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ข้อมูลเบือ้งต้น 

Rockmax TOP คือวสัดุซ่อมแซมคอนกรีตประเภทซีเมนตแ์ละโพลี
เมอร์ที่ใชใ้นการซ่อมแซมรูโพรงในคอนกรีตเสริมเหลก็ ตวัวสัดุ
ประกอบดว้ยสารโพลีเมอร์เพิ่มการยึดเกาะกบัพื้นผวิเดิม สามารถรับ
ก าลงัไดสู้งกวา่คอนกรีตทัว่ไป 
 

ลกัษณะการใช้งาน 
 ซ่อมแซมไดท้ั้งแนวตั้งและแนวนอน 
 ซ่อมแซมคอนกรีตส าเร็จรูป 
 ซ่อมรูโพรงในคอนกรีต 
 เพิ่มความแขง็แรงในโครงสร้างคอนกรีต 
 เพิ่มความหนาให้คอนกรีต 
 ปรับแต่งผวิคอนกรีต 

 

คุณสมบัติ 
 ยึดเกาะดีเยี่ยม 
 รับก าลงัไดสู้ง 
 ผลิตภณัฑพ์ร้อมใชง้าน 

 ไม่เกิดการหดตวั 
 ไม่เกิดการกดักร่อน 

 ทนการเสียดสีไดด้ ี
 

ข้อมูลทางเทคนิค 
สี:    เทาเขม้ 
ลกัษณะ:   ซีเมนตผ์ง 
ความหนาแน่น (ผสม):    1.70 - 1.80 กโิลกรัม/ลิตร 
ระยะเวลาการท างาน (ท่ี 30ºC):  30 – 35 นาที 
ค่ารับแรงอดั (ท่ี 28 วนั):   >45 N/mm2  
ค่ารับแรงบิด (ท่ี 28 วนั):   >6 N/mm2  
ค่ายึดเกาะกบัผิวคอนกรีต (ท่ี 28 วนั):  >1.5 N/mm2  
ความหนาท่ีท าไดต่้อเท่ียว:  ไม่เกนิ 25 มิลลิเมตร  
อุณหภูมิขณะท างาน:   5ºC - 45ºC  
 

การเตรียมพืน้ผวิ 
พื้นผวิคอนกรีตตอ้งสะอาด ไม่มี ฝุ่ น ผงซีเมนต ์ น ้ ามนั น ้ ายาทาแบบ
หลงเหลืออยู่ โดยคอนกรีตที่จะท าการซ่อมแซมตอ้งมีอายุไม่นอ้ยกวา่ 
28 วนั และมีก าลงัรับแรงอดัไม่นอ้ยกวา่ 25 N/mm2 ท  าการตดัและ
ตกแต่งขอบให้เรียบเป็นมุมฉาก ความหนาที่ควรมีระยะความหนาใต้
เหลก็เสริมประมาณ 1 เซนติเมตร ตดัเอาส่วนที่เป็นรูโพรงหรือ
คอนกรีตที่เป็นโพรงออกจนถงึเน้ือคอนกรีตที่ดี ใชน้ ้ าพรมให้ชุ่มก่อน
การซ่อมแซม หรือสามารถใชน้ ้ ายาประสานคอนกรีตไดจ้ะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการยึดเกาะมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิีการผสม 
ท าการตรวจสอบเคร่ืองมอืและอุปกรณ์ที่จะใชผ้สม มีความพร้อมที่จะ
ใชง้าน เคร่ืองผสมตอ้งเป็นสวา่นผสมที่มีอตัราความเร็วรอบประมาณ 
400-500 rpm ใบกวนตอ้งเป็นใบกวนส าหรับผสมซีเมนตเ์ท่านั้น ตวง
น ้ าประมาณ 3.5 ลิตร ส าหรับการผสม 1 ถุง (25 กิโลกรัม) ท าการผสม
ดว้ยเคร่ืองผสมเป็นเวลา 3 นาที ตรวจสอบเน้ือวสัดุเขา้กนัไดด้ ี
 

วธิีการใช้งาน 
ใชเ้กรียงในการท างาน โดยอุดตวัวสัดุในขณะที่พื้นผวิยงัฉ ่าอยู ่ ความ
หนาต่อการท างานหน่ึงชั้นไม่ควรเกิน 20 – 25 มิลลิเมตร ท าการบดอดั
ให้แน่นดว้ยคอ้นยาง ถา้มีการท าชั้นตอ้งไปตอ้งรอให้ชั้นแรกแห้งสนิท
ประมาณ 2-4 ชัว่โมง หลงัจากนั้นท าการตกแต่งผวิหน้าให้เรียบร้อย
สวยงาม 
 

การบ่ม 
ท าการฉีดพ่นน ้ าเป็นเวลา 2-3 วนั 
  
การท าความสะอาด 
ท าความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนัทีดว้ยน ้ าสะอาด 
 

ข้อจ ากดั 
 กรณีความหนาเกิน 25 มิลลิเมตรให้ซ่อมแซมเป็นชั้นๆ 
 กรณีซ่อมแซมแนวตั้งควรใชน้ ้ ายาประสาน 
 ไม่ควรผสมปูนเพิ่ม 

 

ขนาดบรรจุ 
25 กิโลกรัม 
 

วธิีเกบ็รักษา 
เก็บรักษาไวใ้นที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความช้ืน ควรเก็บ
รักษาไวท้ี่อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
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อายุการเกบ็รักษา 
12 เดอืนในกรณีที่เก็บอย่างถูกวธีิ 
 

ข้อควรระวงั 
หลีกเลี่ยงการสัมผสักบัวสัดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบตัิงาน 
อุปกรณ์ความปลอดภยัควรเตรียมให้พร้อม 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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