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ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax Rubberstop คือแผน่กนัน ้ าส าหรับรอยต่อคอนกรีตประเภท
ยางธรรมชาติ ใชไ้ดท้ั้งรอยต่อคอนกรีตแบบเคลื่อนตวัไดแ้ละเคลือ่นตวั
ไม่ได ้ ใชส้ าหรับกั้นทางผา่นของน ้ าในโครงสร้างคอนกรีต เช่น ถงัเก็บ
น ้ า ถงัเก็บน ้ าเสีย ท่อส่งน ้ า อโุมงคส่์งน ้ า สระวา่ยน ้ า วสัดุยางมีให้เลือก
หลากหลายตามพื้นที่การใชง้าน เช่น ยางสังเคราะห์ หรือ ยางอพีีดีเอม็ 
หรือยางที่ตอ้งการทนสารเคมีสูง 
มาตรฐาน มอก. 1135-2536 
 

ลกัษณะการใช้งาน 
ใชก้บับริเวณรอยต่อคอนกรีตทั้งเคลือ่นตวัไดแ้ละเคลื่อนตวัไม่ได ้ ใน
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ เช่น ถงัเก็บน ้ า ถงัเก็บน ้ าเสีย ก าแพงกนั
ดิน รอยต่อในสระวา่ยน ้ า เขือ่นคอนกรีต อุโมงคส่์งน ้ า 
 

คุณสมบัติ 
 ให้การยืดตวัสูงมาก 
 มีค่ารับแรงดึงสูง 
 มีให้เลือกหลายขนาดและหลายรูปแบบ 
 ติดตั้งง่าย 
 ทนทาน 

 

ข้อมูลทางเทคนิค 
สี     ด า 
ชนิดวสัดุ   ยางธรรมชาติ 
ความถ่วงจ าเพาะ   1.17 ± 0.03 
ค่าความแขง็อ่อน Shore A  60-70 
ค่าก าลงัรับแรงดึง  >17.5 เมกะพาสคาล 
ค่าการยืดถึงจุดขาด  >500% 
ค่าการยุบตวัเน่ืองจากแรงอดั ไม่เกิน 30% 
(ที่ 70°C ใน 22 ชัว่โมง) 
ค่าการดูดซึมน ้ า  ประมาณ 0.8% 
(ที่ 70°C ใน 2 วนั) 
ค่าการเปลี่ยนแปลงเม่ือบ่มเร่งที่ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 168 ชัว่โมง 
       ความแขง็เปลีย่นแปลง IRHDไม่เกิน  +10 
       ความตา้นแรงดึงเปลี่ยนแปลง ร้อยละ ไม่เกิน -20 
       ความยืดเม่ือขาดเปลี่ยนแปลง ร้อยละ ไม่เกิน -20 
ค่าก าลงัรับแรงดึงที่จุดเช่ือมต่อ ไม่น้อยกวา่ 80% 
 

ข้อมูลด้านเทคนิคอืน่ๆ สามารถติดต่อขอเพิ่มเติมได้ที ่บริษัท ร็อคแมค จ ากดั 
 
 
 

ชนิดดัมเบลล์แบบมปุ่ีมกลาง 
 
 
 
ชนิดดัมเบลล์แบบไม่มปุ่ีมกลาง 
 
 
 

ขนาดและความหนา 
 
 
 

Model W(mm) T(mm) D(mm) 

5D-6 153 5 15 

5D-8 203 5 15 

5D-10 254 5 15 

9D-6 153 9.5 20 

9D-8 203 9.5 20 

9D-9 254 9.5 25 

 

 
 
 
 

Model W(mm) T(mm) D(mm) CB(mm) H(mm) 

5CD-6 153 5 15 20 10 

5CD-8 203 5 15 20 10 

5CD-9 254 5 15 20 10 

9CD-6 153 9.5 20 30 12 

9CD-8 203 9.5 20 30 12 

9CD-10 254 9.5 25 38 20 

 
เกณฑ์ความคลาดเคลือ่นของมติิ 
 ความกวา้ง   + 2 
    - 1 
 ความหนา   + 1 
    - 0.5 
 เส้นผา่นศูนยก์ลาง  + 1 

  - 0.5 
หน่วย :  มิลลิเมตร 
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วธิีการต่อประสาน 
1. ตดัแต่งปลายแผน่กนัน ้ าให้ตรงและท าความสะอาด 
2. ใชก้ระดาษทรายหยาบขดัผวิทั้งสองดา้นเป็นระยะประมาณ 

10 เซนติเมตร 
3. ใชผ้า้ชุบน ้ าเชด็ท าความสะอาด 
4. ใชก้าวยางทาทุกดา้นขอ้ต่อและจบัมาชนกบัปลายที่ตอ้งการ

ต่อของแผน่กนัน ้ า  
5. จบัยืดให้แน่นและรอให้การแห้งประมาณ 2 ชัว่โมง 
6. กาวจะประสานตวักนัไดด้ีภายใน 24 ชัว่โมง 
7. กาวจะบ่มตวัที่ 14 วนั 

 

ลกัษณะข้อต่อ 
 
 
 

 
 
 
 
 

การท าความสะอาด 
ให้ท  าความสะอาดอุปกรณ์ทนัทีดว้ยน ้ าสะอาด กาวที่ติดเม่ือแห้งแลว้
สามารถขดูออกได ้
 

ข้อจ ากดั 
 รอยตอ่ตอ้งท าการก าหนดก่อนการเทคอนกรีต 
 ให้เทคอนกรีตดว้ยความระมดัระวงั  
 ใชเ้คร่ืองจ้ีคอนกรีตทุกคร้ังเพื่อให้คอนกรีตเตม็พื้นที่ และไม่

มีช่องวา่งหรือรูพรุน 
 

ขนาดบรรจุ 
20 เมตรต่อมว้น 
 

วธิีเกบ็รักษา 
เก็บรักษาไวใ้นที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความช้ืน ควรเก็บ
รักษาไวท้ี่อุณหภูมิประมาณ 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส 
 

อายุการเกบ็รักษา 
24 เดือนในกรณีที่เก็บอย่างถูกวธีิ 

ข้อควรระวงั 
Rockmax Rubberstop เป็นวสัดุที่ไม่มีสารพิษ แต่ผูใ้ชห้รือผูติ้ดตั้งควร
ใชง้านดว้ยความระมดัระวงัและสวมเคร่ืองแต่งกายที่รัดกุม และปฏิบตัิ
ตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั 
 

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/

