ROCKMAX® JOINTSEAL (COLD)
วัสดุยาแนวรอยต่ อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเย็น
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
Rockmax Jointseal (cold) คือ ยางหยอดร่ องรอยต่อถนนคอนกรี ต
ชนิดเย็น ผลิตมาจากยางมะตอย ใช้กบั งานรอยต่อคอนกรี ต ซ่อมรอย
ร้าวในคอนกรี ต อุดนํ้ารั่ว ใช้งานง่ายโดยใช้มือปั้ น มีแรงยึดเกาะดีกบั ผิว
คอนกรี ต สามารถป้ องกันนํ้ารั่วซึมและอยูใ่ นสภาวะใต้น้ าํ ได้

ลักษณะการใช้ งาน






ยาแนวรอยต่อคอนกรี ตทั้งแนวตั้งและแนวนอน
รอยต่อในเขื่อนคอนกรี ต
รอยต่อในพื้นคอนกรี ต
อุดรอยช่องว่างบนถนนหรื อพื้นคอนกรี ต
อุดรอยนํ้ารั่ว

คุณสมบัติ






มีค่าความยืดหยุน่ ตัวดี
ใช้ง่ายด้วยการปั้นคล้ายดินนํ้ามัน
ใช้ได้ท้งั แบบแนวตั้งและแนวนอน
ยึดเกาะดีไม่หลุดล่อน
ทนนํ้าขัง

คล้ายก้อนดินนํ้ามันสี ดาํ
1.70
0 ถึง 45 องศาเซลเซี ยส
0 ถึง 60 องศาเซลเซี ยส
< 100 มิลลิเมตร
< 5 มิลิเมตร

(ที่ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส ทํามุม 75 องศา)

เวลาแห้งตัว (30 องศาเซลเซี ยส)
เวลาที่ผิวแห้ง (30 องศาเซลเซี ยส)
เสลาบ่มตัว (30 องศาเซลเซี ยส)
แรงยึดเกาะคอนกรี ต
การกันนํ้า

อัตราการใช้ งาน
ขนาดรอยต่อ
กว้าง x ลึก (มิลลิเมตร)
10 x 10
12 x 10
15 x 10
20 x 10
15 x 15
20 x 15
25 x 15
20 x 20
25 x 20
30 x 20

อัตราการใช้
(กิโลกรัม ต่อ เมตร)
0.17
0.21
0.26
0.34
0.38
0.51
0.64
0.68
0.85
1.02

การทําความสะอาด
ทําความสะอาดเครื่ องมือและอุปกรณ์ทนั ทีดว้ ยอะซี โตน วัสดุที่แข็งใช้
แปรงลวดหรื อเกรี ยงเหล็กขูดออก

ขนาดบรรจุ
25 กิโลกรัม ต่อกล่อง

ข้ อมูลทางเทคนิค
ลักษณะ
ความถ่วงจําเพาะ
อุณหภูมขณะติดตั้ง
อุณหภูมขณะใช้งาน
เพนิเทรชัน
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส
การไหล

รอยต่อให้แน่นหนา รอให้วสั ดุแห้งตัวประมาณ 10 ถึง 15 นาที ป้ องกัน
นํ้าหรื อฝนภายในระยะเวลา 24 ชัว่ โมงจึงจะใช้งานได้

10 ถึง 15 นาที
24 ชัว่ โมง
7 วัน
ผ่าน
ผ่าน

การเตรียมพืน้ ผิว
ทําความสะอาดรอยต่อให้ดี ไม่มีฝนุ่ ผง ดิน ปนเปื้ อน คอนกรี ตควรมีค่าการ
รับแรงอัดประมาณ 25 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรหรื อ ประมาณ 250 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร และมีอายุไม่นอ้ ยกว่า 28 วัน

วิธีการใช้ งาน
นําวัสดุออกมาจากกล่องตัดแบ่งออกมาให้พอประมาณขนาดรอยต่อ
ปั้นให้ได้ขนาดเพื่อที่จะอุดรอยต่อได้สนิท
ใช้มือกดวัสดุลงบริ เวณ

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

อายุการเก็บรักษา
12 เดือนในกรณี ที่เก็บอย่างถูกวิธีและยังไม่เปิ ดใช้งาน

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

ข้ อมูลการติดต่ อ
บริ ษทั ร็ อคแมค จํากัด
โทร : +66 2 8648658
แฟกซ์ : +66 2 4184327
อีเมลล์ : rockmaxth@gmail.com
เว็บไซต์ : www.rockmax.net
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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.
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