ROCKMAX EPOGARD T

ระบบกันซึมชนิดอีพ๊อกซี่ทาร์ ทนทานสารเคมีกดั กร่ อน
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
Rockmax Epogard T คือระบบกันซึ มชนิดอีพอ๊ กซี่กบั โคลทาร์ สอง
ส่ วนผสม เมื่อวัสดุบ่มตัวแล้วจะสามาระใช้ในงานกันซึมที่ตอ้ งการ
ทนทานการกัดกร่ อนจากสารเคมี ทนทารการขัดถู เสี ยดสี และทําให้
คอนกรี ตมีอายุคงทนยาวนาน โดยลักษณะพิเศษคือทนทานสารเคมีได้
สูง เช่น กรด นํ้าเกลือ นํ้าทะเล นํ้าที่มีส่วนผสมคลอไรด์ นํ้ายาซักผ้า ด่าง
ตัวทําละลาย

ลักษณะการใช้ งาน
Rockmax Epogard T ใช้เป็ นระบบกันซึมและทนทานสารเคมีกดั
กร่ อน เช่น งานถังเก็บนํ้า งานถังบําบัดนํ้าเสี ย ท่อระบายนํ้าเสี ย อุโมงค์
ผนังกันนํ้า ถังเก็บสารเคมี (บางชนิด) ถังหล่อเย็น

คุณสมบัติ









ทนทานสารเคมีกดั กร่ อน
ทนทานการขูดขีด เสี ยดสี
สามารถป้ องกันนํ้าทะเลกัดกร่ อนได้
ผิวหน้าแข็ง
ป้ องกันการกัดกร่ อนผิวคอนกรี ต
กันซึ มได้ดีเยีย่ ม
ป้ องกันการซึ มผ่านของไอนํ้า
ยึดเกาะดีเยีย่ มกับผิวคอนกรี ต

ข้ อมูลทางเทคนิค
สี
ดํา
ชนิดวัสดุ
อีพอ๊ กซี่ กบั โคลทาร์
ลักษณะ
ของเหลวหนืด
อัตราส่ วนของแข็ง
70%
อัตราส่ วนผสม
6 : 1 (โดยนํ้าหนัก)
ค่ารับแรงดึงที่ 7 วัน
15.0 นิวตันต่อตาราง มม.
ค่ากําลังยึดเกาะที่ 7 วัน
2.0 นิวตันต่อตาราง มม.
ระยะเวลาทํางานที่ 30ºC
45 ถึง 50 นาที
ระยะเวลาทารอบสองที่ 30ºC 12 ชัว่ โมง
ระยะเวลาแห้งเดินได้ที่ 30ºC
24 ชัว่ โมง
ระยะเวลาบ่มตัวที่ 30ºC
7 วัน
อุณหภูมิขณะทํางาน
+5ºC ถึง +35ºC
อุณหภูมิสูงสุ ดที่รับได้
+65 องศาเซลเซี ยส
ค่าความชื้นสัมพัทธ์
85% RH
อัตราการใช้งาน
0.25 ถึง 0.30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อเที่ยว
จํานวนครั้งในการทา 2 เที่ยว

ความหนาต่อเที่ยว (ของเหลว)
ความหนารวม (ของเหลว)

150-200 ไมครอน
400 ไมครอน

ค่ าทีแ่ สดงเบือ้ งต้ นเกิดจากการทดสอบในห้ องปฏิบัติการ
เนื่องจากสภาพแวดล้อม

ค่ าทีใ่ ช้ งานจริงอาจมีความแตกต่ าง

การเตรียมพืน้ ผิว
พื้นผิวที่พร้อมจะทําระบบกันซึมต้องแห้งสนิท สะอาด พื้นผิวปราศจาก
ฝุ่ น ผงซีเมนต์ นํ้ามัน นํ้ายาทาแบบ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผิว
คอนกรี ต ต้องไม่มีรูโพรงหรื อรอยร้าวใดๆ ถ้ามีตอ้ งทําการแก้ไขให้อยู่
ในสภาพดีก่อนการติดตั้งระบบกันซึ ม คอนกรี ตต้องมีอายุอย่างน้อย 28
วัน และมีค่ากําลังอัดไม่นอ้ ยกว่า 25 N/mm2 มีค่าแรงดึงไม่นอ้ ยกว่า 1.5
N/mm2 ค่าความชื้นในคอนกรี ตไม่เกิน 6% และค่าความชื้นสัมพัทธ์
85% RH การทําความสะอาดพื้นผิวด้วยเครื่ องพ่นนํ้าแรงดันสู ง หรื อ
เครื่ องเจียผิวเพื่อเพิม่ การยึดเกาะ ในกรณี ที่พ้นื ผิวอาจมีแรงดันจากนํ้า
ด้านล่าง จําเป็ นต้องทําการป้ องกันก่อนการติดตั้งวัสดุ

วัสดุรองพืน้
ไม่จาํ เป็ นต้องใช้วสั ดุรองพื้น

วิธีการผสม
ทําการตรวจสอบเครื่ องมือและอุปกรณที่จะใช้ผสม มีความพร้อมที่จะ
ใช้งาน เครื่ องผสมต้องเป็ นสว่านผสมที่มีอตั ราความเร็ วรอบประมาณ
400-500 rpm กวนสารแต่ละส่ วนด้วยสว่านกวนประมาณ 1 นาที เทแต่
ละส่ วนลงถังที่จะกวน กวนเป็ นเวลา 3 ถึง 4 นาที จนวัสดุเข้ากันได้ดี
จําเป็ นต้องใช้สว่านกวนเท่านนั้น

วิธีการใช้ งาน
ใช้แปรงพลาสติกหรื อลูกกลิ้งในการทา โดยทาลงบนพื้นผิวที่เตรี ยมไว้
ทาชั้นแรกและรอไว้ 12 ชัว่ โมงก่อนทาชั้นที่สอง ไม่ควรทิ้งไว้เกิน 48
ชัว่ โมงหลังจากทารอบแรก หลังจากทาเสร็จให้ปกป้ องผิวจากนํ้าหรื อ
นํ้าฝน รอให้บ่มตัว 7 วันก่อนการทดสอบนํ้าหรื อปล่อยนํ้า
การทําความสะอาด
ล้างทําความสะอาดด้วยตัวทําละลายเช่น อะซี โตน วัสดุที่แห้งแข็งแล้ว
ให้ใช้เครื่ องมือกลขูดออก

ข้ อจํากัด
 ห้ามทาบนพื้นผิวที่มีวสั ดุเดิมอยู่



ห้ามทาบริ เวณที่มีน้ าํ เกาะหรื อขัง
เมื่อผสมแล้วห้ามเจือจางด้วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ

ROCKMAX EPOGARD T

ระบบกันซึมชนิดอีพ๊อกซี่ทาร์ ทนทานสารเคมีกดั กร่ อน




ในกรณี ที่พ้นื ผิวชื้นมากให้ติดต่อบริ ษทั เพื่อปรึ กษา
ห้ามทาในกรณี ที่อุณหภูมิต่าํ กว่าจุดหยาดนํ้าค้าง
ห้ามทาบนพื้นผิวที่เป็ นซีเมนต์ผสมโพลีเมอร์ชนิดต่างๆ

ขนาดบรรจุ
24.5 กิโลกรัม (A+B)
ส่ วน A: 21 กิโลกรัม และส่ วน B: 3.5 กิโลกรัม

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

อายุการเก็บรักษา
12 เดือนในกรณี ที่เก็บอย่างถูกวิธีและยังไม่เปิ ดใช้งาน

ข้ อควรระวัง
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบตั ิงาน
อุปกรณความปลอดภัยควรเตรี 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!!
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