ROCKMAX SWELLING 101

ยางบวมนํา้ ชนิดเบนโทไนท์
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
Rockmax Swelling 101 คือยางบวมนํ้าชนิดเบนโทไนท์ใช้งานสําหรับ
รอยต่อคอนกรี ต หลักการคือจะสามารถขยายตัวเพือ่ อุดโพรงที่เกิดขึ้น
บริ เวณรอยต่อโครงสร้างคอนกรี ต (construction joint) เมื่อสัมผัสกับนํ้า
หรื อความชื้น มีส่วนประกอบหลักคือเบนโทไนท์ ยาง และสารผสม
เพิ่ม โดยจะบวมหรื อขยายตัวเมื่อสัมผัสกับนํ้าหรื อความชื้น มีอตั ราการ
ขยายตัวประมาณ 300% ใช้ได้ดีกบั รอยต่อคอนกรี ตชนิดที่ไม่เคลื่อนตัว
เท่านั้น

คุณสมบัติ










สามารถทนแรงดันนํ้าได้สูง
ใช้ได้กบั ถังเก็บนํ้าดี
ติดตั้งง่ายและสะดวกในการเชื่อมต่อ
ติดตั้งได้รวดเร็ ว
มีความคงทน
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ขนส่ งสะดวก
ไม่มีสารพิษอันตราย
ไม่ทาํ ให้คอนกรี ตร้าวเมื่อเกิดการขยายตัว

ข้ อมูลทางเทคนิค

ลักษณะการใช้ งาน










ใช้กบั รอยต่อคอนกรี ตชนิดไม่เคลื่อนตัวเท่านั้น
รอยต่อถังเก็บนํ้าและถังบําบัดนํ้าเสี ย
รอยต่อภายในงานก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน
รอยต่อผนังและพื้นใต้ดิน
รอยต่อผนังกันดิน
รอยต่อระหว่างท่อพลาสติกกับพื้นหรื อผนังคอนกรี ต
รอยต่อเข็มพืดคอนกรี ต
รอยต่อคอนกรี ตสําเร็ จรู ป
รอยต่อเสาเข็มกับฐานราก

สี
วัตถุดิบหลัก
ความถ่วงจําเพาะ
ค่าความแข็ง Shore A
ค่าความทนต่อแรงดันนํ้า
ค่าการยึดติดคอนกรี ต
ค่าการ บวม/คืนตัว
อัตราการขยายตัว
อัตราการยืดตัวเมื่อขาด
ค่ารับแรงดึง
กาวติด
ความต้านทานอุณหภูมิ
อุณหภูมิขณะทํางาน

ดํา
เบนโทนไนน์และยาง
1.60 - 1.70
15 - 20
>70 เมตร
ดีเยีย่ ม
คืนตัวได้
300%
200%
>0.5นิวตันต่อตาราง มม.
Rockmax Adhesive 11
-25ºC ถึง +85ºC
+5ºC ถึง +45ºC

การเตรียมพืน้ ผิว
พื้นผิวคอนกรี ตต้องสะอาด ไม่มีฝนุ่ ผงซี เมนต์ นํ้ามัน นํ้ายาทาแบบ
สนิมเหล็กและอื่นๆ ต้องทําการล้างทําความสะอาดด้วยนํ้าบริ เวณที่จะ
ทําการติดตั้ง ใช้แปรงลวดขัดพื้นผิวให้สะอาด ในกรณี ที่พ้นื ผิว
คอนกรี ตมีความเสี ยหายต้องทําการซ่อมแซมก่อนการติดตั้ง

วิธีการใช้ งาน
หลังจากเตรี ยมพื้นผิวเรี ยบร้อยแล้ว ก็ทาํ การติดตั้งโดยลอกเทปที่ปิดหุม้
อยูอ่ อก ทําการติดตั้งวัสดุตามแนวรอยต่อคอนกรี ต ติดตั้งให้มีระยะห่าง
ระหว่างผิวคอนกรี ตถึงผิววอเตอร์สตอปประมาณ 80 มิลลิเมตรเป็ น
อย่างน้อย ใช้มือกดให้ผวิ วัสดุแนบกับรอยต่อ ใช้ตะปูตอกคอนกรี ตใน
การยึดโดยมีระยะห่างประมาณ 50 เซนติมเตร เมื่อต้องทําการต่อให้ใช้
วิธีการต่อแบบหัวชนท้าย ไม่ควรต่อแบบทาบ ในกรณี ที่ติดตั้งใน

ROCKMAX SWELLING 101

ยางบวมนํา้ ชนิดเบนโทไนท์
แนวตั้งระยะระหว่างตะปูให้ใช้ประมาณ 30 เซนติเมตร กรณี ฝนตก
ขณะติดตั้งให้หาพลาสติกมาคลุมทันที

ข้ อจํากัด




ไม่สามารถใช้ได้กบั รอยต่อที่มีการเคลื่อนตัว
ระยะจากผิวคอนกรี ตอย่างน้อย 80 มิลลิเมตร
ไม่สามารใช้ได้กบั บริ เวณที่มีเกลือสูง

ขนาดบรรจุ
25มม x 20มม x 5 เมตร (30 เมตรต่อกล่อง)
20มม x 15มม x 6 เมตร (36 เมตรต่อกล่อง)
20มม x 10มม x 7 เมตร (54 เมตรต่อกล่อง)

รายละเอียดการติดตั้ง

วิธีเก็บรักษา
เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสู ง หรื อความชื้น ควรเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซี ยส

อายุการเก็บรักษา
12 เดือนในกรณี ที่เก็บอย่างถูกวิธี

ข้ อควรระวัง
ติดตั้งบริ เวณ King Post Steel

Rockmax Swelling 101 เป็ นวัสดุที่ไม่มีสารพิษสู งผสมอยูแ่ ต่ผใู ้ ช้หรื อผูต้ ิดตั้ง
ควรใช้งานด้วยความระมัดระวังและสวมเครื่ องแต่งกายที่รัดกุม และปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัย

ข้ อมูลการติดต่ อ
บริษทั ร็อคแมค จํากัด
โทร : +66 2 8648658
แฟกซ์ : +66 2 4184327
อีเมลล์ : rockmaxth@gmail.com
เว็บไซต์ : www.rockmax.net
ติดตั้งบนรอยต่อเสาเข็ม

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.
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ติดตั้งสําหรับรอยต่อคอนกรี ต

การทําความสะอาด
ให้ทาํ ความสะอาดอุปรณ์ทนั ทีดว้ ยนํ้าสะอาด

