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ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax Cure คือน ้ ายาบ่มคอนกรีตสูตรน ้ า ผลิตมากจากวสัดุไม่มี
สารพิษหนัก ไม่มีไอระเหย เป็น น ้ ายาบ่มคอนกรีต ชนิดน้ีจะซึมผา่นผวิ
คอนกรีต โดยท าปฏิกิริยาเคมีกบัคอนกรีต เพื่อกกัน ้ าในคอนกรีต ไม่ให้
ระเหยออกมาจากผวิหน้าคอนกรีตเร็วเกินไปจนเป็นเหตุให้คอนกรีต
เกิดรอยแตกร้าว เกิดรูพรุน และเป็นผลให้คอนกรีตไม่เกิดการพฒันา
ก าลงัตามทฤษฏี น ้ ายาบ่มคอนกรีตชนิดน้ียงัสามารถท าให้คอนกรีต มี
ความแขง็แกร่งที่ผวิหน้าอกีดว้ย เป็นน ้ ายาบ่มคอนกรีตที่ใชแ้พร่หลาย
ทัว่ไปในงานก่อสร้าง น ้ ายาบ่มคอนกรีตสามารถเลือกทั้งแบบมีสี และ
ใสได ้
 

ลกัษณะการใช้งาน 
Rockmax Cure ใชเ้ป็นน ้ ายาบ่มคอนกรีตไดก้บัทุกโครงสร้างคอนกรีต 
ทั้งภายในและภายนอก เช่น โครงสร้างคาน เสา พื้น ฐานราก และอื่นๆ 

 
คุณสมบัติ 

 ลดอตัราการสูญเสียน ้ า ในการเทคอนกรีต 
 เพิ่มประสิทธิภาพปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ในคอนกรีต 
 ลดอตัราการแตกร้าว และฝุ่นที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ 
 เป็นน ้ ายาบ่มคอนกรีตสูตรประหยดั 
 ลดตน้ทุนแรงงานก่อสร้าง 
 ไม่ติดไฟ หรือเป็นตน้ก าเนิดเช้ือเพลิง 
 ไม่มีสารพิษหนัก หรือโลหะหนัก 
 สามารถฉาบ หรือปิดทบัได ้ (ติดต่อ บริษทั ร็อคแมค จ ากดั 

ก่อนการติดตั้ง) 
 น ้ ายาบ่มคอนกรีต มิใช่ชนิดเกิดฟิลม์ที่ผวิ 

 

ข้อมูลทางเทคนิค 
สี :    ใสหรือชมพู 
รูปแบบ :    น ้ ายา 
ค่าความถ่วงจ าเพาะ :   1.03 
 
อัตราการใช้งาน ( โดยประมาณ ) 
     ผวิหน้าหยาบ : 7-10 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 
     ผวิหน้าเรียบ   : 10-12 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 
     จ  านวนเที่ยว : 1-2 เที่ยว 
 
ตัวเลข และข้อมูลด้านบน เป็นไปตามการทดสอบทางทฤษฏ ีและการควบคุมต่างๆ ใน
ห้องทดลอง การทดสอบหน้างาน อาจได้ค่าทีแ่ตกต่างจาก ส่ิงแวดล้อม และ

องค์ประกอบทีแ่ตกต่างกนั และแตกต่างกบัตามมาตรฐานในการทดสอบ 

การเตรียมพืน้ผวิ 
พื้นผวิคอนกรีตควรสะอาด และอยู่ในสภาพด ี
 

วธิีการใช้งาน 
สามารถติดตั้งไดท้ั้งแบบ พน่ ทา หรือ แช่ทิ้งไว ้(พื้นคอนกรีต) หลงัจาก
ที่ร้ือไมแ้บบทนัที พ่นให้อตัราการใช ้ ที่เพียงพอ และต่อเน่ืองกบั 
จ  านวนเที่ยว และอตัราการใชจ้ะขึ้นอยู่กบัผูใ้ชง้าน โดยมีรายละเอียด
ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น อตัราการท าปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ หรือพื้นทีสู่งลม
แรง น ้ ายาบ่มคอนกรีต จะซึมผา่นโดยใชเ้วลาประมาณคร่ึงชัว่โมง ถึง   
1 ชัว่โมง ในอุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส โดยจะแห้งสนิทที่ 24 
ชัว่โมง  
 

การท าความสะอาด 
ลา้งอุปกรณ์เคร่ืองมือออกดว้ยน ้ าสะอาด 
 

ขนาดบรรจุ 
200 ลิตร 
 

วธิีเกบ็รักษา 
เก็บรักษาไวใ้นที่ร่ม ไม่มีแดด ไม่มีความร้อนสูงหรือความช้ืน ควรเก็บ
รักษาไวท้ี่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส 

 

อายุการเกบ็รักษา 
12 เดือนในกรณีที่ยงัไม่เปิดและเก็บอย่างถูกวธีิ 
 

ข้อจ ากดั และข้อแนะน า 
 ห้ามผสมน ้ า หรือสารละลายต่างๆ เพื่อท าให้เจือจาง 
 ห้ามใชก้บัส่วนผสมหยาบที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ 
 บริเวณที่มีความช้ืนสูง อาจจะเกิดฟิลม์ที่ผวิหน้า ให้ท าการ

ลา้งออกดว้ยน ้ าสะอาด และแปรงขดั 
 รออย่างน้อย 7 วนั  และลา้งท าความสะอาด ก่อนฉาบปูน            

(ควรทดสอบการยึดติดของปูนฉาบวสัดุส าหรับผูมี้
ประสบการณ์และเช่ียวชาญเท่านั้น ก่อนการฉาบ หรือติด
วสัดุปิดทบั) 

 การทา หรือเคลือบวสัดุอื่น ควรปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญก่อนการ
ติดตั้ง 
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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 

 
 

สินค้าส าหรับผู้เช่ียวชาญเท่าน้ัน 
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