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ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax Nex คือผงปูนฟลอฮาร์ดส าหรับขดัพื้นแกร่ง ชนิดไม่มีผง
โลหะผสมอยู่ ในผงปูนฟลอฮาร์ดมีส่วนประกอบของวสัดุหยาบ หรือ
มวลหยาบที่มีความแขง็ ในการเพิ่มความแกร่งให้กบัผวิหน้า เม่ือติดตั้ง
เรียบร้อย จะทนทานต่อการเสียดสี และขีดข่วน มีหลายสีให้เลือก เช่น 
เทา เขียว แดง เหลือง เป็นตน้ 
 

ลกัษณะการใช้งาน 
 ลานจอดรถ 
 พื้นโกดงัเก็บของ 
 โรงเก็บรถ 
 ห้องเคร่ืองกล และไฟฟ้า 
 ห้องควบคุมต่างๆ 
 ห้องต่างๆ ที่ตอ้งการความแกร่งที่ผวิ 

 

คุณสมบัติ 
 ทนทานต่อแรงขีดข่วน และเสียดสี 
 ทนต่อแรงกระแทก 
 ป้องกนัฝุ่ น ไม่มีผงโลหะ ไม่เกิดสนิม จากผวิหน้าคอนกรีต 
 ติดตั้งง่าย 
 มีใชแ้พร่หลาย 
 ราคาย่อมเยา เทยีบกบัการทาสีอีพอ็กซ่ี 

 

ข้อมูลทางเทคนิค 
สี :    เทา เขียว แดง ครีม ด  า 
รูปแบบ :    ผงปูน 
ค่าความถ่วงจ าเพาะ :   1.4-1.5 
ค่า MOH (ส่วนขยาย) :   6-8 
 
อัตราการใช้งาน (ยกตามความทนทาน) 
      ทัว่ไป     : 4-5 กิโลเมตร/ตารางเมตร 
 ใชง้านหนัก   : 6-7 กิโลเมตร/ตารางเมตร 
 

การเตรียมพืน้ผวิ (ตดิตั้งโดยผู้มปีระสบการณ์และผู้เช่ียวชาญ
เท่านั้น) 
คอนกรีตที่จะขดัผวิปูนฟลอฮาร์ดควรมีอตัราส่วนปนูอย่างน้อย 300 
กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร และเป็นคอนกรีตทีไ่ม่มีการลอยน ้ าที่ผวิหน้า 
(Bleeding) 
การแบ่งชั้นของมวลหยาบ (Aggregation) คอนกรีตที่จะท าการขดัปูน
ฟลอฮาร์ดนั้น ตอ้งอยู่ในช่วงพลาสติก (ประมาณ 2-3 ชัว่โมง หลงัจาก

เทคอนกรีต) แต่ยงัไม่แขง็ตวัทั้งหมด พื้นผวิตอ้งไดร้ะดบัที่ตอ้งการ 
คอนกรีตควรมีค่ายุบตวั (Slump) ในช่วง 75-100 มิลลิเมตร 
 

วธิีการใช้งาน 
1. เลือกอตัราการใชท้ี่เหมาะสมกบัพื้นที่ใชง้าน และตาม

จุดประสงคท์ี่ตอ้งการ 
2. โรยผงปูนประมาณ 50% - 70% ของปริมาณที่ตอ้งใช ้รอให้

คอนกรีตดูดซบัผงปูนทั้งหมด จึงท าการขดั (ดว้ยมือหรือ
เคร่ืองตามแต่ขนาดพื้นที)่ 

3. โรงผงปูนที่เหลอื หลงัจากการขดัคร้ังแรก คอนกรีตจะดูด
ซึม และท าการขดัทิศทางเดียวกนัคร้ังแรก 

4. บริเวณรอยต่อ มุมรอยต่อ พื้นชั้น ผนังชั้น ควรขดัดว้ยความ
ระมดัระวงั และสม ่าเสมอ 

5. ท าการบ่มผวิหน้า แบบเดียวกบัผวิคอนกรีต 
 

การท าความสะอาด 
ลา้งอุปกรณ์เคร่ืองมือออกดว้ยน ้ าสะอาด 
 

ขนาดบรรจุ 
25 กิโลกรัม ต่อถุง 
 

วธิีเกบ็รักษา 
เก็บรักษาไวใ้นที่ร่ม ไม่มีแดด ไม่มีความร้อนสูงหรือความช้ืน ควรเก็บ
รักษาไวท้ี่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส 

 

อายุการเกบ็รักษา 
12 เดือนในกรณีที่ยงัไม่เปิดและเก็บอย่างถูกวธีิ 
 

ข้อควรระวงั 
หลีกเลี่ยงการสัมผสักบัวสัดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบตัิงาน 
อุปกรณความปลอดภยัควรเตรียมให้พร้อม ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั แวน่ตา
นิรภยั ถุงมือ รองเทา้นิรภยั และอื่นๆ ในกรณีที่เขา้ตาให้ลา้งน ้ าสะอาด
ให้มากที่สุดแลว้รีบพบแพทย ์
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ข้อมูลการตดิต่อ  
บริษัท ร็อคแมค จ ากัด 
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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