ROCKMAX® AQUATECH W
นํา้ ยาเคลือบปกป้องผิวจากคราบนํา้ ตะไครนํา้ (สูตรนํา้ )
้ งต้น
ข้อมูลเบือ

Rockmax Aquatech W คือนํ้ ายาเคลือบผิวสําเร็จรูป
พร ้อมใช ้งาน สูตรนํ้ า ผลิตภัณท์ทํามาจาก โพลีเมอร์ ไซเลน
ไซล๊อกเซน
โดยจะแทรกซึมผ่านเข ้าไปในเนือ
้ ของพืน
้ ผิว
และคงอยูท
่ นทาน ใช ้สําหรับปกป้ องผิวจากคราบนํ้ า ตะไคร่
นํ้ า ทําให ้พืน
้ ผิวสวยงาม

ล ักษณะการใชง้ าน

Rockmax Aquatech W ใช ้สําหรับเคลือบ ปกป้ องผิว ที่
มีรพ
ู รุน เช่น คอนกรีต มอร์ต ้าร์ ผิวปูนฉาบ กระเบือ
้ งเซรามิค
หินอ่อน หินธรรมชาติ กระเบือ
้ งดินเผา

คุณสมบ ัติ












ปกป้ องพืน
้ ผิวจากคราบนํ้ า
ไม่เกิดคราบทิง้ ไว ้
ไม่เกิดฟิ ลม
์ ทีผ
่ วิ หน ้า
ทนต่อรังสียวู ี
ทนทานต่อสภาพอากาศ
แทรกซึมผ่านพืน
้ ผิวได ้ดี
สูตรนํ้ า ไม่มส
ี ารเคมีอน
ั ตราย
ื้ ผิวเปลีย
่ น
ไม่ทําให ้สีพน
ทนทาน
คงสภาพพืน
้ ผิวสวยงาม
ใช ้งานง่าน ใช ้ได ้ทันที

ข้อมูลทางเทคนิค

สี:
ลักษณะ:
ความหนาแน่น:
pH:
อุณหภูมข
ิ ณะทํางาน:
การบ่มตัวเบือ
้ งต ้น (30°C):
การบ่มตัว (30°C):
อัตราการใช ้:
จํานวนเทีย
่ ว:

ขนาดบรรจุ
5 ลิตร
25 ลิตร

วิธเี ก็บร ักษา

้
เก็บรักษาไว ้ในทีร่ ม
่ ไม่มแ
ี ดด ความร ้อนสูง หรือความชืน
ควรเก็บรักษาไว ้ทีอ
่ ณ
ุ หภูมป
ิ ระมาณ 10 ถึง 40 องศา
เซลเซียส

อายุการเก็บร ักษา

12 เดือนในกรณีทเี่ ก็บอย่างถูกวิธแ
ี ละยังไม่เปิ ด

ขาว
ของเหลว
1.00 กิโลกรัม/ลิตร
7-8
5°C – 40°C
24 ชัว่ โมง
7 วัน
0.20 ลิตร/ตารางเมตร/เทีย
่ ว
1-2 เทีย
่ ว

ข้อควรระว ัง

หลีกเลีย
่ งการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให ้รัดกุมขณะ
ปฏิบัตงิ าน อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรียมให ้พร ้อม ได ้แก่
หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ถุงมือ รองเท ้านิรภัย และอืน
่ ๆ ใน
กรณีทเี่ ข ้าตาให ้ล ้างนํ้ าสะอาดให ้มากทีส
่ ด
ุ แล ้วรีบพบแพทย์

้ ผิว
การเตรียมพืน

พืน
้ ผิวคอนกรีตต ้องสะอาด ไม่ม ี ฝุ่ น ผงซีเมนต์ นํ้ ามัน นํ้ ายา
ทาแบบหลงเหลืออยู่ คอนกรีตหรือปูนฉาบใหม่ต ้องรออย่าง
น ้อย 21 วันก่อนทําการทา ปูนซ่อมแซมผิวใหม่ต ้องรออย่าง
น ้อย 5 วันก่อนทําการทา

วิธก
ี ารใชง้ าน

ทานํ้ ายาด ้วยแปรงหรือลูกกลิง้
รอให ้แห ้ง 24 ชัว่ โมงก็
สามารถใช ้งานได ้ ในกรณีทพ
ี่ น
ื้ ผิวมีความพรุนมากให ้ทาซํ้า
อีกครัง้ โดยรอ 4 ชัว่ โมงหลังจากทาเทีย
่ วแรก

การบ่ม

ป้ องกันพืน
้ ผิวทีท
่ าเสร็จแล ้วจากนํ้ าและฝนหลังจากทา
้ สุดที่ 7 วัน
ชัว่ โมง โดยการบ่มตัวจะสิน

การทําความสะอาด
ทําความสะอาดอุปกรณ์และเครือ
่ งมือด ้วยนํ้ าสะอาด

ข้อจําก ัด



ทาซํ้าหลายรอบอาจทําให ้พืน
้ ผิวมีสเี ข ้มขึน
้
ไม่ควรใช ้เป็ นระบบกันซึมใต ้ผิวดิน

24

ข้อมูลการติดต่อ

บริษ ัท ร็อคแมค จําก ัด
โทร : +66 2 8648658
แฟกซ์ : +66 2 4184327
อีเมลล์ : rockmaxth@gmail.com
เว็บไซต์ : www.rockmax.net
IMPORTANTS NOTE!!
The technical information contained herein, while not guaranty,
was prepared and approved by technical personnel and is true,
accurate to the best of our knowledge. No warranty or guaranty is
made regarding performance, stability or other factors beyond
our control. Rockmax will welcome to be consultation of our
performance and application. This technical datasheet
supersedes and issue new edition without prior notice.

