ROCKMAX® TOP200

ซีเมนต์ สาเร็จรู ปสาหรั บงานฉาบบาง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
Rockmax TOP200 คือผงซีเมนต์สาเร็ จรูปผสมกับน ้าใช้ สาหรับฉาบบางบน
พื ้นผิวคอนกรี ตหรื อปูนฉาบทังภายนอกและภายใน
้
และเพือ่ ปกปิ ด รอยแตก
รู โพรง ตามด รอยตะเข็บ รอยแตกลายงาของผิว รอยขรุขระของเม็ดทราย
เมื่อฉาบแล้ วจะทาให้ พื ้นผิวเนียนเรี ยบ สวยงาม ผิวสีไม่ด่างจากพื ้นผิวเดิม
และลืน่ ฉาบง่าย สามารถทาสีทบั ได้
ลักษณะการใช้ งาน
 ใช้ กบั งานคอนกรี ตหล่อในที่
 ใช้ กบั งานคอนกรี ตสาเร็ จรู ป
 ใช้ กบั พื ้นผิวปูนฉาบ
คุณสมบัติ








ใช้ งานง่าย ลืน่
ยึดเกาะดีเยี่ยม
ใช้ ได้ ทงภายนอกและภายใน
ั้
ผลิตภัณฑ์พร้ อมใช้ งานเพียงผสมน ้า
ให้ พื ้นผิวเนียนเรี ยบ สวยงาม สีไม่เพี ้ยน
ไม่จาเป็ นต้ องใช้ น ้ายารองพื ้น
สามารถทาสีทบั ได้

ข้ อมูลทางเทคนิค
สี:
เทา หรื อ ขาว
ลักษณะ:
ซีเมนต์ผง
pH:
เบส
ความหนาแน่น:
ประมาณ 1.05 กิโลกรัม/ลิตร
ระยะเวลาในการแห้ งตัวเริ่ มต้ น(ที่ 30ºC):
4 ถึง 5 ชัว่ โมง
ระยะเวลาในการแห้ งตัวสุดท้ าย(ที่ 30ºC):
24 ชัว่ โมง
ค่ายึดเกาะกับผิวคอนกรี ต (ที่ 28 วัน):
>0.5 N/mm2 (MPa)
ระยะเวลาการทางาน (ที่ 30ºC): 30 – 45 นาที
อัตราการผสมกับน ้า:
30 – 40% โดยน ้าหนัก (อัตราการผสม
น ้าขึ ้นอยู่กบั สภาพอากาศ อุณหภูมิ
ความชื ้น อุปกรณ์ที่ใช้ และสภาพพื ้นผิว
ควรปรับตามความเหมาะสม)
อุณหภูมิขณะทางาน:
5ºC - 40ºC
อัตราการใช้ งาน:
1.0 – 1.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อ
ความหนา 1 มิลลิเมตร
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
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การเตรียมพืน้ ผิว
พื ้นผิวคอนกรี ตต้ องสะอาด ไม่มี ฝุ่ น ผงซีเมนต์ น ้ามัน น ้ายาทาแบบหลงเหลือ
อยู่ ใช้ น ้าพรมให้ ช่มุ ก่อนทาการฉาบ คอนกรี ตหรือปูนฉาบใหม่ต้องรออย่าง
น้ อย 7 วันก่อนทาการฉาบบาง
วิธีการผสม
ทาการตรวจสอบเครื่ องมือและอุปกรณ์ ที่จะใช้ ผสม มีความพร้ อมที่จะใช้ งาน
เครื่ องผสมต้ องเป็ นสว่านผสมที่มีอตั ราความเร็ วรอบประมาณ 400-500 rpm
ใบกวนต้ องเป็ นใบกวนสาหรับผสมซีเมนต์เท่านัน้ ตวงน ้าประมาณ 6.0-8.0
ลิตร สาหรับการผสม 1 ถุง (20 กิโลกรัม) ทาการผสมด้ วยเครื่ องผสมเป็ น
เวลา 3 นาที ตรวจสอบเนื ้อวัสดุเข้ ากันได้ ดี
วิธีการใช้ งาน
ใช้ เกรี ยงเหล็กในการฉาบโดยฉาบที่ความหนา 0.5 ถึง 3.0 มิลลิเมตรต่อเที่ยว
สามารถฉาบได้ มากกว่า 1 ชัน้ ใช้ กระดาษทรายตกแต่งผิวได้
การบ่ ม
ทาการทาสีหลังจากฉาบไปอีก 7 วัน (ระยะเวลาการบ่มขึ ้นอยู่กบั ความหนา
และอุณหภูมิการติดตัง)้
การทาความสะอาด
ทาความสะอาดเครื่ องมือและอุปกรณ์ทนั ทีด้วยน ้าสะอาด
ขนาดบรรจุ
20 กิโลกรัม
วิธีเก็บรักษา
เก็บรักษาไว้ ในที่ร่ม ไม่มแี ดด ความร้ อนสูง หรื อความชื ้น ควรเก็บรักษาไว้ ที่
อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส
อายุการเก็บรักษา
12 เดือนในกรณีที่เก็บอย่างถูกวิธี และยังไม่เปิ ดใช้ งาน

ROCKMAX® TOP200

ซีเมนต์ สาเร็จรู ปสาหรั บงานฉาบบาง
ข้ อควรระวัง
หลีกเลีย่ งการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง
แต่งกายให้ รัดกุมขณะปฏิบตั ิงาน
อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรี ยมให้ พร้ อม ได้ แก่ หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย
ถุงมือ รองเท้ านิรภัย และอืน่ ๆ ในกรณีที่เข้ าตาให้ ล้างน ้าสะอาดให้ มากที่สดุ
แล้ วรี 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 บูู้ชี่ยวชีาเชท่ านั้น
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