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ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax Grout UW คือ ซีเมนตเ์กร้าทส์าํหรับงานใตน้ํ้ า วสัดุสามารถ
ใชไ้ดท้ั้งแบบเทปกติและแบบใชป๊ั้มแรงดนัสูง ใชใ้นงานซ่อมแซม
คอนกรีตใตผ้วินํ้าหรือเพิ่มความหนาของโครงสร้างคอนกรีตใตน้ํ้ าเพิ่ม
ความทนทาน วสัดุตรงตาม ASTM C1107  
 
ลกัษณะการใช้งาน 
Rockmax Grout UW ใชส้าํหรับงานซ่อมแซม ปรับปรุง โครงสร้าง
คอนกรีตใตน้ํ้ า เช่น ตอม่อ ฝายนํ้าลน้ เข่ือนคอนกรีต ตอม่อสะพาน เสา
คอนกรีตใตน้ํ้ า 
 
คุณสมบัติ 
 วสัดุผลิตออกมาเพือ่ใชง้านใตน้ํ้ าโดตรง 
 ไม่หดตวั 
 ไม่มีส่วนผสมของเหลก็ 
 ใหก้าํลงัอดัเร็ว 
 ค่ารับกาํลงัสูง 
 ไม่เกิดการกดักร่อนจากตวัวสัดุ 
 ไหลตวัไดดี้ 
 สามารถใชง้านกบัป๊ัมแรงดนัได ้
 ใชเ้ทผา่นท่อทรีม่ีได ้ 

 

ข้อมูลทางเทคนิค 
สี   เทาเขม้ 
ชนิดวสัดุ   ซีเมนต ์
ความหนาแน่น (ผสม)  2000 กิโลกรัม/ลูกบาศกเ์มตร  
ค่ารับกาํลงัอดั (ผสมนํ้าอตัรา 20-22%) 
 1 วนั  18-20 นิวตนั/ตารางมิลลิเมตร 
 7 วนั  40-42 นิวตนั/ตารางมิลลิเมตร 

28 วนั  45-50 นิวตนั/ตารางมิลลิเมตร 
ค่าแรงยดึเกาะกบัคอนกรีต 
 28 วนั  >8 นิวตนั/ตารางมิลลิเมตร 
อตัราการขยายตวั  1-3% 
 
ค่าในส่วนการติดตั้ง  
ระยะเวลาการใชง้านท่ี 30ºC 30 นาที  
ระยะเวลาบ่มตวั 30ºC  28 วนั 
อตัราส่วนผสม  20-22% นํ้า 
อตัราการใช ้  1800 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
 

ความหนาตํ่าสุดท่ีเทได ้ 25 มิลลิเมตร 
ความหนามากสุดท่ีเทได ้ 150 มิลลิเมตร 
อุณหภูมิขณะทาํงาน  0ºC ถึง 35ºC 
 
การเตรียมพืน้ผวิ 
พื้นผวิคอนกรีตตอ้งสะอาด ไม่มี ฝุ่ น ผงซีเมนต ์ นํ้ามนั นํ้ายาทาแบบ
หลงเหลืออยู ่ พื้นผวิตอ้งแหง้สนิท ตรวจสอบสภาพพื้นผวิตอ้งไม่มีรอย
แตกร้าว หรือผวิคอนกรีตท่ีหลุดร่อน ทาํการซ่อมแซมพื้นผวิท่ีเสียหาย
ก่อนการทาวสัดุ พื้นผวิเหลก็ตอ้งไม่มีสนิม นํ้ามนัหรือสี 
 
การเตรียมแบบ 
แบบท่ีใชต้อ้งสะอาดและไม่มีรอยร่ัวซึม รอยต่อต่างๆในแบบตอ้งซีลให้
เรียบร้อยเพื่อป้องกนัการร่ัวออกของวสัดุ แบบตอ้งมีความมัน่คง ใช้
นํ้ ายาทาแบบเพื่อง่ายต่อการแกะแบบ ไมแ้บบชนิดพิเศษใหป้รึกษาทาง
บริษทั  
 
การผสม 
ผสมดว้ยเคร่ืองผสมท่ีความเร็วรอบตํ่า (500rpm) มีใบกวนท่ีแขง็แรง 
ทนทาน ตวงนํ้าสะอาดประมาณ 5.25 ลิตร (21%) ตรวจสอบอุณหภูมิ
ของนํ้าประมาณ 15 ถึง 25 องศาเซลเซียส เทวสัดุชา้ๆ ลงในถงัผสมท่ีมี
นํ้าท่ีตวงอยู ่ และทาํการผสมขณะเท ผสมในเวลาประมาณ 3 นาที ไม่
เกิน 4 นาที ตรวจสอบวสัดุจะมีความเขา้กนัไดดี้ทั้งถงัผสม ควรผสมให้
หมดถุง ในกรณีผสมปริมาณมากๆ เคร่ืองมือท่ีใช ้ และวธีิการเทจะ
แตกต่างกนั ควรปรึกษาบริษทั 
 

การเท 
ควรเททนัทีหลงัจากผสมเสร็จ มีระยะเวลาในการเทประมาณ 15 ถึง 30 
นาที ใหเ้ทต่อเน่ืองกนั ตรวจสอบวสัดุจะไหลและเป็นเน้ือเดียวกนั ใน
การเทดว้ยท่อทริมมี ใหป้ลายท่อจุ่มลงในปูนเกร้าทต์ลอด ค่อยเคล่ือน
ท่อข้ึนมาเร่ือยๆ ตรวจอบความหนาต่อการเทแต่ละคร้ัง 
 

การบ่ม 
วสัดุท่ีเทแลว้ตอ้งทาํใหช้ื้นตลอดดว้ยนํ้าสะอาด หรือใชพ้ลาสติดคลุม 
หรือใชน้ํ้ ายาบ่มคอนกรีตได ้
 

การทําความสะอาด 
ทาํความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนัทีดว้ยทินเนอร์ ส่วนวสัดุท่ี
แหง้แลว้ทาํการขดูออก 
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ข้อจํากดั 
 การเทวสัดุในปริมาณมากจะทาํใหเ้กิดความร้อนสูงในตวั

วสัดุจากปฏิกิริยาเคมีใหป้รึกษาทางบริษทั 
 ไม่ควรผสมนํ้าในอตัราส่วนท่ีมากกวา่ท่ีกาํหนด 
 ควรทาํการบ่มอยา่งนอ้ย 3 วนัหลงัจากเท 
 ไม่ควรเท ในขณะท่ีอุณหภูมวสัดุและอุณหภูมิภายนอกสูง

กวา่ 35 องศาเซลเซียส 
 

ขนาดบรรจุ 
25 กิโลกรัมต่อถุง  
 
วธีิเกบ็รักษา 
เกบ็รักษาไวใ้นท่ีร่ม ไม่มีแดด ไม่มีความร้อนสูงหรือความช้ืน ควรเกบ็
รักษาไวท่ี้อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส 

 
อายุการเกบ็รักษา 
12 เดือนในกรณีท่ียงัไม่เปิดและเกบ็อยา่งถูกวธีิ 
 

ข้อควรระวัง 
หลีกเล่ียงการสมัผสักบัวสัดุโดยตรง แต่งกายใหรั้ดกุมขณะปฏิบติังาน 
อุปกรณ์ความปลอดภยัควรเตรียมใหพ้ร้อม ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั แวน่ตา
นิรภยั ถุงมือ รองเทา้นิรภยั อุปกรณ์ป้องกนักล่ิน และอ่ืนๆ ในกรณีท่ีเขา้
ตาใหล้า้งนํ้าสะอาดใหม้ากท่ีสุดแลว้รีบพบแพทย ์
 
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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