ROCKMAX MOROM W

นา้ ยาทาแบบสู ตรนา้
ข้ อมูลเบือ้ งต้น
Rockmax Moform W คือน้ ายาทาแบบสู ตรน้ าใช้สาหรับทาแบบ หรื อ
คอนกรี ต ผลิตมาจากวัสดุคุณภาพสู ง เมื่อใช้แล้วจะได้คอนกรี ตที่มี
ผิวหน้า เนี ยน เรี ยบ ไม่มีคราบดาติด ก่อนใช้งาน ควรทาการทดสอบกับ
พื้นผิวแต่ละวัสดุไม้แบบก่อน เพื่อดูความเข้ากันได้ของวัสดุกบั ไม้แบบ

ขนาดบรรจุ
200 ลิตร ต่อถัง

วิธีเก็บรักษา

ลักษณะการใช้ งาน

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

Rockmax Moform W ใช้เป็ นน้ ายาทาแบบได้กบั แบบไม้ และแบบ
เหล็ก

อายุการเก็บรักษา
12 เดือนในกรณี ที่ยงั ไม่เปิ ดและเก็บอย่างถูกวิธี

คุณสมบัติ






ข้ อจากัด และข้ อแนะนา

ให้ผวิ คอนกรี ต เนี ยน เรี ยบ
ใช้งานง่าย ไม้ตอ้ งเจือจาง
มีราคาสมเหตุสมผล
ไม่มีสารพิษหนัก
ไม่มีคราบดา





ข้ อมูลทางเทคนิค
สี :
รู ปแบบ :
ค่าความถ่วงจาเพาะ :

สี น้ านม
ของเหลว
1.00

อัตราการใช้ งาน ( แบ่ งตามผิวหน้ าคอนกรี ต )
หน้าหยาบ :
10 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว
หน้าเรี ยบ :
18 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว
ตัวเลข และข้ อมูลด้ านบน เป็ นไปตามการทดสอบทางทฤษฏี และการควบคุมต่ างๆ ใน
ห้ องทดลอง การทดสอบหน้ างาน อาจได้ ค่าทีแ่ ตกต่ างจาก สิ่งแวดล้ อม และ
องค์ประกอบทีแ่ ตกต่ างกัน และแตกต่ างกับตามมาตรฐานในการทดสอบ

การเตรียมพืน้ ผิว
ไม้แบบต้องมีความสะอาด ไม่มีฝ่ นุ ผง เศษซีเมนต์ติดอยู่

วิธีการใช้ งาน
ทาน้ ายาทาแบบด้วยลูกกลิ้งลงบนแบบที่เตรี ยมไว้ ระวังอย่าให้ฝนตก
จะชะล้างน้ ายาทาแบบออกหมด
ระยะเวลาการแข็งตัวขึ้นอยู่กบั
อุณหภูมิ และความชื้นสัมพันธ์

การทาความสะอาด
ล้างออกด้วยน้ าสะอาด
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ห้ามผสมน้ า หรื อสารละลายต่างๆ เพื่อทาให้เจือจาง
รออย่างน้อย 7 วัน และล้างทาความสะอาด ก่อนฉาบปูน
(ควรทดสอบก่อนการฉาบ หรื อติดวัสดุปิดทับ)
การทา หรื อเคลือบวัสดุอื่น ควรปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญก่อนการ
ติดตั้ง

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
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 ตภัณฑ์ที่เ กี่ยวข้อง
ฉบับล่าสุ ด ซึ่ ง Rockmax จะส่ งเอกสารข้อมูลผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่าวตามที่ ผใู ้ ช้งานร้องขอ

สิ นค้ าสาหรั บผู้เชี่ยวชาญเท่ านั้น

