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ข ้อม ูลผล ิตภ ัณฑ ์

Sika® Aktivator-100

น้ำยากระตุ ้นพื ้นผิวที ่ม ีส ่วนประกอบของสารละลาย สีใส สำหรับหลากหลายพื ้นผิว

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

สี (CQP001-1) สีใส

อุณหภูมิระหว่างการทำงาน 5 - 40 °C

ขั้นตอนการทำงาน เช็ดเปียก เช็ดแห้งโดยใช้กระดาษทำความสะอาดแบบไม่ 
เป็นขุย 

ปริมาณการใช้งาน 20 ml/m2

เวลาแห้งตัว ≥ 15 °C

< 15 °C

สูงสุด

10 นาที A

30 นาที A

2 ชั่วโมง A

อายุการใช้งาน 12 เดือน B

CQP = กระบวนการควบคุมคุณภาพขององค์กร  A) สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง อุณหภูมิและเวลาแห้งตัวอาจจะต่างจากที่กำหนด 

B) ปิดฝาให้สนิทเก็บในแนวตั้งและเก็บในที่แห้งที่อุณหภูมิ ≤ 25 °C 
ค ุณล ักษณะ
Sika® Aktivator-100 คือน้ำยากระตุ ้นพื ้นผ ิว 
สีใสที่ทำปฏิกิริยากับความชื้นและพื้นผิว โดยจะเข้า 
ไปกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างพื้นผิวและน้ำยา 
รองพื้นหรือกาวยาแนว / กาวยึดติด
Sika® Aktivator-100 ถ ูกออกแบบมาสำหร ับ 
การเตรียมพื้นผิวก่อนการติดกาวยืดหยุ่นประเภทยึด 
ติดและกาวยาแนว 

ค ุณประโยชน ์ของส ินค ้ า
ง่ายต่อการใช้งาน•

เพิ่มการยึดเกาะบนหลากหลายพื้นผิวสำหรับพื้นผิว 
ที่ไม่มีรูพรุน

•

แห้งตัวเร็ว•

สีใส•

ว ัตถ ุประสงค ์การ ใช ้ ง าน
Sika® Aktivator-100 ใช้ปรับปรุงการยึดติดบน 
พื้นผิวเช่น กระจก ผิวเซรามิกสีดำสำหรับติดกระจก 
ผิวกาวโพลียูรีเทนเก่าและผิวที่ทำสี หลังจากผ่านการ 
ทดสอบแล้ว น้ำยากระตุ ้นพื ้นผิวนี ้เหมาะสมที ่จะ 
เพิ ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของกาวซิก้าประเภท 
กาวยาแนวและกาวยึดติดบนพื ้นผ ิวที ่ ไม ่ม ีร ูพร ุน 
ขอคำแนะนำจากผ ู ้ผล ิตและทำการทดสอบก ับ 
พ ื ้นผ ิวจร ิงก ่อนที ่จะใช ้ Sika® Aktivator-100 
กับวัสดุที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการแตกร้าวจากแรงเค้น 
ผลิตภัณฑ์นี ้เหมาะสำหรับผู ้ใช้มืออาชีพที ่มีประสบ 
การณ์เท่านั้น ต้องทำการทดสอบกับพื้นผิวและเงื่อน 
ไขจริง เพื่อให้แน่ใจถึงการยึดเกาะและความเข้ากัน 
ได้ของวัสดุ 
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ว ิ ธ ี การต ิดต ั ้ ง
พื้นผิวต้องสะอาด แห้งและปราศจากจารบี น้ำมัน 
ฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ 
การยึดติดบนพื้นผิวสามารถปรับปรุงได้โดยการเพิ่ม 
และ/หรือกระบวนการเตรียมพื ้นผิวเช่น มีการขัด 
และทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการใช้น้ำยากระตุ้น 

การต ิดต ั ้ ง
เช็ดเปียกบนพื้นที่ที ่จะติดกาวให้สะอาดและเช็ดแห้ง 
ทันที โดยเท Sika® Aktivator-100 ลงบนกระ 
ดาษที่เช็ดแล้วไม่เป็นขุย ห้ามจุ่มกระดาษลงในน้ำยา 
กระตุ ้นพื ้นผิว ให้ใช้กระดาษด้านที ่สะอาดเท่านั ้น 
ห้ามใช้ซ้ำและให้เปลี่ยนกระดาษบ่อยๆ 
Sika® Aktivator-100 ต้องใช้เท่าที ่จำเป็นเนื ่อง 
จากการใช้น้ำยากระตุ้นพื้นผิวที่มากเกินไปอาจทำให้ 
การหลุดร่อน 
หากเตรียมพื้นผิวไปแล้วและเกินระยะเวลาแห้งตัวสูง 
สุด จะต้องเช็ดน้ำยากระตุ้นพื้นผิวซ้ำใหม่อีกครั้ง (ทำได้ 
ครั้งเดียวเท่านั้น)
อุณหภูมิการใช้งานและอุณหภูมิพื้นผิวที่เหมาะสมอยู่ 
ระหว่าง 15 ถึง 25 °C
ปริมาณการใช้งานและวิธีการใช้ขึ ้นอยู ่กับลักษณะ 
เฉพาะของพื้นผิว
ปิดฝาภาชนะให้แน่นทันทีหลังการใช้งานแต่ละครั้ง
แผ ่น S ika® Akt ivator-100 พร ้อมใช ้ งาน:  
จับแผ่นด้านเรียบวางลงบนเซรามิกสีดำที่ใช้ติดกระจก 
จากนั้นบีบกระเปาะที่ใช้จับเพื่อให้ Sika® Aktivator-
100  ท ี ่ อ ย ู ่ ด ้ าน ในถ ู กปล ่ อยออกมาบนแผ ่ น  
ด้านเรียบ (ห้ามงอแผ่น!)

รูปภาพที่ 1: แผ่น Sika® Aktivator-100 พร้อมใช้งาน

หมายเหต ุ
Sika® Aktivator-100 ม ีต ัวทำละลายเป็นส ่วน 
ประกอบซึ่งอาจทำให้พื ้นผิวของสีที ่เพิ ่งทาเสร็จใหม่ 
หมองคล้ำ แนะนำให้ทำการทดลองเบื้องต้นก่อนใช้ 
งานจริง ห้ามใช้กับพื้นผิวที่มีรูพรุนเนื่องจากอาจทำ 
ให้น้ำยากระตุ้นพื้นผิวแห้งตัวไม่สนิทและรบกวนการ 
แห้งตัวของกาวยึดติดและกาวยาแนวด้วย ในการใช้ 
งานจริง ปิดเทปกาวทับบริเวณที ่ไม ่ต ้องใช้น ้ำยา 
กระตุ้น 
Sika® Aktivator-100 เป็นสารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับ 
ความชื้น ในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิดฝา 
พลาสติกด้านในทันทีหลังการใช้งานทุกครั ้ง เมื ่อไม่ 
ใช้งานแล้ว จะต้องปิดฝาพลาสติกด้านนอกให้แน่น 
การสัมผัสกับความชื้นในบรรยากาศเป็นเวลานานจะ 
ทำให้ Sika® Aktivator-100 ใช้งานไม่ได้อีก ทิ ้ง 
Sika® Aktivator-100 ทันทีหากกลายเป็นสีข ุ ่น 
ถ ้าใช ้ งานบ ่อยให ้ท ิ ้ ง  หล ังจากเป ิดใช ้ งานประ 
มาณหนึ่งเดือน ถ้าใช้งานไม่บ่อยให้ทิ ้งหลังจากเปิด 
ใช้งานสองเดือน กระป๋องขนาด 30 ml ใช้งานได้เพียง 
ครั้งเดียวเท่านั้น
ห้ามเจือจางหรือผสม Sika® Aktivator-100 กับสาร 
อื่นๆ
ห้ามใช้น้ำยากระตุ้นเป็นน้ำยาลูบผิวกาวหรือเป็นน้ำยา 
ทำความสะอาด
หากใช้น้ำยากระตุ้นบนพื้นผิวโปร่งใสหรือโปร่งแสง เช่น 
กระจก พลาสติก ฯลฯ จำเป็นต้องมีการป้องกันรังสี 
UV ที ่ เพ ียงพอ ยกเว้นสำหรับกาวยาแนวซิล ิโคน 
และกาวยึดติด Sikasil®

เอกสารแนะนำการใช ้ ง านอ ื ่ นๆ
ข้อมูลในที่นี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางทั่วไปเท่านั้น คำแนะ 
นำในการใช้งานเฉพาะสามารถขอได้จากฝ่ายเทคนิค 
ของ Sika แผนก Industry
สามารถขอสำเนาสิ่งพิมพ์ต่อไปนี้ได้

เอกสารข ้อม ูลความปลอดภ ัย(Safety Data 
Sheets) 

•

บรรจ ุภ ัณฑ ์

กระป๋อง 1000 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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