
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
SikaTack® GO!
Version 02.01 (02 - 2022), th_TH
012002210083001000

ข ้อม ูลผล ิตภ ัณฑ ์

SikaTack® GO!

กาวติดกระจกรถยนต์ที ่ย ิงออกง่ายแม้ใช้ปืนยิงกาวแบบธรรมดา

ข ้อม ูลผล ิตภ ัณฑ ์ท ั ่ ว ไป (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)
ส่วนประกอบหลักทางเคมี กาวโพลียูรีเทน 1 ส่วนผสม

สี (CQP001-1) สีดำ

กลไกการบ่มตัว แห้งตัวด้วยความชื้น

ความหนาแน่นของชิ้นงานที่ยังไม่บ่มตัว 1.2 kg/l

คุณสมบัติการคงตัวไม่ย้อยตัว ดีมาก

อุณหภูมิระหว่างการทำงาน ผลิตภัณฑ์

สภาพแวดล้อม

5 - 40 °C

5 - 40 °C

ระยะเวลาผิวแห้งหมาด (CQP019-1) 20 นาที A

ช่วงเวลาติดตั้งหลังจากยิงกาว (CQP526-1) 15 นาที A

อัตราความเร็วของการบ่มตัว (CQP049-1) ดูจากแผนภาพที่ 1

ความแข็ง Shore A (CQP023-1 / ISO 7619-1) 70

ค่ากำลังรับแรงดึง (CQP036-6 / ISO 527) 8 MPa

ค่าการยืดตัว ณ จุดขาด (CQP036-1 / ISO 527) 300 %

ค่ากำลังต้านทานการฉีกขาด (CQP045-1 / ISO 34) 10 N/mm

ค่ากำลังต้านทานแรงดึงต่อแรงเฉือน (CQP046-1 / ISO 4587) 6 MPa

MDAT cars FMVSS212 CQP511-1 มีถุงลมนิรภัย 2 ชั่วโมง B/C

อายุการใช้งาน (CQP016-1) 12 เดือน D

CQP = กระบวนการควบคุมคุณภาพขององค์กร A) 23 °C / 50 % r. h. B) รายละเอียดเกี่ยวกับ MDAT ติดต่อ Sika
C) 5 °C / 80 % r. h. - 40 °C / 20 % r. h. D) เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 °C

ค ุณล ักษณะ
SikaTack® GO! คือกาวสำหรับเปลี่ยนกระจกรถยนต์ 
ที่ไม่ต้องอุ่นร้อนก่อนการทำงาน มีระยะเวลาปลอดภัย 
หลังจากติดตั้งกระจก 2 ชั่วโมง ง่ายต่อการใช้งานกับ 
ปืนยิงกาวแบบธรรมดา
SikaTack® GO! มีการทดสอบตามมาตรฐาน FMVSS 
212 และให้ผลผ่าน โดยใช้หุ ่นยนต์ที ่ม ีขนาดใหญ่ 
และหนักกว่าที ่มาตรฐานกำหนดไว้ ครอบคลุมประ 
มาณ 95% ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารทั้งหมด

ค ุณประโยชน ์
มีระยะเวลาขับขี ่ปลอดภัยหลังจากการติดตั ้ง 2 
ช ั ่วโมง ทดสอบตามมาตรฐาน FMVSS 212 
และให้ผลผ่าน โดยใช้หุ ่นยนต์ที ่มีขนาดใหญ่และ 
หนักกว่าที่มาตรฐานกำหนดไว้ครอบคลุมประมาณ 
95% ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารทั้งหมด

•

ใช้ได ้ก ับรถยนต์ทุกร ุ ่น ต้องขอบคุณเทคโนโลยี 
แบบออลอินวันของ Sika

•

เหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่มีอากาศร้อน•

เหมาะก ับระบบการเตร ียมพ ื ้นผ ิวแบบ Black 
Primerless และ All Black 

•

ไม่มีตัวทำละลาย•

เหมาะกับการใช้งานกับปืนยิงกาวแบบธรรมดา•

ได้คุณภาพเหมือนกับกาวจากโรงประกอบรถยนต์•

ว ัตถ ุประสงค ์การ ใช ้ ง าน
SikaTack® GO! เหมาะสำหรับผู ้ใช้มืออาชีพที ่ม ี 
ประสบการณ์เท่านั้น
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และข้อมูลกระบวนการที่เกี ่ยว 
ข้องออกแบบมาสำหรับการเปลี ่ยนกระจกรถยนต์ 
สำหรับการใช้งานอื ่นๆต้องทำการทดสอบกับพื ้น 
ผิวจริงและสภาวะจริงเพื ่อให้แน่ใจว่ามีการยึดเกาะ 
และความเข้ากันได้ของวัสดุ
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กลไกลการแห ้ งต ั ว
SikaTack® GO! แห้งตัวโดยการทำปฏิกิร ิยากับ 
ความชื ้นในบรรยากาศ ที ่อ ุณหภูมิต่ำ ปริมาณน้ำ 
ในอากาศโดยทั่วไปจะต่ำ จึงทำให้ปฏิกิริยาการแห้งตัว 
เกิดช้าลง (ดูจากแผนภาพที่ 1)

แผนภาพที่ 1: ความเร็วของการแห้งตัวของ SikaTack® GO!

ความคงทนต ่อสาร เคม ี
SikaTack® GO! โดยทั่วไปสามารถทนต่อน้ำ น้ำทะเล 
สารละลายกรดเจือจางและสารละลายกัดกร่อนเจือจาง 
ทนได้ชั ่วคราวต่อน้ำมันเชื ้อเพลิง น้ำมันแร่ ไขมัน 
จากพืชและสัตว์และน้ำมันต่างๆ ไม่ทนต่อกรดอินทรีย์ 
glycolic alcohol กรดแร่เข้มข้นและตัวทำละลาย 
และสารละลายกัดกร่อน

ว ิธ ีการใช ้งาน
การ เตร ี ยมพ ื ้ นผ ิ ว
พื้นผิวที่จะติดกาวจะต้องสะอาด แห้งปราศจากจาระบี 
น้ำมัน ฝุ่นและสารปนเปื้อน 
พื้นผิวที่จะติดกาวต้องเตรียมพื้นผิวตามระบบการเตรียม
พื้นผิวแบบ Sika's Black Primerless และ All Black 
ข้อมูลการใช้งานอื่นๆและการเตรียมพื้นผิวสามารถหา 
ได้ในเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
กระจกที่ไม่มีเซรามิกสีดำจะต้องมีการป้องกันรังสี UV 
เพื่อไม่ให้โดนแนวที่ติดกาวอย่างเหมาะสม

การใช ้ ง าน
แนะนำให ้ ใช ้ งานก ับป ืนย ิ งกาวแบบล ูกส ูบและ 
SikaTack® GO! สามารถใช้งานได้กับปืนยิงกาว 
แบบธรรมดาที ่ม ีค ุณภาพ ความหนืดของเนื ้อกาว 
จะเพ ิ ่มข ึ ้นเม ื ่ออ ุณหภูม ิต ่ำ เพ ื ่อการใช ้งานง ่าย 
ให้เก็บกาวที ่อ ุณหภูมิห้องก่อนการใช้งาน เพื ่อให้ 
แน่ใจว่าแนวกาวมีความหนาสม่ำเสมอ จึงแนะนำให้ 
ยิงกาวเป็นรูปสันสามเหลี่ยม (ดูรูปที่ 1)

รูปภาพที่ 1: แนะนำรูปแบบการยิงกาว

ช่วงเวลาติดตั้งก่อนการยิงกาวจะสั้นลงอย่างมากใน 
สภาพอากาศร้อนและชื้น ต้องติดตั้งกระจกภายในช่วง 
เวลานั้น ห้ามติดตั้งกระจกหลังจากที่กาวแห้งตัวที่ผิว 
แล้ว

การทำความสะอาดคราบเป ื ้ อน
กาว SikaTack® GO! ที ่ย ังไม ่แห้งต ัวที ่ต ิดตาม 
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ สามารถเช็ดออกได้โดย 
Sika® Remover-208 หรือตัวทำละลายอื่นที่เหมาะ 
สม แต่หากกาวแห้งตัวสนิทแล้วการขจัดกาวออกจะ 
ต้องทำโดยการตัดหรือขูดออกเท่านั้น ในกรณีที่กาว 
สัมผัสโดนมือหรือผิวหนังจะต้องทำความสะอาดทันที 
โดยใช้ Sika® Cleaner-305H หรือใช้น้ำยาทำความ 
สะอาดมือหรือน้ำเปล่า ห้ามใช้ตัวทำละลายกับผิว 
หนังเป็นอันขาด

เอกสารแนะนำการใช ้ ง านอ ื ่ นๆ
ข้อมูลในที่นี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางทั่วไปเท่านั้น คำแนะ 
นำในการใช้งานเฉพาะสามารถขอได้จาก Sika แผนก 
Industry สามารถขอสำเนาสิ่งพิมพ์ต่อไปนี้ได้:

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย•

แผนภูมิกระบวนการติดตั้งของการเตรียมพื้นผิวแบบ 
Black-Primerless

•

แผนภูมิกระบวนการติดตั้งของการเตรียมพื้นผิวแบบ 
All Black

•

บรรจ ุภ ัณฑ ์

หลอดนิ่ม 400 ml

ข ้อม ู ลพ ื ้ นฐาน
ข้อมูลทางเทคนิคที่ได้แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการ 
ทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง 
อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุ โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 
ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข ้อม ู ลด ้ านส ุขภาพและความปลอดภ ัย
คำแนะนำ และข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง 
การขนย้าย การจัดเก็บและการกำจัดวัสดุเคมีภัณฑ์ 
ผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูลจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
ของผลิตภัณฑ์ (MSDS) ในด้านกายภาพ นิเวศน์วิทยา 
ความเป็นพิษ และข้อมูลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

ข ้อม ู ลด ้ านกฏหมาย
ข้อมูลที่ระบุในที่นี ้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูล 
ที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้ และประสบการณ์ปัจจุบัน 
ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ 
ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติ 
ตามคำแนะนำของ Sika ซึ ่งในการใช้งานจริงอาจมี 
ความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริง 
ที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพ 
หรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์
บางประการได้ และจะไม่มีการรับผิดชอบในทาง 
กฏหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้นี้ หรือจากคำแนะนำ 
ท ี ่ ให ้ ไว ้ เป ็นลายล ักษณ์อ ักษร หร ือจากการให ้  
คำปรึกษาใดๆ ผู ้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี ้จะต้องทำการ 
ทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช ้งานตาม 
ว ัตถุประสงค์ อ ีกทั ้ง Sika ขอสงวนสิทธ ิ ์ ในการ 
เปลี ่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
ทั ้งนี ้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็น 
การละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมด 
อยู ่ภายใต้เงื ่อนไขการขาย และการจัดส่งของ Sika 
ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างถึงข้อมูลทางด้านเทคนิค 
ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่ง 
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
SikaTack® GO!
Version 02.01 (02 - 2022), th_TH
012002210083001000

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี 
ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ 
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร : + 66 3810 9500
E-mail : sikathai@th.sika.com
www.sika.co.th
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