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SikaTack® Go!
กาวติดกระจกรถยนต สะดวกตอการทำ�งาน เหมาะสำ�หรับมืออาชีพ
ขอมูลทางดานเทคนิคของผลิตภณฑ
สวนประกอบหลักทางเคมี
สี (CQP¹ 001-1)
กลไกการแหงตัว
ความหนาแนน (ขณะยังไมแหงตัว) (CQP 006-4)
ความคงตัว (คุณสมบัติการไมยอยตัว)
อุณหภูมิระหวางการทำ�งาน
ระยะเวลาแหงหมาด² (CQP 019-1)
ชวงเวลากอนติดตั้งหลังยิงกาว² (CQP 526-1)
อัตราการแหงตัว (CQP 049-1)
ความแข็ง Shore A (CQP 023-1 / ISO 868)
คากำ�ลังตานแรงดึง (CQP 036-1 / ISO 37)
คาอัตราการยืดตัวจนขาด (CQP 036-1 /ISO 37)
คากำ�ลังตานแรงฉีก (CQP 045-1 / ISO 34)
คากำ�ลังรับแรงเฉือน (CQP 046-1/ISO 4587)
ระยะเวลาปลอดภัยกอนการขับขี่
มีถุงลมนิรภัยคู3
ทดสอบตามมาตรฐาน FMVSS 212 /208
ไมมีถุงลมนิรภัย4
ความตานทานกระแสไฟฟา (CQP 079-2 / ASTM D 257-99)
อายุการใชงาน (เก็บที่อุณหภูมิต่ำ�กวา 25°C (75°F)) (CQP 016-1)

โพลียูรีเทนสวนประกอบเดียว
ดำ�
ความชื้นในบรรยากาศ
1.2 กิโลกรัม/ลิตร โดยประมาณ
ดีมาก
5-40°C (40-105°F)

20 นาที โดยประมาณ
15 นาที โดยประมาณ
ดูแผนภาพที่ 1
70 โดยประมาณ
8 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร โดยประมาณ
300% โดยประมาณ
10 นิวตัน/มิลลิเมตร โดยประมาณ
6 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร โดยประมาณ
2 ชั่วโมง
30 นาที
108 โอหมเซนติเมตร โดยประมาณ
9 เดือน

CQP = Corporate Quality Procedure (ระเบียบปฏิบัติเชิงคุณภาพขององคกร) 2) 23°C (73°F) /50% r.h. (ที่อุณหภูมิ 23°C และ 50% ความชื้นสัมพัทธ)
5°C (40°C) / 80% r.h. - 40°C (105°F) / 20% r.h. (ระหวางที่อุณหภูมิ 5°C และ 80% ความชื้นสัมพัทธ จนถึงที่อุณหภูมิ 40°C และ 20% ความชื้นสัมพัทธ)
4)
25°C (77°F) / 50% r.h. - 40°C (105°F) / 20 % r.h. (ระหวางที่อุณหภูมิ 25°C และ 50% ความชื้นสัมพัทธ จนถึงที่อุณหภูมิ 40°C และ 20% ความชื้นสัมพัทธ)
1)
3)

คุณลกษณะ

เป็นกาวติดกระจก
หนารถยนต โดยมีระยะเวลาทีป่ ลอดภัย
กอนการใชงาน (Safe Drive Away
Time) อยูท
 ่ี 2 ชัว่ โมง3 สามารถใชงาน
SikaTack® Go!

ไดงาย และแสดงประสิทธิภาพไดอยาง ระบบเสาอากาศฝงอยู ไมน�ำ ไฟฟา และ
เป็นเลิศ โดยมีคณ
ุ ลักษณะทางเทคนิค ใหทั้งคุณภาพ อีกทั้งความปลอดภัย
ทีโ่ ดดเดน อาทิเชน ไมตอ งใชสารรอง ในเวลาเดียวกัน
พืน้ ทากอน สามารถใชไดกบั กระจกทีม่ ี
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คุณประโยชน
yy เหมาะสำ�หรับงานติดตั้งในสภาพ
แวดลอมทีม่ บี รรยากาศรอนชืน้ ได้ดี
yy ใชงานงาย
yy ไมตองใชสารรองพื้น
yy ระยะกาวยืดกอนขาดออกจากกัน
สน้ มาก จนแทบจะกลาวไดวา ไมมี
การยืด
yy ไมเกิดการยอยตัว
yy สามารถใชงานไดงา ย และไมเลอะเทอะ
yy Sika -หนึ่งในความหลากหลายที่
ลงตัว (Sika All-in-one modulus)
yy เหมาะสำ � หรั บ งานติ ด ตั้ ง กระจก
รถยนต ที่ ฝ  ง ระบบสายอากาศ
ภายในกระจกรถยนต
yy ระยะเวลาที่ ป ลอดภั ย ก อ นการ
ใชงานที่สั้น (Short Safe Drive
Away Time) (ตามมาตรฐาน
FMVSS 212/208 โดยใชถงุ ลมคู
ไมรัดเข็มขัดนิรภัย)
yy ไม มี ก ารกั ด กร อ นจากการสั ม ผั ส
กับอะลูมิเนียม
yy ปราศจากตัวทำ�ละลาย
วัตถุประสงคในการใชงาน
SikaTack® Go! ออกแบบมาเฉพาะ
สำ�หรับธุรกิจซอมกระจกหนารถยนต
เหมาะกับงานติดตัง้ แบบเคลือ่ นที่ และ
ภายในร ม ซึ่ง มี ส ภาพอากาศร อ นชื้น
ผลิตภัณฑน้ีเหมาะสำ�หรับชางติดตั้ง
มืออาชีพทีม่ ปี ระสบการณเทานัน้ หาก
ใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ น้ี เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค อ่ื น
นอกเหนือจากการเปลี่ยนกระจกหนา
รถยนตใหทดสอบพืน้ ผิว และสภาพเดิม
กอนวา สามารถยึดติดไดหรือไม และ
สามารถใชกับวัสดุดังกลาวไดหรือไม

23oc(73oF) 50% r.h

8

กลไกการแหงตัว

แหงตัวโดยการทำ�
ปฏิกริ ยิ ากับความชืน้ ในบรรยากาศ ใน
6
8
10 น
12
กรณีทม่ี อี ณ
ุ 0 หภูม2 ติ �ำ่ Time
ปริ4 ม(days)
าณความชื
้ ใน
บรรยากาศที
ต่ �ำ่ ลง จะมีอตั ราการแหงตัว
Diagram 1: Curing Go! for SikaTack Go!
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aqueous cleaning agents (including
12
23°C (73°F)
/50% r.h.
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เวลา glass
(วัน)
Removal of old
®
Remove
damaged
glass
in
แผนภาพที
่ 1: ความเร็วในการแห
งตัวของ SikaTack
Go!
accordance with the vehicle
manufacturer’s instructions.

ความหนาของกาวแหงตัว (มม.)

ไดรับการออกแบบ
มาสำ � หรั บ ใช ใ นการเปลี่ ย นกระจก
หองผูโดยสารรถยนต
SikaTack® Go! ผลิตขึ้นภายใต
ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพ
SikaTack® Go!

Thickness of cure (mm)

12

diagram 1).

ความคงทนตอสารเคมี
®
SikaTack
Go! ทนทานตอน้�ำ และสาร
Surface preparation
Surfaces
must(รวมถึ
be clean,
dry�and
ทำ�ความสะอาด
งน้�ำ ยาทำ
ความfree
from dust, oil and grease. The bond
faces must be treated
with a cleaning
สะอาดกระจกรถยนต
ทม่ี แี อลกอฮอล
เป็น
and activating agent or primed with the
สวนผสม);
ทนทานได
ว่ั คราวต
อน้�ำ มัน
appropriate
primer ชas
follows:
Sika
เชือ้ Glass
เพลิง with
น้�ำ มันuniform
แร ไขมันand
และน้
�ำ มันจาก
continuous opaque,
Aktivator
พืชและสั
ตว;based
แตไceramic
มทนทานต่อทินเนอร
mineral
frit (valid for passenger
ผสมสี
cars only)
Sika งาน
ขอมูOldลขpolyurethane
างตนใหไวเป็direct
นแนวทางใช
glazing adhesive (cut
Aktivator
ทัว่ ไปเท
้ และควรสอบถามเพิม่ เติม
face)านัน
Metal
with
primerานSika
สำ�หรั
บการใชงpaint
านเฉพาะด
or with partial new
Aktivator
®

®

®

painting (< 25% of total

Detailed information on the
application and use of activating
agents, etc. can be found in the
corresponding Product Data Sheet.
Advice on specific applications is
available from the Technical Service
Department of Sika Industry.
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recom
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Figure 1: Compressing adhesive bead to final size this in
รูปที่ 1: การฉีดเสนกาวใหไดขนาดที่ตองการ
recom
Removal
advice
®
Uncured SikaTack Go! may be must t
removed from tools and equipment the int
with Sika® Remover-208. ®Once cured, Sika re
SikaTack Go!
the material can only be removed prope
mechanically.
proprie
Hands and exposed skin should be be obs
washed immediately using Sika ® subjec
Handclean
tissues or a suitable delive
®
Sika
Remover
-208 and water. Do
industrial
hand cleanser
the m
not use solvents!
Produ
conce
Further Information
suppli
Copies of the following publications
are available on request:
- Material Safety Data Sheet

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน
ตัดปลายปากยิงกาวตามคำ �แนะนำ�
ของผูผลิตรถยนต โดยทำ�การตัดจุก
ซีลที่ปลายหลอดนั้นกอน
ขอแนะนำ�ใหใชปนื ยิงชนิดมีแกนในการ
ฉีดกาวเพือ่ ใหไดความหนาของเสนกาวที่
สม่�ำ เสมอ และขอแนะนำ�ใหฉดี กาวเป็นรูป
สามเหลีย่ ม (ดูรปู ที่ 1 ดานลาง) อุณหภูมิ
ของพืน้ ผิวจะตองอยูร ะหวาง 5°C ถึง 40°C

การทำ�ความสะอาดคราบเปื้อน
การขจัดคราบ
ทีย่ งั
ไมแหงตัวออกจากเครื่องมือ และ
อุปกรณตา งๆ สามารถทำ�ไดโดยใชน�ำ้ ยา

แตหากกาวแหงตัวสนิทแลว การขจัดกาว
ออกจะตองทำ�โดยการตัดหรือขูดเทานัน้
ในกรณีกาวติดทีม่ อื และผิวหนัง จะตอง
ลPackaging
างออกทันที Information
โดยใชผา ทำ�ความสะอาดมือ
Cartridge
®
Sika Handclean หรือใชน300
�ำ ้ ยาทำml�ความ
400 ml
Unipackผ
สะอาดที
่ ลิตมาสำ�หรับใชใ600
นการล
mlางมือ
และน้�ำ
หามลางดวยตัวทำ�ละลายเป็นอันขาด!

วิธีกbonding
ารใชงาน
area)
Metal
with paint
การรื
้อกระจกเก
า primer Sika
or with partial new
Aktivator+
การรื
้ อ กระจกเก
า ทีof่ เ สี ย หายออกให
painting
(e” 25%
Sika Primer
total bonding area)
206 G+P
ปฎิ บั ติ ต ามคำ � แนะนำ � จากโรงงาน เอกสารแนะนำ�การใชงานอื่นๆ
ผูผลิตรถยนต
ขอรับเอกสารเพิ่มเติมได ดังตอไปนี้
การเตรียมพื้นผิว
yy เอกสารขอมูลความปลอดภัยของ
Sika (Thailand) Limited
พืน้ ผิวจะตองแหงและสะอาด
ปราศจาก
Head Office
ผลิตภัณฑ (MSDS)
Tel : +66 3821 4270-85
700/37 Moo 5 Bangpakong Industrial Park II,Fax : +66 3821 4286
ฝุน ละออง คราบน้�ำ มัน และจาระบี
จ
ะต
อ
ง
Km.57 Bangna-Trad Rd.,
Klongtamhru,
yy T.เอกสารคู
ม อื ขัน้ E-mail
ตอนการติ
ดตัง้ /
: sikathai@th.sika.com
Muang District, Cholburi 20000
website : http//www.sika.co.th
เช็ดผิวหนาบริเวณพื้นที่ท่จี ะติดยึดดวย
เปลีย่ นกระจกรถยนต
น้ำ�ยาทำ�ความสะอาด และกระตุน
การยึดเกาะดวย Sika® Aktivator
PRO หรื อ Sika® Aktivator
รายละเอียดการใชงาน และการใชสารเรง
ฯลฯ สามารถดูไดจากเอกสารขอมูล
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
สามารถ
สอบถามข อ แนะนำ � เกี่ ย วกั บ การ
ใชงานเฉพาะดานไดจากฝายบริการ
ทางดานเทคนิคของซิกา
®

®
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บรรจุภัณฑ
ชนิดหลอดนิ่ม

ขอมูลดานกฎหมาย
400 มิลลิลิตร ขอมูลทีร่ ะบุในทีน่ ้ี และขอเสนอแนะใดๆ
เป็ น ข อ มู ล ที่ ใ ห โ ดยอ า งอิ ง จาก
ขอมูลพื้นฐาน
ความรู และประสบการณปจจุบัน
ขอมูลทางเทคนิคทีไ่ ดแสดงในเอกสารนี้ ของผลิตภัณฑตางๆ ของ Sika โดย
ไดมาจากการทดสอบในหองทดลอง จะตองมีการจัดเก็บ ขนยายอยาง
การวัดคาจากการใชงานจริง อาจแตกตาง เหมาะสม และใชงานภายใตสภาวะ
จากคาทีร่ ะบุ โดยขึน้ อยูก บั สภาพแวดลอม ปกติ ตามคำ�แนะนำ�ของ Sika ซึ่งใน
ซึง่ อยูน อกเหนือการควบคุม
การใชงานจริง อาจมีความแตกตาง
ขอมูลดานสุขภาพและความปลอดภัย ของวัสดุพน้ื ผิว และสภาพแวดลอมจริง
คำ�แนะนำ�และขอมูลเพือ่ ความปลอดภัย ที่หนางาน ทาง Sika จึงไมสามารถ
หรือความ
ในการขนสง การขนยาย การจัดเก็บ และ รับรองประสิทธิภาพ
การกำ�จัดวัสดุเคมีภณ
ั ฑ ผูใ ชควรศึกษา เหมาะสมในการใช ง านให ต รงตาม
ขอมูลจากเอกสารขอมูลความปลอดภัย วัตถุประสงคบางประการได และจะ
ของผลิตภัณฑ (MSDS) ในดาน ไมมกี ารรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ
กายภาพ นิเวศนวทิ ยา ความเป็นพิษ ตอขอมูลที่ไดใหไวนี้ หรือจากคำ�แนะนำ�
ที่ใหไวเป็นลายลักษณอักษร หรือ
และขอมูลความปลอดภัยทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการใหค�ำ ปรึกษาใดๆ ผูใ ชงาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ นี้ จ ะต อ งทำ � การทดสอบ
ความเหมาะสมในการนำ � ไปใช ง าน
ตามวัตถุประสงค อีกทัง้ Sika ขอ
ส ง ว น สิ ท ธิ์ ใ น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑของบริษัทฯ
ทั้งนี้ การใชงานผลิตภัณฑของ Sika
จะตองไมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ
บุคคลทีส่ าม คำ�สัง่ ซือ้ ทัง้ หมดอยูภ ายใต
เงือ่ นไขการขาย และการจัดสงของ Sika
ฉบับลาสุด ผูใ ชงานจะตองอางถึงขอมูล
ทางดานเทคนิคของผลิตภัณฑทเ่ี กีย่ วของ
ฉบับลาสุด ซึง่ Sika จะสงเอกสารขอมูล
ผลิตภัณฑดงั กลาวตามทีผ่ ใู ชงานรองขอ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำ�กัด

สำ�นักงานใหญ่ และโรงงาน
700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง เฟส 2
ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำ�หรุ อ.เมือง
ชลบุรี ประเทศไทย 20000

โทร : +66 3821 4270-85
แฟกซ์ : +66 3821 4286
E-mail : sikathai@th.sika.com
www.sika.co.th
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