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ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax Superrib คือตะแกรงเหลก็กั้นรอยต่อคอนกรีต ท ามาจาก
เหลก็ชุบสังกะสี โดยมีรูปแบบเป็นบั้ง เม่ือน าไปติดตั้งตามมาตรฐาน
และค ้ายนัที่ถกูตอ้ง สามารถรับแรงดนัจากคอนกรีตและสามารถใชเ้ป็น
ตวัเพิ่มรอยต่อทางกล (Mechanical Keys) กบัรอยต่อก่อสร้างได ้
 
สามารถติดตั้งตะแกรงเหลก็กั้นรอยต่อคอนกรีตก่อนการติดตั้งเหลก็
เสริมไดโ้ดยเหลก็เสริมสามารถวิง่ทะลุผา่นตะแกรงได ้ โดยตะแกรง
เหลก็ สามารถตดัและงอได ้ ลดเวลาการถอดและติดตั้งไมแ้บบและค ้า
ยนัและขอ้ดีอีกอย่าง   คือ ไม่ตอ้งท าการซ่อมพบัย่อรอยตอ่ในยามที่
จะตอ้งเทคอนกรีตในพื้นที่ถดัไป 
  

มาตรฐาน 
BS 6399 part1, 1984 
ASTM A653/A653M 
 

การเตรียมพืน้ผวิ 
ใชแ้ทนไมแ้บบรอยต่อคอนกรีต และตะแกรงเหลก็สามารถติดตั้ง โดย
ไม่จ าเป็นตอ้งถอดออก เพิ่มความแขง็แรงและทนทานในบริเวณผวิหน้า
รอยตอ่คอนกรีต โดยไม่จ าเป็นตอ้งท าการสกดัผวิเพื่อเพิ่มแรงยึดเหน่ียว
Rockmax Superrib สามารถใชไ้ดต้่อโครงเสริมคอนกรีตขนาดใหญ่ 
ต่างๆ เช่น บ่อบ าบดัน ้ าเสีย, ถงัเก็บน ้ า, ท่าเทียบเรือ, ฐานราก, พื้น
สะพาน โดยสามารถติดตั้ง ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหลก็ 
 

คุณสมบัติ 
 มีน ้ าหนักเบา สามารถขนยา้ยไดส้ะดวก 
 ติดตั้งไดถ้าวร โดยไม่ตอ้งถอดออก 
 มีรอยบั้ง ซ่ึงเป็นตวัเพิ่มแรงยึดเหน่ียวในการเทคอนกรีตพื้นที่

ถดัไป 
 เพิ่มความแขง็แรงและทนทาน ของรอยต่อคอนกรีตขณะ

ก่อสร้าง 
 สามารถตดั ดดั งอ ไดต้ามตอ้งการ 
 ลดเวลาในการติดตั้งเทียบกบั การใชไ้มแ้บบทัว่ไป 
 ลดแรงดนัจากคอนกรีตสด ท าให้ไดค้  ้ายนัน้อยลง 

 

 

ลกัษณะวสัดุ 
วดัสุ : เหลก็ชุบสังกะสี (ตามมาตรฐาน ASTMA 652/ A653M) 
 
เลขที่อ้างอิง     ความหนา        น ้าหนัก                            ขนาดแผ่น  
                      (มิลลิเมตร)      (กิโลกรัม/ตารางเมตร)      (มิลลิเมตร) 
SR-811       0.4                   3.40                                2500 x 450 
 

ลกัษณะคอนกรีตสด 
คอนกรีตสด ที่จะมาใชใ้นการเทกบั ตะแกรงเหลก็กนัรอยต่อคอนกรีต 
ควรมีค่าการยุบตวั (Slump)  ระหวา่ง 70 มิลลิเมตร ถึง 180 มิลลิเมตร  
ในกรณีที่ คอนกรีตมีค่ายุบตวั (Slump) มากกวา่ 180 มิลลิเมตร อาจมีน ้ า
ปูนไหลออกมาผา่นบั้ง ของรอยต่อคอนกรีตก่อสร้าง ในช่วงเร่ิมตอ้ง
ของการเท โดยเวน้ในกรณีน้ี ไม่จ  าเป็นตอ้งท าการจ้ีคอนกรีต 
 

การจีค้อนกรีต 
ควรท าการจ้ีคอนกรีตให้ห่างจากตะแกรงเหลก็อย่างน้อย 450 มิลิเมตร 
กรณีที่ตอ้งจ้ีใกลต้ะแกรงเหลก็ ให้จ้ีแลว้ยกออก ทุก 5-10 วนิาที ต่อคร้ัง 
เคร่ืองจ้ีชนิดทาบไมแ้บบ หรือแบบเขย่า ไม่แนะน าให้ใช ้
 

การเทคอนกรีต 
ไม่ควรเทคอนกรีต โดยตรงถึงตะแกรงเหลก็ ควรปล่อยเทคอนกรีตให้มี
ระยะห่างจากตะแกรงเหลก็ ประมาณ 500 มิลลิเมตร และให้คอนกรีต
ไหลเขา้มา น าปูนทีไ่หลออกมา ให้ท  าการเชด็ออก โดยระวงัไม่ให้ค  ้า
ยนัและผวิหน้าของตะแกรงเหลก็กั้นรอยตอ่คอนกรีต 
 

ระยะทาบ 
ระยะทาบดา้นยาว ให้ทาบตามแนวบั้ง โดยมีระยะทาง 12 มิลลิเมตร 
ระยะทาบดา้นส้ัน ให้ทาบโดยมีระยะทาบ 25 ถึง 50 มิลลิเมตร 
 

การท าความสะอาด 
กรณีมีน ้ าปูนร่ัว หรือ ลน้ออกมาให้ใชแ้ปรงปัดออก ใชผ้า้ท  าความ
สะอาด ก่อนที่เศษปูนจะแขง็ตวั 
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การเตรียมบทบาทพืน้ทีถ่ัดไป 
ให้ท าการร้ือค ้ายนัออก โดยระวงัไม่ให้ตวัตะแกรงเหลก็เสียหาย  
ท าความสะอาด ไม่ให้มีเศษปูนเกาะ ห้ามร้ือตะแกรงเหลก็ออก 
 

ค า้ยนัช่ัวคราว 
ค ้ายนัชัว่คราวจ าเป็นตอ้งท าการค านวณจากความดนัคอนกรีต และเกรด
ของคอนกรีต โดยวศิวกร โดยตอ้งมีความแขง็แรง และไม่ลัน่เม่ือท าการ
เทคอนกรีต 
 

ขนาดบรรจุ 
10 แผน่ ต่อมดั 
 

วิธีเก็บรักษา 
เก็บรักษาไวใ้นที่ร่ม และแห้ง ระวงัไม่ให้โดนละอองน ้ า และฝน หรือ
ตากแดด 
 

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/

