ROCKMAX® PU100

วัสดุหยุดนํา้ รั่วซึมชนิดโพลียูรีเทน
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
Rockmax PU100 คือวัสดุที่ใช้ในการอุดนํ้ารั่วที่เกิดขึ้นในผนัง พื้น
หรื อโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ตัววัสดุทาํ มาจากโพลียรู ี เทน ชนิด
หนึ่งส่ วนผสม ทํางานร่ วมกับปั๊ มแรงดันสู งเพื่ออัดฉี ดเข้าไปในรอยร้าว
ที่เกิดนํ้ารั่ว หลักการทํางานโดยตัววัสดุโพลียรู ี เทนจะขยายตัวทันทีเมื่อ
สัมผัสกับนํ้าและจะขยายตัวประมาณ 20 เท่า ไปปิ ดกั้นทางเดินนํ้าผ่าน
ตามรอยรั่ว

ลักษณะการใช้ งาน








หยุดนํ้ารั่วในโครงสร้างคอนกรี ต
หยุดนํ้ารั่วบริ เวณรอยต่อ
หยุดนํ้ารั่วบริ เวณรอยต่อที่เคลื่อนตัวได้
หยุดนํ้ารั่วงานก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน
หยุดนํ้ารั่วงานก่อสร้างใต้ดิน
หยุดนํ้ารั่วงานเขื่อน อ่างเก็บนํ้า ถังนํ้า
หยุดนํ้ารั่วกําแพงกันดิน เข็มพืดคอนกรี ต

การเซ็ตตัวเริ่ มต้น
ระยะเวลาเจล

15-30 วินาที
60-70 วินาที

ค่ าทางฟิ สิ กส์ หลังจากเตตัว (ที่ปริมาณตัวเร่ ง 10% )
ลักษณะ
โฟมสี เหลือง
อัตราการขยายตัว
3000-4000%
ค่ารับแรงดึง
2 นิวตันต่อตาราง มม.
ค่าการยืดเมื่อขาด
ประมาณ 20 – 40%
ละลายนํ้า
ไม่ละลาย
ใช้ในถังเก็บนํ้าดี
ผ่าน
อุณหภูมิการติดตั้ง
+5°C ถึง 40° องศาเซลเซี ยส

การเตรียมพืน้ ผิว
ทําความสะอาดผิวและรอยร้าวให้สะอาดและไม่มีคราบฝุ่ น ผง นํ้ามัน
หรื อ เศษปูนจับอยู่ ยาแนวเก่าให้ทาํ การรื้ อทิ้งจนถึงผิวคอนกรี ตก่อน
การยิงโฟม

คุณสมบัติ







ขยายตัวได้กว่า 20 เท่า
สามารถใช้งานกับถังนํ้าดีได้
ความหนืดตํ่า
สามารถไหลตัวไปได้ลึก
ยึดเกาะดีเยีย่ ม
สามารถปรับอัตราการทําปฏิกิริยาได้

ข้ อมูลทางเทคนิค
วัสดุตวั เนือ้ โฟม
ลักษณะ
ปริ มาณของแข็ง
ความหนาแน่น
ความหนืด
จุดวาบไฟ
ตัวเร่ งปฏิกริ ิยา
ลักษณะ
ปริ มาณของแข็ง
ความหนาแน่น
ความหนืด
จุดวาบไฟ
เมื่อผสม โฟมกับตัวเร่ ง
ความหนาแน่น
ความหนืด
ปฏิกริ ิยาที่เกิดขึน้ (ที่ 30°C)

ของเหลวสี เหลืองเข้ม
100%
1.10 กรัมต่อมิลลิลิตร
140 – 160 mPa.s
180 องศาเซลเซี ยส
ของเหลวใส
100%
0.95 กรัมต่อมิลลิลิตร
20 - 40 mPa.s
170 องศาเซลเซี ยส
1.1 กรัมต่อมิลลิลิตร
200 – 220 mPa.s

วิธีการใช้ งาน
เจาะรู เฉี ยงเป็ นมุม 45 องศา ตามแนวรอยรั่วของนํ้า โดยเจาะหนา
ประมาณครึ่ งหนึ่งของความหนาตัวผนังหรื อพื้น
ระยะห่างระหว่าง
รู เจาะจะมีต้งั แต่ 150 – 500 มิลลิเมตร ขึ้นอยูก่ บั ความกว้างของรอยร้าว
ติดตั้ง packer บริ เวณแนวรู เจาะ ใช้ไขควงไขให้แน่น ทั้งนี้ขนาดและ
ความยาว packer ขึ้นอยูก่ บั ความหนาและสภาพหน้างาน สังเกตุดูวา่ ที่
packer ต้องมีน้ าํ รั่วซึมไหลผ่านออกมา นัน่ แสดงว่าเจาะตรงรอยรั่วที่
เกิดขึ้น
ทําการผสมตัวเร่ งปฏิกิริยา (ส่ วน B) กับ โพลียรู ี เทน (ส่ วน A) คนให้เข้า
กัน ปริ มาณที่ใช้ข้ ึนอยูก่ บั ความชํานาญของช่างหรื อประมาณ 10% โดย
นํ้าหนักเมื่อเทียบกับส่ วน A เทส่ วนที่ผสมแล้วลงในเครื่ องยิงโฟม

แสดงวิธีการเจาะรู

ROCKMAX® PU100

วัสดุหยุดนํา้ รั่วซึมชนิดโพลียูรีเทน
ข้ อควรระวัง
วิธีการติดตั้ง packer

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

ข้ อมูลการติดต่ อ
แสดงการอัดโฟม

บริษทั ร็อคแมค จํากัด
โทร : +66 2 8648658
แฟกซ์ : +66 2 4184327
อีเมลล์ : rockmaxth@gmail.com
เว็บไซต์ : www.rockmax.net
IMPORTANTS NOTE!!

ทําการยิงโฟมจากด้านล่าง packer ขึ้นด้านบน โดยทําการยิงจนครบทุก
packer แล้วทําการยิงซํ้าอีกที ตรวจสอบว่านํ้ารั่ว หยุด หลังจากนั้นทํา
การลอกตัวโฟมส่ วนเกินออกให้หมด

การทําความสะอาด
ล้างเครื่ องมือ และเครื่ องยิงโฟมด้วยสารละลายทินเนอร์

ข้ อจํากัด




ช่างผูม้ ีประสบการณ์เท่านั้นที่สามารถใช้วสั ดุชนิดนี้
อย่าใช้งานขณะอยูใ่ กล้สารติดไฟ.
อย่าสัมผัสวัสดุโดยตรง

ขนาดบรรจุ
22 กิโลกรัม
ส่ วน A: 20 กิโลกรัม และส่ วน B: 2 กิโลกรัม

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

อายุการเก็บรักษา
12 เดือนในกรณี ที่เก็บอย่างถูกวิธี

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
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