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ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax TOP200 คือผงซีเมนต์ส าเร็จรูปผสมกบัน า้ใช้ส าหรับฉาบบางบน
พืน้ผิวคอนกรีตหรือปนูฉาบทัง้ภายนอกและภายใน และเพือ่ปกปิด รอยแตก 
รูโพรง ตามด รอยตะเข็บ รอยแตกลายงาของผิว รอยขรุขระของเมด็ทราย  
เมื่อฉาบแล้วจะท าให้พืน้ผิวเนียนเรียบ สวยงาม ผิวสไีม่ด่างจากพืน้ผิวเดิม
และลืน่ฉาบง่าย สามารถทาสทีบัได้  
 
ลักษณะการใช้งาน 

 ใช้กบังานคอนกรีตหลอ่ในที ่
 ใช้กบังานคอนกรีตส าเร็จรูป 
 ใช้กบัพืน้ผิวปนูฉาบ 

 
คุณสมบัต ิ

 ใช้งานง่าย ลืน่ 
 ยึดเกาะดีเยี่ยม  
 ใช้ได้ทัง้ภายนอกและภายใน 
 ผลติภณัฑ์พร้อมใช้งานเพยีงผสมน า้ 
 ให้พืน้ผิวเนียนเรียบ สวยงาม สไีม่เพีย้น 
 ไม่จ าเป็นต้องใช้น า้ยารองพืน้ 
 สามารถทาสทีบัได้ 

 
ข้อมูลทางเทคนิค 
ส:ี    เทา หรือ ขาว 
ลกัษณะ:   ซีเมนต์ผง 
pH:   เบส 
ความหนาแนน่:    ประมาณ 1.05 กิโลกรัม/ลติร 
ระยะเวลาในการแห้งตวัเร่ิมต้น(ที่ 30ºC):  4 ถึง 5 ชัว่โมง 
ระยะเวลาในการแห้งตวัสดุท้าย(ที่ 30ºC):  24 ชัว่โมง 
ค่ายึดเกาะกบัผิวคอนกรีต (ที่ 28 วนั):  >0.5 N/mm2 (MPa) 
ระยะเวลาการท างาน (ที่ 30ºC):  30 – 45 นาที 
อตัราการผสมกบัน า้: 30 – 40% โดยน า้หนกั (อตัราการผสม                        

น า้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ อณุหภมู ิ
ความชืน้ อปุกรณ์ที่ใช้ และสภาพพืน้ผิว 
ควรปรับตามความเหมาะสม)  

อณุหภมูิขณะท างาน:   5ºC - 40ºC 
อตัราการใช้งาน: 1.0 – 1.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตรตอ่

ความหนา 1 มิลลเิมตร  
 
ตัวเลข และข้อมูลด้านบน เป็นไปตามการทดสอบทางทฤษฏ ีและการควบคุมต่างๆ ใน

ห้องทดลอง การทดสอบหน้างาน อาจได้ค่าทีแ่ตกต่างจาก ส่ิงแวดล้อม และ

องค์ประกอบทีแ่ตกต่างกนั และแตกต่างกบัตามมาตรฐานในการทดสอบ 
 
 
 

 
 
การเตรียมพืน้ผิว 
พืน้ผิวคอนกรีตต้องสะอาด ไม่มี ฝุ่ น ผงซีเมนต์ น า้มนั น า้ยาทาแบบหลงเหลอื
อยู่ ใช้น า้พรมให้ชุ่มก่อนท าการฉาบ คอนกรีตหรือปนูฉาบใหม่ต้องรออย่าง
น้อย 7 วนัก่อนท าการฉาบบาง  
 
วิธีการผสม 
ท าการตรวจสอบเคร่ืองมอืและอปุกรณ์ที่จะใช้ผสม มีความพร้อมที่จะใช้งาน 
เคร่ืองผสมต้องเป็นสว่านผสมที่มีอตัราความเร็วรอบประมาณ 400-500 rpm 
ใบกวนต้องเป็นใบกวนส าหรับผสมซีเมนต์เท่านัน้ ตวงน า้ประมาณ 6.0-8.0 
ลติร ส าหรับการผสม 1 ถงุ (20 กิโลกรัม) ท าการผสมด้วยเคร่ืองผสมเป็น
เวลา 3 นาที ตรวจสอบเนือ้วสัดเุข้ากนัได้ด ี
 
วิธีการใช้งาน 
ใช้เกรียงเหลก็ในการฉาบโดยฉาบที่ความหนา 0.5 ถึง 3.0 มิลลเิมตรต่อเที่ยว 
สามารถฉาบได้มากกว่า 1 ชัน้ ใช้กระดาษทรายตกแต่งผิวได้  
 
การบ่ม 
ท าการทาสหีลงัจากฉาบไปอีก 7 วนั (ระยะเวลาการบ่มขึน้อยู่กบัความหนา 
และอณุหภมูิการติดตัง้) 
  
การท าความสะอาด 
ท าความสะอาดเคร่ืองมอืและอปุกรณ์ทนัทีด้วยน า้สะอาด 
 
ขนาดบรรจุ 
20 กิโลกรัม 
 
วิธีเก็บรักษา 
เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มแีดด ความร้อนสงู หรือความชืน้ ควรเก็บรักษาไว้ที่
อณุหภมูิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
 
อายุการเก็บรักษา 
12 เดือนในกรณีที่เก็บอย่างถกูวิธี และยงัไม่เปิดใช้งาน 
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ข้อควรระวัง 
หลกีเลีย่งการสมัผสักบัวสัดโุดยตรง แต่งกายให้รัดกมุขณะปฏิบตัิงาน 
อปุกรณ์ความปลอดภยัควรเตรียมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิรภยั แว่นตานิรภยั 
ถงุมือ รองเท้านิรภยั และอืน่ๆ ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างน า้สะอาดให้มากที่สดุ
แล้วรีบพบแพทย์ 
 

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 าหรับูู้ชี่ยวชีาเชท่าน้ัน 
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