ROCKMAX NEX

ผงปูนฟลอฮาร์ ดสาหรับขัดผิวแกร่ ง ชนิดไม่ มีผงเหล็ก
ข้ อมูลเบือ้ งต้น
Rockmax Nex คือผงปูนฟลอฮาร์ ดสาหรับขัดพื้นแกร่ ง ชนิ ดไม่มีผง
โลหะผสมอยู่ ในผงปูนฟลอฮาร์ ดมีส่วนประกอบของวัสดุหยาบ หรื อ
มวลหยาบที่มีความแข็ง ในการเพิ่มความแกร่ งให้กบั ผิวหน้า เมื่อติดตั้ง
เรี ยบร้อย จะทนทานต่อการเสี ยดสี และขีดข่วน มีหลายสี ให้เลือก เช่น
เทา เขียว แดง เหลือง เป็ นต้น

ลักษณะการใช้ งาน







ลานจอดรถ
พื้นโกดังเก็บของ
โรงเก็บรถ
ห้องเครื่ องกล และไฟฟ้ า
ห้องควบคุมต่างๆ
ห้องต่างๆ ที่ตอ้ งการความแกร่ งที่ผวิ

ทนทานต่อแรงขีดข่วน และเสี ยดสี
ทนต่อแรงกระแทก
ป้ องกันฝุ่ น ไม่มีผงโลหะ ไม่เกิดสนิ ม จากผิวหน้าคอนกรี ต
ติดตั้งง่าย
มีใช้แพร่ หลาย
ราคาย่อมเยา เทียบกับการทาสี อีพอ็ กซี่

เทา เขียว แดง ครี ม ดา
ผงปูน
1.4-1.5
6-8

อัตราการใช้ งาน (ยกตามความทนทาน)
ทัว่ ไป
:
4-5 กิโลเมตร/ตารางเมตร
ใช้งานหนัก :
6-7 กิโลเมตร/ตารางเมตร

การเตรียมพืน้ ผิว (ติดตั้งโดยผู้มปี ระสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญ
เท่านั้น)
คอนกรี ตที่จะขัดผิวปูนฟลอฮาร์ ดควรมีอตั ราส่ วนปูนอย่างน้อย 300
กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร และเป็ นคอนกรี ตทีไ่ ม่มีการลอยน้ าที่ผวิ หน้า
(Bleeding)
การแบ่งชั้นของมวลหยาบ (Aggregation) คอนกรี ตที่จะทาการขัดปูน
ฟลอฮาร์ ดนั้น ต้องอยู่ในช่วงพลาสติก (ประมาณ 2-3 ชัว่ โมง หลังจาก
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1. เลือกอัตราการใช้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน
และตาม
จุดประสงค์ที่ตอ้ งการ
2. โรยผงปูนประมาณ 50% - 70% ของปริ มาณที่ตอ้ งใช้ รอให้
คอนกรี ตดูดซับผงปูนทั้งหมด จึงทาการขัด (ด้วยมือหรื อ
เครื่ องตามแต่ขนาดพื้นที)่
3. โรงผงปูนที่เหลือ หลังจากการขัดครั้งแรก คอนกรี ตจะดูด
ซึม และทาการขัดทิศทางเดียวกันครั้งแรก
4. บริ เวณรอยต่อ มุมรอยต่อ พื้นชั้น ผนังชั้น ควรขัดด้วยความ
ระมัดระวัง และสม่าเสมอ
5. ทาการบ่มผิวหน้า แบบเดียวกับผิวคอนกรี ต

ล้างอุปกรณ์เครื่ องมือออกด้วยน้ าสะอาด

ขนาดบรรจุ
25 กิโลกรัม ต่อถุง

วิธีเก็บรักษา
เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ไม่มคี วามร้อนสู งหรื อความชื้น ควรเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

ข้ อมูลทางเทคนิค
สี :
รู ปแบบ :
ค่าความถ่วงจาเพาะ :
ค่า MOH (ส่ วนขยาย) :

วิธีการใช้ งาน

การทาความสะอาด

คุณสมบัติ







เทคอนกรี ต) แต่ยงั ไม่แข็งตัวทั้งหมด พื้นผิวต้องได้ระดับที่ตอ้ งการ
คอนกรี ตควรมีค่ายุบตัว (Slump) ในช่วง 75-100 มิลลิเมตร

อายุการเก็บรักษา
12 เดือนในกรณี ที่ยงั ไม่เปิ ดและเก็บอย่างถูกวิธี

ข้ อควรระวัง
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบตั ิงาน
อุปกรณความปลอดภัยควรเตรี ยมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิ รภัย แว่นตา
นิ รภัย ถุงมือ รองเท้านิ รภัย และอื่นๆ ในกรณี ที่เข้าตาให้ลา้ งน้ าสะอาด
ให้มากที่สุดแล้วรี บพบแพทย์
สิ นค้ าสาหรั บผู้เชี่ยวชาญเท่ านั้น
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