ROCKMAX® EI

วัสดุซ่อมแซมรอยร้ าวในคอนกรีตชนิดอีพ๊อกซี่
ข้ อมูลเบือ้ งต้น

การเตรียมพืน้ ผิว

Rockmax EI คือ วัสดุซ่อมแซมประสานรอยร้าวในโครงสร้าง
คอนกรี ตชนิ ดอีพอ๊ กซี่ประกอบด้วยสองส่ วนผสม มีความหนื ดต่าทาให้
สามารถไหลตัวได้ดีในรอยร้าวขนาดเล็ก ให้ค่ารับกาลังสู ง ใช้งานได้ท้ งั
แบบแรงดันต่าและแรงดันสู ง

มีวธิ ี การติดตั้งหลายวิธีและขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น สภาพพื้นที่หน้า
งาน ลักษณะรอยร้าว ขนาดรอยร้าว แนวตั้งหรื อแนวนอน อุปกรณ์ที่ใช้
ความชานาญและประสบการณ์ของช่าง
ข้อมูลด้านล่างเป็ นวิธีการ
ทัว่ ๆไปในการซ่อมแซมรอยร้าว

ลักษณะการใช้ งาน

วิธีการใช้ งานทัว่ ไป






ซ่อมแซมรอยร้าวในโครงสร้างคอนกรี ต
ใช้เป็ นวัสดุประสานคอนกรี ตที่แยกตัวออกจากกัน
ใช้เติมเต็มรู โพรงในคอนกรี ต
ใช้ในงานซ่อมแซมคอนกรี ตต่างๆ

คุณสมบัติ





ยึดเกาะดีเยี่ยม
รับกาลังได้สูง
ไม่หดตัว (non shrinkage)
สามารถใช้ได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นอยู่บา้ งเล็กน้อย












ตรวจสอบและระบุตาแหน่ งรอยร้าว
ทาความสะอาดรอยร้าว
ติดตั้ง packer ตามแนวรอยร้าว
ปิ ดผิวรอยร้าวด้วย epoxy paste
ใช้เครื่ องยิงจากล่างขึ้นบน
ยิงจนครบทกจุด
ทาการยิงโดยเริ่ มต้นใหม่อีกครั้ง
นาเอา packer ออกให้หมด
ตกแต่งผิวหน้าให้เรี ยบร้อย
ตรวจสอบรอยร้าวอีกครั้ง

ข้ อมูลทางเทคนิค

รายละเอียดการติดตั้ง

สี (ผสม A+B):
อาพัน
ความหนื ด (ผสม A+B):
ที่ 10 องศาเซลเซี ยส: 300 C poise
ที่ 20 องศาเซลเซี ยส: 200 C poise
ที่ 30 องศาเซลเซี ยส: 140 C poise
ความหนาแน่น (ผสม A+B):
1.10 กิโลกรัม/ลิตร
ค่าปริ มาณของแข็ง:
100%
อัตราส่วนผสม (โดยปริ มาตร):
2:1
ระยะเวลาการใช้งาน (ผสม A+B):
ที่ 30 องศาเซลเซี ยส: 35-40 นาที
ที่ 40 องศาเซลเซี ยส: 20-25 นาที
ความต้านทานแรงอัด:
ที่ 1 วัน: > 55 N/mm2
ที่ 7 วัน: > 65 N/mm2
ความต้านทานแรงดึง:
ที่ 1 วัน: > 25 N/mm2
ที่ 7 วัน: > 35 N/mm2
ความต้านทานแรงบิด:
ที่ 1 วัน: > 45 N/mm2
ที่ 7 วัน: > 55 N/mm2
ค่าแรงยึดเกาะกับผิวคอนกรี ต:
>3.5 N/mm2
อุณหภูมิขณะทางาน:
+5°C to +35°C

วิธีแรงดันสู ง
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วิธีแรงดันต่า

ROCKMAX® EI

วัสดุซ่อมแซมรอยร้ าวในคอนกรีตชนิดอีพ๊อกซี่
การทาความสะอาด
ทาความสะอาดเครื่ องมือและอุปกรณ์ทนั ทีดว้ ยสารละลายทินเนอร์

ข้ อจากัด
รอยร้าวในคอนกรี ตที่สามารถซ่อมแซมได้ตอ้ งเป็ นรอยร้าวที่ไม่เคลื่อน
ตัวแล้วและมีขนาดความกว้างไม่เกิน 3 มิลลิเมตร โครงสร้างคอนกรี ต
ต้องมีอายุอย่างน้อย 28 วัน วิธีการใช้งานต้องเป็ นช่างที่มีประสบการณ์
เท่านั้น

ขนาดบรรจุ
15 กิโลกรัม / ชุด

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

อายุการเก็บรักษา
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
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 บผู้เชี่ยวชาเเท่ านั้น
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