ROCKMAX® TOP

วัสดุซ่อมแซมรูโพรงในคอนกรีตรับกําลังสู งสํ าหรับงานโครงสร้ าง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
Rockmax TOP คือวัสดุซ่อมแซมคอนกรี ตประเภทซี เมนต์และโพลี
เมอร์ที่ใช้ในการซ่อมแซมรู โพรงในคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ตัววัสดุ
ประกอบด้วยสารโพลีเมอร์เพิ่มการยึดเกาะกับพื้นผิวเดิม สามารถรับ
กําลังได้สูงกว่าคอนกรี ตทัว่ ไป

ลักษณะการใช้ งาน







ซ่อมแซมได้ท้ งั แนวตั้งและแนวนอน
ซ่อมแซมคอนกรี ตสําเร็จรู ป
ซ่อมรู โพรงในคอนกรี ต
เพิ่มความแข็งแรงในโครงสร้างคอนกรี ต
เพิม่ ความหนาให้คอนกรี ต
ปรับแต่งผิวคอนกรี ต

คุณสมบัติ







ยึดเกาะดีเยีย่ ม
รับกําลังได้สูง
ผลิตภัณท์พร้อมใช้งาน
ไม่เกิดการหดตัว
ไม่เกิดการกัดกร่ อน
ทนการเสี ยดสี ได้ดี

ทําการตรวจสอบเครื่ องมือและอุปกรณที่จะใช้ผสม มีความพร้อมที่จะ
ใช้งาน เครื่ องผสมต้องเป็ นสว่านผสมที่มีอตั ราความเร็ วรอบประมาณ
400-500 rpm ใบกวนต้องเป็ นใบกวนสําหรับผสมซี เมนต์เท่านั้น ตวง
นํ้าประมาณ 3.5 ลิตร สําหรับการผสม 1 ถุง (25 กิโลกรัม) ทําการผสม
ด้วยเครื่ องผสมเป็ นเวลา 3 นาที ตรวจสอบเนื้อวัสดุเข้ากันได้ดี

วิธีการใช้ งาน
ใช้เกรี ยงในการทํางาน โดยอุดตัววัสดุในขณะที่พ้นื ผิวยังฉํ่าอยู่ ความ
หนาต่อการทํางานหนึ่งชั้นไม่ควรเกิน 20 – 25 มิลลิเมตร ทําการบดอัด
ให้แน่นด้วยค้อนยาง ถ้ามีการทําชั้นต้องไปต้องรอให้ช้ นั แรกแห้งสนิท
ประมาณ 2-4 ชัว่ โมง หลังจากนั้นทําการตกแต่งผิวหน้าให้เรี ยบร้อย
สวยงาม

ข้ อมูลทางเทคนิค
สี :
ลักษณะ:
ความหนาแน่น (ผสม):
ระยะเวลาการทํางาน (ที่ 30ºC):
ค่ารับแรงอัด (ที่ 28 วัน):
ค่ารับแรงบิด (ที่ 28 วัน):
ค่ายึดเกาะกับผิวคอนกรี ต (ที่ 28 วัน):
ความหนาที่ทาํ ได้ต่อเที่ยว:
อุณหภูมิขณะทํางาน:

วิธีการผสม

เทาเข้ม
ซีเมนต์ผง
1.70 - 1.80 กิโลกรัม/ลิตร
30 – 35 นาที
>45 N/mm2
>6 N/mm2
>1.5 N/mm2
ไม่เกิน 25 มิลลิเมตร
5ºC - 45ºC

การเตรียมพืน้ ผิว
พื้นผิวคอนกรี ตต้องสะอาด ไม่มี ฝุ่ น ผงซีเมนต์ นํ้ามัน นํ้ายาทาแบบ
หลงเหลืออยู่ โดยคอนกรี ตที่จะทําการซ่อมแซมต้องมีอายุไม่นอ้ ยกว่า
28 วัน และมีกาํ ลังรับแรงอัดไม่นอ้ ยกว่า 25 N/mm2 ทําการตัดและ
ตกแต่งขอบให้เรี ยบเป็ นมุมฉาก ความหนาที่ควรมีระยะความหนาใต้
เหล็กเสริ มประมาณ 1 เซนติเมตร ตัดเอาส่ วนที่เป็ นรู โพรงหรื อ
คอนกรี ตที่เป็ นโพรงออกจนถึงเนื้อคอนกรี ตที่ดี ใช้น้ าํ พรมให้ชุ่มก่อน
การซ่อมแซม หรื อสามารถใช้น้ าํ ยาประสานคอนกรี ตได้จะช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการยึดเกาะมากขึ้น

การบ่ ม
ทําการฉี ดพ่นนํ้าเป็ นเวลา 2-3 วัน

การทําความสะอาด
ทําความสะอาดเครื่ องมือและอุปกรณ์ทนั ทีดว้ ยนํ้าสะอาด

ข้ อจํากัด




กรณี ความหนาเกิน 25 มิลลิเมตรให้ซ่อมแซมเป็ นชั้นๆ
กรณี ซ่อมแซมแนวตั้งควรใช้น้ าํ ยาประสาน
ไม่ควรผสมปูนเพิ่ม

ขนาดบรรจุ
25 กิโลกรัม

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

ROCKMAX® TOP

วัสดุซ่อมแซมรูโพรงในคอนกรีตรับกําลังสู งสํ าหรับงานโครงสร้ าง
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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