
ROCKMAX PSSEAL 

ยาแนวรอยต่อชนิดโพลซัีลไฟด์ ประเภททนน า้มัน  
ทนน า้มันเคร่ืองบิน และทนสารเคมี 
 

ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax  PSseal คือ ยาแนวร่องคอนกรีตชนิดโพลีซัลไฟด์ ประเภท
ทนน ้ ามนั ทนน ้ ามนัเคร่ืองบิน และทนสารเคมี แบบ 2 ส่วนผสม เม่ือ
วสัดุติดตั้งและบ่มตวัแลว้ จึงท าหน้าที่เป็นยาแนว และมีคุณสมบติัดา้น
การยึดเกาะดีเยี่ยม ยืดหยุ่นและให้ตวั และทนทานในการใชง้าน วสัดุ
หลกัประกอบดว้ยเรซ่ินชนิดโพลีซัลไฟด์ และสารผสมเพิ่ม ซ่ึงใชง้าน
ได้กับหลายรูปแบบ ที่ต้องการการทนทานต่อสารเคมี น ้ ามัน และ
สามารถทนต่อรังสียูว ี(UV) โดยเป็นยาแนวประเภทคุณภาพสูง  
 

พืน้ทีก่ารใช้งาน 
Rockmax PSseal สามารถใชง้านไดก้บัรอยต่อเพื่อการเคลือ่นตวั หรือ
รอยตอ่เพื่อป้องกนัการหดตวั ทั้งแนวดิ่งและแนวนอน ดงัตวัอย่าง
โครงการเช่น เขื่อนคอนกรีต, อโุมงค,์ บ่อเก็บน ้ า, รอยต่อสะพาน, ถนน
คอนกรีต, ลานจอดเคร่ืองบิน, ลานวิง่สนามบิน, รอยต่อในโครงการปิ
โตรเคมี, โรงงานอุตสาหกรรม  เป็นตน้ 
 

คุณสมบัติ 
 ยืดหยุ่นและให้ตวัไดด้ีเยี่ยม 

 สามารถมีคุณสมบตัิคืนตวัได ้

 สามารถกนัน ้ า หรือมีคุณสมบติักนัน ้ า 
 ทนต่อรังสียูว ี(UV) 
 ทนทานการกดักร่อนต่อสารเคมี, น ้ ามนั, ดีเซล, น ้ ามนั

เคร่ืองบิน 

 มีอายุการใชง้านยาวนาน 

 ยึดเกาะดีเยี่ยมกบัหลากหลายวสัดุ 
 สามารถใชเ้ป็นวสัดุยาแนวชนิดถาวรได ้
 ไม่เกิดคราบ 

 เม่ือบ่มตวัแลว้ไม่มีสารเคมีอนัตราย 
 ทนทานต่อการเคลื่อนตวัของรอยตอ่ 

 

ข้อมูลทางเทคนิค 
สี:   เทา 
ความถ่วงจ าเพาะ 
 ชนิด Gun grade: 1.50 
 ชนิด Pour grade: 1.30 
ค่าความแขง็ Shore A 
 ชนิด Gun grade: 25-30 
 ชนิด Pour grade: 15-25 
ค่าการยืดตวัเม่ือหด:  >300% 

ทนทานต่อน ้ า:  ดี 
ทนทานต่อยูว ี(UV):  ดีเยี่ยม 
ทนทานต่อสารเคม:ี  ดีเยี่ยม 
ทาทานต่อน ้ ามนัดีเซล:  ดี 
ทนทานต่อน ้ ามนัเคร่ืองบิน: ดีเยี่ยม 
ค่าการเคลื่อนตวั:  25% 
อุณหภูมิในการติดตั้ง:  +5 ถึง +40 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิการใชง้าน:  -35 ถึง +100 องศาเซลเซียส 
ระยะเวลาการท างาน (25 องศาเซลเซียส): 120 นาท ี
ระยะเวลาแห้งตวั (25 องศาเซลเซียส): 6 ชัว่โมง 
การบ่มตวัระยะแรก (25 องศาเซลเซียส): 24 ชัว่โมง 
บ่มตวัเตม็ที่ (25 องศาเซลเซียส):  7 วนั  
  

รายละเอยีดรอยต่อ 
Rockmax PSseal ควรใชก้บัรอยตอ่ที่มีความกวา้งระยะ 6 มิลลิเมตรถึง 
30 มิลลิเมตร ความลึกควรมีระยะอย่างนอ้ย 6 มิลลิเมตร(ส าหรับ
คอนกรีตที่ไม่มีลกัษณะพรุน) และ 10 มิลลิเมตร(ส าหรับคอนกรีตที่มี
ลกัษณะพรุน) ส าหรับกรณีมีการใชง้านที่สมบุกสมบนั หรือมีแรงดนัน ้ า
สูง ควรมีรอยตอ่ขนาดกวา้งอย่างนอ้ย 15 มิลลิเมตร โดยมีอตัราส่วน
ความกวา้งต่อความลึกอยู่ที่ 2:1 ควรมีวสัดุรองรอยตอ่ เพื่อให้ไดค้วาม
กวา้ง และความลึกที่ตอ้งการ เช่น แผน่กระดาษชานออ้ยชุบน ้ ามนั,  
โฟมรองรอยต่อ เป็นตน้ 
 

การเตรียมพืน้ผวิ 
รอยต่อจ าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งสะอาดและแห้งสนิท ไม่มีฝุ่ น ผง น ้ ามนั 
น ้ ายาทาแบบ หรือยาแนวเก่าตกคา้งอยู ่คอนกรีตตอ้งมีอายุอย่างนอ้ย 28 
วนั พื้นผวิรอยต่อตอ้งอยู่ในลกัษณะดีไม่มีรอยแตก มุมรอยต่อถา้มีความ
เสียหายตอ้งท าการซ่อมแซมให้เรียบร้อยดว้ยวสัดุซ่อมแซม 

  

วธิีการทารองพืน้ 
ส าหรับพื้นผวิรอยต่อคอนกรีต จ าเป็นตอ้งใชร้องพื้น Rockmax PS 
Primer โดยใชแ้ปรงทาลงบนพื้นผวิรอยต่อทั้งสองขา้ง รอจนน ้ ายารอง
พื้นแห้งสนิท แต่ถา้ทาไวเ้กิน 4 ชัว่โมง ให้ท าการทาน ้ ายารองพื้นใหม่
อีกคร้ัง ใชเ้ทปกระดาษกาวปิดดา้นบนทั้งสองฝ่ัง เพื่อควบคุมแนวระยะ
ให้สวยงาม ส าหรับพื้นผวิชนิดอื่น เช่น เหลก็, กระจก หรือเซรามิค ควร
ติดต่อบริษทั ร็อคแมค็ เพื่อแนะน ารองพื้นที่เหมาะสม  
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วสัดุรองรอยต่อ 
รอยต่อที่เคลื่อนตวัได ้ จ  าเป็นตอ้งติดตั้งวสัดุคัน่รอยต่อ เพื่อควบคุม
ความกวา้งและหนา และให้การเคลื่อนตวัเป็นไปใน 2 ทิศทาง การ
ติดตั้งวสัดุคัน่รอยต่อชนิดโพลีเอธิลนีโฟม ให้ใชข้นาดที่ใหญ่กวา่
ร่องรอยต่อประมาณ 20-25% ระวงัอย่าท าให้โฟมเสียฉีกขาด  
 

วธิีการผสม 
ผสมวสัดุทั้ง 2 ส่วนซ่ึงบรรจุในกระป๋องทั้ง 2 ส่วนแลว้ ใชส้วา่นไฟฟ้า
ผสม(400-500rpm) ผสมให้เขา้กนั 4-6 นาที สังเกตวา่สีและเน้ือวสัดุ
คลุกเคลา้เขา้กนัดี ห้ามใชมื้อกวน และอย่าแบ่งผสม 

  

การตดิตั้ง 
แนวราบ (Pour Grade): 
 เทวสัดุไปตามแนวรอยต่อ ปล่อยให้วสัดุไหลตวัเตม็ร่อง
รอยตอ่ ตกแต่งรอยต่อดว้ยเกรียง หรือชอ้น(ตอ้งมีน ้ าสบู่ เพื่อป้องกนั
การติดของวสัดุกบัเกรียง) รอให้แห้ง 24 ชัว่โมง 

แนวดิ่ง (Gun Grade): 
 ใส่วสัดุยาแนวในปืนยิง ให้ยิงยาแนวโดยเก็บจากดา้นล่าง
ขึ้นดา้นบน ตกแต่งผวิดว้ยเกรียง หรือชอ้น ดึงเทปที่ติดออกทนัทอีย่ารอ
ให้แห้ง 
 

การบ่ม 
วสัดุบ่มตวัเองดว้ยความช้ืนในอากาศท าการป้องกนัตวัวสัดุยาแนวจาก
น ้ าและความช้ืนโดยใชพ้ลาสติกคลุมเพื่อป้องกนั ทิ้งไวป้ระมาณ 7 วนั
ก่อนการเปิดใชง้าน 
 

การท าความสะอาด 

ท าความสะอาดทนัทีดว้ยอะซีโตน หรือทินเนอร์ วสัดุที่แห้งแลว้ให้ขดู
ออกดว้ยแปรงลวดหรือเหลก็แหลม 

 

ข้อจ ากดัในการใช้งาน 
 ไม่สามรถใชก้บัรอยต่อบริเวณเหนือหัว 
 ไม่สามารถติดตั้งบนผวิรอยต่อที่มีความช้ืน 
 ไม่สามารถใชก้บัถนนที่เป็นยางมะตอยได ้

 

ขนาดบรรจุ 
แบบ Gun Grade บรรจุ 2.5 ลิตร 
แบบ Pour Grade บรรจุ 4.5 ลิตร 

 

วธิีเกบ็รักษา 
เก็บรักษาไวใ้นที่ร่ม ไม่มีแดดหรือความร้อนสูง และความช้ืน ควรเก็บ
รักษาไวท้ี่อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส  

 

อายุการเกบ็รักษา 
12 เดือนในกรณีที่ยงัไม่ไดเ้ปิดใชแ้ละเก็บอย่างถูกวธีิ 
 

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 

http://www.rockmax.net/

