
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Sika® Aktivator-205
Version 03.01 (03 - 2023), th_TH
014560012050001000

ข ้อม ูลผล ิตภ ัณฑ ์

Sika® Aktivator-205

น้ำยากระตุ ้นพื ้นผิวมีส ่วนประกอบของสารละลาย สีใส สำหรับพื ้นผิวที ่ไม่ม ีร ูพรุน

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

สี (CQP001-1) สีใส

อุณหภูมิระหว่างการทำงาน 5 - 40 °C

ขั้นตอนการทำงาน เช็ดโดยใช้กระดาษทำความสะอาดแบบไม่เป็นขุย

ปริมาณการใช้งาน 20 ml/m2

เวลาแห้งตัว น้อยที่สุด

มากที่สุด

10 นาที A/B

2 ชั่วโมง A/B

อายุการใช้งาน 12 เดือน C

CQP = กระบวนการควบคุมคุณภาพขององค์กร A) 23 °C / 50 % r. h.

B) สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง อุณหภูมิและเวลาแห้งตัวอาจจะต่างจากที่กำหนด C) ปิดฝาให้สนิทเก็บในแนวตั้งและเก็บในที่แห้งที่อุณหภูมิ ≤ 25 °C

ค ุณล ักษณะ
Sika® Aktivator-205 คือน้ำยากระตุ้นพื้นผิวสีใสที่ 
ทำปฏิกิริยากับความชื้นและพื้นผิวโดยจะเข้าไปกระตุ้น 
ทำให้เกิดการเชื ่อมต่อระหว่างพื ้นผิวและน้ำยารอง 
พื้นหรือกาวยาแนว / กาวยึดติด
Sika® Aktivator-205 ถูกออกแบบมาสำหรับการ 
เตร ียมพ ื ้นผ ิวก ่อนการต ิดกาวย ึดต ิดและกาวยา 
แนวของ Sikaflex® และ Sikasil®

ค ุณประโยชน ์ของส ินค ้ า
เพิ่มการยึดติดบนผิวต่างๆ•

แห้งตัวเร็ว•

ง่ายต่อการใช้งาน•

สีใส•

ว ัตถ ุประสงค ์การ ใช ้ ง าน
Sika® Aktivator-205 ใช้ปรับปรุงการยึดติดบนพื้นผิว 
ที่ไม่มีรูพรุนเช่น ผิวเหล็ก พลาสติก ผิวเซรามิกสีดำ 
สำหรับติดกระจกและผิวที่ทำสี ขอคำแนะนำจากผู้ผลิต 
และทำการทดสอบกับพื้นผิวจริงก่อนที่จะใช้ Sika® 
Ak t i v a to r - 205  ก ั บว ั สด ุ ท ี ่ ม ี แนว โน ้ มท ี ่ จ ะ  
เกิดการแตกร้าวจากแรงเค้นผลิตภัณฑ์นี ้เหมาะสำ 
หรับผู้ใช้มืออาชีพที่มีประสบการณ์เท่านั้น ต้องทำการ 
ทดสอบกับพื้นผิวและเงื่อนไขจริงเพื่อให้แน่ใจถึงการ 
ยึดเกาะและความเข้ากันได้ของวัสดุ
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ว ิ ธ ี การต ิดต ั ้ ง
พื้นผิวต้องสะอาด แห้งและปราศจากจารบี น้ำมัน ฝุ่น 
และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ การยึดติดบนพื้นผิวสามารถปรับ 
ปรุงได้โดยการเพิ่มและ/หรือกระบวนการเตรียมพื้น 
ผ ิวเช ่น มีการขัดและทำความสะอาดพื ้นผิวก ่อน 
การใช้น้ำยากระตุ้น

การต ิดต ั ้ ง
เช ็ดพ ื ้นท ี ่ท ี ่จะต ิดกาวให ้สะอาด โดยเท Sika® 
Aktivator-205 ลงบนกระดาษที่เช็ดแล้วไม่เป็นขุย 
ห้ามจุ่มกระดาษลงในน้ำยากระตุ้นพื้นผิวให้ใช้กระดาษ 
ด้านที ่สะอาดเท่านั ้น ห้ามใช้ซ้ำและให้เปลี ่ยนกระ 
ดาษบ่อยๆ Sika® Aktivator-205 ต้องใช้เท่าที่จำเป็น 
เนื่องจากการใช้น้ำยากระตุ้นพื้นผิวที่มากเกินไปอาจ 
ทำให้การหลุดร่อน หากเตรียมพื ้นผิวไปแล้วและ 
เก ินระยะเวลาแห ้งต ัวส ู งส ุดของน ้ำยากระต ุ ้น  
จะต้องเช็ดน้ำยากระตุ้นพื้นผิวซ้ำใหม่อีกครั้ง(ทำได้ครั้ง 
เดียวเท่านั้น) อุณหภูมิการใช้งานและอุณหภูมิพื้นผิวที่ 
เหมาะสมอยู่ระหว่าง 15 ถึง 25 °C ปริมาณการใช้งาน 
และวิธ ีการใช้ข ึ ้นอยู ่ก ับลักษณะเฉพาะของพื ้นผิว 
ปิดฝาภาชนะให้แน่นทันทีหลังการใช้งานแต่ละครั้ง

หมายเหต ุ
Sika® Aktivator-205 มีต ัวทำละลายเป็นส่วน 
ประกอบซึ่งอาจทำให้พื ้นผิวของสีที ่เพิ ่งทาเสร็จใหม่ 
หมองคล้ำ แนะนำให้ทำการทดลองเบื้องต้นก่อนใช้ 
งานจริง ห้ามใช้กับพื ้นผิวที ่ม ีร ูพรุนเนื ่องจากอาจ 
ทำให้น้ำยากระตุ้นพื้นผิวแห้งตัวไม่สนิทและรบกวน 
การแห ้งต ัวของกาวย ึดต ิดและกาวยาแนวด ้วย 
ในการใช้งานจริงปิดเทปกาวทับบริเวณที ่ไม ่ต ้อง 
ใช้น้ำยากระตุ ้น หากเกิดมีการกระเด็นของ Sika® 
Aktivator-205 ไปบนพื้นผิวที่อยู่ติดกัน โดยไม่ได้ตั้งใจ 
ให้เช็ดออกทันทีด้วยผ้าแห้งที่สะอาด

Sika® Aktivator-205 เป็นสารเคมีที ่ทำปฏิกิริยา 
กับความชื้น ในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ปิด 
ฝาพลาสติกด้านในทันทีหลังการใช้งานทุกครั้ง เมื ่อ 
ไม่ใช้งานแล้ว จะต้องปิดฝาพลาสติกด้านนอก ให้แน่น 
การส ัมผ ัสก ับความช ื ้นในบรรยากาศเป ็นเวลา 
นานจะทำให้ Sika® Aktivator-205 ใช้งานไม่ได้อีก 
ทิ้ง Sika® Aktivator-205 ทันทีหากกลายเป็นสีขุ่น 
ถ้าใช้งานบ่อยให้ทิ ้ง หลังจากเปิดใช้งานประมาณ 
หนึ่งเดือน ถ้าใช้งานไม่บ่อยให้ทิ้งหลังจากเปิดใช้งาน 
สองเดือน กระป๋องขนาด 30 ml ใช้งานได้เพียงครั้ง 
เดียวเท่านั้น ห้ามเจือจางหรือผสม Sika® Aktivator-
205 กับสารอื ่นๆ ห้ามใช้น้ำยากระตุ ้นเป็นน้ำยา 
ลูบผิวกาวหรือเป็นน้ำยาทำความสะอาด หากใช้น้ำยา 
กระตุ้นบนพื้นผิวโปร่งใสหรือโปร่งแสง เช่น กระจก 
พลาสติก ฯลฯ จำเป็นต้องมีการ ป้องกันรังสี UV 
อย่างเหมาะสม

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

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย(Safety Data Sheets)•

บรรจ ุภ ัณฑ ์

ขวด 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 
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โทร : + 66 3810 9500
E-mail : sikathai@th.sika.com
www.sika.co.th
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