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ข้อมูลเบ้ืองต้น 
Rockmax Crystalseal คือ ระบบกนัซึมชนิดตกผลึกในเน้ือคอนกรีตมี
ส่วนประกอบดว้ย ทรายซิลิกา้ ผงปูนซีเมนต ์ และสารเคมีท่ีท  าให้
เกิดปฏิกิริยาการตกผลึก โดยตวัสารเคมีจะท าปฏิกิริยากบัอนุภาคเคมีใน
คอนกรีต ท าให้คอนกรีตมีรูพรุนนอ้ยลง และทึบน ้ามากข้ึน แลว้ยงั
สามารถท าหนา้ท่ีปิดรอยร้าวขนาดเล็กท่ีเกิดข้ึนในคอนกรีตได ้ ผลึกท่ี
เกิดข้ึนจะสามารถเกิดข้ึนซ ้าไดอี้กหลายคร้ัง และตวัผลึกจะคงอยูใ่น
คอนกรีตเสมือนเป็นส่วนหน่ึงของคอนกรีต ใชใ้นงานกนัซึมใตดิ้นและ
ถงัเก็บน ้าเป็นส่วนใหญ่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลึกท่ีเกิดข้ึนในคอนกรีต 

 

ลกัษณะการใช้งาน 
 ระบบกนัซึมส าหรับถงัเก็บน ้า 
 ระบบกนัซึมถงับ าบดัน ้าเสีย 
 ระบบกนัซึมอ่างเก็บน ้า 
 ระบบกนัซึมงานอุโมงค ์
 ระบบกนัซึมท่อระบายน ้า 
 ระบบกนัซึมก าแพงกนัดิน 

 ระบบกนัซึมงานใตดิ้น 

 ระบบกนัซึมฐานราก 
 

คุณสมบัต ิ
 ติดตั้งกนัซึมไดท้ั้งสองดา้นของผนงั 
 วสัดุจะกลายเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างคอนกรีต 

 ติดตั้งบนพ้ืนท่ีท่ีมีความช้ืนได ้

 ปกปิดรอยร้าวขนาดเล็กท่ีเกิดข้ึนได ้
 ติดตั้งง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
 ไม่ตอ้งการวสัดุเพ่ือปกป้องผิวหนา้ 
 เร่งงานไดเ้ร็วข้ึน 

 สามารถติดตั้งไดห้ลายวิธี 
 

ข้อมูลทางเทคนิค 
ลกัษณะ   ผงซีเมนต ์
สี   เทา 
ความหนาแน่น  1.25 กิโลกรัมต่อลิตร 
ความหนาแน่นเม่ือผสมน ้า 2.02 กิโลกรัมต่อลิตร 
ความตา้นทานแรงดนัน ้ า >70 เมตร 
ใชก้บัถงัเก็บน ้าดี  ใชไ้ด ้
ความทน กรด-ด่าง  pH 3-11 
ระยะเวลาการท างาน (ท่ี 30°C) ประมาณ 30 นาที 
ระยะเวลาการแห้งตวั (ท่ี 30°C) ประมาณ 90 นาที 
อุณหภูมิการท างาน  +5 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
 

การเตรียมพ้ืนผวิ 
พ้ืนผิวท่ีพร้อมจะท าระบบกนัซึมตอ้งสะอาด พ้ืนผิวปราศจาก ฝุ่ น ผง
ซีเมนต ์ น ้ามนั น ้ายาทาแบบ ท าการท าความสะอาดดว้ยน ้ า และ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผิวคอนกรีต ตอ้งไม่มีรูโพรงหรือรอยร้าว
ใดๆ ถา้มีตอ้งท าการแกไ้ขให้อยูใ่นสภาพดีก่อนการติดตั้งระบบกนัซึม 
กรณีท่ีพ้ืนผิวชนิดพิเศษ เช่นอิฐมวลเบา จ าเป็นตอ้งท าการทดสอบการ
ยดึเกาะระหวา่งระบบกนัซึมกบัพ้ืนผิวเพ่ือให้แน่ใจวา่สามารถยดึเกาะ
กนัได ้ ท าการพรมน ้าบนพ้ืนผิวให้ชุ่มก่อนการทากนัซึมประมาณ 1-2 
ชัว่โมง 
 

วธีิการผสม 
ท าการตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจะใชผ้สม มีความพร้อมท่ีจะ
ใชง้าน เคร่ืองผสมตอ้งเป็นสว่านผสมท่ีมีอตัราความเร็วรอบประมาณ 
400-500 rpm ใบกวนตอ้งเป็นใบกวนส าหรับผสมซีเมนตเ์ท่านั้น ตวง
น ้าประมาณ 7-8 ลิตร เพื่อใชใ้นการผสม ส าหรับการผสมวสัดุ 1 ถุง 20 
กิโลกรัม ท าการผสมดว้ยเคร่ืองผสมเป็นเวลา 3 นาที ตรวจสอบเน้ือ
วสัดุตอ้งเขา้กนัไดดี้   
 

วธีิการใช้งาน 
ใชแ้ปรงพลาสติกในการทา โดยทาลงบนพ้ืนผิวท่ีเตรียมไว ้ ทิ้งไวใ้ห้
แห้งประมาณ 2 ถึง 4 ชัว่โมง ท าการทาซ ้าอีกคร้ัง โดยมีทิศทางสลบักบั
คร้ังแรก ทิ้งให้แห้ง 2 ถึง 4 ชัว่โมง ก่อนท าการบ่ม 
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วธีิใช้งานแบบโรย 
พ้ืนผิวคอนกรีตหยาบตอ้งสะอาดไม่มีน ้าหลงเหลืออยู ่ เหล็กเสริม
คอนกรีตติดตั้งไวใ้นต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง ชุดแต่งกาย หมวกนิรภยั แวน่ตา 
และถุงมือ เตรียมพร้อมก่อนการโรยผงวสัดุ เตรียมวสัดุกระจายตาม
ต าแหน่งท่ีจะท าการโรยวสัดุ ท  าการโรยในบริเวณเหนือลม ท าการโรย
เบาๆ ลงไปในคอนกรีตหยาบ ในอตัราประมาณ 1.2-1.5 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตรโดยประมาณ หลงัจากโรยเสร็จให้ท  าการพรมน ้าเล็กนอ้ย 
เพ่ือไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายเม่ือเทคอนกรีต 
 

 

 
 

วิธีติดตั้งแบบป้ันผิวหนา้ 

 

 

 

 

 

 
วธีิการโรยลงบนคอนกรีต
หยาบ 

 

 

 

การบ่ม 
ท าการบ่มโดยใชน้ ้าสะอาดพน่ให้ทัว่บริเวณทากนัซึม โดยบ่ม 3 คร้ังต่อ
วนัต่อเน่ืองเป็นเวลา 3 วนั 
 

การท าความสะอาด 
ท าความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนัทีดว้ยน ้าสะอาด 

 

อตัราการใช้ 
แบบทา : 0.8 - 1.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทาหน่ึงถึงสองชั้น 
แบบโรย : 1.5 - 1.6 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
 

ข้อจ ากดั 
 กรณีตอ้งการติดตั้งวสัดุปิดทบัตอ้งท าการลอกผิววสัดุกนัซึม

ออกหลงัจากติดตั้งเป็นเวลา 28 วนั 

 ไม่ควรผสมกบัซีเมนต ์
 ท าการบ่มดว้ยน ้ าทุกคร้ัง 
 การปกปิดรอยร้าวมิใช่เป็นการเสริมก าลงัให้กบัโครงสร้าง 

 

ขนาดบรรจุ 
20 กิโลกรัม  
 

วธีิเกบ็รักษา 
เก็บรักษาไวใ้นท่ีร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความช้ืน ควรเก็บ
รักษาไวท่ี้อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
 

อายุการเกบ็รักษา 
12 เดือนในกรณีท่ียงัไม่เปิดใชง้านและเก็บอยา่งถูกวิธี 
 

ข้อควรระวงั 
หลีกเล่ียงการสมัผสักบัวสัดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบติังาน 
อุปกรณ์ความปลอดภยัควรเตรียมให้พร้อม ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั แวน่ตา
นิรภยั ถุงมือ รองเทา้นิรภยั และอ่ืนๆ ในกรณีท่ีเขา้ตาให้ลา้งน ้าสะอาด
ให้มากท่ีสุดแลว้รีบพบแพทย ์
 

ข้อมูลการตดิต่อ  
บริษทั ร็อคแมค จ ากดั 
โทร : 0-2864-8658 
แฟกซ ์: 0-2418-4327 
อีเมล ์: rockmaxth@gmail.com 
เวบ็ไซต ์: www.rockmax.net 
 
ขอ้มูลท่ีระบุในเอกสารน้ี และขอ้มูลทางเทคนิค และขอ้มูลวิธีการใชง้าน และขอ้เสนอแนะใดๆ เป็นขอ้มูลท่ีใหโ้ดยอา้งอิงจากความรู้การศึกษา 
และประสบการณ์ปัจจุบนัของผลิตภณัฑต่์างๆ ของ Rockmax โดยจะตอ้งมีการใชง้านอย่างเหมาะสมจดัเกบ็อย่างเหมาะสม ขนยา้ยถูกวิธี 
และใชง้านภายใตส้ภาวะอากาศปกติตามค าแนะน าของ Rockmax ซ่ึงในการใชง้านจริงอาจมีความแตกต่างของวสัดุ พ้ืนผวิอุณหภูมิ ความ
ดนั ความช้ืนสัมพทัธ์ และองคป์ระกอบอ่ืน และสภาพแวดลอ้มจริงท่ีหนา้งาน ทาง Rockmax จึงไม่สามารถรับรอง และรับประกนั
ประสิทธิภาพใดๆ ทั้งส้ิน หรือความเหมาะสมในการใชง้านใหต้รงตามวตัถุประสงคบ์างประการได ้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมาย
ใดๆ ต่อขอ้มูลท่ีไดใ้หไ้วน้ี้ หรือจากค าแนะน าท่ีใหไ้วเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือจากการใหค้ าปรึกษาใดๆ ผูใ้ชง้านผลิตภณัฑน้ี์ จะตอ้งท าการ
ทดสอบความเหมาะสมในการน าไปใชง้านตามวตัถุประสงค ์อีกทั้ง Rockmax ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอ้มูล และคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ทั้งน้ี การใชง้านผลิตภณัฑข์อง Rockmax จะตอ้งไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิของบุคคลท่ีสาม ค าสั่งซ้ือทั้งหมดอยู่
ภายใตเ้ง่ือนไขการขาย และการจดัส่งของ Rockmax ฉบบัล่าสุด ผูใ้ชง้านจะตอ้งอา้งถึงขอ้มูลทางดา้นเทคนิคของผลิตภณัฑท่ี์เกีย่วขอ้ง
ฉบบัล่าสุด ซ่ึง Rockmax จะส่งเอกสารขอ้มูลผลิตภณัฑด์งักล่าวตามท่ีผูใ้ชง้านร้องขอ 

 

 

 
สินค้าส าหรับผู้เช่ียวชาญเท่านั้น 


