ROCKMAX® JOINTSEAL
วัสดุยาแนวรอยต่ อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้ อน (ตามมาตรฐาน มอก.479-2541)
ข้ อมูลเบือ้ งต้น

อัตราการใช้ งาน

Rockmax Jointseal คือ ยางหยอดร่ องรอยต่อถนนคอนกรี ต ผลิตมา
จากยางมะตอย และสารผสมเพิ่มชนิ ดพิเศษเพื่อเพิ่มความทนทานใน
การใช้งาน ทนความร้อนและอุณหภูมิสูง การยึดเกาะดีเยีย่ มใช้ในการยา
แนวร่ องถนนคอนกรี ต

ลักษณะการใช้ งาน






ยาแนวถนนคอนกรี ต
ยาแนวคอนกรี ตในงานเขื่อน
ยาแนวพื้นคอนกรี ต
ยาแนวพื้นโรงงานอุตสาหกรรม
ซ่อมแซมผิวคอนกรี ตถนน

คุณสมบัติ






มีค่าความยืดหยุ่นตัวดี
ทนทานกับอุณหภูมิที่สูงได้ดี
ทนความร้อนและการเสี ยดสี
ยึดเกาะดีไม่หลุดล่อน
ทนน้ าขัง

ข้ อมูลทางเทคนิค
ความถ่วงจาเพาะ
1.31
อุณหภูมิวาบไฟ
>250 องศาเซลเซี ยส
อุณหภูมิปลอดภัย
>175 องศาเซลเซี ยส
จุดไหลเท
140 ถึง 150 องศาเซลเซี ยส
เพนิ เทรชัน
50
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส น้ าหนักกด 150 กรัม ในเวลา 5 วินาที
การไหล
0.0 มิลิเมตร
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส ทามุม 75 องศา
การยึดเหนี่ ยว
ผ่าน
ไม่เกิดรอยแตกร้าวหรื อการแยกตัว ลึกเกิน 6.4 มิลลิเมตร

การเตรียมพืน้ ผิว
ทาความสะอาดรอยต่อให้ดี ไม่มีฝนุ่ ผง ดิน ปนเปื้ อน นาตัววัสดุใส่ ลง
ในหม้อต้ม ไม่จาเป็ นต้องแกะพลาสติกหุ ้มออก ควบคุมอุณหภูมนิ ้ ามัน
ที่ตม้ ไม่ให้เกิน 240 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิวสั ดุไม่เกิน 170 องศา
เซลเซียส สังเกตวัสดุจะหนื ดคล้ายเจลลี่

วิธีการใช้ งาน
เทยางหยอดลงบนร่ องแนว ภายในเวลา 2-3 ชัว่ โมง ทิง้ ไว้ประมาณ 4-5
ชัว่ โมงก่อนเปิ ดจราจร
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การทาความสะอาด
ทาความสะอาดเครื่ องมือและอุปกรณ์ทนั ทีดว้ ยน้ ามันก๊าด

ข้ อจากัด
ห้ามใช้ยาแนวแนวตั้ง
 อย่าเติมน้ าขณะต้ม


ขนาดบรรจุ
15 กิโลกรัม ต่อกล่อง

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

อายุการเก็บรักษา
12 เดือนในกรณี ที่เก็บอย่างถูกวิธี

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

ข้ อมูลการติดต่อ
บริ ษทั ร็ อคแมค จากัด
โทร : 0-2864-8658
แฟกซ์ : 0-2418-4327
อีเมล์ : rockmaxth@gmail.com
เว็บไซต์ : www.rockmax.net

ROCKMAX® JOINTSEAL
วัสดุยาแนวรอยต่ อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้ อน (ตามมาตรฐาน มอก.479-2541)
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 พืน้ ผิวอุณหภูมิ 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

สิ นค้ าสาหรั บผู้เชี่ยวชาญเท่ านั้น
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