ROCKMAX PVC

แผ่ นกันนํา้ พีวซี ี
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น

รูปแบบแผ่นกันนํา้

Rockmax PVC คือแผ่นกันนํ้าชนิดพีวซี ี ใช้ประกอบในงานรอยต่อ
โครงสร้างคอนกรี ต ทั้งรอยที่เคลื่อนตัวได้และรอยต่อที่เคลื่อนตัวไม่ได้
ผลิตมาจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสู ง ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน
ASTM
Model
D-6
D-8
D-10

ลักษณะการใช้ งาน









รอยต่อคอนกรี ตที่เคลื่อนตัวได้
รอยต่อคอนกรี ตที่เคลื่อนตัวไม่ได้
รอยต่อภายในถังเก็บนํ้าและถังบําบัดนํ้าเสี ย
รอยต่อคอนกรี ตในงานก่อสร้างอุโมงค์
รอยต่อคอนกรี ตในงานก่อสร้างใต้ดิน
รอยต่อคอนกรี ตผนังกันดินและเข็มพืดคอนกรี ต
รอยต่อคอนกรี ตในงานเขื่อน
รอยต่อคอนกรี ตในงานท่อระบายนํ้า
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คุณสมบัติ







ทนแรงดันนํ้าได้สูง
ใช้ได้กบั ถังเก็บนํ้าดี
ทนกรดและด่าง
ใช้ได้กบั รอยต่อที่เคลื่อนตัว
มีความยืดหยุน่ ในตัว
ผลิตตามรู ปแบบที่ตอ้ งการได้

ข้ อมูลทางเทคนิค
สี
ดํา
ชนิดวัสดุ
โพลีไวนิ่ว คลอไรด์
ค่าความถ่วงจําเพาะ
1.30-1.40
ค่าความแข็ง shore A
75 ± 5
ค่ากําลังรับแรงดึง
>145 kg/cm2
ค่าการยึดตัวเมื่อขาด
>325%
ค่าการรับแรงบิด
45 kg/cm2
ค่ากําลังรับแรงฉี ก
60 kg/cm
การตายตัวที่ 70°C ที่ 22 ชม
<70%
การทําปฏิกิริยากับด่าง
การเปลี่ยนแปลงนํ้าหนัก
+0.15%/-0.10%
การเปลี่ยนแปลงความแข็ง
±5 จุด
อัตราการซึมผ่านของนํ้า
<0.5

วิธีการใช้ งาน
เตรี ยมอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อให้พร้อม
ติดตั้งแผ่นกันนํ้าไว้บริ เวณ
กึ่งกลางของรอยต่อคอนกรี ต ทําการยึดตัวแผ่นกันนํ้าเข้าไว้กบั เหล็ก
เสริ ม ในกรณี ตอ้ งมีการเชื่อมต่อหรื อทางแยก ต้องทําการเชื่อมแผ่นกัน
นํ้าโดยใช้ความร้อน (ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางบริ ษทั )

การทําความสะอาด
ให้ทาํ ความสะอาดอุปรณ์ทนั ทีดว้ ยนํ้าสะอาด
ข้ อจํากัด





วางแผนจุดเชื่อมต่อก่อนการติดตั้ง
เทคอนกรี ตด้วยความระมัดระวัง
จี้คอนกรี ตด้วยความระมัดระวัง
เก็บเครื่ องเชื่อมให้พน้ จากสารติดไฟ

ขนาดบรรจุ
25 เมตร ต่อม้วน
วิธีเก็บรักษา
เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสู ง หรื อความชื้น ควรเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซี ยส

ROCKMAX PVC

แผ่ นกันนํา้ พีวซี ี
อายุการเก็บรักษา
24 เดือนในกรณี ที่เก็บอย่างถูกวิธี

ข้ อควรระวัง
Rockmax PVC เป็ นวัสดุที่ไม่มีสารพิษสู งผสมอยูแ่ ต่ผใู ้ ช้หรื อผูต้ ิดตั้ง
ควรใช้งานด้วยความระมัดระวังและสวมเครื่ องแต่งกายที่รัดกุม และ
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัย

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.
Printed on recycled paper
Copyright©2013 Rockmax

