ROCKMAX ROOFGARD

ระบบกันซึมชนิดบิทูเมนแบบทา
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น

การเตรียมพืน้ ผิว

Rockmax Roofgard คือระบบกันซึ มชนิดบิทูเมนแบบหนึ่งส่ วนใช้ทา
ใช้เป็ นวัสดุกนั ซึมหลังคาหรื อใต้ดินได้ สามารถป้ องกันการซึ มผ่านของ
ไอนํ้าได้ดี สามารถทาได้หลากหลาย เช่น คอนกรี ต กระเบื้องหลังคา
เมทัลชีท

พื้นผิวที่พร้อมจะทําระบบกันซึมต้องแห้งสนิท สะอาด พื้นผิวปราศจาก
ฝุ่ น ผงซีเมนต์ นํ้ามัน นํ้ายาทาแบบ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผิว
คอนกรี ต ต้องไม่มีรูโพรงหรื อรอยร้าวใดๆ ถ้ามีตอ้ งทําการแก้ไขให้อยู่
ในสภาพดีก่อนการติดตั้งระบบกันซึ ม

ลักษณะการใช้ งาน

วัสดุรองพืน้







ทําการเจือจางด้วยนํ้าสะอาด 1 ต่อ 1 (โดยปริ มาตร) กวนให้เข้ากันเป็ น
เวลา 4 นาที ทําการทาด้วยลูกกลิ้งหรื อแปรงบนพื้นผิวที่เตรี ยมไว้ รอให้
แห้งประมาณ 2-3 ชัว่ โมงก่อนทาชั้นถัดมา

หลังคา รางนํา้
ระเบียง
กันซึมชั้นใต้ดิน
ใช้ป้องกันการซึมผ่านไอนํ้า
กําแพงกันดิน

วิธีการใช้ งาน
ใช้แปรงพลาสติกหรื อลูกกลิ้งในการทา โดยทาลงบนพื้นผิวที่เตรี ยมไว้
ทาชั้นแรกและรอไว้ 1-2 ชัว่ โมงก่อนทาชั้นที่สอง หลังจากทาเสร็จให้
ปกป้ องผิวจากนํ้าหรื อนํ้าฝน ทิ้งไว้ 6 ชัว่ โมงจึงสามารถเดินได้ วัสดุบ่ม
ตัวเองใน 3 วัน

คุณสมบัติ









ยืดหยุน่ ตัวสูง
ปกปิ ดผิวเนื่องจากรอยร้าวได้ดี
ยึดเกาะพื้นผิวดีเยีย่ ม
ใช้งานง่าย
ไม่มีรอยต่อ
ปกป้ องผิวเหล็กจากสนิม
ป้ องกันการกัดกร่ อน
สามารถทาบนปูนเก่าได้

การทําความสะอาด
ล้างทําความสะอาดด้วยตัวทําละลายเช่น อะซี โตน วัสดุที่แห้งแข็งแล้ว
ให้ใช้เครื่ องมือกลขูดออก

ข้ อจํากัด
 ห้ามทาบนพื้นผิวที่โดนแสงแดดต้องมีวสั ดุปิดทับหน้า

ข้ อมูลทางเทคนิค
สี
ดํา
ชนิดวัสดุ
บิทูเมน
ลักษณะ
ของเหลวหนืด
ค่าความถ่วงจําเพาะ
1.05
ค่าการยืดตัวเมื่อขาด
700%
ค่ากําลังยึดเกาะที่ 7 วัน
2.0 นิวตันต่อตาราง มม.
ระยะเวลาทํางานที่ 30ºC
45 นาที
ระยะเวลาแห้งเดินได้ที่ 30ºC
6 ชัว่ โมง
ระยะเวลาบ่มตัวที่ 30ºC
3 วัน
อุณหภูมิขณะทํางาน
+5ºC ถึง +45ºC
อัตราการใช้งาน
0.50 กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อเที่ยว
จํานวนครั้งในการทา 2 เที่ยว
ความหนาต่อเที่ยว (ของเหลว)
100 ไมครอน
ความหนารวม (ของเหลว)
200 ไมครอน
ค่ าทีแ่ สดงเบือ้ งต้ นเกิดจากการทดสอบในห้ องปฏิบัติการ
เนื่องจากสภาพแวดล้อม

ค่ าทีใ่ ช้ งานจริงอาจมีความแตกต่ าง





ห้ามทาบริ เวณที่มีน้ าํ เกาะหรื อขัง
คอนกรี ตต้องมีความชื้นไม่เกิน 6%
ห้ามเจือจางด้วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ

ขนาดบรรจุ
20 กิโลกรัมต่อถัง

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

อายุการเก็บรักษา
12 เดือนในกรณี ที่เก็บอย่างถูกวิธีและยังไม่เปิ ดใช้งาน

ROCKMAX ROOFGARD

ระบบกันซึมชนิดบิทูเมนแบบทา
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!!

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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