ROCKMAX® GROUT CG

ซีเมนต์ เกร้ าท์ รับกําลังสู ง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
Rockmax CG คือ ซีเมนต์กร้าท์รับกําลังอัดสูงชนิดพิเศษ ให้การไหล
ตัวได้ดีและไม่เกิดการหดตัว ใช้ในงานที่ตอ้ งการการรับกําลังสู ง เช่น
เครื่ องจักรในงานอุตสาหกรรมหนัก ฐานรองรับสะพานข้ามแม่น้ าํ

ลักษณะการใช้ งาน










ฐานเครื่ องจักรในงานอุตสาหกรรมหนัก
ฐานรองรับสะพาน
สมอยึดฐานราก
งานเกร้าท์ใต้ฐานเสาเหล็ก
ฐานรองรับคานคอนกรี ตสําเร็จรู ป
ฐานรางเหล็กรถไฟฟ้ า และรถไฟใต้ดิน
ฐานรองคอนกรี ตสําเร็ จรู ป
รางเครน
งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรี ต

คุณสมบัติ










รับกําลังสูง
มีอตั ราการไหลตัวได้ดี
ไม่เยิม้ ผิวหน้า
ไม่เกิดการแยกตัวและแยกชั้น
พร้อมใช้งาน
ไม่เกิดการหดตัว
ไม่มีสารพิษร้ายแรง
ไม่เกิดการกัดกร่ อน
ใช้งานง่าย

ข้ อมูลทางเทคนิค
ลักษณะ
สี

ผงซี เมนต์
เทาเข้ม

ความหนาแน่น
1.65 – 1.70 กิโลกรัมต่อลิตร
อัตราการผสม
ปูน : นํ้า = 1 : 0.16
ค่าการยึดเกาะคอนกรี ต
2.0 นิวตันต่อตาราง มม.
ค่ารับกําลังอัดคอนกรี ต (นํ้า 16%)
1 วัน
35 – 40 นิวตันต่อตาราง มม.
3 วัน
45 – 50 นิวตันต่อตาราง มม.
7 วัน
60 – 68 นิวตันต่อตาราง มม.
28 วัน
70 – 80 นิวตันต่อตาราง มม.
การเยิม้ ที่ผวิ หน้า
ไม่มี
อัตราการขยายตัว
1%
การไหลตัว (J rote)
9 – 12 วินาที

เวลาการเซ็ตตัวเบื้องต้น (ที่ 30°C)
2.5 – 3.5 ชัว่ โมง
เวลาการเซ็ตตัวสุ ดท้าย (ที่ 30°C)
4.5 – 6.0 ชัว่ โมง
อัตราการใช้
1 ถุง (25kg) = 13 ลิตรมอร์ตา้ ร์
75-78 ถุง = 1 ลูกบาศ์กเมตร มอร์ตา้ ร์
อุณหภูมิขณะใช้งาน
+10 ถึง +40 องศาเซลเซี ยส
ช่องว่างเล็กสุ ดที่เทได้
10 มิลลิเมตร
ช่องว่างใหญ่สุดที่เทได้
100 มิลลิเมตร

การเตรียมพืน้ ผิว
พื้นผิวที่พร้อมจะทําการเกร้าท์ตอ้ งสะอาด พื้นผิวปราศจาก ฝุ่ น ผง
ซีเมนต์ นํ้ามัน นํ้ายาทาแบบ ทําการทําความสะอาดด้วยนํ้า และ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผิวคอนกรี ต ต้องไม่มีรูโพรงหรื อรอยร้าว
ใดๆ ทําการพรมนํ้าให้ท้ วั ประมาณ 4-8 ชัว่ โมงก่อนการเกร้าท์

วิธีการผสม
ทําการตรวจสอบเครื่ องมือและอุปกรณที่จะใช้ผสม มีความพร้อมที่จะ
ใช้งาน เครื่ องผสมต้องเป็ นสว่านผสมที่มีอตั ราความเร็ วรอบประมาณ
400-500 rpm ใบกวนต้องเป็ นใบกวนสําหรับผสมซี เมนต์เท่านั้น ตวง
นํ้าประมาณ 4 ลิตร โดยอุณหภูมิของนํ้าควรอยูร่ ะหว่าง 15 – 25 องศา
เซลเซี ยส เทวัสดุลงในถังที่มีน้ าํ อยูพ่ ร้อมกับการกวนไปพร้อมๆ กัน ใช้
เวลากวนประมาณ 3 – 4 นาที ตรวจสอบว่าวัสดุเข้ากันดี พร้อมใช้งาน

วิธีการใช้ งาน
ตรวจสอบท่อระบายอากาศในกรณี ที่เทเกร้าท์ในพื้นที่ที่ลึก ไม้แบบต้อง
แข็งแรงและป้ องกันการรั่วซึ มของวัสดุได้ดี ให้เทเกร้าท์ลงไปโดยมี
ระยะเวลฃาในการทํางานประมาณ 15 ถึง 25 นาทีต่อการผสมหนึ่งครั้ง

การบ่ ม
ทําการพรมนํ้าหรื อใช้พลาสติกคลุมตัววัสดุหลังจากการเทเป็ นเวลา 7
วัน ลักษณะการบ่มคล้ายการบ่มคอนกรี ต

การทําความสะอาด
ล้างทําความสะอาดอุปกรณ์และเครื่ องมือด้วยนํ้าทันที

ROCKMAX® GROUT CG

ซีเมนต์ เกร้ าท์ รับกําลังสู ง
ข้ อจํากัด






อย่าเทวัสดุในขณะที่อุณหภูมิสูง
ความหนาที่เทได้ต่าํ สุ ดไม่เกิน 10 มิลลิเมตร
ความหนาที่เทได้มากสุ ดไม่เกิน 100 มิลลิเมตร
อุณหภูมิต่าํ สุ ดที่ทาํ งานได้ 10 องศาเซลเซี ยส
อุณหภูมิสูงสุ ดที่ทาํ งานได้ 40 องศาเซลเซียส

ขนาดบรรจุ
25 กิโลกรัม

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

อายุการเก็บรักษา
12 เดือนในกรณี ที่เก็บอย่างถูกวิธี

ข้ อควรระวัง
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบตั ิงาน
อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรี ยมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิรภัย แว่นตา
นิรภัย ถุงมือ รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ในกรณี ที่เข้าตาให้ลา้ งนํ้าสะอาด
ให้มากที่สุดแล้วรี บพบแพทย์

ข้ อมูลการติดต่ อ
บริษทั ร็อคแมค จํากัด
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.
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