ROCKMAX PE BOARD

วัสดุรองรับและกั้นรอยต่ อชนิดโพลีเอธิรีน
ข้ อมูลเบือ้ งต้น

ขนาดและความหนา

Rockmax PE Board คือ แผ่นกั้นรอยต่อคอนกรี ตชนิ ดโพลีเอธิรีน เป็ น
วัสดุที่ทึบแน่ น มีคุณสมบัติกนั น้ ำและควำมชื้น มีควำมยืดหยุ่นตัวและ
กำรคืนตัวได้ดีเยี่ยม ไม่ฉีกขำดง่ำย มีน้ ำหนักเบำ ง่ำยต่อกำรใช้งำน

ขนำดมำตรฐำนคือกว้ำง 60 เซนติเมตรและยำว 50 เมตร
ควำมหนำมีขนำด 10, 15, 20 และ 25 มิลลิเมตร

ลักษณะการใช้ งาน

ขนำดมำตรฐำนคือกว้ำง 60 เซนติเมตรและยำว 50 เมตร








รอยต่อที่ขยำยตัวได้ (expansion joints)
รอยต่อที่เคลื่อนตัวได้ (movement joints)
รอยต่อคอนกรี ต (construction joints)
รอยต่อคอนกรี ตสำเร็ จรู ป (precast joints)
รอยต่อ parapets
สำมำรถใช้ได้กบั ยำแนวประเภทต่ำงๆ ได้ท้ งั แบบร้อนและ
เย็น

คุณสมบัติ










ยืดหยุ่นตัวได้ดี
สำมำรถคืนตัวได้ดี
กันน้ ำและควำมชื้น
ไม่เกิดครำบ
ใช้ได้ท้ งั ยำแนวแบบร้อนและเย็น
สำมำรถทนทำนสำรเคมีได้ดี
น้ ำหนักเบำ
สำมำรถทนรังสี ยูวี
ใช้งำนง่ำย

ข้ อมูลทางเทคนิค
ลักษณะ
เป็ นโฟมชนิ ดแน่นทึบ โพลีเอธิ รีน
สี
เทำ
ควำมหนำแน่น
30-35 ปอนด์ต่อลูกบำศก์ฟุต
ค่ำกำรยืดตัว
100±50%
กำรคืนตัว
99%
ค่ำกำรรับแรงดึง
0.56 N/mm2
ค่ำกำรรับแรงกด
1.26 N/mm2
ค่ำกำรดูดซึ มน้ ำ
0% (ที่ 28 วัน)
ควำมทนทำนต่ออุณหภูมิ
150°C to +85°C

วิธีการติดตั้ง
เตรี ยมขนำดให้พอดีกบั รอยต่อตำมที่ตอ้ งกำร ให้ติด Rockmax PE
Board กับไม้แบบด้วยกำวก่อนทำกำรเทคอนกรี ต ระมัดระวังควำม
เสี ยหำยที่เกิดขึ้นระหว่ำงเทคอนกรี ต สำมำรถใช้ได้ท้ งั ยำแนวชนิดร้อน
และเย็น
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ขนาดบรรจุ
วิธีเก็บรักษา
เก็บรักษำไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ควำมร้อนสู ง หรื อควำมชื้น ควรเก็บ
รักษำไว้ที่อุณหภูมิประมำณ 20 ถึง 40 องศำเซลเซียส

อายุการเก็บรักษา
12 เดือนในกรณี ที่เก็บอย่ำงถูกวิธี

ข้ อควรระวัง
แต่งกำยให้รัดกุมขณะปฏิบตั ิงำน อุปกรณ์ ควำมปลอดภัยควรเตรี ยมให้
พร้อม ได้แก่ หมวกนิรภัย แว่นตำนิรภัย ถุงมือ รองเท้ำนิรภัย และอื่นๆ

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 ในเอกสำรนี้ และข้อมูลทำงเทคนิ ค และข้อมูลวิ ธีกำรใช้งำน และข้อเสนอแนะใดๆ เป็ นข้อมูลที่ ให้โดยอ้ำงอิ งจำกควำมรู ้กำรศึ กษำ
และประสบกำรณ์ปัจจุบนั ของผลิ ตภัณฑ์ต่ำงๆ ของ Rockmax โดยจะต้องมี กำรใช้งำนอย่ำงเหมำะสมจัดเก็บอย่ำงเหมำะสม ขนย้ำยถูกวิ ธี
และใช้งำนภำยใต้สภำวะอำกำศปกติ ตำมคำแนะนำของ Rockmax ซึ่ งในกำรใช้งำนจริ งอำจมี ควำมแตกต่ ำงของวัสดุ พื้นผิวอุณหภูมิ ควำม
ดัน ควำมชื้ นสัมพัทธ์ และองค์ประกอบอื่น และสภำพแวดล้อมจริ งที่ หน้ำงำน ทำง Rockmax จึ งไม่ สำมำรถรับรอง และรับประกัน
ประสิ ทธิ ภำพใดๆ ทั้งสิ้ น หรื อควำมเหมำะสมในกำรใช้งำนให้ตรงตำมวัตถุประสงค์บำงประกำรได้ และจะไม่มีกำรรับผิดชอบในทำงกฎหมำย
ใดๆ ต่ อข้อมูลที่ ได้ให้ไว้น้ ี หรื อจำกคำแนะนำที่ ให้ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หรื อจำกกำรให้คำปรึ กษำใดๆ ผูใ้ ช้งำนผลิ ตภัณฑ์น้ ี จะต้องทำกำร
ทดสอบควำมเหมำะสมในกำรนำไปใช้งำนตำมวัตถุ ประสงค์ อี กทั้ง Rockmax ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ ยนแปลงข้อมูล และคุณสมบัติของ
ผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ กำรใช้งำนผลิ ตภัณฑ์ของ Rockmax จะต้องไม่ เป็ นกำรละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ของบุ คคลที่ สำม คำสัง่ ซื้ อทั้งหมดอยู่
ภำยใต้เงื่อนไขกำรขำย และกำรจัดส่ งของ Rockmax ฉบับล่ ำสุ ด ผูใ้ ช้งำนจะต้องอ้ำงถึ งข้อมูลทำงด้ำนเทคนิ คของผลิ ตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ฉบับล่ำสุ ด ซึ่ ง Rockmax จะส่ งเอกสำรข้อมูลผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่ำวตำมที่ ผใู ้ ช้งำนร้องขอ

สิ นค้ าสาหรั บผู้เชี่ยวชาญเท่ านั้น

