ROCKMAX® PU100

วัสดุหยุดนา้ รั่วซึมชนิดโพลียูรีเทน
ข้ อมูลเบือ้ งต้น
Rockmax PU100 คือวัสดุที่ใช้ในการอุดน้ ารั่วที่เกิดขึ้นในผนัง พื้น
หรื อโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ตัววัสดุทามาจากโพลียรู ี เทน ชนิ ด
หนึ่ งส่ วนผสม ทางานร่ วมกับปั๊ มแรงดันสู งเพื่ออัดฉี ดเข้าไปในรอยร้าว
ที่เกิดน้ ารั่ว หลักการทางานโดยตัววัสดุโพลียูรีเทนจะขยายตัวทันทีเมื่อ
สัมผัสกับน้ าและจะขยายตัวประมาณ 20 เท่า ไปปิ ดกั้นทางเดินน้ าผ่าน
ตามรอยรั่ว

ลักษณะการใช้ งาน








หยุดน้ ารั่วในโครงสร้างคอนกรี ต
หยุดน้ ารั่วบริ เวณรอยต่อ
หยุดน้ ารั่วบริ เวณรอยต่อที่เคลื่อนตัวได้
หยุดน้ ารั่วงานก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน
หยุดน้ ารั่วงานก่อสร้างใต้ดิน
หยุดน้ ารั่วงานเขือ่ น อ่างเก็บน้ า ถังน้ า
หยุดน้ ารั่วกาแพงกันดิน เข็มพืดคอนกรี ต

การเซ็ตตัวเริ่ มต้น
ระยะเวลาเจล

15-30 วินาที
60-70 วินาที

ค่ าทางฟิ สิ กส์ หลังจากเตตัว (ที่ปริมาณตัวเร่ ง 10% )
ลักษณะ
โฟมสี เหลือง
อัตราการขยายตัว
3000-4000%
ค่ารับแรงดึง
2 นิ วตันต่อตาราง มม.
ค่าการยืดเมื่อขาด
ประมาณ 20 – 40%
ละลายน้ า
ไม่ละลาย
ใช้ในถังเก็บน้ าดี
ผ่าน
อุณหภูมิการติดตั้ง
+5°C ถึง 40° องศาเซลเซี ยส

การเตรียมพืน้ ผิว
ทาความสะอาดผิวและรอยร้าวให้สะอาดและไม่มีคราบฝุ่น ผง น้ ามัน
หรื อ เศษปูนจับอยู่ ยาแนวเก่าให้ทาการรื้ อทิ้งจนถึงผิวคอนกรี ตก่อน
การยิงโฟม

คุณสมบัติ







ขยายตัวได้กว่า 20 เท่า
สามารถใช้งานกับถังน้ าดีได้
ความหนื ดต่า
สามารถไหลตัวไปได้ลกึ
ยึดเกาะดีเยี่ยม
สามารถปรับอัตราการทาปฏิกิริยาได้

ข้ อมูลทางเทคนิค
วัสดุตัวเนือ้ โฟม
ลักษณะ
ปริ มาณของแข็ง
ความหนาแน่น
ความหนื ด
จุดวาบไฟ
ตัวเร่ งปฏิกิริยา
ลักษณะ
ปริ มาณของแข็ง
ความหนาแน่น
ความหนื ด
จุดวาบไฟ
เมื่อผสม โฟมกับตัวเร่ ง
ความหนาแน่น
ความหนื ด
ปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ (ที่ 30°C)
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ของเหลวสี เหลืองเข้ม
100%
1.10 กรัมต่อมิลลิลิตร
140 – 160 mPa.s
180 องศาเซลเซี ยส
ของเหลวใส
100%
0.95 กรัมต่อมิลลิลิตร
20 - 40 mPa.s
170 องศาเซลเซี ยส
1.1 กรัมต่อมิลลิลิตร
200 – 220 mPa.s

วิธีการใช้ งาน
เจาะรู เฉี ยงเป็ นมุม 45 องศา ตามแนวรอยรั่วของน้ า โดยเจาะหนา
ประมาณครึ่ งหนึ่ งของความหนาตัวผนังหรื อพื้น ระยะห่ างระหว่าง
รู เจาะจะมีต้ งั แต่ 150 – 500 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กบั ความกว้างของรอยร้าว
ติดตั้ง packer บริ เวณแนวรู เจาะ ใช้ไขควงไขให้แน่ น ทั้งนี้ ขนาดและ
ความยาว packer ขึ้นอยูก่ บั ความหนาและสภาพหน้างาน สังเกตดูวา่ ที่
packer ต้องมีน้ ารั่วซึมไหลผ่านออกมา นั่นแสดงว่าเจาะตรงรอยรั่วที่
เกิดขึ้น
ทาการผสมตัวเร่ งปฏิกิริยา (ส่ วน B) กับ โพลียรู ี เทน (ส่ วน A) คนให้เข้า
กัน ปริ มาณที่ใช้ข้ นึ อยูก่ บั ความชานาญของช่างหรื อประมาณ 10% โดย
น้ าหนักเมื่อเทียบกับส่ วน A เทส่ วนที่ผสมแล้วลงในเครื่ องยิงโฟม

แสดงวิธีการเจาะรู

ROCKMAX® PU100

วัสดุหยุดนา้ รั่วซึมชนิดโพลียูรีเทน
ข้ อควรระวัง
วิธีการติดตั้ง packer

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบตั ิงาน
อุปกรณความปลอดภัยควรเตรี ยมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิ รภัย แว่นตา
นิ รภัย ถุงมือ รองเท้านิ รภัย และอื่นๆ ในกรณี ที่เข้าตาให้ลา้ งน้ าสะอาด
ให้มากที่สุดแล้วรี บพบแพทย์

ข้ อมูลการติดต่อ
แสดงการอัดโฟม

ทาการยิงโฟมจากด้านล่าง packer ขึ้นด้านบน โดยทาการยิงจนครบทุก
packer แล้วทาการยิงซ้ าอีกที ตรวจสอบว่าน้ ารั่ว หยุด หลังจากนั้นทา
การลอกตัวโฟมส่ วนเกินออกให้หมด

บริ ษัท ร็ อคแมค จากัด
โทร : 0-2864-8658
แฟกซ์ : 0-2418-4327
อีเมล์ : rockmaxth@gmail.com
เว็บไซต์ : www.rockmax.net
ข้อมูลที่ ระบุ ในเอกสารนี้ และข้อมูลทางเทคนิ ค และข้อมูลวิ ธีการใช้งาน และข้อเสนอแนะใดๆ เป็ นข้อมูลที่ ให้โดยอ้างอิ งจากความรู ้การศึ กษา
และประสบการณ์ปัจจุบนั ของผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ ของ Rockmax โดยจะต้องมี การใช้งานอย่างเหมาะสมจัดเก็บอย่างเหมาะสม ขนย้ายถูกวิ ธี
และใช้งานภายใต้สภาวะอากาศปกติ ตามคาแนะนาของ Rockmax ซึ่ งในการใช้งานจริ งอาจมี ความแตกต่ างของวัสดุ พื้นผิวอุณหภูมิ ความ
ดัน ความชื้ นสัมพัทธ์ และองค์ประกอบอื่น และสภาพแวดล้อมจริ งที่ หน้างาน ทาง Rockmax จึ งไม่ สามารถรับรอง และรับประกัน
ประสิ ทธิ ภาพใดๆ ทั้งสิ้ น หรื อความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้ และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมาย
ใดๆ ต่ อข้อมูลที่ ได้ให้ไว้น้ ี หรื อจากคาแนะนาที่ ให้ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อจากการให้คาปรึ กษาใดๆ ผูใ้ ช้งานผลิ ตภัณฑ์น้ ี จะต้องทาการ
ทดสอบความเหมาะสมในการนาไปใช้งานตามวัตถุ ประสงค์ อี กทั้ง Rockmax ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงข้อมูล และคุณสมบัติของ
ผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ การใช้งานผลิ ตภัณฑ์ของ Rockmax จะต้องไม่ เป็ นการละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ของบุ คคลที่ สาม คาสัง่ ซื้ อทั้งหมดอยู่
ภายใต้เงื่อนไขการขาย และการจัดส่ งของ Rockmax ฉบับล่ าสุ ด ผูใ้ ช้งานจะต้องอ้างถึ งข้อมูลทางด้านเทคนิ คของผลิ ตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ฉบับล่าสุ ด ซึ่ ง Rockmax จะส่ งเอกสารข้อมูลผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่าวตามที่ ผใู ้ ช้งานร้องขอ

การทาความสะอาด
ล้างเครื่ องมือ และเครื่ องยิงโฟมด้วยสารละลายทินเนอร์

ข้ อจากัด




ช่างผูม้ ีประสบการณ์เท่านั้นที่สามารถใช้วสั ดุชนิ ดนี้
อย่าใช้งานขณะอยู่ใกล้สารติดไฟ.
อย่าสัมผัสวัสดุโดยตรง

ขนาดบรรจุ
22 กิโลกรัม
ส่ วน A: 20 กิโลกรัม และส่ วน B: 2 กิโลกรัม

วิธีเก็บรักษา
เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสู ง หรื อความชื้น ควรเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส

อายุการเก็บรักษา
12 เดือนในกรณี ที่เก็บอย่างถูกวิธี
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สิ นค้ าสาหรั บผู้เชี่ยวชาเเท่ านั้น

