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ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax EI คือ วสัดุซ่อมแซมประสานรอยร้าวในโครงสร้าง
คอนกรีตชนิดอีพอ๊กซ่ีประกอบดว้ยสองส่วนผสม มีความหนืดต ่าท  าให้
สามารถไหลตวัไดด้ีในรอยร้าวขนาดเลก็ ให้ค่ารับก าลงัสูง ใชง้านไดท้ั้ง
แบบแรงดนัต ่าและแรงดนัสูง  
 

ลกัษณะการใช้งาน 
 ซ่อมแซมรอยร้าวในโครงสร้างคอนกรีต 
 ใชเ้ป็นวสัดุประสานคอนกรีตที่แยกตวัออกจากกนั 

 ใชเ้ติมเตม็รูโพรงในคอนกรีต 
 ใชใ้นงานซ่อมแซมคอนกรีตต่างๆ 

 

คุณสมบัติ 
 ยึดเกาะดีเยี่ยม 
 รับก าลงัไดสู้ง 
 ไม่หดตวั (non shrinkage) 
 สามารถใชไ้ดใ้นพื้นที่ที่มีความช้ืนอยู่บา้งเลก็นอ้ย 

 

ข้อมูลทางเทคนิค 
สี (ผสม A+B):  อ าพนั 
ความหนืด (ผสม A+B): 
 ท่ี 10 องศาเซลเซียส:  300 C poise 
 ท่ี 20 องศาเซลเซียส:  200 C poise 
 ท่ี 30 องศาเซลเซียส:  140 C poise 
ความหนาแน่น (ผสม A+B): 1.10 กิโลกรัม/ลิตร 
ค่าปริมาณของแข็ง:   100% 
อตัราส่วนผสม (โดยปริมาตร): 2 : 1 
ระยะเวลาการใชง้าน (ผสม A+B): 
 ท่ี 30 องศาเซลเซียส: 35-40 นาที 
 ท่ี 40 องศาเซลเซียส: 20-25 นาที 
ความตา้นทานแรงอดั: 
 ท่ี 1 วนั: > 55 N/mm2 
 ท่ี 7 วนั: > 65 N/mm2 
ความตา้นทานแรงดึง:  
 ท่ี 1 วนั: > 25 N/mm2 
 ท่ี 7 วนั: > 35 N/mm2 
ความตา้นทานแรงบิด:  
 ท่ี 1 วนั: > 45 N/mm2 
 ท่ี 7 วนั: > 55 N/mm2 
ค่าแรงยึดเกาะกบัผิวคอนกรีต:  >3.5 N/mm2 
อุณหภูมิขณะท างาน:   +5°C to +35°C  
 

การเตรียมพืน้ผวิ 
มีวธีิการติดตั้งหลายวธีิและขึ้นอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น สภาพพื้นที่หน้า
งาน ลกัษณะรอยร้าว ขนาดรอยร้าว แนวตั้งหรือแนวนอน อุปกรณ์ที่ใช ้
ความช านาญและประสบการณ์ของช่าง ขอ้มูลดา้นล่างเป็นวธีิการ
ทัว่ๆไปในการซ่อมแซมรอยร้าว 
 

วธิีการใช้งานทัว่ไป 
 ตรวจสอบและระบุต  าแหน่งรอยร้าว 
 ท าความสะอาดรอยร้าว 
 ติดตั้ง packer ตามแนวรอยร้าว 
 ปิดผวิรอยร้าวดว้ย epoxy paste 
 ใชเ้คร่ืองยิงจากล่างขึ้นบน 
 ยิงจนครบทกจุด 
 ท าการยิงโดยเร่ิมตน้ใหม่อีกคร้ัง 
 น าเอา packer ออกให้หมด 
 ตกแต่งผวิหน้าให้เรียบร้อย 
 ตรวจสอบรอยร้าวอีกคร้ัง 

 

รายละเอยีดการตดิตั้ง 
วิธีแรงดันสูง 
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การท าความสะอาด 
ท าความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนัทีดว้ยสารละลายทนิเนอร์ 
 

ข้อจ ากดั 
รอยร้าวในคอนกรีตที่สามารถซ่อมแซมไดต้อ้งเป็นรอยร้าวที่ไม่เคลื่อน
ตวัแลว้และมีขนาดความกวา้งไม่เกิน 3 มิลลิเมตร โครงสร้างคอนกรีต
ตอ้งมีอายุอย่างน้อย 28 วนั วธีิการใชง้านตอ้งเป็นช่างที่มีประสบการณ์
เท่านั้น 

 

ขนาดบรรจุ 
15 กิโลกรัม / ชุด 
 

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 าหรับผู้เช่ียวชาเเท่าน้ัน 
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