ROCKMAX® CRYSTALSEAL

ระบบกันซึมชนิดตกผลึก
ข้ อมูลเบื้องต้น

ข้ อมูลทางเทคนิค

Rockmax Crystalseal คือ ระบบกันซึ มชนิ ดตกผลึกในเนื้ อคอนกรี ตมี
ส่วนประกอบด้วย ทรายซิลิกา้ ผงปูนซีเมนต์ และสารเคมีที่ทาให้
เกิดปฏิกิริยาการตกผลึก โดยตัวสารเคมีจะทาปฏิกิริยากับอนุภาคเคมีใน
คอนกรี ต ทาให้คอนกรี ตมีรูพรุ นน้อยลง และทึบน้ ามากขึ้น แล้วยัง
สามารถทาหน้าที่ปิดรอยร้าวขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในคอนกรี ตได้ ผลึกที่
เกิดขึ้นจะสามารถเกิดขึ้นซ้ าได้อีกหลายครั้ง และตัวผลึกจะคงอยูใ่ น
คอนกรี ตเสมือนเป็ นส่วนหนึ่ งของคอนกรี ต ใช้ในงานกันซึ มใต้ดินและ
ถังเก็บน้ าเป็ นส่วนใหญ่

ลักษณะ
สี
ความหนาแน่น
ความหนาแน่นเมื่อผสมน้ า
ความต้านทานแรงดันน้ า
ใช้กบั ถังเก็บน้ าดี
ความทน กรด-ด่าง
ระยะเวลาการทางาน (ที่ 30°C)
ระยะเวลาการแห้งตัว (ที่ 30°C)
อุณหภูมิการทางาน

ผงซีเมนต์
เทา
1.25 กิโลกรัมต่อลิตร
2.02 กิโลกรัมต่อลิตร
>70 เมตร
ใช้ได้
pH 3-11
ประมาณ 30 นาที
ประมาณ 90 นาที
+5 ถึง 40 องศาเซลเซียส

การเตรียมพื้นผิว

ผลึกที่เกิดขึ้นในคอนกรี ต

ลักษณะการใช้ งาน









ระบบกันซึมสาหรับถังเก็บน้ า
ระบบกันซึมถังบาบัดน้ าเสี ย
ระบบกันซึมอ่างเก็บน้ า
ระบบกันซึมงานอุโมงค์
ระบบกันซึมท่อระบายน้ า
ระบบกันซึมกาแพงกันดิน
ระบบกันซึมงานใต้ดิน
ระบบกันซึมฐานราก

คุณสมบัติ









ติดตั้งกันซึมได้ท้ งั สองด้านของผนัง
วัสดุจะกลายเป็ นส่วนหนึ่งของโครงสร้างคอนกรี ต
ติดตั้งบนพื้นที่ที่มีความชื้ นได้
ปกปิ ดรอยร้าวขนาดเล็กที่เกิดขึ้นได้
ติดตั้งง่าย สะดวก และรวดเร็ ว
ไม่ตอ้ งการวัสดุเพื่อปกป้ องผิวหน้า
เร่ งงานได้เร็ วขึ้น
สามารถติดตั้งได้หลายวิธี
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พื้นผิวที่พร้อมจะทาระบบกันซึ มต้องสะอาด พื้นผิวปราศจาก ฝุ่ น ผง
ซีเมนต์ น้ ามัน น้ ายาทาแบบ ทาการทาความสะอาดด้วยน้ า และ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผิวคอนกรี ต ต้องไม่มีรูโพรงหรื อรอยร้าว
ใดๆ ถ้ามีตอ้ งทาการแก้ไขให้อยูใ่ นสภาพดีก่อนการติดตั้งระบบกันซึ ม
กรณี ที่พ้นื ผิวชนิดพิเศษ เช่นอิฐมวลเบา จาเป็ นต้องทาการทดสอบการ
ยึดเกาะระหว่างระบบกันซึ มกับพื้นผิวเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถยึดเกาะ
กันได้ ทาการพรมน้ าบนพื้นผิวให้ชุ่มก่อนการทากันซึ มประมาณ 1-2
ชัว่ โมง

วิธีการผสม
ทาการตรวจสอบเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ผสม มีความพร้อมที่จะ
ใช้งาน เครื่ องผสมต้องเป็ นสว่านผสมที่มีอตั ราความเร็ วรอบประมาณ
400-500 rpm ใบกวนต้องเป็ นใบกวนสาหรับผสมซี เมนต์เท่านั้น ตวง
น้ าประมาณ 7-8 ลิตร เพื่อใช้ในการผสม สาหรับการผสมวัสดุ 1 ถุง 20
กิโลกรัม ทาการผสมด้วยเครื่ องผสมเป็ นเวลา 3 นาที ตรวจสอบเนื้ อ
วัสดุตอ้ งเข้ากันได้ดี

วิธีการใช้ งาน
ใช้แปรงพลาสติกในการทา โดยทาลงบนพื้นผิวที่เตรี ยมไว้ ทิ้งไว้ให้
แห้งประมาณ 2 ถึง 4 ชัว่ โมง ทาการทาซ้ าอีกครั้ง โดยมีทิศทางสลับกับ
ครั้งแรก ทิ้งให้แห้ง 2 ถึง 4 ชัว่ โมง ก่อนทาการบ่ม

ROCKMAX® CRYSTALSEAL

ระบบกันซึมชนิดตกผลึก
วิธีใช้ งานแบบโรย

ขนาดบรรจุ

พื้นผิวคอนกรี ตหยาบต้องสะอาดไม่มีน้ าหลงเหลืออยู่
เหล็กเสริ ม
คอนกรี ตติดตั้งไว้ในตาแหน่งที่ถูกต้อง ชุดแต่งกาย หมวกนิ รภัย แว่นตา
และถุงมือ เตรี ยมพร้อมก่อนการโรยผงวัสดุ เตรี ยมวัสดุกระจายตาม
ตาแหน่งที่จะทาการโรยวัสดุ ทาการโรยในบริ เวณเหนื อลม ทาการโรย
เบาๆ ลงไปในคอนกรี ตหยาบ ในอัตราประมาณ 1.2-1.5 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตรโดยประมาณ หลังจากโรยเสร็ จให้ทาการพรมน้ าเล็กน้อย
เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายเมื่อเทคอนกรี ต

20 กิโลกรัม

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

อายุการเก็บรักษา
12 เดือนในกรณี ที่ยงั ไม่เปิ ดใช้งานและเก็บอย่างถูกวิธี

ข้ อควรระวัง
วิธีติดตั้งแบบปั้นผิวหน้า

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบตั ิงาน
อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรี ยมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิ รภัย แว่นตา
นิรภัย ถุงมือ รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ในกรณี ที่เข้าตาให้ลา้ งน้ าสะอาด
ให้มากที่สุดแล้วรี บพบแพทย์

ข้ อมูลการติดต่อ
บริษทั ร็อคแมค จากัด
วิธีการโรยลงบนคอนกรี ต
หยาบ

การบ่ ม
ทาการบ่มโดยใช้น้ าสะอาดพ่นให้ทวั่ บริ เวณทากันซึ ม โดยบ่ม 3 ครั้งต่อ
วันต่อเนื่ องเป็ นเวลา 3 วัน

การทาความสะอาด

โทร : 0-2864-8658
แฟกซ์ : 0-2418-4327
อีเมล์ : rockmaxth@gmail.com
เว็บไซต์ : www.rockmax.net
ข้อมูลที่ระบุในเอกสารนี้ และข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลวิธีการใช้งาน และข้อเสนอแนะใดๆ เป็ นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู ้การศึกษา
และประสบการณ์ปัจจุบนั ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Rockmax โดยจะต้องมีการใช้งานอย่างเหมาะสมจัดเก็บอย่างเหมาะสม ขนย้ายถูกวิธี
และใช้งานภายใต้สภาวะอากาศปกติ ตามคาแนะนาของ Rockmax ซึ่ งในการใช้งานจริ งอาจมีความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิวอุณหภูมิ ความ
ดัน ความชื้นสัมพัทธ์ และองค์ประกอบอื่น และสภาพแวดล้อมจริ งที่หน้างาน ทาง Rockmax จึงไม่สามารถรับรอง และรั บประกัน
ประสิ ทธิ ภาพใดๆ ทั้งสิ้ น หรื อความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้ และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมาย
ใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้น้ ี หรื อจากคาแนะนาที่ให้ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อจากการให้คาปรึ กษาใดๆ ผูใ้ ช้งานผลิตภัณฑ์น้ ี จะต้องทาการ
ทดสอบความเหมาะสมในการนาไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Rockmax ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Rockmax จะต้องไม่เป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ของบุคคลที่สาม คาสั่งซื้อทั้งหมดอยู่
ภายใต้เงื่อนไขการขาย และการจัดส่ งของ Rockmax ฉบับล่าสุ ด ผูใ้ ช้งานจะต้องอ้างถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกีย่ วข้อง
ฉบับล่าสุ ด ซึ่ ง Rockmax จะส่ งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวตามที่ผใู ้ ช้งานร้องขอ

ทาความสะอาดเครื่ องมือและอุปกรณ์ทนั ทีดว้ ยน้ าสะอาด
สิ นค้ าสาหรับผู้เชี่ยวชาญเท่ านั้น

อัตราการใช้
แบบทา : 0.8 - 1.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทาหนึ่งถึงสองชั้น
แบบโรย : 1.5 - 1.6 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

ข้ อจากัด





กรณี ตอ้ งการติดตั้งวัสดุปิดทับต้องทาการลอกผิววัสดุกนั ซึ ม
ออกหลังจากติดตั้งเป็ นเวลา 28 วัน
ไม่ควรผสมกับซีเมนต์
ทาการบ่มด้วยน้ าทุกครั้ง
การปกปิ ดรอยร้ าวมิใช่เป็ นการเสริ มกาลังให้กบั โครงสร้าง
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