ROCKMAX HYDROSTOP CJ

ยางบวมนํา้ ชนิดยางสั งเคราะห์
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
Rockmax Hydrostop CJ คือวัสดุวอเตอร์สตอปสําหรับรอยต่อ
คอนกรี ตโดยมีส่วนประกอบของวัสดุหลักเป็ นยางสังเคราะห์กบั สาร
ผสมเพิ่มชนิดพิเศษ สามารถใช้งานได้กบั รอยต่อคอนกรี ตหล่อในที่
รอยต่อชิ้นส่ วนคอนกรี ตสําเร็จรู ปทัว่ ๆไป และรอยต่อชิ้นส่ วนคอนกรี ต
สําเร็ จรู ปสําหรับงานก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน หลักการทํางานตัววัสดุจะ
ขยายตัวในอัตราประมาณ 200% - 300% เมื่อสัมผัสกับนํ้าหรื อความชื้น
โดยตัววัสดุจะคงรู ปเดิมและไม่แตกตัวขณะบวมตัวหรื อขยายตัว

ค่ากําลังรับแรงดึง
ค่าการยืดถึงจุดขาด
ทนต่อแรงดันนํ้า
อุณหภูมิที่ใช้งาน
อุณหภูมิขณะติดตั้ง
การบวมและคืนตัว

>1.5 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร
>500%
ประมาณ 8 บาร์
-25 ถึง +85 องศาเซลเซี ยส
+5 ถึง +45 องศาเซลเซี ยส
ได้

การเตรียมพืน้ ผิว
พื้นผิวคอนกรี ตต้องสะอาด ไม่มีฝนุ่ ผงซี เมนต์ นํ้ามัน หรื อนํ้ายาทาแบบ
ตกค้าง กรณของรอยต่อคอนกรี ตแบบหล่อในที่ควรทําร่ องแนวตาม
รอยต่อเพื่อง่ายต่อการติดตั้ง โดยทําแบบไว้บริ เวณกึ่งกลางของรอยต่อ
โดยมีระยะห่างจากขอบวอเตอร์สตอปถึงขอบคอนกรี ตประมาณ 50
มิลลิเมตร กรณี รอยต่อชิ้นส่ วนสําเร็ จรู ป โดยมากจะมีร่องเว้นไว้ ให้ทาํ
ความสะอาดคราบนํ้ามันที่ตกค้างอยู่

ลักษณะการใช้ งาน








รอยต่อชิ้นส่ วนคอนกรี ตสําเร็ จรู ปงานก่อสร้างอุโมงค์
รอยต่อชิ้นส่ วนสําเร็ จรู ปสําหรับงานก่อสร้างทัว่ ไป
รอยต่อระหว่างท่อพลาสติกและคอนกรี ต
รอยต่อเข็มผืดคอนกรี ต
รอยต่อท่อส่ งนํ้า
รอยต่อกําแพงกันดิน
รอยต่อถังเก็บนํ้า

คุณสมบัติ








อุดรอยต่อโดยการขยายตัว
มีความแข็ง และทนทาน
มีอตั ราการขยายตัวสูง
สามารถทนแรงดันนํ้าได้สูง
ใช้ได้กบั รอยต่อที่ไม่เคลื่อนตัวเท่านั้น
ใช้กบั ถังนํ้าดีได้
สามารถผลิตตามแบบที่ตอ้ งการได้

ข้ อมูลทางเทคนิค
สี
ชนิดวัสดุ
ความถ่วงจําเพาะ
ค่าความแข็งอ่อน Shore A
ค่าการขยายตัว

ดํา
ยางสังเคราะห์
1.60 ± 0.5
50±5
200% - 300%

วิธีการใช้ งาน
ติดตั้งตัววัสดุตามแนวร่ องที่ได้เตรี ยมไว้ โดยต้องมีระยะห่างจากขอบ
ถึงขอบอย่างน้อย 50 มิลลิเมตร สามารถใช้ตะปูคอนกรี ตยึดเป็ นระยะ ๆ
ได้ กรณี ของรอยต่อชิ้นส่ วนคอนกรี ตสําเร็จรู ปแนะนําให้ใช้กาวยางทา
ก่อนที่จะติดตั้ง การเชื่อมต่อใช้การต่อแบบหัวชนท้ายเท่านั้น

การทําความสะอาด
ให้ทาํ ความสะอาดอุปรณ์ทนั ทีดว้ ยนํ้าสะอาด
สามารถขูดออกได้

กาวที่ติดเมื่อแห้งแล้ว

ข้ อจํากัด





ไม่สามารถใช้ได้กบั รอยต่อที่มีการเคลื่อนตัว
ระยะจากผิวคอนกรี ตอย่างน้อย 50 มิลลิเมตร
ไม่ควรเก็บไว้บริ เวณความชื้นสู ง
เมื่อไม่มีความชื้นวัสดุจะสามารถคืนตัวได้และจะบวมอีก
ครั้งเมื่อมีความชื้นเข้ามา

ขนาดบรรจุ
ขนาด 20มม x 10มม ยาว 10 เมตรต่อม้วน
1 กล่อง บรรจุ 5 ม้วน

ROCKMAX HYDROSTOP CJ

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

อายุการเก็บรักษา
12 เดือนในกรณี ที่เก็บอย่างถูกวิธี

ข้ อควรระวัง
Rockmax Hydrostop CJ เป็ นวัสดุที่ไม่มีสารพิษสูงผสมอยูแ่ ต่ผใู ้ ช้หรื อผู ้
ติดตั้งควรใช้งานด้วยความระมัดระวังและสวมเครื่ 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
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