ROCKMAX® TOP200

ซีเมนต์ สาํ เร็จรู ปสําหรั บงานฉาบบาง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
Rockmax TOP200 คือผงซีเมนต์สําเร็จรูปผสมกับนํ ้าใช้ สําหรับฉาบบางบน
พื ้นผิวคอนกรี ตหรื อปูนฉาบทังภายนอกและภายใน
้
และเพื่อปกปิ ด รอยแตก
รูโพรง ตามด รอยตะเข็บ รอยแตกลายงาของผิว รอยขรุขระของเม็ดทราย
เมือฉาบแล้ วจะทําให้ พื ้นผิวเนียนเรี ยบ สวยงาม ผิวสีไม่ด่างจากพื ้นผิวเดิม
และลื่นฉาบง่าย สามารถทาสีทบั ได้
ลักษณะการใช้ งาน
 ใช้ กบั งานคอนกรี ตหล่อในที่
 ใช้ กบั งานคอนกรี ตสําเร็จรูป
 ใช้ กบั พื ้นผิวปูนฉาบ
คุณสมบัติ








ใช้ งานง่าย ลื่น
ยึดเกาะดีเยี่ยม
ั้
ใช้ ได้ ทงภายนอกและภายใน
ผลิตภัณท์พร้ อมใช้ งานเพียงผสมนํ ้า
ให้ พื ้นผิวเนียนเรี ยบ สวยงาม สีไม่เพี ้ยน
ไม่จําเป็ นต้ องใช้ นํ ้ายารองพื ้น
สามารถทาสีทบั ได้

ข้ อมูลทางเทคนิค
สี:
เทา หรื อ ขาว
ลักษณะ:
ซีเมนต์ผง
pH:
เป็ นเบส
ความหนาแน่น:
ประมาณ 1.05 กิโลกรัม/ลิตร
ระยะเวลาในการแห้ งตัวเริ่ มต้ น(ที่ 30ºC):
4 ถึง 5 ชัว่ โมง
ระยะเวลาในการแห้ งตัวสุดท้ าย(ที่ 30ºC):
24 ชัว่ โมง
ค่ายึดเกาะกับผิวคอนกรี ต (ที่ 28 วัน):
>5.2 N/mm2 (MPa)
ระยะเวลาการทํางาน (ที่ 30ºC): 30 – 45 นาที
อัตราการผสม:
34 – 40% โดยนํ ้าหนัก
5ºC - 35ºC
อุณหภูมิขณะทํางาน:
อัตราการใช้ งาน:
1.2 – 1.4 กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อ
ความหนา 1 มิลลิเมตร
การเตรียมพืน้ ผิว
พื ้นผิวคอนกรี ตต้ องสะอาด ไม่มี ฝุ่ น ผงซีเมนต์ นํ ้ามัน นํ ้ายาทาแบบหลงเหลือ
อยู่ ใช้ นํ ้าพรมให้ ช่มุ ก่อนทําการฉาบ คอนกรี ตหรื อปูนฉาบใหม่ต้องรออย่าง
น้ อย 7 วันก่อนทําการฉาบบาง

วิธีการผสม
ทําการตรวจสอบเครื่ องมือและอุปกรณที่จะใช้ ผสม มีความพร้ อมที่จะใช้ งาน
เครื่ องผสมต้ องเป็ นสว่านผสมที่มีอตั ราความเร็ วรอบประมาณ 400-500 rpm
ใบกวนต้ องเป็ นใบกวนสําหรับผสมซีเมนต์เท่านัน้ ตวงนํ ้าประมาณ 8.75 ลิตร
สําหรับการผสม 1 ถุง (25 กิโลกรัม) ทําการผสมด้ วยเครื่ องผสมเป็ นเวลา 3
นาที ตรวจสอบเนื ้อวัสดุเข้ ากันได้ ดี
วิธีการใช้ งาน
ใช้ เกรี ยงเหล็กในการฉาบโดยฉาบที่ความหนา 0.5 ถึง 4.0 มิลลิเมตรต่อเที่ยว
สามารถฉาบได้ มากกว่า 1 ชัน้ ใช้ กระดาษทรายตกแต่งผิวได้
การบ่ ม
ทําการทาสีหลังจากฉาบไปอีก 7 วัน
การทําความสะอาด
ทําความสะอาดเครื่ องมือและอุปกรณ์ทนั ทีด้วยนํ ้าสะอาด
ขนาดบรรจุ
25 กิโลกรัม
วิธีเก็บรักษา
เก็บรักษาไว้ ในที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้ อนสูง หรื อความชื ้น ควรเก็บรักษาไว้ ที่
อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส
อายุการเก็บรักษา
12 เดือนในกรณีที่เก็บอย่างถูกวิธี
ข้ อควรระวัง
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง
แต่งกายให้ รัดกุมขณะปฏิบตั ิงาน
อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรี ยมให้ พร้ อม ได้ แก่ หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย
ถุงมือ รองเท้ านิรภัย และอื่นๆ ในกรณีที่เข้ าตาให้ ล้างนํ ้าสะอาดให้ มากที่สดุ
แล้ วรี บพบแพทย์
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อีเมลล์ : rockmaxth@gmail.com
เว็บไซต์ : www.rockmax.net
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.

