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ข้อมูลเบือ้งต้น 

Rockmax EB543 เป็นอีพอ็กซ่ีชนิด 2 ส่วนผสมแบบไม่มีส่วนผสมของ
ตวัท าละลาย ใชเ้ป็นมอร์ตา้ร์ส าหรับงานซ่อมแซมคอนกรีต หรือกาว
ประสานวสัดุต่างๆ ได ้เช่น คอนกรีต เหลก็ ปูนทราย/ปูนฉาบ หิน หรือ
ไม ้ ขนาดบบรจุแบบ 2 กิโลกรัมสามารถน าไปใชใ้นไซคง์านก่อสร้าง
ไดส้ะดวก โดยใชเ้ป็นวสัดุประสานการเจาะเสียบเหลก็เสริมไดด้ี  
 

ลกัษณะการใช้งาน 
 ใชเ้ป็นมอร์ตา้ร์ซ่อมแซมผวิคอนกรีตที่เสียหาย 
 ใชเ้ป็นการส าหรับเช่ือมประสามวสัดุต่างๆ เช่น แผน่เหลก็ 
 ใชอุ้ดรอยต่อในงานคอนกรีต 
 ใชป้ระสามนงานเจาะเสียบเหลก็เสริมกบัคอนกรีต 
 ใชปิ้ดผวิหน้ารอยร้าวบนคอนกรีต 

 

คุณสมบัติ 
 ให้ก าลงัวสัดุสูง 
 ให้ค่าการยึดเกาะดีเยี่ยม 

 ทนต่อการเสียดสีและรับแรงกระแทกไดด้ ี
 สามารถใชไ้ดท้ั้งพื้นผวิแห้งและช้ืน 

 มีความทนทานสูง 
 ไม่เกิดการยอ้ยตวัเม่ือใชเ้ป็นมอร์ตา้ร์ซ่อมแซม 

 ไม่เกิดการหดตวั เม่ือแห้ง 
 ไม่มีส่วนผสมของตวัท าละลาย 

 

ข้อมูลทางเทคนิค 
ลกัษณะ   เป็นครีมขน้ 

ส่วนผสม A: สีขาว 
ส่วนผสม B: สีเทาเขม้ 

ความถ่วงจ าเพาะ  1.70 กก./ลิตร 
อตัราส่วนผสม (A:B)  2 : 1 (โดยน ้ าหนัก)  
ค่ารับก าลงัอดั (7 วนั)  >65 N/mm2 
ค่าก าลงัรับแรงดึง (28 วนั) >18 N/mm2 
ค่ารับแรงดดั (7 วนั)  >32 N/mm2 
ค่าแรงยึดเกาะ (7 วนั) 
 คอนกรีต  >3.5 N/mm2 
 ผวิเหลก็  >20 N/mm2 
ระยะเวลาในการท างาน 
 ที่ 30 °C  30 นาท ี
 ที่ 25 °C  40 นาท ี
 ที่ 20 °C  50 นาท ี
ระยะเวลาการแห้งตวัที่ 30 °C  50 นาท ี

ระยะเวลาบ่ม   7 วนั 
อุณหภูมิขณะท างาน   +5°C ถึง +35°C 
อุณหภูมิพื้นผวิ   +5°C ถึง +35°C 
 

การเตรียมพืน้ผวิ 
พื้นผวิคอนกรีตตอ้งสะอาด ไม่มี ฝุ่ น ผงซีเมนต ์ น ้ ามนั จารบี น ้ายาทา
แบบหลงเหลืออยู่ สกดัวสัดุที่เป็นขุ่ยหรือเป็นโพรงออก คอนกรีตใหม่
ควรมีอายุคอนกรีตอย่างน้อย 21 วนั ในกรณีที่พื้นผวิมีอุณหภูมิสูงหรือ
ต ่ามากเกินขอ้ก าหนดกรุณาปรึกษาเราก่อนท าการติดตั้ง  
 

การผสมวัสดุ 
ผสมส่วนผสม A และ B ตามอตัราส่วนที่ก าหนดดว้ยเคร่ืองกวนไฟฟ้า
ที่มีความเร็วรอบต ่า ใชเ้วลาในการผสมประมาณ 2 ถึง 3 นาที สังเกตุ
เน้ือครีมเขา้กนัเป็นเน้ือเดียวกนั 
 

วธิีการใช้งาน 
เป็นวัสดุเช่ือมประสานหรือมอร์ต้าร์ซ่อมแซมผิว 
ใชฉ้าบเน้ือครีมลงบนพื้นผวิที่เตรียมไวด้ว้ยเกรียงฉาบ แต่งผวิให้เรียบ
เสมอตามตอ้งการ ความหนาในการฉาบต่อคร้ังไม่ควรเกิน 10 
มิลลิเมตร ส าหรับแนวดิ่งและ 35 มิลลิเมตร ส าหรับแนวนอน 
 
ใช้ในงานเจาะเสียบเหล็ก 
น าวสัดุมาทาให้รอบเหลก็เสริมที่จะท าการเสียบ เทวสัดุบางส่วนลงใน
รูเจาะเหลก็เสียบโดยเทลงไปประมาณ 10 ถึง 20 เปอร์เซ็นตข์อง
ปริมาตรรูเสียบ ท าการเสียบเหลก็ลงในรูเจาะที่เตรียมไว ้  กระทุง้หรือ
เขย่าเหลก็เสริมเพื่อให้แน่ใจวา่วสัดุเตม็รูเจาะและเคลือบทัว่ตวัเหลก็ 
 

การท าความสะอาด 
ท าความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนัทีดว้ยทินเนอร์หรือตวัท า
ละลาย เน้ือวสัดุที่แขง็แลว้ท าการเอาออกดว้ยเคร่ืองมือทางกล 
 

ขนาดบรรจุ 
2 กิโลกรัม/ชุด  
 

วธิีเกบ็รักษา 
เก็บรักษาไวใ้นที่ร่ม ไม่มีแดด ไม่มีความร้อนสูงหรือความช้ืน ควรเก็บ
รักษาไวท้ี่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส 

 

อายุการเกบ็รักษา 
12 เดือนในกรณีที่ยงัไม่เปิดและเก็บอย่างถูกวธีิ 



ROCKMAX
®

 EB543  

อพีอ็กซ่ี 2 ส่วนผสมส าหรับงานเสียบเหลก็และกาวเช่ือมประสาน 
 

Rev 1 : Dec 2015 

 

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 
อีเมลล ์: 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 ผูใ้ชง้านจะตอ้งอา้งถึงขอ้มูลทางดา้นเทคนิคของผลิตภณัฑ์ท่ี เกี่ยวขอ้ง
ฉบบัล่าสุด ซ่ึง Rockmax จะส่งเอกสารขอ้มูลผลิตภณัฑ์ดงักล่าวตามท่ีผูใ้ชง้านร้องขอ 

สินค้าส าหรับผู้เช่ียวชาญเท่าน้ัน 
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