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ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax Ceramic V2 คือ ระบบกนัซึมชนิดทา มีความยืดหยุ่นสูง มี
ส่วนผสมหลกัที่ส าคญัสองส่วนคือ ส่วนน ้ ายาอะครีลคิ และผงเซรามิค 
ซ่ึงจะท าหน้าที่สะทอ้นความร้อน และเป็นวสัดุกนัซึมไดด้ีเยี่ยมและตวั
ผงเซรามิคนั้นยงัเป็นส่วนช่วยให้เกิดความเป็นฉนวนกนัความร้อนไป
ในตวัดว้ย ดงันั้นเม่ือใชภ้ายในอาคารจะสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายที่
เกิดจากการลดค่าไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองปรับอากาศได ้ วสัดุเซรามิคโคต
ต้ิงสามารถติดตั้งไดท้ั้งแบบทาและแบบพ่น 
 

ลกัษณะการใช้งาน 
 ระบบกนัซึมคอนกรีตดาดฟ้า 
 ระบบกนัซึมรางน ้ าคอนกรีต 
 ระบบกนัซึมรางน ้ าเหลก็ 
 ระบบกนัซึมผนังภายนอก 
 ระบบกนัซึมหลงัคาเหลก็ metal sheet 
 ระบบกนัซึมถงัน ้ าโลหะ 
 ระบบกนัซึมไซโล (silo) 
 ระบบกนัซึมห้องอุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองกล 
 ระบบกนัซึมห้องที่ตอ้งการการควบคุมอุณหภูม ิ

 

คุณสมบัติ 
 สะทอ้นความร้อนไดม้ากถึง 94% 
 ลดความร้อนในตวัอาคาร 
 ท าหน้าที่ดัง่ฉนวนกนัความร้อน 
 มีความยืดหยุ่นสูง 
 สะทอ้นความร้อนและรังสียูว ี
 ติดตั้งไดท้ั้งแนวตั้งและแนวนอน 
 ปิดทบัร้อยร้าวได ้
 สามารถลดค่าใชไ้ฟฟ้าได ้
 ทาป้องกนัสนิม 
 มีอายุยาวนาน 10-15 ปี 
 ผวิหน้าสวยงาม 
 ทนทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทางเทคนิค 
สี   ขาว เทา  
ลกัษณะ   ของเหลว 
ปริมาณของแข็ง  60% 
ความหนาแน่น  0.7 ถึง 0.8 กิโลกรัมต่อลิตร 
ระยะยืดเม่ือขาด  80% 
ค่ารับแรงดึง   >2.0 นิวตนัต่อ ตรม.มม. 
ค่าแรงยึดเกาะกบัคอนกรีต >1.5 นิวตนัต่อ ตรม.มม. 
ค่าการซึมผา่นของน ้ า  0.4 perms 
VOC   8.5 กรัมต่อลิตร 
การติดไฟ/ลามไฟ  ไม่ติดไฟ 
ระยะเวลาการท างาน (30°C) 30 นาที 
ระยะเวลาทารอบสอง (30°C) 2 ชัว่โมง 
ระยะเวลาแห้งตวั (30°C)  24 ชัว่โมง 
ระยะเวลาบ่ม (30°C)  7 วนั 
อุณหภูมิขณะท างาน  +5 ถึง +40 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดท่ีทนได ้  150 องศาเซลเซียส 
 
ค่าการสะท้อนความร้อน 
การสะทอ้นความร้อน  ประมาณ 94±3% 
ค่าการเหน่ียวน าความร้อน (K) ประมาณ 0.05 
ค่าการดูดซบัความร้อน  ประมาณ 5±3% 
ค่าการส่งผ่านความร้อน   0% 
ทนต่อรังสียวีู  ดีเยี่ยม 
 
อัตราการใช้และความหนา 
อตัราการใช ้  0.25 กิโลกรัมตอ่ ตรม.ต่อเท่ียว 
จ านวนคร้ังการทา  2-3 เท่ียว 
ความหนาต่อเท่ียว  0.15 ถึง 0.25 มม. 
ความหนาท่ีตอ้งการ  0.30 มม. 
 

การเตรียมพืน้ผวิ 
พื้นผวิคอนกรีตตอ้งสะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน ไม่มี ฝุ่น ผง
ซีเมนต ์ขยะ น ้ ามนั น ้ ายาทาแบบ หรือเศษซีเมนตห์ลงเหลืออยู่ ถา้มีตอ้ง
ท าการลา้งออกให้หมด พื้นผวิจ าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งแห้งสนิท และตอ้ง
ท าการวดัความช้ืนในคอนกรีตตอ้งมีค่าไม่เกิน 5% ถา้เกินกวา่ค่าน้ีไม่
สามารถท าการติดตั้งตวัวสัดุกนัซึมไดต้อ้งท าการรอให้แห้งสนิท 
 
ตรวจสอบรอยร้าว รูพรุน โพรง บริเวณผวิหน้าคอนกรีต และท าการ
ซ่อมแซมก่อนการติดตั้งวสัดุกนัซึม รอยต่อต่างๆ ตะเขบ็ มุม ของพื้นผวิ
ตอ้งท าการซ่อมแซมให้เรียบร้อย โดยสามารถใชย้าแนวรอยต่อชนิดโพ
ลียูรีเทนได ้ (Rockmax PUseal) 
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วธิีการทารองพืน้  
ท าการผสมตวัวสัดุกบัน ้ าในอตัราส่วน 20% ของน ้ าสะอาดกบั 80%ของ
วสัดุ กวนดว้ยเคร่ืองกวนให้เขา้กนัประมาณ 1 นาที ใชเ้ป็รองพื้นใน
กรณีพื้นผวิมีความพรุนมาก ทาโดยใชลู้กกลิ้งในอตัราการใชง้าน
ประมาณ 0.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทิ้งไวใ้ห้แห้งประมาณ 1-3 ชัว่โมง 
ก่อนการติดตั้งเน้ือผวิจริง   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิีการตดิตั้ง 
ท าการกวนวสัดุให้เขา้กนัโดยใชเ้คร่ืองผสมกวนสารประมาณ 1 นาที 
ตรวจสอบวา่วสัดุเขา้กนัดีเป็นเนือเดียวกนั หลงัจากนั้นให้แบ่งตวัวสัดุ
เพื่อใชง้านในการทาต่อคร้ัง ท าการทาโดยใชลู้กกลิ้ง โดยทาเป็นแนว
ตามยาว อตัราการใชง้านประมาณ 0.25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทิ้งไว้
ให้แห้งประมาณ 2-4 ชัว่โมง ท าการทาชั้นที่สองและสามตาม
กระบวนการขา้งตน้ ทิ้งไวใ้ห้แห้งสนิท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบ่ม 

ท าการปิดกั้นบริเวณที่ท  าการติดตั้งระบบกนัซึมให้ดี ห้ามเขา้ภายใน
บริเวณ เป็นเวลา 7 วนั ใชพ้ลาสติกคลุมในกรณีฝนตก   
 

การท าความสะอาด 
ท าความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนัทีดว้ยน ้ าสะอาด 

ข้อจ ากดั 
 ห้ามใชว้สัดุส าหรับกนัซึมบริเวณที่มีน ้ าขงัตลอดเวลา เช่น

ถงัเก็บน ้ า 
 ความช้ืนในคอนกรีตตอ้งมีค่าไม่เกิน 5% 
 ในกรณีอุณหภูมพื้นผวิสูงกวา่ 45 องศาเซลเซียส ไม่ควรท า

การติดตั้ง 
 พื้นผวิคอนกรีตตอ้งมีอายอุย่างนอ้ย 28 วนั 

 

ขนาดบรรจุ 
23 กิโลกรัม 
 

วธิีเกบ็รักษา 
เก็บรักษาไวใ้นที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความช้ืน ควรเก็บ
รักษาไวท้ี่อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
 

อายุการเกบ็รักษา 
12 เดือนในกรณีที่เก็บอย่างถูกวธีิ 
 

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 
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