ROCKMAX RUBBERSTOP

แผ่ นกันนํา้ ประเภทยาง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น

ชนิดดัมเบลล์แบบไม่ มีปุ่มกลาง

Rockmax Rubberstop คือแผ่นกันนํ้าสําหรับรอยต่อคอนกรี ตประเภท
ยางธรรมชาติ ใช้ได้ท้งั รอยต่อคอนกรี ตแบบเคลื่อนตัวได้และเคลื่อนตัว
ไม่ได้ ใช้สาํ หรับกั้นทางผ่านของนํ้าในโครงสร้างคอนกรี ต เช่น ถังเก็บ
นํ้า ถังเก็บนํ้าเสี ย ท่อส่ งนํ้า อุโมงค์ส่งนํ้า สระว่ายนํ้า วัสดุยางมีให้เลือก
หลากหลายตามพื้นที่การใช้งาน เช่น ยางสังเคราะห์ หรื อ ยางอีพีดีเอ็ม
หรื อยางที่ตอ้ งการทนสารเคมีสูง

ขนาดและความหนา

ลักษณะการใช้ งาน
ใช้กบั บริ เวณรอยต่อคอนกรี ตทั้งเคลื่อนตัวได้และเคลื่อนตัวไม่ได้ ใน
โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก เช่น ถังเก็บนํ้า ถังเก็บนํ้าเสี ย กําแพงกัน
ดิน รอยต่อในสระว่ายนํ้า เขื่อนคอนกรี ต อุโมงค์ส่งนํ้า

Model
5D-6
5D-8
5D-10
9D-6
9D-8
9D-9

คุณสมบัติ






ให้การยืดตัวสู งมาก
มีค่ารับแรงดึงสู ง
มีให้เลือกหลายขนาดและหลายรู ปแบบ
ติดตั้งง่าย
ทนทาน

W(mm)
150
200
250
150
200
225

T(mm)
5
5
5
9.5
9.5
9.5

D(mm)
15
15
15
20
20
25

ข้ อมูลทางเทคนิค
สี
ชนิดวัสดุ
ความถ่วงจําเพาะ
ค่าความแข็งอ่อน Shore A
ค่ากําลังรับแรงดึง
ค่าการยืดถึงจุดขาด
ค่าการตายตัว
(ที่ 70°C ใน 22 ชัว่ โมง)
ค่าการดูดซึมนํ้า
(ที่ 70°C ใน 7 วัน)
ค่ากําลังรับแรงดึงที่จุดเชื่อมต่อ

ดํา
ยางธรรมชาติ
1.17 ± 0.03
65±5
>300 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
>500%
ไม่เกิน 30%
ประมาณ 0.8%
ไม่นอ้ ยกว่า 80%

ข้ อมูลด้ านเทคนิคอืน่ ๆ สามารถติดต่ อขอเพิม่ เติมได้ ที่ บริษทั ร็อคแมค จํากัด

ชนิดดัมเบลล์แบบมีปุ่มกลาง

Model
5CD-6
5CD-8
5CD-9
9CD-6
9CD-8
9CD-10

W(mm)
150
200
225
150
200
250

T(mm)
5
5
5
9.5
9.5
9.5

D(mm)
15
15
15
20
20
25

CB(mm)
20
20
20
30
30
38

H(mm)
10
10
10
12
12
20

วิธีการต่ อประสาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตัดแต่งปลายแผ่นกันนํ้าให้ตรงและทําความสะอาด
ใช้กระดาษทรายหยาบขัดผิวทั้งสองด้านเป็ นระยะประมาณ
10 เซนติเมตร
ใช้ผา้ ชุบนํ้าเช็ดทําความสะอาด
ใช้กาวยางทาทุกด้านข้อต่อและจับมาชนกับปลายที่ตอ้ งการ
ต่อของแผ่นกันนํ้า
จับยืดให้แน่นและรอให้การแห้งประมาณ 2 ชัว่ โมง
กาวจะประสานตัวกันได้ดีภายใน 24 ชัว่ โมง
กาวจะบ่มตัวที่ 14 วัน

ROCKMAX RUBBERSTOP

แผ่ นกันนํา้ ประเภทยาง
ลักษณะข้ อต่ อ

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©2012 Rockmax

การทําความสะอาด
ให้ทาํ ความสะอาดอุปรณ์ทนั ทีดว้ ยนํ้าสะอาด
สามารถขูดออกได้

กาวที่ติดเมื่อแห้งแล้ว

ข้ อจํากัด




รอยต่อต้องทําการกําหนดก่อนการเทคอนกรี ต
ให้เทคอนกรี ตด้วยความระมัดระวัง
ใช้เครื่ องจี้คอนกรี ตทุกครั้งเพื่อให้คอนกรี ตเต็มพื้นที่ และไม่
มีช่องว่างหรื อรู พรุ น

ขนาดบรรจุ
20 เมตรต่อม้วน

วิธีเก็บรักษา
เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสู ง หรื อความชื้น ควรเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 0 ถึง 50 องศาเซลเซี ยส

อายุการเก็บรักษา
24 เดือนในกรณี ที่เก็บอย่างถูกวิธี

ข้ อควรระวัง
Rockmax Rubberstop เป็ นวัสดุที่ไม่มีสารพิษ แต่ผใู้ ช้หรื อผูต้ ิดตั้งควร
ใช้งานด้วยความระมัดระวังและสวมเครื่ องแต่งกายที่รัดกุม และปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัย

ข้ อมูลการติดต่ อ
บริษทั ร็อคแมค จํากัด
โทร : +66 2 8648658
แฟกซ์ : +66 2 4184327
อีเมลล์ : rockmaxth@gmail.com
เว็บไซต์ : www.rockmax.net

