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ข ้อม ูลผล ิตภ ัณฑ ์

Sikaflex®-271 PowerCure

กาวติดกระจกแบบมีตัวเร ่ง

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

สี (CQP001-1) สีดำ

กลไกการบ่มตัว แห้งตัวด้วยความชื้น A

ความหนาแน่นของชิ้นงานที่ยังไม่บ่มตัว 1.2 kg/l

คุณสมบัติการคงตัวไม่ย้อยตัว (CQP061-1) ดีมาก

อุณหภูมิระหว่างการทำงาน 5 - 40 °C

ช่วงเวลาติดตั้งหลังจากยิงกาว (CQP526-1) 10 นาที B

แรงต้านแรงเฉือนเริ่มต้น (CQP046-1) ดูจากตารางที่ 1

ความแข็ง Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4) 65

ค่ากำลังรับแรงดึง (CQP036-6 / ISO 527) 7 MPa

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

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

ค่ากำลังต้านทานแรงดึงต่อแรงเฉือน (CQP046-1 / ISO 4587) 5 MPa

อุณหภูมิการใช้งาน ( CQP509-1 / CQP513-1 ) -40 - 90 °C

อายุการใช้งาน 9 เดือน
CQP = กระบวนการควบคุมคุณภาพขององค์กร  A จัดเตรียมโดย PowerCure B 23 °C / 50 % r.h.

ค ุณล ักษณะ
Sikaflex®-271 PowerCure เป็นกาวโพลียูรีเทน 
ที่มีตัวเร่ง สำหรับการติดกระจกรถยนต์ เหมาะสำหรับ 
การยึดติดกับพื ้นผิวที ่เกี ่ยวข้องในการติดกระจกรถ 
ยนต์เช่น สี กระจก เซรามิกสีดำสำหรับติดกระจกรถ 
ยนต์ ผิวที่ผ่านการทำสีและผิว e-coated ในอุตสาห 
กรรมผลิตรถยนต์และงานซ่อม
การแห้งตัวของ Sikaflex®-271 PowerCure จะถูก 
เร่งโดยใช้เทคโนโลยีของ Sika’s PowerCure ซึ ่ง 
จะไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ค ุณประโยชน ์
ใช้ตัวเร่งในการแห้งตัวและสร้างการยึดติด•

คุณสมบัติการทำงานดีเยี่ยม•

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตลาดการเปลี่ยนกระจกรถยนต์•

ความเร็วในการแห้งตัวไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอากาศ•

ความแข็งแรงสูง•

ปราศจากตัวทำละลาย•

ว ัตถ ุประสงค ์การ ใช ้ ง าน
Sikaflex®-271 PowerCure ถูกออกแบบมาพิเศษ 
สำหรับการติดตั ้งกระจกรถยนต์ โดยเทคโนโลยี 
PowerCure จะทำให้เกิดความแข็งแรงของเนื้อกาว 
และเกิดการยึดเกาะเร็วขึ้น
ผลิตภัณฑ์นี ้เหมาะสำหรับผู ้ใช้มืออาชีพที ่มีประสบ 
การณ์เท่านั้น ต้องทำการทดสอบกับพื้นผิวและเงื่อน 
ไขจริงเพื่อให้แน่ใจถึงการยึดเกาะและความเข้ากันได้ 
ของวัสดุ
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กลไกลการแห ้ งต ั ว
Sikaflex®-271 PowerCure แห้งตัวโดยทำปฏิกิริยา 
กับความชื้นที่อยู่ในตัวเร่งและจะไม่ขึ้นอยู่กับความชื้น 
ที่อยู่ในอากาศ สำหรับข้อมูลการสร้างความแข็งแรง 
ของเนื้อกาวโดยทั่วไป โปรดดูตารางด้านล่าง 

เวลา [ชั่วโมง] ค่ากำลังต้านทานแรงดึงต่อแรงเฉือน
ที่อุณหภูมิ 23 °C [MPa] 

1 0.7

2 3.5

ตารางที่ 1: การเพิ่มขึ้นของค่ากำลังต้านทานแรงดึงของ Sikaflex®-271 PowerCure

ความคงทนต ่อสาร เคม ี
Sikaflex®-271 PowerCure โดยทั่วไปสามารถทน 
ต่อน้ำ น้ำทะเล สารละลายกรดเจือจางและสารละ 
ลายกัดกร่อนเจือจาง ทนได้ชั ่วคราวต่อน้ำมันเชื ้อ 
เพลิง น้ำมันแร่ ไขมันจากพืชและสัตว์และน้ำมันต่างๆ 
ไม่ทนต่อกรดอินทรีย์ glycolic alcohol กรดแร่เข้มข้น 
และตัวทำละลายและสารละลายกัดกร่อน

ว ิธ ีการใช ้งาน
การ เตร ี ยมพ ื ้ นผ ิ ว
พื ้นผิวที ่จะติดกาวจะต้องสะอาด แห้งปราศจาก 
จาระบี น้ำมัน ฝุ่นและสารปนเปื้อนอื่นๆ การเตรียม 
พื ้นผิวขึ ้นอยู ่กับลักษณะเฉพาะของพื ้นผิวและจะมี 
ส่วนสำคัญในการยึดติดที่ยาวนาน ทุกขั้นตอนของการ 
เตรียมพื้นผิว จะต้องได้รับการอนุมัติจากการทดสอบ 
เบื้องต้นบนพื้นผิวชิ้นงานจริงที่สภาวะที่ใช้ในกระบวน 
การประกอบ

การใช ้ ง าน
ติดตั้งปืนยิงกาว PowerCure ตามคู่มือ หากหยุดใช้ 
งานปืนนานกว่า 2 นาที จำเป็นต้องเปลี่ยนหัวผสมใหม่ 
Sikaflex®-271 PowerCure สามารถใช้งานได้ที ่ 
อุณหภูมิระหว่าง 5 °C ถึง 40 °C แต่หากเกิดการ 
เปลี ่ยนแปลงอุณหภูม ิขณะกาวกำลังทำปฏิก ิร ิยา 
คุณสมบัติของกาวอาจมีการเปลี ่ยนแปลง จะต้อง 
พิจารณาด้วย อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับพื้นผิวและ 
กาวคือระหว่าง 15 °C ถึง 25 °C

ช่วงเวลาติดตั ้งหลังจากยิงกาวจะสั้นลงอย่างมากใน 
สภาพอากาศที่ร้อนและชื้น ชิ้นส่วนจะต้องประกอบกัน 
ภายในช่วงเวลาติดตั้งหลังจากยิงกาวเสมอ
ตามกฎทั่วไป การเปลี ่ยนแปลงอุณหภูมิ + 10 °C 
จะลดช่วงเวลาติดตั้งหลังจากยิงกาวลงครึ่งหนึ่ง เพื่อให้ 
แน่ใจว่าแนวกาวมีความหนาสม่ำเสมอจึงแนะนำให้ยิง 
กาวเป็นรูปสันสามเหลี่ยม (ดูรูปที่ 1)

รูปภาพที่ 1: แนะนำรูปแบบการยิงกาว

การทำความสะอาดคราบเป ื ้ อน
กาว Sikaflex®-271 PowerCure ที ่ยังไม่แห้งตัว 
ที ่ติดตามเครื ่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ สามารถเช็ด 
ออกได้โดย Sika® Remover-208 หรือตัวทำละลาย 
อื่นที่เหมาะสม แต่หากกาวแห้งตัวสนิทแล้ว การขจัด 
กาวออกจะต้องทำโดยการตัดหรือขูดออกเท่านั ้น 
ในกรณีที่กาวสัมผัสโดนมือหรือผิวหนัง จะต้องทำความ 
สะอาดทันทีโดยใช้ Sika® Cleaner-305H หรือใช้ 
น้ำยาทำความสะอาดมือหรือน้ำเปล่า ห้ามใช้ตัวทำละ 
ลายกับผิวหนังเป็นอันขาด

เอกสารแนะนำการใช ้ ง านอ ื ่ นๆ
ข้อมูลที ่นำเสนอในเอกสารฉบับนี ้เป็นคำแนะนำทั่ว 
ไปเท่านั้น คำแนะนำที่เกี่ยวกับการใช้งานเฉพาะทาง 
สามารถขอคำปรึกษาจาก Sika แผนก Industry 
ขอรับเอกสารเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้ 

เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย•

คู่มือการใช้งานทั่วไปของการยึดติดและการยาแนว 
ของกาวส่วนประกอบเดียว Sikaflex®

•

คู่มือผู้ใช้งาน PowerCure •

คู่มืออ้างอิงฉบับย่อของ PowerCure•

บรรจ ุภ ัณฑ ์

PowerCure หลอดนิ่ม 600 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
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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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