ROCKMAX WATERBARS

แผ่ นกันนา้ พีวีซี
ข้ อมูลเบือ้ งต้น

รูปแบบแผ่นกันนา้ สาหรับผนัง

Rockmax Waterbars คือแผ่นกันน้ าชนิ ดพีวซี ี ใช้ประกอบในงาน
รอยต่อโครงสร้างคอนกรี ต ทั้งรอยที่เคลือ่ นตัวได้และรอยต่อที่เคลื่อน
ตัวไม่ได้ ผลิตมาจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสู ง ผ่านการทดสอบตาม
มาตรฐาน : CRD-C572 and ASTM D412, ASTM D2240, ASTM
D792, ASTM D624, ASTM D746, ASTM D1149, ASTM D570.

Vpvc Type

ลักษณะการใช้ งาน
รอยต่อคอนกรี ตที่เคลื่อนตัวได้

Vpvc 150

Width
(mm)
150

Thickness
(mm)
2.5 – 4.0

Vpvc 200
Vpvc 250

200
250

3.0 – 7.0
4.0 – 8.5

Thickness
(mm)
3.0 – 4.0

Model

Opvc Type

รอยต่อคอนกรี ตที่เคลื่อนตัวไม่ได้
รอยต่อภายในถังเก็บน้ าและถังบาบัดน้ าเสี ย
รอยต่อคอนกรี ตในงานก่อสร้างอุโมงค์

Opvc 150

Width
(mm)
150

รอยต่อคอนกรี ตในงานก่อสร้างใต้ดิน

Opvc 200

200

3.5 – 7.0

Opvc 250

250

4.5 – 8.5

รอยต่อคอนกรี ตผนังกันดินและเข็มพืดคอนกรี ต
รอยต่อคอนกรี ตในงานเขื่อน
รอยต่อคอนกรี ตในงานท่อระบายน้ า

คุณสมบัติ
ทนแรงดันน้ าได้สูง

Model

วิธีการใช้ งาน
เตรี ยมอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อให้พร้อม ติดตั้งแผ่นกันน้ าไว้บริ เวณ
กึ่งกลางของรอยต่อคอนกรี ต ทาการยึดตัวแผ่นกันน้ าเข้าไว้กบั เหล็ก
เสริ ม ในกรณี ตอ้ งมีการเชื่อมต่อหรื อทางแยก ต้องทาการเชื่อมแผ่นกัน
น้ าโดยใช้ความร้อน (ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางบริ ษทั )

ใช้ได้กบั ถังเก็บน้ าดี
ทนกรดและด่าง
ใช้ได้กบั รอยต่อที่เคลือ่ นตัว
มีความยืดหยุ่นในตัว
มีตาไก่ทองเหลืองเพื่อหิ้ วตัว
ผลิตตามรู ปแบบที่ตอ้ งการได้

ข้ อมูลทางเทคนิค
สี :
น้ าเงิน
ชนิ ดวัสดุ :
โพลีไวนิ่ ว คลอไรด์
ค่าความถ่วงจาเพาะ :
>1.30
ค่าความแข็ง shore A :
75 ± 5
ค่ากาลังรับแรงดึง :
>145 kg/cm2
ค่าการยึดตัวเมื่อขาด :
>325%
ค่าการรับแรงบิด :
45 kg/cm2
ค่ากาลังรับแรงฉีก :
60 kg/cm
การตายตัวที่ 70°C ที่ 22 ชม : <70%
การทาปฏิกิริยากับด่าง
การเปลี่ยนแปลงน้ าหนัก :
+0.15%/-0.10%
การเปลี่ยนแปลงความแข็ง :
±5 จุด
อัตราการซึมผ่านของน้ า :
<0.5
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การทาความสะอาด
ให้ทาความสะอาดอุปกรณ์ทนั ที
ข้ อจากัด
วางแผนจุดเชื่อมต่อก่อนการติดตั้ง
เทคอนกรี ตด้วยความระมัดระวัง
จี้คอนกรี ตด้วยความระมัดระวัง
เก็บเครื่ องเชื่อมให้พน้ จากสารติดไฟ

ROCKMAX WATERBARS

แผ่ นกันนา้ พีวีซี
ขนาดบรรจุ
15 หรื อ 20 เมตร ต่อม้วน

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

อายุการเก็บรักษา
24 เดือนในกรณี ที่เก็บอย่างถูกวิธี

ข้ อควรระวัง
Rockmax Waterbars เป็ นวัสดุที่ไม่มีสารพิษสู งผสมอยู่แต่ผใู ้ ช้หรื อผู ้
ติดตั้งควรใช้งานด้วยความระมัดระวังและสวมเครื่ องแต่งกายที่รัดกุม
และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านความปลอดภัย

ข้ อมูลการติดต่อ
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 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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