ROCKMAX® GROUT UW

ซีเมนต์ เกร้ าท์ สําหรับงานใต้ นํา้
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
Rockmax Grout UW คือ ซีเมนต์เกร้าท์สาํ หรับงานใต้น้ าํ วัสดุสามารถ
ใช้ได้ท้งั แบบเทปกติและแบบใช้ปั๊มแรงดันสู ง
ใช้ในงานซ่อมแซม
คอนกรี ตใต้ผวิ นํ้าหรื อเพิ่มความหนาของโครงสร้างคอนกรี ตใต้น้ าํ เพิ่ม
ความทนทาน วัสดุตรงตาม ASTM C1107

ลักษณะการใช้ งาน
Rockmax Grout UW ใช้สาํ หรับงานซ่อมแซม ปรับปรุ ง โครงสร้าง
คอนกรี ตใต้น้ าํ เช่น ตอม่อ ฝายนํ้าล้น เขื่อนคอนกรี ต ตอม่อสะพาน เสา
คอนกรี ตใต้น้ าํ

คุณสมบัติ










วัสดุผลิตออกมาเพือ่ ใช้งานใต้น้ าํ โดตรง
ไม่หดตัว
ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก
ให้กาํ ลังอัดเร็ ว
ค่ารับกําลังสู ง
ไม่เกิดการกัดกร่ อนจากตัววัสดุ
ไหลตัวได้ดี
สามารถใช้งานกับปั๊มแรงดันได้
ใช้เทผ่านท่อทรี มี่ได้

ข้ อมูลทางเทคนิค
สี
เทาเข้ม
ชนิดวัสดุ
ซี เมนต์
ความหนาแน่น (ผสม)
2000 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ค่ารับกําลังอัด (ผสมนํ้าอัตรา 20-22%)
1 วัน
18-20 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร
7 วัน
40-42 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร
28 วัน
45-50 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร
ค่าแรงยึดเกาะกับคอนกรี ต
28 วัน
>8 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร
อัตราการขยายตัว
1-3%
ค่ าในส่ วนการติดตั้ง
ระยะเวลาการใช้งานที่ 30ºC
ระยะเวลาบ่มตัว 30ºC
อัตราส่ วนผสม
อัตราการใช้

30 นาที
28 วัน
20-22% นํ้า
1800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ความหนาตํ่าสุ ดที่เทได้
ความหนามากสุ ดที่เทได้
อุณหภูมิขณะทํางาน

25 มิลลิเมตร
150 มิลลิเมตร
0ºC ถึง 35ºC

การเตรียมพืน้ ผิว
พื้นผิวคอนกรี ตต้องสะอาด ไม่มี ฝุ่ น ผงซีเมนต์ นํ้ามัน นํ้ายาทาแบบ
หลงเหลืออยู่ พื้นผิวต้องแห้งสนิท ตรวจสอบสภาพพื้นผิวต้องไม่มีรอย
แตกร้าว หรื อผิวคอนกรี ตที่หลุดร่ อน ทําการซ่อมแซมพื้นผิวที่เสี ยหาย
ก่อนการทาวัสดุ พื้นผิวเหล็กต้องไม่มีสนิม นํ้ามันหรื อสี

การเตรียมแบบ
แบบที่ใช้ตอ้ งสะอาดและไม่มีรอยรั่วซึ ม รอยต่อต่างๆในแบบต้องซี ลให้
เรี ยบร้อยเพื่อป้ องกันการรั่วออกของวัสดุ แบบต้องมีความมัน่ คง ใช้
นํ้ายาทาแบบเพื่อง่ายต่อการแกะแบบ ไม้แบบชนิดพิเศษให้ปรึ กษาทาง
บริ ษทั

การผสม
ผสมด้วยเครื่ องผสมที่ความเร็ วรอบตํ่า (500rpm) มีใบกวนที่แข็งแรง
ทนทาน ตวงนํ้าสะอาดประมาณ 5.25 ลิตร (21%) ตรวจสอบอุณหภูมิ
ของนํ้าประมาณ 15 ถึง 25 องศาเซลเซี ยส เทวัสดุชา้ ๆ ลงในถังผสมที่มี
นํ้าที่ตวงอยู่ และทําการผสมขณะเท ผสมในเวลาประมาณ 3 นาที ไม่
เกิน 4 นาที ตรวจสอบวัสดุจะมีความเข้ากันได้ดีท้ งั ถังผสม ควรผสมให้
หมดถุง ในกรณี ผสมปริ มาณมากๆ เครื่ องมือที่ใช้ และวิธีการเทจะ
แตกต่างกัน ควรปรึ กษาบริ ษทั

การเท
ควรเททันทีหลังจากผสมเสร็จ มีระยะเวลาในการเทประมาณ 15 ถึง 30
นาที ให้เทต่อเนื่องกัน ตรวจสอบวัสดุจะไหลและเป็ นเนื้อเดียวกัน ใน
การเทด้วยท่อทริ มมี ให้ปลายท่อจุ่มลงในปูนเกร้าท์ตลอด ค่อยเคลื่อน
ท่อขึ้นมาเรื่ อยๆ ตรวจอบความหนาต่อการเทแต่ละครั้ง

การบ่ ม
วัสดุที่เทแล้วต้องทําให้ช้ืนตลอดด้วยนํ้าสะอาด หรื อใช้พลาสติดคลุม
หรื อใช้น้ าํ ยาบ่มคอนกรี ตได้

การทําความสะอาด
ทําความสะอาดเครื่ องมือและอุปกรณ์ทนั ทีดว้ ยทินเนอร์
แห้งแล้วทําการขูดออก

ส่ วนวัสดุที่
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ซีเมนต์ เกร้ าท์ สําหรับงานใต้ นํา้
ข้ อจํากัด





การเทวัสดุในปริ มาณมากจะทําให้เกิดความร้อนสู งในตัว
วัสดุจากปฏิกิริยาเคมีให้ปรึ กษาทางบริ ษทั
ไม่ควรผสมนํ้าในอัตราส่ วนที่มากกว่าที่กาํ หนด
ควรทําการบ่มอย่างน้อย 3 วันหลังจากเท
ไม่ควรเท ในขณะที่อุณหภูมวัสดุและอุณหภูมิภายนอกสู ง
กว่า 35 องศาเซลเซียส

ขนาดบรรจุ
25 กิโลกรัมต่อถุง

วิธีเก็บรักษา
เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ไม่มีความร้อนสู งหรื อความชื้น ควรเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซี ยส

อายุการเก็บรักษา
12 เดือนในกรณี ที่ยงั ไม่เปิ ดและเก็บอย่างถูกวิธี

ข้ อควรระวัง
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบตั ิงาน
อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรี ยมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิรภัย แว่นตา
นิรภัย ถุงมือ รองเท้านิรภัย อุปกรณ์ป้องกันกลิ่น และอื่นๆ ในกรณี ที่เข้า
ตาให้ลา้ งนํ้าสะอาดให้มากที่สุดแล้วรี 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!!
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accurate to the best of our knowledge. No warranty or guaranty is
made regarding performance, stability or other factors beyond
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