ROCKMAX® CRYSTALSEAL

ระบบกันซึมชนิดตกผลึก
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น

ข้ อมูลทางเทคนิค

Rockmax Crystalseal คือ ระบบกันซึมชนิดตกผลึกในเนื้อคอนกรี ตมี
ส่ วนประกอบด้วย ทรายซิลิกา้ ผงปูนซีเมนต์ และสารเคมีที่ทาํ ให้
เกิดปฏิกิริยาการตกผลึก โดยตัวสารเคมีจะทําปฏิกิริยากับอนุภาคเคมีใน
คอนกรี ต ทําให้คอนกรี ตมีรูพรุ นน้อยลง และทึบนํ้ามากขึ้น แล้วยัง
สามารถทําหน้าที่ปิดรอยร้าวขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในตอนกรี ตได้ ผลึกที่
เกิดขึ้นจะสามารถเกิดขึ้นซํ้าได้อีกหลายครั้ง และตัวผลึกจะคงอยูใ่ น
คอนกรี ตเสมือนเป็ นส่ วนหนึ่งของคอนกรี ต ใช้ในงานกันซึมใต้ดินและ
ถังเก็บนํ้าเป็ นส่ วนใหญ่

ลักษณะ
สี
ความหนาแน่น
ความหนาแน่นเมื่อผสมนํ้า
ความต้านทานแรงดันนํ้า
ใช้กบั ถังเก็บนํ้าดี
ความทน กรด-ด่าง
ระยะเวลาการทํางาน (ที่ 30°C)
ระยะเวลาการแห้งตัว (ที่ 30°C)
อุณหภูมิการทํางาน

ผงซี เมนต์
เทา
1.25 กิโลกรัมต่อลิตร
2.02 กิโลกรัมต่อลิตร
>70 เมตร
ใช้ได้
pH 3-11
ประมาณ 30 นาที
ประมาณ 90 นาที
+5 ถึง 40 องศาเซลเซี ยส

การเตรียมพืน้ ผิว

ผลึกที่เกิดขึ้นในคอนกรี ต

ลักษณะการใช้ งาน









ระบบกันซึมสําหรับถังเก็บนํ้า
ระบบกันซึมถังบําบัดนํ้าเสี ย
ระบบกันซึ มอ่างเก็บนํ้า
ระบบกันซึ มงานอุโมงค์
ระบบกันซึมท่อระบายนํ้า
ระบบกันซึ มกําแพงกันดิน
ระบบกันซึมงานใต้ดิน
ระบบกันซึมฐานราก

คุณสมบัติ









ติดตั้งกันซึมได้ท้ งั สองด้านของผนัง
วัสดุจะกลายเป็ นส่วนหนึ่งของโครงสร้างคอนกรี ต
ติดตั้งบนพื้นที่ที่มีความชื้นได้
ปกปิ ดรอยร้าวขนาดเล็กที่เกิดขึ้นได้
ติดตั้งง่าย สะดวก และรวดเร็ว
ไม่ตอ้ งการวัสดุเพื่อปกป้ องผิวหน้า
เร่ งงานได้เร็วขึ้น
สามารถติดตั้งได้หลายวิธี

พื้นผิวที่พร้อมจะทําระบบกันซึมต้องสะอาด พื้นผิวปราศจาก ฝุ่ น ผง
ซีเมนต์ นํ้ามัน นํ้ายาทาแบบ ทําการทําความสะอาดด้วยนํ้า และ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผิวคอนกรี ต ต้องไม่มีรูโพรงหรื อรอยร้าว
ใดๆ ถ้ามีตอ้ งทําการแก้ไขให้อยูใ่ นสภาพดีก่อนการติดตั้งระบบกันซึ ม
กรณี ที่พ้นื ผิวชนิดพิเศษ เช่นอิฐมวลเบา จําเป็ นต้องทําการทดสอบการ
ยึดเการระหว่างระบบกันซึมกับพื้นผิวเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถยึดเกาะ
กันได้ ทําการพรมนํ้าบนพื้นผิวให้ชุ่มก่อนการทากันซึ มประมาณ 1-2
ชัว่ โมง

วิธีการผสม
ทําการตรวจสอบเครื่ องมือและอุปกรณที่จะใช้ผสม มีความพร้อมที่จะ
ใช้งาน เครื่ องผสมต้องเป็ นสว่านผสมที่มีอตั ราความเร็ วรอบประมาณ
400-500 rpm ใบกวนต้องเป็ นใบกวนสําหรับผสมซี เมนต์เท่านั้น ตวง
นํ้าประมาณ 7-8 ลิตร เพื่อใช้ในการผสม สําหรับการผสมวัสดุ 1 ถุง 25
กิโลกรัม ทําการผสมด้วยเครื่ องผสมเป็ นเวลา 3 นาที ตรวจสอบเนื้อ
วัสดุตอ้ งเข้ากันได้ดี

วิธีการใช้ งาน
ใช้แปรงพลาสติกในการทา โดยทาลงบนพื้นผิวที่เตรี ยมไว้ ทิ้งไว้ให้
แห้งประมาณ 2 ถึง 4 ชัว่ โมง ทําการทาซํ้าอีกครั้ง โดยมีทิศทางสลับกับ
ครั้งแรก ทิ้งให้แห้ง 2 ถึง 4 ชัว่ โมง ก่อนทําการบ่ม

ROCKMAX® CRYSTALSEAL

ระบบกันซึมชนิดตกผลึก
วิธีใช้ งานแบบโรย

ขนาดบรรจุ

พื้นผิวคอนกรี ตหยาบต้องสะอาดไม่มีน้ าํ หลงเหลืออยู่
เหล็กเสริ ม
คอนกรี ตติดตั้งไว้ในตําแหน่งที่ถูกต้อง ชุดแต่งกาย หมวกนิรภัย แว่นตา
และถุงมือ เตรี ยมพร้อมก่อนการโรยผงวัสดุ เตรี ยมวัสดุกระจายตาม
ตําแหน่งที่จะทําการโรยวัสดุ ทําการโรยในบริ เวณเหนือลม ทําการโรย
เบาๆ ลงไปในคอนกรี ตหยาบ ในอัตราประมาณ 1.2-1.5 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตรโดยประมาณ หลังจากโรยเสร็ จให้ทาํ การพรมนํ้าเล็กน้อย
เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้ งกระจายเมื่อเทคอนกรี ต

20 หรื อ 25 กิโลกรัม

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

อายุการเก็บรักษา
12 เดือนในกรณี ที่ยงั ไม่เปิ ดใช้งานและเก็บอย่างถูกวิธี

ข้ อควรระวัง
วิธีติดตั้งแบบปั้ นผิวหน้า

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

ข้ อมูลการติดต่ อ
บริษทั ร็อคแมค จํากัด
วิธีการโรยลงบนคอนกรี ต
หยาบ

IMPORTANTS NOTE!!

การบ่ ม
ทําการบ่มโดยใช้น้ าํ สะอาดพ่นให้ทวั่ บริ เวณทากันซึ ม โดยบ่ม 3 ครั้งต่อ
วันต่อเนื่องเป็ นเวลา 3 วัน

การทําความสะอาด
ทําความสะอาดเครื่ องมือและอุปกรณ์ทนั ทีดว้ ยนํ้าสะอาด

อัตราการใช้
แบบทา : 0.8 - 1.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทาหนึ่งถึงสองชั้น
แบบโรย : 1.5 - 1.6 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

ข้ อจํากัด





โทร : +66 2 8648658
แฟกซ์ : +66 2 4184327
อีเมลล์ : rockmaxth@gmail.com
เว็บไซต์ : www.rockmax.net

กรณี ตอ้ งการติดตั้งวัสดุปิดทับต้องทําการลอกผิววัสดุกนั ซึ ม
ออกหลังจากติดตั้งเป็ นเวลา 28 วัน
ไม่ควรผสมกับซีเมนต์
ทําการบ่มด้วยนํ้าทุกครัง
การปกปิ ดรอยร้าวมิใช่เป็ นการเสริ มกําลังให้กบั โครงสร้าง

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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