ROCKMAX® BAND

บิวทิว้ เทปชนิดมีกาวในตัว และทนทานต่ ออัลคาไร
ข้ อมูลเบือ้ งต้น
Rockmax Band คือบิวทิ้วเทปที่มีกาวในตัว ผลิตมาจากการวัลคาไนซ์
เพื่อใช้สาหรับปิ ดรอยต่อ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ในพื้นที่ต่างๆ เช่น
ห้องน้ า ระเบียง ห้องครัว หรื อพื้นที่เปี ยกต่างๆ จุดประสงค์เพื่อ ป้ องกัน
ความชื้น และน้ าซึมผ่านรอยแตก หรื อรอยต่อเหล่านั้น วัสดุชนิ ดนี้ ยงั
สามารถใช้ร่วมกับวัสดุกนั ซึมที่หลากหลาย เช่น วัสดุกนั ซึมชนิ ด
ซีเมนต์ วัสดุกนั ซึมชนิ ดโพลียูรีเทน วัสดุกนั ซึมชนิ ดอะคริ ลิก และวัสดุ
กันซึมชนิ ดอื่น (โปรดสอบถามหรื อปรึ กษากับบริ ษทั ร็อคแมค สาหรับ
ความเข้ากันของวัสดุปิดทับก่อน)

ลักษณะการใช้ งาน

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

การเตรียมพืน้ ผิว
รอยต่อต้องสะอาด และแห้ง ไม่มี ฝุ่น ผงซีเมนต์ เศษซีเมนต์ น้ ามัน จาร
บี หรื อวัสดุอื่นๆ ติดบนผิว คอนกรี ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์
และรอยต่ออยู่ในสภาพดี และมิใช่รอยต่อ หรื อรอยร้าวโครงสร้าง
ควรซ่อมแซมแผ่นรอยต่อให้อยู่ในสภาพดีก่อนการติดตั้ง รอยต่อต้อง
ตรง และได้มุมเหลี่ยม รอยต่อทีก่ ะเทาะ หรื อ แตก สามารถซ่อมด้วย
อีพอ็ กซี่มอร์ ตา้ และสามารถฉาบผิวให้เรี ยบก่อนการติดตั้ง

Rockmax Band ใช้สาหรับปิ ดจุดรอยต่อ ทั้งแนวตั้งและแนวนอนใน
บริ เวณพื้นที่เปี ยกชื้น เช่น ห้องน้ า ห้องอาบน้ า ห้องครัว ระเบียง กัน
สาด สุ ขภัณฑ์ต่างๆ รอยต่อบริ เวณประตู หน้าต่างกับผิวคอนกรี ต
Rockmax Band สามารถยึดติดกับวัสดุหลายชนิ ด เช่น คอนกรี ต อิฐ
มอญ บล็อกปูผนัง แผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์ อลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี
เหล็ก พลาสติก กระเบื้องเซรามิค หิ น

คุณสมบัติ







มีคุณสมบัติ กันซึมผ่านของน้ า และไอน้ าได้ดีเยีย่ ม
สามารถยึดเกาะดีเยี่ยมกับพื้นผิวต่างๆได้
ทนทาน และยืดหยุ่น
ทนต่อสภาพอัลคาไลน์
ไม่ฉีกขาดง่าย
ติดตั้งง่าย เพียงลอกกาวออก

ข้ อมูลทางเทคนิค
สี
รู ปแบบ
ความหนา
ความกว้าง
ความหนาแน่ น
อัตราความแข็ง
ค่าการยืดตัวเมื่อขาด
ค่าแรงดึง
อุณหภูมิการติดตั้ง
ทนทานต่อสภาพอัลคาไลน์
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เทา
บิวทิ้วเทป
ประมาณ 0.8 มิลลิเมตร
100 มิลลิเมตร
1.30 กรัม ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
100 %
50-60 %
59 นิ วตัน ต่อ 25 มิลลิเมตร
+5 ถึง +45 องศาเซลเซียส
ดีเยี่ยม

วิธีการใช้ งาน
คลี่เทปออกจากม้วนและติดให้ได้ตามขนาดความยาวที่ตอ้ งการ ลอก
แผ่นกาวด้านหลังออก และแปะรอบรอยต่อที่ตอ้ งการ กดและรี ดเทปให้
แนบสนิ ทกับพื้นฝา การต่อเทป ทาได้โดยมีระยะทาบอย่างน้อย 50
มิลลิเมตร หลังจากติดเสร็ จ สามารถใช้ลูกกลิ้งพลาสติก รี ดอีกครั้งเพื่อ
ความสนิ ทของเทป เป็ นอันเสร็ จสิ้ น พร้อมสาหรับติดตั้งวัสดุกนั ซึม

ROCKMAX® BAND

บิวทิว้ เทปชนิดมีกาวในตัว และทนทานต่ ออัลคาไร
การทาความสะอาด
ทาความสะอาดเครื่ องมือ และอุปกรณ์ ด้วยอะซิโตน หรื อ ทินเนอร์

ข้ อจากัด






วัสดุชนิ ดนี้ ไม่ทนต่อแสงยูวี
ห้ามใช้เทปบริ เวณที่ช้นื หรื อเปี ยกน้ า
ห้ามใช้เทปบริ เวณ พื้นที่ที่ตอ้ งรับแรงดัน เช่น ถังเก็บน้ า
พื้นผิวพิเศษต้องใช้น้ ายารองพื้น (ติดต่อ บริ ษทั ร็ อคแมค จากัด)
ติดตั้งโดยผูร้ ับเหมา หรื อ ผูม้ ีประสบการณ์ เช่น ช่างชานาญ
พิเศษ และผ่านการอบรม

ขนาดบรรจุ
5 เมตร ต่อม้วน

วิธีเก็บรักษา
เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสู ง หรื อความชื้น ควรเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

อายุการเก็บรักษา
24 เดือน

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 บผู้เชี่ยวชาญเท่ านั้น
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