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ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax Jointseal (cold) คือ ยางหยอดร่องรอยต่อถนนคอนกรีต
ชนิดเยน็ ผลิตมาจากยางมะตอย ใชก้บังานรอยต่อคอนกรีต ซ่อมรอย
ร้าวในคอนกรีต อุดนํ้าร่ัว ใชง้านง่ายโดยใชมื้อป้ัน มีแรงยดึเกาะดีกบัผวิ
คอนกรีต สามารถป้องกนันํ้าร่ัวซึมและอยูใ่นสภาวะใตน้ํ้ าได ้
 

ลกัษณะการใช้งาน 
 ยาแนวรอยต่อคอนกรีตทั้งแนวตั้งและแนวนอน 
 รอยต่อในเข่ือนคอนกรีต 
 รอยต่อในพื้นคอนกรีต 
 อุดรอยช่องวา่งบนถนนหรือพื้นคอนกรีต 
 อุดรอยนํ้าร่ัว 

 
คุณสมบัติ 
 มีค่าความยดืหยุน่ตวัดี 
 ใชง่้ายดว้ยการป้ันคลา้ยดินนํ้ามนั 
 ใชไ้ดท้ั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน 
 ยดึเกาะดีไม่หลุดล่อน 
 ทนนํ้าขงั 

 
ข้อมูลทางเทคนิค 
ลกัษณะ   คลา้ยกอ้นดินนํ้ามนัสีดาํ 
ความถ่วงจาํเพาะ   1.70 
อุณหภูมขณะติดตั้ง  0 ถึง 45 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมขณะใชง้าน  0 ถึง 60 องศาเซลเซียส 
เพนิเทรชนั   < 100 มิลลิเมตร 
ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
การไหล   < 5 มิลิเมตร 
(ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ทาํมมุ 75 องศา) 

เวลาแหง้ตวั (30 องศาเซลเซียส) 10 ถึง 15 นาที 
เวลาท่ีผิวแหง้ (30 องศาเซลเซียส) 24 ชัว่โมง 
เสลาบ่มตวั (30 องศาเซลเซียส) 7 วนั 
แรงยดึเกาะคอนกรีต  ผา่น  
การกนันํ้า   ผา่น 
 

การเตรียมพืน้ผวิ 
ทาํความสะอาดรอยต่อใหดี้ ไม่มีฝุ่ น ผง ดิน ปนเป้ือน คอนกรีตควรมีค่าการ
รับแรงอดัประมาณ 25 นิวตนัต่อตารางมิลลิเมตรหรือ ประมาณ 250 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร และมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 28 วนั 
 

วธีิการใช้งาน 
นาํวสัดุออกมาจากกล่องตดัแบ่งออกมาใหพ้อประมาณขนาดรอยต่อ 
ป้ันใหไ้ดข้นาดเพื่อท่ีจะอุดรอยต่อไดส้นิท ใชมื้อกดวสัดุลงบริเวณ

รอยต่อใหแ้น่นหนา รอใหว้สัดุแหง้ตวัประมาณ 10 ถึง 15 นาที ป้องกนั
นํ้าหรือฝนภายในระยะเวลา 24 ชัว่โมงจึงจะใชง้านได ้
 
อตัราการใช้งาน 
ขนาดรอยต่อ          อตัราการใช ้ 
กวา้ง x ลึก (มิลลิเมตร)          (กิโลกรัม ต่อ เมตร) 
10 x 10        0.17 
12 x 10         0.21 
15 x 10          0.26 
20 x 10         0.34 
15 x 15         0.38 
20 x 15         0.51 
25 x 15         0.64 
20 x 20         0.68 
25 x 20         0.85 
30 x 20         1.02 
 
การทําความสะอาด 
ทาํความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนัทีดว้ยอะซีโตน วสัดุท่ีแขง็ใช้
แปรงลวดหรือเกรียงเหลก็ขดูออก 
 

ขนาดบรรจุ 
25 กิโลกรัม ต่อกล่อง 
 
วธีิเกบ็รักษา 
เกบ็รักษาไวใ้นท่ีร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความช้ืน ควรเกบ็
รักษาไวท่ี้อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
 

อายุการเกบ็รักษา 
12 เดือนในกรณีท่ีเกบ็อยา่งถูกวธีิและยงัไม่เปิดใชง้าน 
 

ข้อควรระวัง 
หลีกเล่ียงการสมัผสักบัวสัดุโดยตรง แต่งกายใหรั้ดกุมขณะปฏิบติังาน 
อุปกรณ์ความปลอดภยัควรเตรียมใหพ้ร้อม ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั แวน่ตา
นิรภยั ถุงมือ รองเทา้นิรภยั และอ่ืนๆ ในกรณีท่ีเขา้ตาใหล้า้งนํ้าสะอาด
ใหม้ากท่ีสุดแลว้รีบพบแพทย ์
 
ข้อมูลการตดิต่อ  
บริษทั ร็อคแมค จาํกดั 
โทร : +66 2 8648658 
แฟกซ์ : +66 2 4184327 
อีเมลล ์: rockmaxth@gmail.com 
เวบ็ไซต ์: www.rockmax.net 
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IMPORTANTS NOTE!!  
The technical information contained herein, while not guaranty, 
was prepared and approved by technical personnel and is true, 
accurate to the best of our knowledge. No warranty or guaranty is 
made regarding performance, stability or other factors beyond 
our control. Rockmax will welcome to be consultation of our 
performance and application. This technical datasheet 
supersedes and issue new edition without prior notice.                    
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