ROCKMAX® CERAMIC V2

ระบบกันซึมชนิดเซรามิคสะท้ อนความร้ อนและกันซึม
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น

ข้ อมูลทางเทคนิค

Rockmax Ceramic V2 คือ ระบบกันซึมชนิดทา มีความยืดหยุน่ สู ง มี
ส่ วนผสมหลักที่สาํ คัญสองส่ วนคือ ส่วนนํ้ายาอะครี ลิค และผงเซรามิค
ซึ่งจะทําหน้าที่สะท้อนความร้อน และเป็ นวัสดุกนั ซึ มได้ดีเยีย่ มและตัว
ผงเซรามิคนั้นยังเป็ นส่ วนช่วยให้เกิดความเป็ นฉนวนกันความร้อนไป
ในตัวด้วย ดังนั้นเมื่อใช้ภายในอาคารจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการลดค่าไฟฟ้ าสําหรับเครื่ องปรับอากาศได้ วัสดุเซรามิคโคต
ติ้งสามารถติดตั้งได้ท้งั แบบทาและแบบพ่น

สี
ลักษณะ
ปริ มาณของแข็ง
ความหนาแน่น
ระยะยืดเมื่อขาด
ค่ารับแรงดึง
ค่าแรงยึดเกาะกับคอนกรี ต
ค่าการซึ มผ่านของนํ้า
VOC
การติดไฟ/ลามไฟ
ระยะเวลาการทํางาน (30°C)
ระยะเวลาทารอบสอง (30°C)
ระยะเวลาแห้งตัว (30°C)
ระยะเวลาบ่ม (30°C)
อุณหภูมิขณะทํางาน
อุณหภูมิสูงสุ ดที่ทนได้

ขาว เทา
ของเหลว
60%
0.7 ถึง 0.8 กิโลกรัมต่อลิตร
80%
>2.0 นิวตันต่อ ตรม.มม.
>1.5 นิวตันต่อ ตรม.มม.
0.4 perms
8.5 กรัมต่อลิตร
ไม่ติดไฟ
30 นาที
2 ชัว่ โมง
24 ชัว่ โมง
7 วัน
+5 ถึง +40 องศาเซลเซี ยส
150 องศาเซลเซี ยส

ค่ าการสะท้ อนความร้ อน
การสะท้อนความร้อน
ค่าการเหนี่ยวนําความร้อน (K)
ค่าการดูดซับความร้อน
ค่าการส่ งผ่านความร้อน
ทนต่อรังสี ยวู ี

ประมาณ 94±3%
ประมาณ 0.05
ประมาณ 5±3%
0%
ดีเยีย่ ม

อัตราการใช้ และความหนา
อัตราการใช้
จํานวนครั้งการทา
ความหนาต่อเที่ยว
ความหนาที่ตอ้ งการ

0.25 กิโลกรัมต่อ ตรม.ต่อเที่ยว
2-3 เที่ยว
0.15 ถึง 0.25 มม.
0.30 มม.

ลักษณะการใช้ งาน










ระบบกันซึมคอนกรี ตดาดฟ้ า
ระบบกันซึมรางนํ้าคอนกรี ต
ระบบกันซึ มรางนํ้าเหล็ก
ระบบกันซึมผนังภายนอก
ระบบกันซึมหลังคาเหล็ก metal sheet
ระบบกันซึมถังนํ้าโลหะ
ระบบกันซึมไซโล (silo)
ระบบกันซึมห้องอุปกรณ์ไฟฟ้ าและเครื่ องกล
ระบบกันซึมห้องที่ตอ้ งการการควบคุมอุณหภูมิ

คุณสมบัติ













สะท้อนความร้อนได้มากถึง 94%
ลดความร้อนในตัวอาคาร
ทําหน้าที่ดงั่ ฉนวนกันความร้อน
มีความยืดหยุน่ สูง
สะท้อนความร้อนและรังสี ยวู ี
ติดตั้งได้ท้งั แนวตั้งและแนวนอน
ปิ ดทับร้อยร้าวได้
สามารถลดค่าใช้ไฟฟ้ าได้
ทาป้ องกันสนิม
มีอายุยาวนาน 10-15 ปี
ผิวหน้าสวยงาม
ทนทาน

การเตรียมพืน้ ผิว
พื้นผิวคอนกรี ตต้องสะอาดและอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มี ฝุ่ น ผง
ซี เมนต์ ขยะ นํ้ามัน นํ้ายาทาแบบ หรื อเศษซีเมนต์หลงเหลืออยู่ ถ้ามีตอ้ ง
ทําการล้างออกให้หมด พื้นผิวจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งแห้งสนิท และต้อง
ทําการวัดความชื้นในคอนกรี ตต้องมีค่าไม่เกิน 5% ถ้าเกินกว่าค่านี้ไม่
สามารถทําการติดตั้งตัววัสดุกนั ซึ มได้ตอ้ งทําการรอให้แห้งสนิท
ตรวจสอบรอยร้าว รู พรุ น โพรง บริ เวณผิวหน้าคอนกรี ต และทําการ
ซ่อมแซมก่อนการติดตั้งวัสดุกนั ซึ ม รอยต่อต่างๆ ตะเข็บ มุม ของพื้นผิว
ต้องทําการซ่อมแซมให้เรี ยบร้อย โดยสามารถใช้ยาแนวรอยต่อชนิดโพ
ลียรู ี เทนได้ (Rockmax PUseal)

ROCKMAX® CERAMIC V2

ระบบกันซึมชนิดเซรามิคสะท้ อนความร้ อนและกันซึม
วิธีการทารองพืน้
ทําการผสมตัววัสดุกบั นํ้าในอัตราส่ วน 20% ของนํ้าสะอาดกับ 80%ของ
วัสดุ กวนด้วยเครื่ องกวนให้เข้ากันประมาณ 1 นาที ใช้เป็ รองพื้นใน
กรณี พ้นื ผิวมีความพรุ นมาก
ทาโดยใช้ลูกกลิ้งในอัตราการใช้งาน
ประมาณ 0.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1-3 ชัว่ โมง
ก่อนการติดตั้งเนื้อผิวจริ ง

ข้ อจํากัด





ห้ามใช้วสั ดุสาํ หรับกันซึ มบริ เวณที่มีน้ าํ ขังตลอดเวลา เช่น
ถังเก็บนํ้า
ความชื้นในคอนกรี ตต้องมีค่าไม่เกิน 5%
ในกรณี อุณหภูมพื้นผิวสู งกว่า 45 องศาเซลเซี ยส ไม่ควรทํา
การติดตั้ง
พื้นผิวคอนกรี ตต้องมีอายุอย่างน้อย 28 วัน

ขนาดบรรจุ
23 กิโลกรัม

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

วิธีการติดตั้ง

อายุการเก็บรักษา

ทําการกวนวัสดุให้เข้ากันโดยใช้เครื่ องผสมกวนสารประมาณ 1 นาที
ตรวจสอบว่าวัสดุเข้ากันดีเป็ นเนือเดียวกัน หลังจากนั้นให้แบ่งตัววัสดุ
เพื่อใช้งานในการทาต่อครั้ง ทําการทาโดยใช้ลูกกลิ้ง โดยทาเป็ นแนว
ตามยาว อัตราการใช้งานประมาณ 0.25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทิ้งไว้
ให้แห้งประมาณ 2-4 ชัว่ โมง ทําการทาชั้นที่สองและสามตาม
กระบวนการข้างต้น ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

12 เดือนในกรณี ที่เก็บอย่างถูกวิธี

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

การบ่ ม
ทําการปิ ดกั้นบริ เวณที่ทาํ การติดตั้งระบบกันซึมให้ดี ห้ามเข้าภายใน
บริ เวณ เป็ นเวลา 7 วัน ใช้พลาสติกคลุมในกรณี ฝนตก

การทําความสะอาด
ทําความสะอาดเครื่ องมือและอุปกรณ์ทนั ทีดว้ ยนํ้าสะอาด

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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