ROCKMAX® LATEX

นา้ ยาประสานคอนกรีตและนา้ ยาผสมปูนทรายเพือ่ เพิม่ กาลังยึดเกาะ
ข้ อมูลเบือ้ งต้น
Rockmax Latex เป็ นของเหลวประเภทโพลีเมอร์ สังเคราะห์ใช้เป็ น
น้ ายาประสานคอนกรี ตเก่ากับคอนกรี ตใหม่ ผสมกับปูนทรายเพื่อเพิ่ม
การยึดเกาะ ผสมกับปูนทรายเพือ่ ป้ องกันการซึมผ่านของน้ า เป็ นรอง
พื้นก่อนการเทปูนทราย เพิ่มความทนทานให้กบั ปูนทรายหรื อปูนฉาบ
ตัวน้ ายาผลิตมาาากสารโพลิเมอร์ คุภภาพสู งมีสีขาวขุ่นลละใช้งานง่าย

ลักษณะการใช้ งาน







ใช้เป็ นน้ ายาประสานคอนกรี ตเก่าลละคอนกรี ตใหม่
ผสมปูนทรายสาหรับปูนฉาบ(Plastering)
งานเทพื้นคอนกรี ตผิวหน้า (Topping)
เป็ นน้ ายาประสานสาหรับงานซ่อมลซมคอนกรี ต
ผสมปูนทรายสาหรับป้ องกันน้ าซึม
ผสมสาหรับงานฉาบงานตกลต่ง

ให้ลรงยึดเกาะดีเยี่ยม
ลดการลตกร้าว
ผลิตภัภฑ์พร้อมใช้งาน
การหดตัวต่า
เพิ่มความทนทาน
ทาหน้าที่เป็ นกันซึมได้ดี

ข้ อมูลทางเทคนิค
ลักษภะ
ความถ่วงาาเพาะ
ค่า pH

สาหรั บผสมปูนทราย ปูฉาบ กันซึม
อัตราส่ วนผสม (โดยน้ าหนัก)
Rockmax Latex กับน้ าสะอาด = 1:2
ซีเมนต์กบั ทราย =
1:2.5
วิธีผสมเหมือนกับที่อธิ บายข้างต้น
ทาการฉาบวัสดุผสมในบริ เวภพื้นผิวที่ชุ่มน้ าลละทาการบ่มหลังาาก
ฉาบเสร็ า 24 ชัว่ โมง

การทาความสะอาด

คุณสมบัติ







ผสมปูนซีเมนต์กบั ทรายให้เข้ากัน ผสม Rockmax Latex กับน้ าให้เข้า
กันประมาภ 1 นาที ผสมทั้งปูนทรายกับน้ ายาที่ผสมกับน้ าทาการกวน
สารให้เข้ากันภายใน 2 ถึง 3 นาที สังเกตวัสดุที่ผสมาะเป็ นครี มข้น นา
วัสดุที่ผสมไปฉาบบริ เวภที่ตอ้ งการประสานโดยมีความหนาตั้งลต่ 1
มิลลิเมตร ลต่ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ลละควรเทคอนกรี ตในขภะที่วสั ดุ
ผสมยังไม่ลห้ง

ของเหลว ขาวขุ่น
1.10 กก./ลิตร
6.5-7.5

การเตรียมพืน้ ผิว
พื้นผิวคอนกรี ตต้องสะอาด ไม่มี ฝุ่ น ผงซีเมนต์ น้ ามัน น้ ายาทาลบบ
หลงเหลืออยู่ พื้นผิวต้องชุ่มน้ าลต่ตอ้ งไม่มีน้ าท่วมขังบนพื้นผิว ถ้า
พื้นผิวลห้งต้องทาการชุ่มผิวคอนกรี ตด้วยน้ าสะอาดอย่างน้อยเป็ นเวลา
6 ชัว่ โมงก่อนเริ่ มการใช้งาน

ทาความสะอาดเครื่ องมือลละอุปกรภ์ทนั ทีดว้ ยน้ าสะอาด

ข้ อจากัด





ควรผสมตัววัสดุกบั น้ า ซีเมนต์ลละทรายเสมอ
การผสมควรใช้เครื่ องมือผสมเท่านั้น
หลังผสมควรใช้งานภายใน 30 – 40 นาที
พื้นผิวต้องชุ่มน้ าทุกครั้ง

ขนาดบรรจุ
20 ลิตร/ถัง หรื อ 200 ลิตร/ถัง

วิธีเก็บรักษา
เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีลดด ไม่มคี วามร้อนสู งหรื อความชื้น ควรเก็บ
รักษาไว้ที่อุภหภูมิประมาภ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

อายุการเก็บรักษา
12 เดือนในกรภี ที่ยงั ไม่เปิ ดลละเก็บอย่างถูกวิธี

การเตรียมวัสดุ

ข้ อควรระวัง

สาหรั บงานประสานคอนกรี ตเก่ าและคอนกรี ตใหม่
อัตราส่ วนผสม (โดยน้ าหนัก)
Rockmax Latex กับน้ าสะอาด = 1:1
ซีเมนต์กบั ทราย =
1:1

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง ลต่งกายให้รัดกุมขภะปฏิบตั ิงาน
อุปกรภ์ความปลอดภัยควรเตรี ยมให้พร้อม ได้ลก่ หมวกนิ รภัย ลว่นตา
นิ รภัย ถุงมือ รองเท้านิ รภัย ลละอื่นๆ ในกรภี ที่เข้าตาให้ลา้ งน้ าสะอาด
ให้มากที่สุดลล้วรี บพบลพทย์
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นา้ ยาประสานคอนกรีตและนา้ ยาผสมปูนทรายเพือ่ เพิม่ กาลังยึดเกาะ
ข้ อมูลการติดต่อ
บริ ษัท ร็ อคแมค จากัด
โทร : 0-2864-8658
ลฟกซ์ : 0-2418-4327
อีเมล์ : rockmaxth@gmail.com
เว็บไซต์ : www.rockmax.net
ข้อมูลที่ ระบุ ในเอกสารนี้ ลละข้อมูลทางเทคนิ ค ลละข้อมูลวิ ธีการใช้งาน ลละข้อเสนอลนะใดๆ เป็ นข้อมูลที่ ให้โดยอ้างอิ งาากความรู ้การศึ กษา
ลละประสบการภ์ปัาาุบนั ของผลิ ตภัภฑ์ต่างๆ ของ Rockmax โดยาะต้องมี การใช้งานอย่างเหมาะสมาัดเก็บอย่างเหมาะสม ขนย้ายถูกวิ ธี
ลละใช้งานภายใต้สภาวะอากาศปกติ ตามคาลนะนาของ Rockmax ซึ่ งในการใช้งานาริ งอาามี ความลตกต่ างของวัสดุ พื้นผิวอุภหภูมิ ความ
ดัน ความชื้ นสัมพัทธ์ ลละองค์ประกอบอื่น ลละสภาพลวดล้อมาริ งที่ หน้างาน ทาง Rockmax าึ งไม่ สามารถรับรอง ลละรับประกัน
ประสิ ทธิ ภาพใดๆ ทั้งสิ้ น หรื อความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้ ลละาะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมาย
ใดๆ ต่ อข้อมูลที่ ได้ให้ไว้น้ ี หรื อาากคาลนะนาที่ ให้ไว้เป็ นลายลักษภ์อกั ษร หรื อาากการให้คาปรึ กษาใดๆ ผูใ้ ช้งานผลิ ตภัภฑ์น้ ี าะต้องทาการ
ทดสอบความเหมาะสมในการนาไปใช้งานตามวัตถุ ประสงค์ อี กทั้ง Rockmax ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนลปลงข้อมูล ลละคุภสมบัติของ
ผลิ ตภัภฑ์ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ การใช้งานผลิ ตภัภฑ์ของ Rockmax าะต้องไม่ เป็ นการละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ของบุ คคลที่ สาม คาสัง่ ซื้ อทั้งหมดอยู่
ภายใต้เงื่อนไขการขาย ลละการาัดส่ งของ Rockmax ฉบับล่ าสุ ด ผูใ้ ช้งานาะต้องอ้างถึ งข้อมูลทางด้านเทคนิ คของผลิ ตภัภฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ฉบับล่าสุ ด ซึ่ ง Rockmax าะส่ งเอกสารข้อมูลผลิ ตภัภฑ์ดงั กล่าวตามที่ ผใู ้ ช้งานร้องขอ

สิ นค้ าสาหรั บผู้เชี่ยวชาเเท่ านั้น
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