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Sika® Rep S

Construction

ซีเมนตพเิ ศษสําหรับงานฉาบซอมผิวละเอียดทีม่ คี ณ
ุ สมบัติสูง
คุณลักษณะ

เปนซีเมนตมอรตาสําหรับงานฉาบซอมหรือแตงผิวหนาคอนกรีตชนิดบางที่ใหผิวที่
ซอมแซมมีความเนียนละเอียด มีสวนผสมเดียว ซึ่งประกอบดวยสวนผสมของ
ซิลิกาฟูม ไฟเบอร และโพลีเมอรดัดแปลง

การใชงาน

Sika® Rep S(ซิกาเร็พ

คุณประโยชน

เอส) เปนมอรตาสําหรับฉาบซอมคอนกรีตที่ใชงานงาย
ประหยัดคาใชจายและเหมาะสมกับงานซอมผิวหนาของงานคอนกรีตมอรตา
โดยเฉพาะ งานในแนวดิ่ง ชวยแกไขปญหารูพรุน ตามด หรือโพรงที่มีรูพรุนมากๆ
ในเนือ้ คอนกรีตหลังจากการถอดแบบออกรวมทัง้ คอนกรีตทีห่ ลุดกระเทาะเนือ่ งจากการ
เกิดสนิมของเหล็กเสริม









ใชงานงายเพียงผสมกับน้ําสะอาด
ใหผิวสัมผัสที่เรียบมาก
สามารถฉาบไดง าย
สามารถปรับความขนเหลวไดตามต องการ
สามารถทํางานไดความหนาสูงถึง 20 มม. (ในแนวดิ่ง)
มีคาการยึดเกาะสูง
ไมกอใหเกิดสนิมกับเหล็กเสริมในคอนกรีต
ไมเปนพิษ

ขอมูลเชิงเทคนิค
เทา

สี
ความหนาแนน
ความหนาแนนปรากฎ
(Bulk Density)

1.30 กก./ลิตร

ความหนาแนนของ
2.03 กก./ลิตร
มอรตาสด(Fresh Mortar Density)
ระยะเวลาทํางาน (Pot Life)

20-30 นาที ที่อุณหภูมิ 30OC

อัตราสวนผสม

Sika® Rep S 1 ถุง (20 กก.)

คากําลังอัด

>40 นิวตัน/ตร.มม (อายุ 28 วัน)

คาแรงยึดเกาะตอคอนกรีต

>1.5 นิวตัน/ตร.มม (อายุ 28 วัน)

(Compressive Strength)
(Bond Strength to Concrete)

ตอน้ําสะอาด 4.7-5.3 ลิตร
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ขนาดบรรจุ

20 กก. ตอถุง

การเก็บรักษา

เก็บไวในที่แหงปราศจากความชื้น

อายุการเก็บ

เก็บได นาน 6 เดื อน ในภาชนะที่ ป ดสนิ ทและเก็ บภายใต เงื่ อนไขที่ กําหนด

ขั้นตอนการใชงาน
ขอจํากัด

อุณหภูมิการทํางานที่เหมาะสมอยูระหวาง 5Oซ ถึง 35Oซ ความหนาของการฉาบตอ
ชั้นไมเกิน 20 มม.

ปริมาณการใชวัสดุ

สําหรับมอรตาสด 1 ลิตร จะใชผงแหง 1.46 กก. ซึ่งปริมาณการใชจะขึ้นอยูกับผิวหนา
คอนกรีตและวิธีการทํางาน โดยทั่วไปที่ความหนา 10 มม. จะใชผงแหงของ Sika®
Rep S ประมาณ 14.5 - 14.8 กก. / ตารางเมตร

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทําการฉาบดวย Sika® Rep S จะตองมีลักษณะคือจะตองสะอาด
ปราศจากคราบน้ํามัน คราบจารบี และเศษขุยซีเมนต เปนตน จะตองพรมน้ํา
ใหเปยกชื้นและอิ่มตัวกอนทุกครั้งที่จะทําการฉาบ
เท Sika® Rep Sลงในภาชนะที่สะอาดสําหรับใชผสมที่มีน้ําอยูแลว แลวกวนผสม
ดวยเครื่องผสมความเร็วรอบต่ําใชเวลาในการผสมอยางนอย2-3นาที จนไดเนื้อ
มอรตาที่มีสีเดียวกันสม่ําเสมอสามารถใชฉาบไดตามความเหมาะสมในกรณีที่ตองการ
ซอมแซมตกแตงในบริเวณเล็กๆ สามารถแบงใช Sika® Rep S ไดโดยผสมกับน้ํา
ในอัตราสวนที่ กําหนด
ในกรณีที่ทํางานชาและสวนผสมมีความขนเหนียวมากขึ้นไม แนะนําใหเติมน้ําลง
ผสมในสวนผสมของ Sika® Rep S ที่ผสมไวแลว

การผสม

ใช Sika® Rep S ในลักษณะมอรตา ฉาบลงพื้นผิวที่เตรียมไวดวยเกรียงหรือ
พนดวย เครื่องพนขณะที่พ้ืนผิวที่ตองการทํางานยังเปยกชื้นอยู

วิธีการใชงาน

ใหคาการยึดเกาะที่ดีกับคอนกรีต สําหรับการทํางานที่ความหนามาก
กวา 20 มม. ในแนวดิ่งควรแบงการทํางานเปนหลายๆชั้น
ในขณะที่ Sika® Rep S เริ่มแข็งตัวสามารถแตงผิวใหเรียบไดตามตองการ

Sika® Rep S

มีการหดตัวนอยมากอยางไรก็ดี ควรทําการบมโดยวิธมี าตรฐานและปอง
กันการสูญเสียความชื้นเนื่องจากแสงแดดและลมแรงเพื่อใหได คุณภาพงานที่ดี

การบม

Sika® Rep S

การทําความสะอาด

ใหทําความสะอาดเครื่องมือตาง ๆ ทันทีที่เสร็จงาน

ขอแนะนําเพิ่มเติม

ป องกั น Sika® Rep S ไม ใ ห สั มผั สกั บผิ วหนั งโดยตรง ควรสวมถุ งมื อขณะทํา งาน
ในกรณีที่วัสดุเขาตาใหรีบลางออกดวยน้ําสะอาดและรีบพบแพทย

ความเปนพิษ

ไมเปนพิษ

การขนสง

ไมเปนอันตราย
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 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีชลบุรี
กม. 57 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตําหรุ อ.เมือง
ชลบุรี 20000

โทร : +66 3810 9500
แฟกซ : +66 3821 4286
E-mail : sikathai@th.sika.com
Website : http//www.sika.co.th
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