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ข้อมูลเบ้ืองต้น 

Rockmax Polygard V3 เป็นวสัดุกนัซึมประเภทโพลียรีูเทนพร้อมใช้
งานโดยมีส่วนผสมเดียว ตวัวสัดุจะให้ความยดืหยุน่สูงมาก มีค่าการยดึ
เกาะกบัพ้ืนผิวดีเยีย่ม สามารถยดืและหดตวัตามพ้ืนผิวได ้ ปกปิดรอย
แตกร้าว และมีคุณสมบติักนัซึมสูงพร้อมทั้งมีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน 
สามารถติดตั้งไดท้ั้งแบบไหลตวัไดเ้องและแบบทา 
 

ลกัษณะการใช้งาน 
 กนัซึมส าหรับหลงัคาคอนกรีต 
 กนัซึมห้องน ้า  
 กนัซึมส าหรับระเบียง 
 กนัซึมส าหรับสระวา่ยน ้ า 
 กนัซึมส าหรับชั้นใตดิ้น 
 กนัซึมส าหรับก าแพงกนัดิน 

 

คุณสมบัต ิ
 มีความยดืหยุน่สูง 
 ยดึเกาะกบัพ้ืนผิวดีเยีย่ม 

 หน่ึงส่วนผสมพร้อมใชง้าน 

 ให้ความคงทนอยูไ่ดน้าน 

 ไม่มีรอยต่อ 
 ทนต่อรากไม ้

 สามารถทาไดแ้มพ้ื้นผิวไม่เรียบ 

 

ข้อมูลทางเทคนิค 
สี   เทา 
ชนิดวสัดุ   โพลียรีูเทน 
ลกัษณะ   ของเหลวขน้ 
ความถ่วงจ าเพาะ  1.35±0.05  
ปริมาณของแขง็ในส่วนผสม 90-95% 
อตัราการซึมผา่นของน ้า 5.5 กรัม/ตารางเมตร/24ชม. 
ค่าการยดืตวัจนขาด  550% ± 100% 
ค่าการคืนตวัเม่ือยดื 300% 96% 
ค่าความแขง็ (Shore A) 40-50 
ค่ารับก าลงัดึง (28 วนั)  >2.5 N/mm2 
ค่าการยดึเกาะกบัคอนกรีต >1.8 N/mm2  
การปกปิดร้อยราวขนาด 2 มม. ผา่น 
ระยะเวลาการใชง้านท่ี 30ºC 45 นาที  
ระยะเวลาแห้งเดินได ้30 ºC 24 ชัว่โมง 
ระยะเวลาบ่มตวั 30ºC  7 วนั 

อุณหภูมิขณะท างาน  10ºC – 40ºC 
อตัราการใช ้  0.50 – 0.60 กก./ตารางเมตร/ชั้น 
จ านวนทาต่อเท่ียว  2 เท่ียวเป็นอยา่งนอ้ย 
ความหนาต่อเท่ียว  0.25 – 0.30 มิลลิเมตร 
 

การเตรียมพ้ืนผวิ 
พ้ืนผิวคอนกรีตตอ้งสะอาด ไม่มี ฝุ่ น ผงซีเมนต ์ น ้ามนั น ้ายาทาแบบ
หลงเหลืออยู ่ พ้ืนผิวตอ้งแห้งสนิท ตรวจสอบสภาพพ้ืนผิวตอ้งไม่มีรอย
แตกร้าว หรือผิวคอนกรีตท่ีหลุดร่อน ท าการซ่อมแซมพ้ืนผิวท่ีเสียหาย
ก่อนการทาวสัดุ รอยต่อต่างๆ บนพ้ืนผิวตอ้งท าการอุดรอยต่อดว้ยยา
แนวประเภทโพลียรีูเทน 
 

การทารองพืน้ 
ควรทาวสัดุรองพ้ืน Rockmax Polygard Primer หน่ึงเท่ียวดว้ยอตัรา
การใชป้ระมาณ 0.2 กิโลกรัม/ตารางเมตร รอให้วสัดุรองพ้ืนแห้ง
ประมาณ 4 ชัว่โมง 
 

วธีิการตดิตั้ง 
การติดตั้งด้วยการทา 
ก่อนการติดตั้งตอ้งท าการกวนเน้ือวสัดุให้เขา้กนัดว้ยเคร่ืองกวนไฟฟ้า 
โดยท าการกวนประมาณ 1 ถึง 2 นาที ท าการทาลงบนพ้ืนผิวดว้ยแปรง
หรือลูกกล้ิง ทาอยา่งนอ้ย 2 เท่ียว รอให้แห้งระหวา่งเท่ียวประมาณ 24 
ชัว่โมง 
 

การติดตั้งด้วยเคร่ืองพ่น 
ส าหรับการพน่ตอ้งใชเ้คร่ืองพน่ชนิด airless โดยอตัราการใชจ้ะข้ึนอยู่
กบัผูค้วบคุมเคร่ืองและอุปกรณ์ ควรติดตั้งโดยผูมี้ประสบการณ์เท่านั้น 
 

การบ่ม 
ตวัวสัดุจะท าการบ่มดว้ยตวัเองเป็นเวลา 7 วนั 
 

การท าความสะอาด 
ท าความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนัทีดว้ยทินเนอร์ ส่วนวสัดุท่ี
แห้งแลว้ท าการขดูออก 
 

ข้อจ ากดั 
 หลงัจากตวัวสัดุเปลือยกบัแสงแดดอาจเกิดสีเหลืองข้ึนแต่

ไม่มีผลกบัคุณสมบติัหรือประสิทธิภาพของตวัวสัดุ 
 ระยะเวลาการใชง้าน ระยะเวลาการแห้งตวั ระยะเวลาบ่ม

ข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิพ้ืนผิวและบรรยากาศ 



ROCKMAX® POLYGARD V3  

วสัดุกนัซึมประเภทโพลยูีรีเทน 
 

Rev 1 : Dec 2015 

 

 ความหนาของวสัดุข้ึนอยูก่บัระบบการออกแบบ ตอ้งท าการ
ทา 2 เท่ียวเป็นอยา่งนอ้ย 

 ท าการทาวสัดุป้องกนั UV ถา้ตอ้งการปล่อยเปลือย 
 

ขนาดบรรจุ 
24 กิโลกรัม/ถงั  
 

วธีิเกบ็รักษา 
เก็บรักษาไวใ้นท่ีร่ม ไม่มีแดด ไม่มีความร้อนสูงหรือความช้ืน ควรเก็บ
รักษาไวท่ี้อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส 

 

อายุการเกบ็รักษา 
9 เดือนในกรณีท่ียงัไม่เปิดและเก็บอยา่งถูกวิธี 
 

ข้อควรระวงั 
หลีกเล่ียงการสมัผสักบัวสัดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบติังาน 
อุปกรณ์ความปลอดภยัควรเตรียมให้พร้อม ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั แวน่ตา
นิรภยั ถุงมือ รองเทา้นิรภยั อุปกรณ์ป้องกนักล่ิน และอ่ืนๆ ในกรณีท่ีเขา้
ตาให้ลา้งน ้าสะอาดให้มากท่ีสุดแลว้รีบพบแพทย ์
 

ข้อมูลการตดิต่อ  
บริษทั ร็อคแมค จ ากดั 
โทร : 0-2864-8658 
แฟกซ์ : 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 
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