ROCKMAX® CERAMIC V2

ระบบกันซึมชนิดเซรามิคสะท้ อนความร้ อนและกันซึม
ข้ อมูลเบือ้ งต้น

ข้ อมูลทางเทคนิค

Rockmax Ceramic V2 คือ ระบบกันซึมชนิ ดทา มีความยืดหยุ่นสู ง มี
ส่ วนผสมหลักที่สาคัญสองส่ วนคือ ส่ วนน้ ายาอะครี ลคิ และผงเซรามิค
ซึ่งจะทาหน้าที่สะท้อนความร้อน และเป็ นวัสดุกนั ซึมได้ดีเยี่ยมและตัว
ผงเซรามิคนั้นยังเป็ นส่ วนช่วยให้เกิดความเป็ นฉนวนกันความร้อนไป
ในตัวด้วย ดังนั้นเมื่อใช้ภายในอาคารจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการลดค่าไฟฟ้ าสาหรับเครื่ องปรับอากาศได้ วัสดุเซรามิคโคต
ติ้งสามารถติดตั้งได้ท้ งั แบบทาและแบบพ่น

สี
ลักษณะ
ปริ มาณของแข็ง
ความหนาแน่น
ระยะยืดเมื่อขาด
ค่ารับแรงดึง
ค่าแรงยึดเกาะกับคอนกรี ต
ค่าการซึ มผ่านของน้ า
VOC
การติดไฟ/ลามไฟ
ระยะเวลาการทางาน (30°C)
ระยะเวลาทารอบสอง (30°C)
ระยะเวลาแห้งตัว (30°C)
ระยะเวลาบ่ม (30°C)
อุณหภูมิขณะทางาน
อุณหภูมิสูงสุดที่ทนได้

ขาว เทา
ของเหลว
60%
0.7 ถึง 0.8 กิโลกรัมต่อลิตร
80%
>2.0 นิ วตันต่อ ตรม.มม.
>1.5 นิ วตันต่อ ตรม.มม.
0.4 perms
8.5 กรัมต่อลิตร
ไม่ติดไฟ
30 นาที
2 ชัว่ โมง
24 ชัว่ โมง
7 วัน
+5 ถึง +40 องศาเซลเซี ยส
150 องศาเซลเซี ยส

ค่ าการสะท้ อนความร้ อน
การสะท้อนความร้อน
ค่าการเหนี่ ยวนาความร้อน (K)
ค่าการดูดซับความร้อน
ค่าการส่งผ่านความร้อน
ทนต่อรังสี ยวู ี

ประมาณ 94±3%
ประมาณ 0.05
ประมาณ 5±3%
0%
ดีเยี่ยม

อัตราการใช้ และความหนา
อัตราการใช้
จานวนครั้งการทา
ความหนาต่อเที่ยว
ความหนาที่ตอ้ งการ

0.25 กิโลกรัมต่อ ตรม.ต่อเที่ยว
2-3 เที่ยว
0.15 ถึง 0.25 มม.
0.30 มม.

ลักษณะการใช้ งาน










ระบบกันซึมคอนกรี ตดาดฟ้ า
ระบบกันซึมรางน้ าคอนกรี ต
ระบบกันซึมรางน้ าเหล็ก
ระบบกันซึมผนังภายนอก
ระบบกันซึมหลังคาเหล็ก metal sheet
ระบบกันซึมถังน้ าโลหะ
ระบบกันซึมไซโล (silo)
ระบบกันซึมห้องอุปกรณ์ไฟฟ้ าและเครื่ องกล
ระบบกันซึมห้องที่ตอ้ งการการควบคุมอุณหภูมิ

คุณสมบัติ













สะท้อนความร้อนได้มากถึง 94%
ลดความร้อนในตัวอาคาร
ทาหน้าที่ดงั่ ฉนวนกันความร้อน
มีความยืดหยุ่นสู ง
สะท้อนความร้อนและรังสี ยูวี
ติดตั้งได้ท้ งั แนวตั้งและแนวนอน
ปิ ดทับร้อยร้าวได้
สามารถลดค่าใช้ไฟฟ้ าได้
ทาป้ องกันสนิ ม
มีอายุยาวนาน 10-15 ปี
ผิวหน้าสวยงาม
ทนทาน

การเตรียมพืน้ ผิว
พื้นผิวคอนกรี ตต้องสะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มี ฝุ่น ผง
ซีเมนต์ ขยะ น้ ามัน น้ ายาทาแบบ หรื อเศษซีเมนต์หลงเหลืออยู่ ถ้ามีตอ้ ง
ทาการล้างออกให้หมด พื้นผิวจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งแห้งสนิ ท และต้อง
ทาการวัดความชื้นในคอนกรี ตต้องมีค่าไม่เกิน 5% ถ้าเกินกว่าค่านี้ ไม่
สามารถทาการติดตั้งตัววัสดุกนั ซึมได้ตอ้ งทาการรอให้แห้งสนิ ท
ตรวจสอบรอยร้าว รู พรุ น โพรง บริ เวณผิวหน้าคอนกรี ต และทาการ
ซ่อมแซมก่อนการติดตั้งวัสดุกนั ซึม รอยต่อต่างๆ ตะเข็บ มุม ของพื้นผิว
ต้องทาการซ่อมแซมให้เรี ยบร้อย โดยสามารถใช้ยาแนวรอยต่อชนิ ดโพ
ลียูรีเทนได้ (Rockmax PUseal)
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ระบบกันซึมชนิดเซรามิคสะท้ อนความร้ อนและกันซึม
วิธีการทารองพืน้
ทาการผสมตัววัสดุกบั น้ าในอัตราส่ วน 20% ของน้ าสะอาดกับ 80%ของ
วัสดุ กวนด้วยเครื่ องกวนให้เข้ากันประมาณ 1 นาที ใช้เป็ รองพื้นใน
กรณี พ้นื ผิวมีความพรุ นมาก
ทาโดยใช้ลูกกลิ้งในอัตราการใช้งาน
ประมาณ 0.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1-3 ชัว่ โมง
ก่อนการติดตั้งเนื้ อผิวจริ ง

ข้ อจากัด





ห้ามใช้วสั ดุสาหรับกันซึมบริ เวณที่มีน้ าขังตลอดเวลา เช่น
ถังเก็บน้ า
ความชื้นในคอนกรี ตต้องมีค่าไม่เกิน 5%
ในกรณี อุณหภูมพื้นผิวสู งกว่า 45 องศาเซลเซียส ไม่ควรทา
การติดตั้ง
พื้นผิวคอนกรี ตต้องมีอายุอย่างน้อย 28 วัน

ขนาดบรรจุ
23 กิโลกรัม

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

วิธีการติดตั้ง

อายุการเก็บรักษา

ทาการกวนวัสดุให้เข้ากันโดยใช้เครื่ องผสมกวนสารประมาณ 1 นาที
ตรวจสอบว่าวัสดุเข้ากันดีเป็ นเนื อเดียวกัน หลังจากนั้นให้แบ่งตัววัสดุ
เพื่อใช้งานในการทาต่อครั้ง ทาการทาโดยใช้ลูกกลิ้ง โดยทาเป็ นแนว
ตามยาว อัตราการใช้งานประมาณ 0.25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทิ้งไว้
ให้แห้งประมาณ 2-4 ชัว่ โมง ทาการทาชั้นที่สองและสามตาม
กระบวนการข้างต้น ทิ้งไว้ให้แห้งสนิ ท

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 อมูลการติดต่อ
บริ ษัท ร็ อคแมค จากัด
โทร : 0-2864-8658
แฟกซ์ : 0-2418-4327
อีเมล์ : rockmaxth@gmail.com
เว็บไซต์ : www.rockmax.net

การบ่ ม
ทาการปิ ดกั้นบริ เวณที่ทาการติดตั้งระบบกันซึมให้ดี ห้ามเข้าภายใน
บริ เวณ เป็ นเวลา 7 วัน ใช้พลาสติกคลุมในกรณี ฝนตก

การทาความสะอาด
ทาความสะอาดเครื่ องมือและอุปกรณ์ทนั ทีดว้ ยน้ าสะอาด
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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 บผู้เชี่ยวชาญเท่ านั้น

