
ROCKMAX EPOGARD T 
ระบบกนัซึมชนิดอพ๊ีอกซ่ีทาร์ ทนทานสารเคมีกดักร่อน 

 
ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax Epogard T คือระบบกนัซึมชนิดอีพอ๊กซ่ีกบัโคลทาร์ สอง
ส่วนผสม เม่ือวสัดุบ่มตวัแลว้จะสามาระใชใ้นงานกนัซึมท่ีตอ้งการ
ทนทานการกดักร่อนจากสารเคมี ทนทารการขดัถู เสียดสี และทาํให้
คอนกรีตมีอายคุงทนยาวนาน โดยลกัษณะพิเศษคือทนทานสารเคมีได้
สูง เช่น กรด นํ้าเกลือ นํ้าทะเล นํ้าท่ีมีส่วนผสมคลอไรด ์นํ้ายาซกัผา้ ด่าง 
ตวัทาํละลาย  
 

ลกัษณะการใช้งาน 
Rockmax Epogard T ใชเ้ป็นระบบกนัซึมและทนทานสารเคมีกดั
กร่อน เช่น งานถงัเกบ็นํ้า งานถงับาํบดันํ้าเสีย ท่อระบายนํ้าเสีย อุโมงค ์
ผนงักนันํ้า ถงัเกบ็สารเคมี (บางชนิด) ถงัหล่อเยน็ 
 

คุณสมบัติ 
 ทนทานสารเคมีกดักร่อน 
 ทนทานการขดูขีด เสียดสี 
 สามารถป้องกนันํ้าทะเลกดักร่อนได ้
 ผวิหนา้แขง็ 
 ป้องกนัการกดักร่อนผวิคอนกรีต 
 กนัซึมไดดี้เยีย่ม 
 ป้องกนัการซึมผา่นของไอนํ้า 
 ยดึเกาะดีเยีย่มกบัผวิคอนกรีต 

 

ข้อมูลทางเทคนิค 
สี   ดาํ 
ชนิดวสัดุ   อีพอ๊กซ่ีกบัโคลทาร์ 
ลกัษณะ   ของเหลวหนืด 
อตัราส่วนของแขง็  70% 
อตัราส่วนผสม  6 : 1 (โดยนํ้าหนกั) 
ค่ารับแรงดึงท่ี 7 วนั  15.0 นิวตนัต่อตาราง มม. 
ค่ากาํลงัยดึเกาะท่ี 7 วนั  2.0 นิวตนัต่อตาราง มม. 
ระยะเวลาทาํงานท่ี 30ºC 45 ถึง 50 นาที 
ระยะเวลาทารอบสองท่ี 30ºC 12 ชัว่โมง 
ระยะเวลาแหง้เดินไดท่ี้ 30ºC 24 ชัว่โมง 
ระยะเวลาบ่มตวัท่ี 30ºC 7 วนั 
อุณหภูมิขณะทาํงาน  +5ºC ถึง +35ºC 
อุณหภูมิสูงสุดท่ีรับได ้ +65 องศาเซลเซียส 
ค่าความช้ืนสมัพทัธ์  85% RH 
อตัราการใชง้าน 0.25 ถึง 0.30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อเท่ียว 
จาํนวนคร้ังในการทา 2 เท่ียว 

ความหนาต่อเท่ียว (ของเหลว)  150-200 ไมครอน 
ความหนารวม (ของเหลว)  400 ไมครอน 
 

ค่าทีแ่สดงเบือ้งต้นเกดิจากการทดสอบในห้องปฏบัิติการ ค่าทีใ่ช้งานจริงอาจมคีวามแตกต่าง
เน่ืองจากสภาพแวดล้อม 
 

การเตรียมพืน้ผวิ 
พื้นผวิท่ีพร้อมจะทาํระบบกนัซึมตอ้งแหง้สนิท สะอาด พื้นผวิปราศจาก 
ฝุ่ น ผงซีเมนต ์ นํ้ามนั นํ้ายาทาแบบ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผวิ
คอนกรีต ตอ้งไม่มีรูโพรงหรือรอยร้าวใดๆ ถา้มีตอ้งทาํการแกไ้ขใหอ้ยู่
ในสภาพดีก่อนการติดตั้งระบบกนัซึม คอนกรีตตอ้งมีอายอุยา่งนอ้ย 28 
วนั และมีค่ากาํลงัอดัไม่นอ้ยกวา่ 25 N/mm2 มีค่าแรงดึงไม่นอ้ยกวา่ 1.5 
N/mm2 ค่าความช้ืนในคอนกรีตไม่เกิน 6% และค่าความช้ืนสมัพทัธ์ 
85% RH การทาํความสะอาดพื้นผวิดว้ยเคร่ืองพน่นํ้าแรงดนัสูง หรือ
เคร่ืองเจียผวิเพื่อเพิม่การยดึเกาะ ในกรณีท่ีพื้นผวิอาจมีแรงดนัจากนํ้า
ดา้นล่าง จาํเป็นตอ้งทาํการป้องกนัก่อนการติดตั้งวสัดุ 
 

วสัดุรองพืน้ 
ไม่จาํเป็นตอ้งใชว้สัดุรองพื้น 
 

วธีิการผสม 
ทาํการตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีจะใชผ้สม มีความพร้อมท่ีจะ
ใชง้าน เคร่ืองผสมตอ้งเป็นสวา่นผสมท่ีมีอตัราความเร็วรอบประมาณ 
400-500 rpm กวนสารแต่ละส่วนดว้ยสวา่นกวนประมาณ 1 นาที เทแต่
ละส่วนลงถงัท่ีจะกวน กวนเป็นเวลา 3 ถึง 4 นาที จนวสัดุเขา้กนัไดดี้ 
จาํเป็นตอ้งใชส้วา่นกวนเท่านนั้น 
 

วธีิการใช้งาน 
ใชแ้ปรงพลาสติกหรือลูกกล้ิงในการทา โดยทาลงบนพื้นผวิท่ีเตรียมไว ้
ทาชั้นแรกและรอไว ้ 12 ชัว่โมงก่อนทาชั้นท่ีสอง ไม่ควรท้ิงไวเ้กิน 48 
ชัว่โมงหลงัจากทารอบแรก หลงัจากทาเสร็จใหป้กป้องผวิจากนํ้าหรือ
นํ้าฝน  รอใหบ่้มตวั 7 วนัก่อนการทดสอบนํ้าหรือปล่อยนํ้า 
 
การทาํความสะอาด 
ลา้งทาํความสะอาดดว้ยตวัทาํละลายเช่น อะซีโตน วสัดุท่ีแหง้แขง็แลว้
ใหใ้ชเ้คร่ืองมือกลขดูออก 
 

ข้อจํากดั 
 หา้มทาบนพื้นผวิท่ีมีวสัดุเดิมอยู ่
 หา้มทาบริเวณท่ีมีนํ้าเกาะหรือขงั 
 เม่ือผสมแลว้หา้มเจือจางดว้ยตวัทาํละลายชนิดต่างๆ 



ROCKMAX EPOGARD T 
ระบบกนัซึมชนิดอพ๊ีอกซ่ีทาร์ ทนทานสารเคมีกดักร่อน 

 
 ในกรณีท่ีพื้นผวิช้ืนมากใหติ้ดต่อบริษทัเพื่อปรึกษา 
 หา้มทาในกรณีท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา่จุดหยาดนํ้าคา้ง 
 หา้มทาบนพื้นผวิท่ีเป็นซีเมนตผ์สมโพลีเมอร์ชนิดต่างๆ 

 
 ขนาดบรรจุ 
24.5 กิโลกรัม (A+B) 
ส่วน A: 21 กิโลกรัม และส่วน B: 3.5 กิโลกรัม 
 

วธีิเกบ็รักษา 
เกบ็รักษาไวใ้นท่ีร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความช้ืน ควรเกบ็
รักษาไวท่ี้อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
 

อายุการเกบ็รักษา 
12 เดือนในกรณีท่ีเกบ็อยา่งถูกวธีิและยงัไม่เปิดใชง้าน 
 

ข้อควรระวัง 
หลีกเล่ียงการสมัผสักบัวสัดุโดยตรง แต่งกายใหรั้ดกุมขณะปฏิบติังาน 
อุปกรณความปลอดภยัควรเตรียมใหพ้ร้อม ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั แวน่ตา
นิรภยั ถุงมือ รองเทา้นิรภยั และอ่ืนๆ ในกรณีท่ีเขา้ตาใหล้า้งนํ้าสะอาด
ใหม้ากท่ีสุดแลว้รีบพบแพทย ์
 

ข้อมูลการตดิต่อ  
บริษทั ร็อคแมค จํากดั 
โทร : +66 2 8648658 
แฟกซ์ : +66 2 4184327 
อีเมลล ์: rockmaxth@gmail.com 
เวบ็ไซต ์: www.rockmax.net 
 
IMPORTANTS NOTE!!  
The technical information contained herein, while not guaranty, 
was prepared and approved by technical personnel and is true, 
accurate to the best of our knowledge. No warranty or guaranty is 
made regarding performance, stability or other factors beyond 
our control. Rockmax will welcome to be consultation of our 
performance and application. This technical datasheet 
supersedes and issue new edition without prior notice.                    
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