ROCKMAX PSSEAL

ยาแนวรอยต่ อชนิดโพลีซัลไฟด์ ประเภททนนา้ มัน
ทนนา้ มันเครื่องบิน และทนสารเคมี
ข้ อมูลเบือ้ งต้น
Rockmax PSseal คือ ยาแนวร่ องคอนกรี ตชนิ ดโพลี ซัลไฟด์ ประเภท
ทนน้ ามัน ทนน้ ามันเครื่ องบิน และทนสารเคมี แบบ 2 ส่ วนผสม เมื่อ
วัสดุติดตั้งและบ่มตัวแล้ว จึงทาหน้าที่เป็ นยาแนว และมีคุณสมบัติดา้ น
การยึดเกาะดีเยี่ยม ยืดหยุ่นและให้ตวั และทนทานในการใช้งาน วัสดุ
หลักประกอบด้วยเรซิ่นชนิ ดโพลีซัลไฟด์ และสารผสมเพิ่ม ซึ่ งใช้งาน
ได้กับ หลายรู ป แบบ ที่ ต ้อ งการการทนทานต่ อ สารเคมี น้ า มัน และ
สามารถทนต่อรังสี ยูวี (UV) โดยเป็ นยาแนวประเภทคุณภาพสู ง

พืน้ ทีก่ ารใช้ งาน
Rockmax PSseal สามารถใช้งานได้กบั รอยต่อเพื่อการเคลือ่ นตัว หรื อ
รอยต่อเพื่อป้ องกันการหดตัว ทั้งแนวดิง่ และแนวนอน ดังตัวอย่าง
โครงการเช่น เขื่อนคอนกรี ต, อุโมงค์, บ่อเก็บน้ า, รอยต่อสะพาน, ถนน
คอนกรี ต, ลานจอดเครื่ องบิน, ลานวิง่ สนามบิน, รอยต่อในโครงการปิ
โตรเคมี, โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น

คุณสมบัติ












ยืดหยุ่นและให้ตวั ได้ดีเยี่ยม
สามารถมีคุณสมบัติคืนตัวได้
สามารถกันน้ า หรื อมีคุณสมบัติกนั น้ า
ทนต่อรังสี ยูวี (UV)
ทนทานการกัดกร่ อนต่อสารเคมี, น้ ามัน, ดีเซล, น้ ามัน
เครื่ องบิน
มีอายุการใช้งานยาวนาน
ยึดเกาะดีเยี่ยมกับหลากหลายวัสดุ
สามารถใช้เป็ นวัสดุยาแนวชนิ ดถาวรได้
ไม่เกิดคราบ
เมื่อบ่มตัวแล้วไม่มีสารเคมีอนั ตราย
ทนทานต่อการเคลื่อนตัวของรอยต่อ

ข้ อมูลทางเทคนิค
สี :
ความถ่วงจาเพาะ
ชนิ ด Gun grade:
ชนิ ด Pour grade:
ค่าความแข็ง Shore A
ชนิ ด Gun grade:
ชนิ ด Pour grade:
ค่าการยืดตัวเมื่อหด:

เทา
1.50
1.30
25-30
15-25
>300%

ทนทานต่อน้ า:
ดี
ทนทานต่อยูวี (UV):
ดีเยี่ยม
ทนทานต่อสารเคมี:
ดีเยี่ยม
ทาทานต่อน้ ามันดีเซล:
ดี
ทนทานต่อน้ ามันเครื่ องบิน:
ดีเยี่ยม
ค่าการเคลื่อนตัว:
25%
อุณหภูมิในการติดตั้ง:
+5 ถึง +40 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิการใช้งาน:
-35 ถึง +100 องศาเซลเซียส
ระยะเวลาการทางาน (25 องศาเซลเซียส): 120 นาที
ระยะเวลาแห้งตัว (25 องศาเซลเซียส):
6 ชัว่ โมง
การบ่มตัวระยะแรก (25 องศาเซลเซียส): 24 ชัว่ โมง
บ่มตัวเต็มที่ (25 องศาเซลเซียส):
7 วัน

รายละเอียดรอยต่อ
Rockmax PSseal ควรใช้กบั รอยต่อที่มีความกว้างระยะ 6 มิลลิเมตรถึง
30 มิลลิเมตร ความลึกควรมีระยะอย่างน้อย 6 มิลลิเมตร(สาหรับ
คอนกรี ตที่ไม่มีลกั ษณะพรุ น) และ 10 มิลลิเมตร(สาหรับคอนกรี ตที่มี
ลักษณะพรุ น) สาหรับกรณี มีการใช้งานที่สมบุกสมบัน หรื อมีแรงดันน้ า
สู ง ควรมีรอยต่อขนาดกว้างอย่างน้อย 15 มิลลิเมตร โดยมีอตั ราส่ วน
ความกว้างต่อความลึกอยู่ที่ 2:1 ควรมีวสั ดุรองรอยต่อ เพื่อให้ได้ความ
กว้าง และความลึกที่ตอ้ งการ เช่น แผ่นกระดาษชานอ้อยชุบน้ ามัน,
โฟมรองรอยต่อ เป็ นต้น

การเตรียมพืน้ ผิว
รอยต่อจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งสะอาดและแห้งสนิ ท ไม่มีฝ่ นุ ผง น้ ามัน
น้ ายาทาแบบ หรื อยาแนวเก่าตกค้างอยู่ คอนกรี ตต้องมีอายุอย่างน้อย 28
วัน พื้นผิวรอยต่อต้องอยู่ในลักษณะดีไม่มีรอยแตก มุมรอยต่อถ้ามีความ
เสี ยหายต้องทาการซ่อมแซมให้เรี ยบร้อยด้วยวัสดุซ่อมแซม

วิธีการทารองพืน้
สาหรับพื้นผิวรอยต่อคอนกรี ต จาเป็ นต้องใช้รองพื้น Rockmax PS
Primer โดยใช้แปรงทาลงบนพื้นผิวรอยต่อทั้งสองข้าง รอจนน้ ายารอง
พื้นแห้งสนิ ท แต่ถา้ ทาไว้เกิน 4 ชัว่ โมง ให้ทาการทาน้ ายารองพื้นใหม่
อีกครั้ง ใช้เทปกระดาษกาวปิ ดด้านบนทั้งสองฝั่ง เพื่อควบคุมแนวระยะ
ให้สวยงาม สาหรับพื้นผิวชนิ ดอื่น เช่น เหล็ก, กระจก หรื อเซรามิค ควร
ติดต่อบริ ษทั ร็ อคแม็ค เพื่อแนะนารองพื้นที่เหมาะสม

ROCKMAX PSSEAL

ยาแนวรอยต่ อชนิดโพลีซัลไฟด์ ประเภททนนา้ มัน
ทนนา้ มันเครื่องบิน และทนสารเคมี
วัสดุรองรอยต่อ
รอยต่อที่เคลื่อนตัวได้ จาเป็ นต้องติดตั้งวัสดุคนั่ รอยต่อ เพื่อควบคุม
ความกว้างและหนา และให้การเคลื่อนตัวเป็ นไปใน 2 ทิศทาง การ
ติดตั้งวัสดุคนั่ รอยต่อชนิ ดโพลีเอธิ ลนี โฟม
ให้ใช้ขนาดที่ใหญ่กว่า
ร่ องรอยต่อประมาณ 20-25% ระวังอย่าทาให้โฟมเสี ยฉี กขาด

วิธีเก็บรักษา

วิธีการผสม

12 เดือนในกรณี ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดใช้และเก็บอย่างถูกวิธี

ผสมวัสดุท้ งั 2 ส่ วนซึ่งบรรจุในกระป๋ องทั้ง 2 ส่ วนแล้ว ใช้สว่านไฟฟ้ า
ผสม(400-500rpm) ผสมให้เข้ากัน 4-6 นาที สังเกตว่าสี และเนื้ อวัสดุ
คลุกเคล้าเข้ากันดี ห้ามใช้มือกวน และอย่าแบ่งผสม

ข้ อควรระวัง

การติดตั้ง
แนวราบ (Pour Grade):
เทวัสดุไปตามแนวรอยต่อ ปล่อยให้วสั ดุไหลตัวเต็มร่ อง
รอยต่อ ตกแต่งรอยต่อด้วยเกรี ยง หรื อช้อน(ต้องมีน้ าสบู่ เพื่อป้ องกัน
การติดของวัสดุกบั เกรี ยง) รอให้แห้ง 24 ชัว่ โมง

แนวดิ่ง (Gun Grade):
ใส่ วสั ดุยาแนวในปื นยิง ให้ยิงยาแนวโดยเก็บจากด้านล่าง
ขึ้นด้านบน ตกแต่งผิวด้วยเกรี ยง หรื อช้อน ดึงเทปที่ติดออกทันทีอย่ารอ
ให้แห้ง

การบ่ ม
วัสดุบ่มตัวเองด้วยความชื้นในอากาศทาการป้ องกันตัววัสดุยาแนวจาก
น้ าและความชื้นโดยใช้พลาสติกคลุมเพื่อป้ องกัน ทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน
ก่อนการเปิ ดใช้งาน

การทาความสะอาด
ทาความสะอาดทันทีดว้ ยอะซีโตน หรื อทินเนอร์ วัสดุที่แห้งแล้วให้ขดู
ออกด้วยแปรงลวดหรื อเหล็กแหลม

ข้ อจากัดในการใช้ งาน




ไม่สามรถใช้กบั รอยต่อบริ เวณเหนื อหัว
ไม่สามารถติดตั้งบนผิวรอยต่อที่มีความชื้น
ไม่สามารถใช้กบั ถนนที่เป็ นยางมะตอยได้

ขนาดบรรจุ
แบบ Gun Grade บรรจุ 2.5 ลิตร
แบบ Pour Grade บรรจุ 4.5 ลิตร

เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดดหรื อความร้อนสู ง และความชื้น ควรเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส

อายุการเก็บรักษา

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบตั ิงาน
อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรี ยมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิ รภัย แว่นตา
นิ รภัย ถุงมือ รองเท้านิ รภัย และอื่นๆ ในกรณี ที่เข้าตาให้ลา้ งน้ าสะอาด
ให้มากที่สุดแล้วรี บพบแพทย์

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

