พื น้ ผิ ว ที่ มี รู พ รุ น เนื่ อ งจาก
Sika® Aktivator-100 อาจจะแห้ งตัว
ไม่สมบูรณ์จึงท�ำให้ เกิดการแห้ งตัวที่ไม่
เหมาะสมของเนื ้อกาว ควรติดกระดาษ
กาวในบริ เวณที่ไม่ต้องเตรี ยมพื ้นผิว
Sika® Aktivator-100 ท�ำปฏิกริ ิยากับ
ความชื ้นในอากาศ เพือ่ ทีจ่ ะรักษาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ ควรปิ ดฝาพลาสติกทุกครัง้
หลังจากเทใช้งานเรียบร้ อยแล้ว และเมือ่
ใช้งานทุกอย่างเสร็จสิ ้นจึงปิ ดฝาสีส้ม การ
เปิ ดฝาไว้นานๆ อาจจะท�ำให้คณ
ุ ภาพของ
Sika® Aktivator-100 เสือ่ มลงและเมือ่
Sika® Aktivator-100 มีลกั ษณะขุน่ ไม่ใสให้
ก�ำจัดทิ ้งทันที กรณีที่ใช้ บอ่ ยควรท�ำลาย
ผลิตภัณฑ์ ทิง้ หลังจากเปิ ดใช้ งานแล้ ว
1 เดือน หรื อถ้ าใช้ ไม่บอ่ ยควรท�ำลาย
ผลิตภัณฑ์ ทิง้ หลังจากเปิ ดใช้ งานแล้ ว
2 เดือน ผลิตภัณฑ์ขนาด 30 มิลลิลติ ร
ใช้ ได้ เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้
ห้ามละลายหรือผสม Sika® Aktivator-100
กับตัวท�ำละลายตัวอืน่ ๆ ผลิตภัณฑ์นี ้ไม่ได้
ท�ำขึ ้น เพือ่ น�ำไปใช้ในการตกแต่งผิวกาว
หรือใช้ในการท�ำความสะอาด
รายละเอียด ต่างๆ สามารถศึกษาได้ จาก
“General Guidelines for 1 component
Polyurethanes”

เอกสารแนะน�ำการใช้ งานอื่นๆ
ขอรับเอกสารค�ำแนะน�ำการใช้ งานเพิ่ม
เติมได้ ดังต่อไปนี ้
zz เอกสารข้ อ มูล ความปลอดภัย ของ
ผลิตภัณฑ์ (SDS)
zz ตาราง Pre-treatment Chart For
1-Component Polyurethanes
บรรจุภณ
ั ฑ์
กระป๋ อง

1,000 มิลลิลติ ร

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
ข้ อมูลทางเทคนิคที่ได้ แสดงในเอกสารนี ้
ได้ ม าจากการทดสอบในห้ อ งทดลอง
การวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่าง
จากค่าทีร่ ะบุ โดยขึ ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้อม
ซึง่ อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ข้ อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ค�ำแนะน�ำและข้ อมูลเพือ่ ความปลอดภัย
ในการขนส่ง การขนย้ าย การจัดเก็บ และ
การก�ำจัดวัสดุเคมีภณ
ั ฑ์ ผู้ใช้ ควรศึกษา
ข้ อมูลจากเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ (MSDS) ในด้ านกายภาพ
นิเวศน์วิทยา ความเป็ นพิษและข้ อมูล
ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้ อง

Sika (Thailand) Limited
Head Office
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Muang District, Chonburi, 20000 Thailand

ข้ อมูลด้ านกฏหมาย
ข้ อมูลทีร่ ะบุในทีน่ ี ้ และข้ อเสนอแนะใดๆ
เป็ นข้ อมูลที่ ให้ โดยอ้ างอิงจากความรู้
และประสบการณ์ปัจจุบนั ของผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้ องมีการ
จัดเก็บ ขนย้ าย อย่างเหมาะสมและ
ใช้ งานภายใต้ สภาวะปกติ ตามค�ำแนะน�ำ
ของ Sika ซึง่ ในการใช้ งานจริง อาจมี
ความแตกต่ า งของวั ส ดุ พื น้ ผิ ว และ
สภาพแวดล้ อมจริ งที่หน้ างาน ทาง Sika
จึ ง ไม่ ส ามารถรั บ รองประสิ ท ธิ ภ าพ
หรือความเหมาะสมในการใช้ งานให้ ตรง
ตามวัตถุประสงค์บางประการได้ และจะ
ไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ
ต่อข้ อมูลทีไ่ ด้ ให้ ไว้ นี ้ หรือจากค�ำแนะน�ำ
ที่ให้ ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อจาก
การให้ คำ� ปรึกษาใดๆ ผู้ใช้ งานผลิตภัณฑ์นี ้
จะต้ องท�ำการทดสอบความเหมาะสม
ในการน�ำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทัง้
Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ การใช้ งานผลิตภัณฑ์ของ Sika
จะต้ อ งไม่เ ป็ นการละเมิ ด ลิข สิท ธิ์ ข อง
บุคคลทีส่ าม ค�ำสัง่ ซื ้อทังหมดอยู
้
ภ่ ายใต้
เงื่อนไขการขาย และการจัดส่งของ
Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้ งานจะต้ องอ้ างถึง
ข้ อมูลทางด้ านเทคนิ คของผลิต ภัณฑ์
ฉบับล่าสุด ซึง่ Sika จะส่งเอกสารข้ อมูล
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวตามที่ใช้ งานร้ องขอ

Tel : +66 3810 9500
Fax : +66 3821 4286
E-mail : sikathai@th.sika.com
www.sika.co.th
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