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ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax PU100 คือวสัดุที่ใชใ้นการอุดน ้ าร่ัวที่เกิดขึ้นในผนงั พื้น 
หรือโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ ตวัวสัดุท  ามาจากโพลียรีูเทน ชนิด
หน่ึงส่วนผสม ท างานร่วมกบัป๊ัมแรงดนัสูงเพื่ออดัฉีดเขา้ไปในรอยร้าว
ที่เกิดน ้ าร่ัว  หลกัการท างานโดยตวัวสัดุโพลยีูรีเทนจะขยายตวัทนัทีเม่ือ
สัมผสักบัน ้ าและจะขยายตวัประมาณ 20 เท่า ไปปิดกั้นทางเดนิน ้ าผา่น
ตามรอยร่ัว 
 

ลกัษณะการใช้งาน 
 หยุดน ้ าร่ัวในโครงสร้างคอนกรีต 
 หยุดน ้ าร่ัวบริเวณรอยต่อ 
 หยุดน ้ าร่ัวบริเวณรอยต่อที่เคลื่อนตวัได ้
 หยุดน ้ าร่ัวงานก่อสร้างอโุมงคใ์ตด้ิน 

 หยุดน ้ าร่ัวงานก่อสร้างใตด้ิน 

 หยุดน ้ าร่ัวงานเขือ่น อ่างเก็บน ้ า ถงัน ้ า 
 หยุดน ้ าร่ัวก าแพงกนัดนิ เขม็พืดคอนกรีต 

 

คุณสมบัติ 
 ขยายตวัไดก้วา่ 20 เท่า 
 สามารถใชง้านกบัถงัน ้ าดีได ้
 ความหนืดต ่า 
 สามารถไหลตวัไปไดล้กึ 
 ยึดเกาะดีเยี่ยม 
 สามารถปรับอตัราการท าปฏิกิริยาได ้

 

ข้อมูลทางเทคนิค 
วัสดุตัวเนือ้โฟม 
ลกัษณะ   ของเหลวสีเหลืองเขม้ 
ปริมาณของแข็ง  100% 
ความหนาแน่น  1.10 กรัมต่อมิลลิลิตร 
ความหนืด   140 – 160 mPa.s 
จุดวาบไฟ   180 องศาเซลเซียส  
ตัวเร่งปฏิกิริยา 
ลกัษณะ   ของเหลวใส 
ปริมาณของแข็ง  100% 
ความหนาแน่น  0.95 กรัมต่อมิลลิลิตร 
ความหนืด   20 - 40 mPa.s 
จุดวาบไฟ   170 องศาเซลเซียส  
เมื่อผสม โฟมกับตัวเร่ง 
ความหนาแน่น  1.1 กรัมต่อมิลลิลิตร 
ความหนืด   200 – 220 mPa.s 
ปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ (ที่ 30°C) 

การเซ็ตตวัเร่ิมตน้  15-30 วินาที 
ระยะเวลาเจล  60-70 วินาที 
 

ค่าทางฟิสิกส์หลังจากเตตัว (ที่ปริมาณตัวเร่ง 10% ) 
ลกัษณะ   โฟมสีเหลือง 
อตัราการขยายตวั  3000-4000% 
ค่ารับแรงดึง   2 นิวตนัต่อตาราง มม. 
ค่าการยืดเม่ือขาด  ประมาณ 20 – 40% 
ละลายน ้ า   ไม่ละลาย 
ใชใ้นถงัเก็บน ้ าดี  ผ่าน 
อุณหภูมิการติดตั้ง  +5°C ถึง 40° องศาเซลเซียส 

 

การเตรียมพืน้ผวิ 
ท าความสะอาดผวิและรอยร้าวให้สะอาดและไม่มีคราบฝุ่น ผง น ้ ามนั
หรือ เศษปูนจบัอยู่ ยาแนวเก่าให้ท าการร้ือทิ้งจนถึงผวิคอนกรีตก่อน
การยิงโฟม  

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิีการใช้งาน 
เจาะรูเฉียงเป็นมุม 45 องศา ตามแนวรอยร่ัวของน ้ า โดยเจาะหนา
ประมาณคร่ึงหน่ึงของความหนาตวัผนังหรือพื้น ระยะห่างระหวา่ง
รูเจาะจะมีตั้งแต่ 150 – 500 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กบัความกวา้งของรอยร้าว  
 
ติดตั้ง packer บริเวณแนวรูเจาะ ใชไ้ขควงไขให้แน่น ทั้งน้ีขนาดและ
ความยาว packer ขึ้นอยูก่บัความหนาและสภาพหน้างาน สังเกตดูวา่ที่ 
packer ตอ้งมีน ้ าร่ัวซึมไหลผา่นออกมา นั่นแสดงวา่เจาะตรงรอยร่ัวที่
เกิดขึ้น    
 
ท าการผสมตวัเร่งปฏิกิริยา (ส่วน B) กบั โพลียรีูเทน (ส่วน A) คนให้เขา้
กนั ปริมาณที่ใชข้ึ้นอยูก่บัความช านาญของช่างหรือประมาณ 10% โดย
น ้ าหนักเม่ือเทียบกบัส่วน A เทส่วนที่ผสมแลว้ลงในเคร่ืองยิงโฟม  
  

 

 

 

 

    แสดงวธีิการเจาะรู 
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    วธีิการติดตั้ง packer 
 

 

 

 

 

 

 
    แสดงการอดัโฟม 

     

 

 

 

 

 

ท าการยิงโฟมจากดา้นล่าง packer ขึ้นดา้นบน โดยท าการยิงจนครบทุก 
packer แลว้ท าการยิงซ ้าอีกท ี ตรวจสอบวา่น ้ าร่ัว หยุด หลงัจากนั้นท า
การลอกตวัโฟมส่วนเกินออกให้หมด  
 

การท าความสะอาด  

ลา้งเคร่ืองมือ และเคร่ืองยิงโฟมดว้ยสารละลายทนิเนอร์ 
 

ข้อจ ากดั 
 ช่างผูมี้ประสบการณ์เท่านั้นที่สามารถใชว้สัดุชนิดน้ี 
 อย่าใชง้านขณะอยู่ใกลส้ารติดไฟ. 
 อย่าสัมผสัวสัดุโดยตรง 

 

ขนาดบรรจุ 
22 กิโลกรัม 
ส่วน A: 20 กิโลกรัม และส่วน B: 2 กิโลกรัม 
 

วธิีเกบ็รักษา 
เก็บรักษาไวใ้นที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความช้ืน ควรเก็บ
รักษาไวท้ี่อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
 

อายุการเกบ็รักษา 
12 เดือนในกรณีที่เก็บอย่างถูกวธีิ 
 
 
 

ข้อควรระวงั 
หลีกเลี่ยงการสัมผสักบัวสัดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบตัิงาน 
อุปกรณความปลอดภยัควรเตรียมให้พร้อม ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั แวน่ตา
นิรภยั ถุงมือ รองเทา้นิรภยั และอื่นๆ ในกรณีที่เขา้ตาให้ลา้งน ้ าสะอาด
ให้มากที่สุดแลว้รีบพบแพทย ์
 

ข้อมูลการตดิต่อ  
บริษัท ร็อคแมค จ ากัด 
โทร : 0-2864-8658 
แฟกซ์ : 0-2418-4327 
อีเมล ์: rockmaxth@gmail.com 
เวบ็ไซต ์: www.rockmax.net 
 
ขอ้มูลท่ีระบุในเอกสารน้ี และขอ้มูลทางเทคนิค และขอ้มลูวิธีการใชง้าน และขอ้เสนอแนะใดๆ เป็นขอ้มูลท่ีใหโ้ดยอา้งอิงจากความรู้การศึกษา 
และประสบการณปั์จจุบนัของผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของ Rockmax โดยจะตอ้งมีการใชง้านอย่างเหมาะสมจดัเกบ็อย่างเหมาะสม ขนยา้ยถูกวิธี 
และใชง้านภายใตส้ภาวะอากาศปกติตามค าแนะน าของ Rockmax ซ่ึงในการใชง้านจริงอาจมีความแตกต่างของวสัดุ พื้นผิวอุณหภมิู ความ
ดนั ความช้ืนสมัพทัธ์ และองค์ประกอบอ่ืน และสภาพแวดลอ้มจริงท่ีหนา้งาน ทาง Rockmax จึงไม่สามารถรับรอง และรับประกนั
ประสิทธิภาพใดๆ ทั้งส้ิน หรือความเหมาะสมในการใชง้านใหต้รงตามวตัถุประสงค์บางประการได ้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมาย
ใดๆ ต่อขอ้มูลท่ีไดใ้หไ้วน้ี้ หรือจากค าแนะน าท่ีใหไ้วเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือจากการใหค้ าปรึกษาใดๆ ผูใ้ชง้านผลิตภณัฑ์น้ี จะตอ้งท าการ
ทดสอบความเหมาะสมในการน าไปใชง้านตามวตัถุประสงค์ อีกทั้ง Rockmax ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอ้มูล และคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ทั้งน้ี การใชง้านผลิตภณัฑ์ของ Rockmax จะตอ้งไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิของบุคคลท่ีสาม ค าสัง่ซ้ือทั้งหมดอยู่
ภายใตเ้ง่ือนไขการขาย และการจดัส่งของ Rockmax ฉบบัล่าสุด ผูใ้ชง้านจะตอ้งอา้งถึงขอ้มูลทางดา้นเทคนิคของผลิตภณัฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้ง
ฉบบัล่าสุด ซ่ึง Rockmax จะส่งเอกสารขอ้มูลผลิตภณัฑ์ดงักล่าวตามท่ีผูใ้ชง้านร้องขอ 
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