ROCKMAX FLEXIBOARD

กระดาษชานอ้ อยชุบนา้ มัน สาหรับคัน่ รอยต่ อคอนกรีต (Joint Filler)
ข้ อมูลเบื้องต้น

ข้ อมูลทางเทคนิค

Rockmax Flexiboard คือวัสดุคนั่ รอยต่อ (Joint Filler) สำหรับขยำยตัว
ของคอนกรี ต (Expansion Joint) ซึ่งผลิตมำจำกไฟเบอร์ไม้ของชำน
อ้อย และผ่ำนกำรอัดด้วยควำมดันสู ง และชุบน้ ำมันบิทูเมนเข้มข้น
(35%) วัสดุมิได้ผำ่ นกระบวนกำรรี ด (NON-Extrusion) จุดประสงค์เพื่อ
นำมำใช้คนั่ รอยต่อถนนคอนกรี ต ก่อนที่จะยำแนวด้วยยำหยอดร้อน
หรื อวัสดุยำแนวชนิดอื่นๆ มีคุณสมบัติดำ้ นกำรทนทำนต่อควำมชื้ น
หรื อ สำรเคมี มีควำมยืดหยุน่ และคืนตัวมำกกว่ำ 70% หลังจำกผ่ำนกำร
รับแรง วัสดุผำ่ นกำรทดสอบจำกมำตรฐำนกรมทำงหลวง, ASTM และ
AASHTO

ลักษณะ :

มาตรฐาน
มำตรฐำนกรมทำงหลวง
ASTM
AASHTO
มอก.

1751-99
M213-01
1041-2534

ลักษณะการใช้ งาน









ควำมหนำแน่น (สภำพแห้ง):

ไฟเบอร์ ไม้ผำ่ นกำรอัดและชุบ
น้ ำมันบิทูเมนเข้มข้น
ไม่นอ้ ยกว่ำ 304 กิโลกรัม ต่อลูกบำศก์
เมตร
ไม่นอ้ ยกว่ำ 70%

กำรคืนรู ป:
กำรรับแรงอัด (ที่ 50%)
ควำมหนำ น้อยกว่ำ 12.5 มม.:
ระยะ 0.69-8.62 นิวตัน/มม2
ควำมหนำ 12.5 มม. ขึ้นไป:
ระยะ 0.69-5.17 นิวตัน/มม2
น้ ำหนักที่สูญเสี ยเนื่องจำกกำรอัด: ไม่เกิน 3%
กำรปลิ้น:
ไม่เกิน 6.4 มิลลิเมตร
กำรดูดซึมน้ ำ
10 มม :
ไม่เกิน 20% โดยปริ มำตร
20, 25มม:
ไม่เกิน 15% โดยปริ มำตร
ปริ มำณแอสฟัสต์:
ไม่นอ้ ยกว่ำ 35%
กำรทนทำนต่ออุณหภูมิ:
-10 ถึง +75 องศำเซลเซียส
ควำมหนำ:
10, 20, 25 มิลลิเมตร
ขนำดแผ่น (กว้ำง x ยำว):
4 ฟุต x 7 ฟุต

มีควำมยืดหยุน่ ตัวได้ดี
มีอตั รำกำรคืนตัวมำกกว่ำ 70%
ทนทำนต่ออุณหภูมิสูง วัสดุจะไม่ละลำยหรื ออ่อน ในสภำพ
อุณหภูมิสูง (ร้อน)
ทนทำนต่อกำรรับน้ ำหนัก โดยควำมหนำแน่นไม่เปลี่ยนแปลง
ติดตั้งและตัดได้ง่ำย โดยใช้เลื่อยหรื อเลื่อยไฟฟ้ำ
ไม่อมน้ ำ หรื อ ดูดซับน้ ำ หรื อ ควำมชื้ น
มีอตั รำส่ วนน้ ำมันบิทูเมนเข้มข้นที่ 35%
ไม่ระคำยเคืองง่ำยต่อกำรสัมผัส

การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวรอยต่อคอนกรี ตที่จะทำกำรติดตั้ง ต้องสะอำด ไม่มีครำบน้ ำมัน
จำรบี น้ ำมันทำแบบ เศษปูน เศษหิ น น้ ำยำบ่ม หรื อสิ่ งสกปรกอื่นๆ
จำเป็ นต้องทำควำมสะอำด ตัดแผ่นตัวอย่ำงตำมขนำดที่ตอ้ งกำร แนะนำ
ให้ติดตั้งวัสดุจนถึงระดับผิวคอนกรี ต เตรี ยมอุปกรณ์เสริ มต่ำงๆ เช่น
เหล็ก Dowel เจำะรู ให้เรี ยบร้อย

วิธีการใช้ งาน
ติดตั้งวัสดุให้แนบกับผิวหน้ำคอนกรี ต พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ (ถ้ำมี)
เช่น เหล็ก Dowel ติดตั้งเรี ยบร้อยแล้ว จึงเทคอนกรี ต ระวังกำรเท
คอนกรี ตไม่ให้กระแทกวัสดุ
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ROCKMAX FLEXIBOARD

กระดาษชานอ้ อยชุบนา้ มัน สาหรับคัน่ รอยต่ อคอนกรีต (Joint Filler)
แบบรายละเอียดทัว่ ไป

ขนาดแผ่น
4 ฟุต x 7 ฟุต

การเก็บรักษา
12 เดือนในกรณี ที่เก็บอย่ำงถูกวิธี

ข้ อควรระวัง
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกำยให้รัดกุมขณะปฏิบตั ิงำน
อุปกรณ์ควำมปลอดภัยควรเตรี ยมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิ รภัย แว่นตำ
นิรภัย ถุงมือ รองเท้ำนิรภัย และอื่นๆ ในกรณี ที่เข้ำตำให้ลำ้ งน้ ำสะอำด
ให้มำกที่สุดแล้วรี บพบแพทย์

ข้ อมูลการติดต่อ
บริษทั ร็อคแมค จากัด
โทร : 0-2864-8658
แฟกซ์ : 0-2418-4327
อีเมล์ : rockmaxth@gmail.com
เว็บไซต์ : www.rockmax.net
ข้อมูลที่ระบุในเอกสำรนี้ และข้อมูลทำงเทคนิค และข้อมูลวิธีกำรใช้งำน และข้อเสนอแนะใดๆ เป็ นข้อมูลที่ให้โดยอ้ำงอิงจำกควำมรู ้กำรศึกษำ
และประสบกำรณ์ปัจจุบนั ของผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ของ Rockmax โดยจะต้องมีกำรใช้งำนอย่ำงเหมำะสมจัดเก็บอย่ำงเหมำะสม ขนย้ำยถูกวิธี
และใช้งำนภำยใต้สภำวะอำกำศปกติตำมคำแนะนำของ Rockmax ซึ่ งในกำรใช้งำนจริ งอำจมีควำมแตกต่ำงของวัสดุ พื้นผิวอุณหภูมิ ควำม
ดัน ควำมชื้นสัมพัทธ์ และองค์ประกอบอื่น และสภำพแวดล้อมจริ งที่หน้ำงำน ทำง Rockmax จึงไม่สำมำรถรับรอง และรั บประกัน
ประสิ ทธิ ภำพใดๆ ทั้งสิ้ น หรื อควำมเหมำะสมในกำรใช้งำนให้ตรงตำมวัตถุประสงค์บำงประกำรได้ และจะไม่มีกำรรับผิดชอบในทำงกฎหมำย
ใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้น้ ี หรื อจำกคำแนะนำที่ให้ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หรื อจำกกำรให้คำปรึ กษำใดๆ ผูใ้ ช้งำนผลิตภัณฑ์น้ ี จะต้องทำกำร
ทดสอบควำมเหมำะสมในกำรนำไปใช้งำนตำมวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Rockmax ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล และคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ กำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ของ Rockmax จะต้องไม่เป็ นกำรละเมิดลิขสิ ทธิ์ ของบุคคลที่ สำม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่
ภำยใต้เงื่อนไขกำรขำย และกำรจัดส่ งของ Rockmax ฉบับล่ำสุ ด ผูใ้ ช้งำนจะต้องอ้ำงถึงข้อมูลทำงด้ำนเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกีย่ วข้อง
ฉบับล่ำสุ ด ซึ่ ง Rockmax จะส่ งเอกสำรข้อมูลผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวตำมที่ผใู ้ ช้งำนร้องขอ

สินค้าสาหรับผู้เชี่ยวชาญเท่ านั้น
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