
ROCKMAX® EPG  
อพ๊ีอกซ่ีเกร้าท์ 
 
ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax EPG คือ วสัดุเกร้าทช์นิดอีพอ๊กซ่ีประกอบดว้ยสาม
ส่วนผสม ใชใ้นงานเกร้าทท่ี์ตอ้งการรับกาํลงัไว ฐานรองรับเคร่ืองจกัรมี
การสัน่สะเทือนและมีสารเคมีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเคร่ืองจกัร งานท่ีใช้
อีพอ๊กซ่ีเกร้าทส่์วนมากคืองานเกร้าทฐ์านเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ ราง
เครนสาํหรับท่าเรือนํ้าลึก หรืองานเกร้าทถ์งัเกบ็สารเคมีในโรงงานปิ
โตรเคมี 
 
ลกัษณะการใช้งาน 
 ใตฐ้านเคร่ืองจกัร 
 ใตร้างเครนท่าเรือนํ้าลึก 
 ยดึสมอ 
 ใตฐ้านรองรับสะพาน 
 ใตฐ้านเสาเหลก็ 
 ซ่อมแซมโพรงในคอนกรีต 
 ซ่อมแซมคอนกรีตทัว่ไป 

 
คุณสมบัติ 
 รับกาํลงัไดไ้วภายในเวลา 7 วนั 
 ยดึเกาะไดดี้เยีย่ม 
 ทนแรงสัน่สะเทือน 
 ทนสารเคมี 
 ไหลตวัได ้
 แขง็ตวัไว 

 
ข้อมูลทางเทคนิค 
สี   เทาเขม้ 
ความหนาแน่น   2.0 กิโลกรัมต่อลิตร 
เวลาการทาํงาน (ท่ี 30°C) 30 ถึง 45 นาที 
ค่ารับกาํลงัอดัคอนกรีต  
 1 วนั  45 – 55  นิวตนัต่อตาราง มม. 
 3 วนั  60 – 70  นิวตนัต่อตาราง มม. 
 7 วนั  >75  นิวตนัต่อตาราง มม. 
ค่าการยดึเกาะ 

คอนกรีต  >3.0  นิวตนัต่อตาราง มม. 
 เหลก็  >20  นิวตนัต่อตาราง มม. 
ค่ารับกาํลงัดึง  25 – 30  นิวตนัต่อตาราง มม. 
ค่ารับกาํลงัดดั  25 นิวตนัต่อตาราง มม. 
อุณหภูมิขณะทาํงาน  +10 ถึง +35 องศาเซลเซียส 
อตัราการใช ้  2,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
    

ช่องวา่งเลก็สุดท่ีเทได ้  10 มิลลิเมตร 
ช่องวา่งใหญ่สุดท่ีเทได ้ 40 มิลลิเมตร 
 
การเตรียมพืน้ผวิ 
พื้นผวิพร้อมใชง้านตอ้งสะอาด ไม่มีฝุ่ น ผงซีเมนต ์นํ้ามนั นํ้ายาทาแบบ
ตกคา้ง พื้นผวิเหลก็รองรับตอ้งไม่เป็นสนิม ตรวสอบรอยร้าวและรู
โพรงบนผวิคอนกรีต ถา้มีตอ้งทาํการซ่อมแซมใหเ้รียบร้อย คอนกรีต
ตอ้งมีอายอุยา่งนอ้ย 28 วนั และมีค่ากาํลงัรับแรงอดัอยา่งนอ้ย 25 เมกะ
ปาสคาล (MPa) 
 
วธีิการผสม 
ทาํการตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีจะใชผ้สม มีความพร้อมท่ีจะ
ใชง้าน เคร่ืองผสมตอ้งเป็นสวา่นผสมท่ีมีอตัราความเร็วรอบประมาณ 
400-500 rpm ใบกวนตอ้งเป็นใบกวนสาํหรับผสมซีเมนต ์ ใหท้าํการ
ผสมส่วน A กบัส่วน B ใหเ้ขา้กนัเป็นเวลา 1 นาที ผสมส่วน C และกวน
ต่อเป็นเวลา 3 นาที  
 
วธีิการใช้งาน 
เทวสัดุลงบริเวณพื้นท่ีท่ีเตรียมไวท้นัทีหลงัจากผสมเสร็จ ไมแ้บบตอ้ง
แขง็แรงและไม่ร่ัวซึม ใชแ้ท่งเหลก็ช่วยกระทุง้ในกรณท่ีแบบลึก ใน
กรณีท่ีเทเกร้าทท่ี์ลึกมากควรมีช่องระบายอากศเพื่อป้องกนัฟองอากาศ
ท่ีจะเกิดข้ึน 
 
การบ่ม 
วสัดุจะสามารถบ่มตวัเองไดภ้ายใน 7 วนั ป้องกนันํ้าและฝนโดยใช้
พลาสติกคลุม 
 
การทําความสะอาด  
ลา้งทาํความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดว้ยตวัทาํลาํลาย เช่น อะซี
โตน วสัดุท่ีแขง็แหง้ตวัแลว้สามารถขดูออกได ้
 
ข้อจํากดั 
 ความหนาท่ีเทไดสู้งสุดไม่ควรเกิน 40 มิลลิเมตร 
 คอนกรีตตอ้งมีอายไุม่ตํ่ากวา่ 28 วนั 
 อุณหภูมิตํ่าสุดขณะทาํงาน 10 องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิสูงสุดขณะทาํงาน 40 องศาเซลเซียส 

 
ขนาดบรรจุ 
10 กิโลกรัม 

 



ROCKMAX® EPG  
อพ๊ีอกซ่ีเกร้าท์ 
 
วธีิเกบ็รักษา 
เกบ็รักษาไวใ้นท่ีร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความช้ืน ควรเกบ็
รักษาไวท่ี้อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
 

อายุการเกบ็รักษา 
12 เดือนในกรณีท่ีเกบ็อยา่งถูกวธีิ 
 

ข้อควรระวัง 
หลีกเล่ียงการสมัผสักบัวสัดุโดยตรง แต่งกายใหรั้ดกุมขณะปฏิบติังาน 
อุปกรณ์ความปลอดภยัควรเตรียมใหพ้ร้อม ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั แวน่ตา
นิรภยั ถุงมือ รองเทา้นิรภยั และอ่ืนๆ ในกรณีท่ีเขา้ตาใหล้า้งนํ้าสะอาด
ใหม้ากท่ีสุดแลว้รีบพบแพทย ์
 
ข้อมูลการตดิต่อ  
บริษทั ร็อคแมค จํากดั 
โทร : +66 2 8648658 
แฟกซ์ : +66 2 4184327 
อีเมลล ์: rockmaxth@gmail.com 
เวบ็ไซต ์: www.rockmax.net 
 
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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