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Sika ® -101a

Construction

ซีเมนตพเิ ศษผสมเสร็จใชฉาบ-ทาปองกันการรัว่ ซึม
คุณลักษณะ

เปนมอรตามีสวนผสมของสารกันซึมประเภทโพลิเมอร และซิลิกาฟูมใชฉาบหรือ
ทาเคลือบผิวคอนกรีต ปองกันการไหลซึมของน้ําผานผนังคอนกรีต

การใชงาน

Sika® -101a (ซิกา

ปริมาณการใชงาน



-101เอ)ใชอุดรอยซึมของน้ําบนคอนกรีต เชน หองใตดิน,
แทงคน้ํา, อากาศซึมผาน ได ไมเปนพิษ ไมมีสวนผสมคลอไรด



ขั้นตอนการใชงาน

สําหรับงานกันน้าํ ธรรมดา ควรใช Sika® -101a (สวนผสมที่ เปนครีมขน) 1.0 กก.
ตอ พื้นที่ 1 ตรม. ในการฉาบ/ทา 1 ครั้ง และ ควรทํางาน 2 ครั้ง
ถาน้ํามีแรงดันสูง ควรใช Sika® -101a หนา 2 มม. หรือ ประมาณ 4 กก.
ตอพื้นที่ 1 ตรม.

การเตรียมพื้นผิว

ทําความสะอาดพื้นผิวใหปราศจากฝุนละออง คราบน้ํามัน หากมีรอยแตกรูพรุน
ใหใช ปูนฉาบแตงผิวใหเรียบกอน จากนั้นทําใหผิวคอนกรีตชุมน้ํา แตไมมีน้ํานอง
แลวเริ่ มทําการฉาบ/ทาวัสดุที่ เตรียมไว

การผสม

Sika® -101a (ผงซีเมนต) 5 กก. ผสมกับน้ําสะอาด1.25ลิตร เพื่อใหไดสวน

วิธีการใชงาน

ขอมูลเชิงเทคนิค

ผสมที่ เปนครีมขนมีลักษณะเปนเนื้อเดียวกันทั้งหมดควรผสมดวยเครื่องกวน
ในอัตราความ เร็วรอบต่ํานานประมาณ 5 นาที
เติมผงซีเมนตลงในอัตราสวนน้ําที่กําหนด ผสมใหไดความขนเหลวสม่ําเสมอ
ใชงานดวยเกรียงหรือแปรงทา ลงบนผิวที่ทําใหชุมน้ําไว จากนั้นก็ฉาบ/
ทาทับอีกครั้งหนึ่ง

สี

เปนผงซีเมนตผสมเสร็จสีเทา

ขนาดบรรจุ

5 กก./กระปอง และ 20 กก./ถุง

อัตราสวนผสม

Sika® -101a (ผงซีเมนต) 5 กก. ผสมกับน้ําสะอาด 1.25 ลิตร

ความหนาแนน(เมื่อผสมแลว)

1.95 กก. /ลิตร

อุณหภูมิการใชงาน

ไมต่ํากวา 50C

ระยะเวลาการใชงาน (Pot life)

ประมาณ 25-30 นาที ที่ 230C

คา Young's Modulus

20 KN/mm2 หลัง 28 วัน ที่อุณหภูมิ 200C และความชื้นสัมพัทธ  65%
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ขอมูลเชิงเทคนิค
อัตราการซึมผานของน้ํา-ไอน้ํา (µ )
(Water-Vapour Permeability Factor)

µ = 50 โดยประมาณ

คารับกําลังการยึดเกาะ
(Bond Strength to Concrete)

1.0-1.5 นิวตัน/ ตร.มม.

คารับกําลังอัด (Compressive Strength)

>30 นิวตัน/ ตร.มม. (28 วัน)

คารับกําลังแรงดัด (Flexural Strength)

8.5 นิวตัน/ ตร.มม.

การเก็บรักษา

เก็บในที่แหงปราศจากความชื้น

อายุการเก็บ

เก็บไดนาน 12 เดือนในภาชนะเดิมปดสนิทในที่แหง
และปราศจากความชื้น

ขอแนะนําเพิ่มเติม





พื้นผิวที่เพิ่งทําเสร็จควรปองกันฝุน ลม
และแสงแดดจัดเพื่อใหมีความชื้นอยู 3-4 วัน
การใชงานในบริเวณทางเดินเทาทั่วไปควรเททับหนาดวยซีเมนต
ทราย ในอัตราสวนทราย = 3:1

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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