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ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax PUSEAL คือ ยาแนวร่องคอนกรีตชนิดโพลยีูรีเทนแบบ
บรรจุในหลอด ให้การยืดหยุ่นตวัไดด้ี ทนทาน และสามารถกนัน ้ าได ้
สามารถใชง้านภายนอกอาคาร ทนทานตอ่รังสียูว ีผลิตภณัฑผ์ลิตภายใต้
มาตรฐาน ISO 11600 class F25LM และตามมาตรฐาน ASTM C920 
 

ลกัษณะการใช้งาน 
 รอยตอ่ภายนอกและภายในอาคาร 
 รอยตอ่ที่ขยายตวัได ้(expansion joints) 
 รอยตอ่ที่เคลื่อนตวัได ้(movement joints) 
 รอยตอ่คอนกรีต (construction joints) 
 รอยตอ่คอนกรีตส าเร็จรูป (precast joints) 
 รอยตอ่ประตู หน้าต่าง 
 รอยตอ่ผนังภายนอก 
 รอยตอ่ parapets 

 

คุณสมบัติ 
 ยืดหยุ่นตวัไดด้ ี
 ยึดเกาะกบัพื้นผวิดีเยี่ยม 
 ทนต่อสภาพอากาศ 
 ไม่เกิดคราบ 

 กนัน ้ าซึมผา่นได ้
 ไม่เกิดตะใคร่น ้ า 
 ทนทาน 

 เกิดการสูญเสียน้อยในการติดตั้ง 
 ทาสีทบัได ้

 ใชง้านง่าย 
 ไม่ยอ้ยตวั 

 

ข้อมูลทางเทคนิค 
ชนิดวสัดุ  โพลียรีูเทนชนิดหน่ึงส่วน 
สี  เทา ด า และขาว 
น ้ าหนกัจ าเพาะ 1.35 กิโลกรัมต่อลิตร 
ค่าความแข็ง  ประมาณ 20 ถึง 25 
ค่าการเคล่ือนตวั ประมาณ 25% 
ความตา้นทานแรงดนัน ้ า ประมาณ 3 บาร์ (bar) 
ค่าความยืดเม่ือขาด 600% 
ค่าก าลงัรับแรงดึง >1.0 นิวตนัต่อตรม.มม. 
ค่าการยึดเกาะ >80 นิวตนัต่อ 25 มม. 
ค่าการคืนตวั >70% 
เวลาในการแห้งท่ีผิว ประมาณ 4 ถึง 6 ชัว่โมง  
เวลาในการบ่มตวั ประมาณ 7 วนั 

อุณหภูมิการท างาน  +5 ถึง +40 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิการใชง้าน  -20 ถึง +80 องศาเซลเซียส 
ค่าความตา้นทานการตกทอ้งชา้ง ผ่าน 
ความทนทานต่อรังสียวีู  ดีเยี่ยม 
ความสามารถในการกนัน ้ า ดีเยี่ยม 
ความสามารถในการกนัการกระเด็นของน ้ าทะเล  ดี 

 

ขนาดรอยต่อ 
รอยต่อคอนกรีตกวา้งสุดไม่เกิน 35 มิลลิเมตร 
รอยต่อคอนกรีตลึกอยา่งนอ้ย 8 มิลลิเมตร 
 
 
 
 
 

 

 

การเตรียมพืน้ผวิ 
รอยต่อจ าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งสะอาดและแห้งสนิท ไม่มีฝุ่ น ผง น ้ ามนั 
น ้ ายาทาแบบ หรือยาแนวเก่าตกคา้งอยู ่คอนกรีตตอ้งมีอายุอย่างนอ้ย 28 
วนั พื้นผวิรอยต่อตอ้งอยู่ในลกัษณะดีไม่มีรอยแตก มุมรอยต่อถา้มีความ
เสียหายตอ้งท าการซ่อมแซมให้เรียบร้อยดว้ยวสัดุซ่อมแซม 

  

วธิีการทารองพืน้ 
พื้นผวิที่ใหม่และอยู่ในสภาพดีไม่จ  าเป็นตอ้งทาน ้ ายารองพื้น ในกรณีที่
เป็นพื้นผวิเก่าหรือพื้นผวิที่มีความพรุนสูงจ าเป็นตอ้งท าการทารองพื้น 
ดว้ยน ้ ายา Rockmax PU primer ทาแลว้ทิ้งไว ้30 ถึง 40 นาที ก่อนการ
ติดตั้งยาแนว 
 

วธิีการใช้งาน 
โฟมรองยาแนว (backer rod) จ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อควบคุมความหนาของ
ยาแนวและควบคุมการเคลื่อนตวัให้เคลื่อนตวัในแนวราบเท่านั้น ใช้
กระดาษกาวปิดไวต้ามแนวรอยต่อเพื่อความสวยงาม ใชปื้นยิงไปตาม
แนวรอยต่อ หลงัจากนั้นให้ใชช้อ้นกบัน ้ าสบู่เลก็นอ้ยตกแต่งผวิให้
สวยงาม ลอกเทปกาวออกทนัที แลว้รอให้แห้ง 
  

อตัราการใช้งาน 
สามารถค านวณปริมาตรจากขนาดรอยตอ่ กวา้ง คูณ ลึก คูณดว้ยความ
ยาวจะไดป้ระมาณทั้งหมด แปลงหน่วยเป็นมิลลิลิตร แลว้หารดว้ย 600 
จะไดจ้  านวนหลอดที่ใช ้เผือ่ค่าความสูญเสียประมาณ 5% 
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การบ่ม 
วสัดุบ่มตวัเองดว้ยความช้ืนในอากาศท าการป้องกนัตวัวสัดุยาแนวจาก
น ้ าและความช้ืนโดยใชพ้ลาสติกคลุมเพื่อป้องกนั ทิ้งไวป้ระมาณ 7 วนั
ก่อนการเปิดใชง้าน 
 

การท าความสะอาด 

ท าความสะอาดทนัทีดว้ยอะซีโตน หรือทินเนอร์ วสัดุที่แห้งแลว้ให้ขดู
ออกดว้ยแปรงลวดหรือเหลก็แหลม 

 

ข้อจ ากดัในการใช้งาน 
 อย่าใชใ้นบริเวณที่มีสารคลอไรดสู์ง 
 รอยตอ่ที่กวา้งที่สุดไม่เกิน 35 มิลลิเมตร 
 ใชไ้ดเ้ฉพาะกรณีเคลื่อนตวัแบบแนวราบเท่านั้น 
 อาจเกิดการเปลี่ยนสีเม่ือปล่อยไวโ้ดนรังสียูวไีดแ้ต่จะไม่มี

ผลกบัคุณสมบตัิของยาแนว 
 

ขนาดบรรจุ 
600 มิลลิลิตรต่อหลอด 
 

วธิีเกบ็รักษา 
เก็บรักษาไวใ้นที่ร่ม ไม่มีแดดหรือความร้อนสูง และความช้ืน ควรเก็บ
รักษาไวท้ี่อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส  

 

อายุการเกบ็รักษา 
12 เดือนในกรณีที่ยงัไม่ไดเ้ปิดใชแ้ละเก็บอย่างถูกวธีิ 
 

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 

http://www.rockmax.net/

