ROCKMAX® EB543

อีพอ็ กซี่ 2 ส่ วนผสมสาหรับงานเสียบเหล็กและกาวเชื่อมประสาน
ข้ อมูลเบือ้ งต้น
Rockmax EB543 เป็ นอีพอ็ กซี่ชนิ ด 2 ส่ วนผสมแบบไม่มีส่วนผสมของ
ตัวทาละลาย ใช้เป็ นมอร์ ตา้ ร์ สาหรับงานซ่อมแซมคอนกรี ต หรื อกาว
ประสานวัสดุต่างๆ ได้ เช่น คอนกรี ต เหล็ก ปูนทราย/ปูนฉาบ หิน หรื อ
ไม้ ขนาดบบรจุแบบ 2 กิโลกรัมสามารถนาไปใช้ในไซค์งานก่อสร้าง
ได้สะดวก โดยใช้เป็ นวัสดุประสานการเจาะเสี ยบเหล็กเสริ มได้ดี

ลักษณะการใช้ งาน






ใช้เป็ นมอร์ ตา้ ร์ ซ่อมแซมผิวคอนกรี ตที่เสี ยหาย
ใช้เป็ นการสาหรับเชื่อมประสามวัสดุต่างๆ เช่น แผ่นเหล็ก
ใช้อุดรอยต่อในงานคอนกรี ต
ใช้ประสามนงานเจาะเสี ยบเหล็กเสริ มกับคอนกรี ต
ใช้ปิดผิวหน้ารอยร้าวบนคอนกรี ต

ระยะเวลาบ่ม
อุณหภูมิขณะทางาน
อุณหภูมิพ้นื ผิว

7 วัน
+5°C ถึง +35°C
+5°C ถึง +35°C

การเตรียมพืน้ ผิว
พื้นผิวคอนกรี ตต้องสะอาด ไม่มี ฝุ่น ผงซีเมนต์ น้ ามัน จารบี น้ ายาทา
แบบหลงเหลืออยู่ สกัดวัสดุที่เป็ นขุ่ยหรื อเป็ นโพรงออก คอนกรี ตใหม่
ควรมีอายุคอนกรี ตอย่างน้อย 21 วัน ในกรณี ที่พ้นื ผิวมีอุณหภูมิสูงหรื อ
ต่ามากเกินข้อกาหนดกรุ ณาปรึ กษาเราก่อนทาการติดตั้ง

การผสมวัสดุ
ผสมส่ วนผสม A และ B ตามอัตราส่ วนที่กาหนดด้วยเครื่ องกวนไฟฟ้ า
ที่มีความเร็ วรอบต่า ใช้เวลาในการผสมประมาณ 2 ถึง 3 นาที สังเกตุ
เนื้ อครี มเข้ากันเป็ นเนื้อเดียวกัน

คุณสมบัติ









ให้กาลังวัสดุสูง
ให้ค่าการยึดเกาะดีเยี่ยม
ทนต่อการเสี ยดสี และรับแรงกระแทกได้ดี
สามารถใช้ได้ท้ งั พื้นผิวแห้งและชื้น
มีความทนทานสู ง
ไม่เกิดการย้อยตัวเมื่อใช้เป็ นมอร์ ตา้ ร์ ซ่อมแซม
ไม่เกิดการหดตัว เมื่อแห้ง
ไม่มีส่วนผสมของตัวทาละลาย

ข้ อมูลทางเทคนิค
ลักษณะ
ส่ วนผสม A:
ส่ วนผสม B:
ความถ่วงจาเพาะ
อัตราส่ วนผสม (A:B)
ค่ารับกาลังอัด (7 วัน)
ค่ากาลังรับแรงดึง (28 วัน)
ค่ารับแรงดัด (7 วัน)
ค่าแรงยึดเกาะ (7 วัน)
คอนกรี ต
ผิวเหล็ก
ระยะเวลาในการทางาน
ที่ 30 °C
ที่ 25 °C
ที่ 20 °C
ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 30 °C
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เป็ นครี มข้น
สี ขาว
สี เทาเข้ม
1.70 กก./ลิตร
2 : 1 (โดยน้ าหนัก)
>65 N/mm2
>18 N/mm2
>32 N/mm2
>3.5 N/mm2
>20 N/mm2
30 นาที
40 นาที
50 นาที

วิธีการใช้ งาน
เป็ นวัสดุเชื่อมประสานหรื อมอร์ ต้าร์ ซ่อมแซมผิว
ใช้ฉาบเนื้ อครี มลงบนพื้นผิวที่เตรี ยมไว้ดว้ ยเกรี ยงฉาบ แต่งผิวให้เรี ยบ
เสมอตามต้องการ ความหนาในการฉาบต่อครั้งไม่ควรเกิน 10
มิลลิเมตร สาหรับแนวดิ่งและ 35 มิลลิเมตร สาหรับแนวนอน
ใช้ ในงานเจาะเสี ยบเหล็ก
นาวัสดุมาทาให้รอบเหล็กเสริ มที่จะทาการเสี ยบ เทวัสดุบางส่ วนลงใน
รู เจาะเหล็กเสี ยบโดยเทลงไปประมาณ 10 ถึง 20 เปอร์ เซ็นต์ของ
ปริ มาตรรู เสี ยบ ทาการเสี ยบเหล็กลงในรู เจาะที่เตรี ยมไว้ กระทุง้ หรื อ
เขย่าเหล็กเสริ มเพื่อให้แน่ ใจว่าวัสดุเต็มรู เจาะและเคลือบทัว่ ตัวเหล็ก

การทาความสะอาด
ทาความสะอาดเครื่ องมือและอุปกรณ์ทนั ทีดว้ ยทินเนอร์ หรื อตัวทา
ละลาย เนื้ อวัสดุที่แข็งแล้วทาการเอาออกด้วยเครื่ องมือทางกล

ขนาดบรรจุ
2 กิโลกรัม/ชุด

วิธีเก็บรักษา
เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ไม่มคี วามร้อนสู งหรื อความชื้น ควรเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

อายุการเก็บรักษา
50 นาที

12 เดือนในกรณี ที่ยงั ไม่เปิ ดและเก็บอย่างถูกวิธี

ROCKMAX® EB543

อีพอ็ กซี่ 2 ส่ วนผสมสาหรับงานเสียบเหล็กและกาวเชื่อมประสาน
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 ษัท ร็ อคแมค จากัด
โทร : 0-2864-8658
แฟกซ์ : 0-2418-4327
อีเมลล์ : 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 ตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง
ฉบับล่าสุ ด ซึ่ ง Rockmax จะส่ งเอกสารข้อมูลผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่าวตามที่ ผใู ้ ช้งานร้องขอ

สิ นค้ าสาหรั บผู้เชี่ยวชาญเท่ านั้น
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