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ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax Waterbars คือแผน่กนัน ้ าชนิดพีวซีี ใชป้ระกอบในงาน 
รอยตอ่โครงสร้างคอนกรีต ทั้งรอยที่เคลือ่นตวัไดแ้ละรอยต่อที่เคลื่อน 
ตวัไม่ได ้ผลิตมาจากเมด็พลาสติกคุณภาพสูง ผา่นการทดสอบตาม 
มาตรฐาน : CRD-C572 and ASTM D412, ASTM D2240, ASTM 
D792, ASTM D624, ASTM D746, ASTM D1149, ASTM D570. 
 

ลกัษณะการใช้งาน 

 รอยต่อคอนกรีตที่เคลื่อนตวัได ้

 รอยต่อคอนกรีตที่เคลื่อนตวัไม่ได ้

 รอยต่อภายในถงัเก็บน ้ าและถงับ าบดัน ้ าเสีย 

 รอยต่อคอนกรีตในงานก่อสร้างอุโมงค ์

 รอยต่อคอนกรีตในงานก่อสร้างใตด้ิน 

 รอยต่อคอนกรีตผนังกนัดนิและเขม็พืดคอนกรีต 

 รอยต่อคอนกรีตในงานเขื่อน 

 รอยต่อคอนกรีตในงานท่อระบายน ้ า 
 

คุณสมบัติ 

 ทนแรงดนัน ้ าไดสู้ง 

 ใชไ้ดก้บัถงัเก็บน ้ าด ี

 ทนกรดและด่าง 

 ใชไ้ดก้บัรอยต่อที่เคลือ่นตวั 

 มีความยืดหยุ่นในตวั 

 มีตาไก่ทองเหลอืงเพื่อห้ิวตวั 

 ผลิตตามรูปแบบที่ตอ้งการได ้
 

ข้อมูลทางเทคนิค 
สี :   น ้ าเงิน 
ชนิดวสัดุ :   โพลีไวน่ิว คลอไรด ์
ค่าความถ่วงจ าเพาะ :   >1.30 
ค่าความแขง็ shore A :   75 ± 5 
ค่าก าลงัรับแรงดึง :   >145 kg/cm2 

ค่าการยึดตวัเม่ือขาด :   >325% 
ค่าการรับแรงบิด :   45 kg/cm2 

ค่าก าลงัรับแรงฉีก :   60 kg/cm 
การตายตวัที ่70°C ที่ 22 ชม :  <70% 
การท าปฏิกิริยากบัด่าง 

การเปลี่ยนแปลงน ้ าหนัก : +0.15%/-0.10% 
การเปลี่ยนแปลงความแขง็ :  ±5 จุด 

อตัราการซึมผา่นของน ้ า : <0.5 

รูปแบบแผ่นกนัน า้ส าหรับผนัง 
Vpvc Type 

 

Model 
Width 
(mm) 

Thickness 
(mm) 

Vpvc 150 150 2.5 – 4.0 

Vpvc 200 200 3.0 – 7.0 

Vpvc 250 250 4.0 – 8.5 

 

Opvc Type 

 

Model 
Width 
(mm) 

Thickness 
(mm) 

Opvc 150 150 3.0 – 4.0 

Opvc 200 200 3.5 – 7.0 

Opvc 250 250 4.5 – 8.5 
 
 

วธิีการใช้งาน 
เตรียมอุปกรณ์ในการเช่ือมต่อให้พร้อม ติดตั้งแผน่กนัน ้ าไวบ้ริเวณ 
ก่ึงกลางของรอยต่อคอนกรีต ท าการยึดตวัแผน่กนัน ้ าเขา้ไวก้บัเหลก็ 
เสริม ในกรณีตอ้งมีการเช่ือมตอ่หรือทางแยก ตอ้งท าการเช่ือมแผน่กนั 
น ้ าโดยใชค้วามร้อน (ขอขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากทางบริษทั) 

 
 

การท าความสะอาด 
ให้ท  าความสะอาดอุปกรณ์ทนัท ี
 
ข้อจ ากัด 

 วางแผนจุดเช่ือมต่อก่อนการติดตั้ง 

 เทคอนกรีตดว้ยความระมดัระวงั 

 จ้ีคอนกรีตดว้ยความระมดัระวงั 

 เก็บเคร่ืองเช่ือมให้พน้จากสารติดไฟ 
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ขนาดบรรจุ 
15 หรือ 20 เมตร ต่อมว้น 
 

วธิีเกบ็รักษา 
เก็บรักษาไวใ้นที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความช้ืน ควรเก็บ 
รักษาไวท้ี่อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
 

อายุการเกบ็รักษา 
24 เดือนในกรณีที่เก็บอย่างถูกวธีิ 
 

ข้อควรระวงั 
Rockmax Waterbars เป็นวสัดุที่ไม่มีสารพิษสูงผสมอยู่แต่ผูใ้ชห้รือผู ้
ติดตั้งควรใชง้านดว้ยความระมดัระวงัและสวมเคร่ืองแต่งกายที่รัดกุม 
และปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั 
 

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 

 
     สินค้าส าหรับผู้เช่ียวชาญเท่าน้ัน 

http://www.rockmax.net/

