ROCKMAX PROOF H2

ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์ ชนิดยืดหยุ่น
ข้ อมูลเบือ้ งต้น

การเตรียมพืน้ ผิว

Rockmax Proof H2 คือระบบกันซึมชนิ ดซีเมนต์ สองส่ วนผสม
ประกอบด้วยส่ วนที่เป็ นผงซีเมนต์และส่ วนที่เป็ นน้ ายาโพลีเมอร์ ทา
หน้าที่เป็ นวัสดุกนั ซึมสาหรับงานก่อสร้างทัว่ ๆไป
ตัววัสดุมีความ
ยืดหยุ่นและยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี ใช้แพร่ หลายในงานก่อสร้างอาคาร
สู ง บ้าน และโรงงาน

พื้นผิวที่พร้อมจะทาระบบกันซึมต้องสะอาด พื้นผิวปราศจาก ฝุ่ น ผง
ซีเมนต์ น้ ามัน น้ ายาทาแบบ ทาการทาความสะอาดด้วยน้ า และ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผิวคอนกรี ต ต้องไม่มีรูโพรงหรื อรอยร้าว
ใดๆ ถ้ามีตอ้ งทาการแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีก่อนการติดตั้งระบบกันซึม
กรณี ที่ติดตั้งบนพื้นผิวพิเศษ เช่นอิฐมวลเบา จาเป็ นต้องทาการทดสอบ
การยึดเกาะระหว่างระบบกันซึมกับพื้นผิวเพื่อให้แน่ ใจว่าสามารถยึด
เกาะกันได้ ทาการพรมน้ าบนพื้นผิวให้ชุ่มก่อนการทากันซึมประมาณ 1
ถึง 2 ชัว่ โมง

ลักษณะการใช้ งาน








ระบบกันซึมห้องน้ า
ระบบกันซึมภายในห้องครัว
ระบบกันซึมสระว่ายน้ า
ระบบกันซึมบ่อน้ าและน้ าพุ
ระบบกันซึมพื้นที่ส่วนเปี ยก
ระบบกันซึมถังเก็บน้ า
ระบบกันซึมผนังใต้ดิน

คุณสมบัติ








มีความยืดหยุ่นเพื่อปิ ดทับรอยร้าว
ยึดเกาะดีเยี่ยม
ติดตั้งได้แม้พ้นื ผิวมีความชื้น
รวดเร็ วในการทางาน
ปูกระเบื้องทับได้
ติดตั้งบนผนังก่ออิฐได้
ติดตั้งได้แม้พ้นื ผิวขรุ ขระ

ข้ อมูลทางเทคนิค
สี
ชนิ ดวัสดุ
อัตราส่ วนผสม
ค่าการยืดตัวเมื่อขาด
ค่ารับกาลังอัดที่ 28 วัน
ค่ารับแรงดึงที่ 28 วัน
ค่ากาลังยึดเกาะที่ 28 วัน
ระยะเวลาทางานที่ 30ºC
ระยะเวลาทารอบสองที่ 30ºC
บ่มตัวที่ 30ºC
อุณหภูมิขณะทางาน
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เทาเข้ม
ซีเมนต์กบั โพลีเมอร์
4 : 1 (โดยน้ าหนัก)
>50%
30-35 นิ วตันต่อตาราง มม.
3.00 นิ วตันต่อตาราง มม.
1.5-2.0 นิ วตันต่อตาราง มม.
30 ถึง 45 นาที
2 ถึง 3 ชัว่ โมง
72 ชัว่ โมง
+5ºC ถึง +45ºC

วิธีการผสม
ทาการตรวจสอบเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ผสม มีความพร้อมที่จะ
ใช้งาน เครื่ องผสมต้องเป็ นสว่านผสมที่มีอตั ราความเร็ วรอบประมาณ
400-500 rpm ใบกวนต้องเป็ นใบกวนสาหรับผสมซีเมนต์เท่านั้น ทาการ
เทส่ วนที่เป็ นผงซีเมนต์ลงในถังที่มีส่วนของน้ ายาโพลีเมอร์ ทาการผสม
ด้วยเครื่ องผสมเป็ นเวลา 3 นาที ตรวจสอบเนื้ อวัสดุเข้ากันได้ดี

ปริมาณการใช้ งาน
อัตราการใช้งาน
1.0 ถึง 1.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อเทีย่ ว
จานวนครั้งในการทา 2 เทีย่ ว

วิธีการใช้ งาน
ใช้แปรงพลาสติกในการทา โดยทาลงบนพื้นผิวที่เตรี ยมไว้ ทาให้ได้
ความหนาประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ต่อครั้ง ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ถึง 4
ชัว่ โมง ทาการทาซ้ าอีกครั้ง โดยมีทิศทางสลับกับครั้งแรก ทิ้งให้แห้ง 2
ถึง 4 ชัว่ โมง ก่อนทาการบ่ม อัตราการใช้ 1.00 – 1.20 กก./ตารางเมตร/
ชั้น

ROCKMAX PROOF H2

ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์ ชนิดยืดหยุ่น
การบ่ ม
ทาการบ่มโดยใช้น้ าสะอาดพ่นให้ทวั่ บริ เวณทากันซึม โดยฉี ดน้ า 3 ครั้ง
ต่อวันเป็ นเวลา 3 วัน
ข้ อจากัด
 ใช้เครื่ องผสมในการผสมเท่านั้น
 ห้ามผสมน้ าเพิ่ม
ขนาดบรรจุ
25 กิโลกรัม
ส่ วน A: 20 กิโลกรัม และส่ วน B: 5 กิโลกรัม
วิธีเก็บรั กษา
เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสู ง หรื อความชื้น ควรเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส
อายุการเก็บรั กษา
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 อมูลการติดต่ อ
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

สิ นค้ าสาหรั บผู้เชียยวชาเเท่ านั้น

Rev 1 : Dec 2015

