ROCKMAX® BAND

บิวทิว้ เทปชนิดมีกาวในตัว และทนทานต่ ออัลคาไร
ข้ อมูลเบือ้ งต้น
Rockmax Band คือบิวทิ่วเทปที่มีกาวในตัว ผลิตมาจากการวัลคาไนซ์
เพื่อใช้สาหรับปิ ดรอยต่อ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ในพื้นที่ต่างๆ เช่น
ห้องน้ า ระเบียง ห้องครัว หรื อพื้นที่เปี ยกต่างๆ จุดประสงค์เพื่อ ป้ องกัน
ความชื้น และน้ าซึมผ่านรอยแตก หรื อรอยต่อเหล่านั้น วัสดุชนิ ดนี้ ยงั
สามารถใช้ร่วมกับวัสดุกนั ซึมที่หลากหลาย เช่น วัสดุกนั ซึมชนิ ด
ซีเมนต์ วัสดุกนั ซึมชนิ ดโพลียูรีเทน วัสดุกนั ซึมชนิ ดอะคริ ลิก และวัสดุ
กันซึมชนิ ดอื่น (โปรดสอบถามหรื อปรึ กษากับบริ ษทั ร็อคแมค สาหรับ
ความเข้ากันของวัสดุปิดทับก่อน)

ลักษณะการใช้ งาน

ตัวเลข และข้ อมูลด้ านบน เป็ นไปตามการทดสอบทางทฤษฏี และการควบคุมต่ างๆ ใน
ห้ องทดลอง การทดสอบหน้ างาน อาจได้ ค่าทีแ่ ตกต่ างจาก สิ่งแวดล้ อม และ
องค์ประกอบทีแ่ ตกต่ างกัน และแตกต่ างกับตามมาตรฐานในการทดสอบ

การเตรียมพืน้ ผิว
รอยต่อต้องสะอาด และแห้ง ไม่มี ฝุ่น ผงซีเมนต์ เศษซีเมนต์ น้ ามัน จาร
บี หรื อวัสดุอื่นๆ ติดบนผิว คอนกรี ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์
และรอยต่ออยู่ในสภาพดี และมิใช่รอยต่อ หรื อรอยร้าวโครงสร้าง
ควรซ่อมแซมแผ่นรอยต่อให้อยู่ในสภาพดีก่อนการติดตั้ง รอยต่อต้อง
ตรง และได้มุมเหลี่ยม รอยต่อทีก่ ะเทาะ หรื อ แตก สามารถซ่อมด้วย
อีพอ็ กซี่มอร์ ตา้ และสามารถฉาบผิวให้เรี ยบก่อนการติดตั้ง

Rockmax Band ใช้สาหรับปิ ดจุดรอยต่อ ทั้งแนวตั้งและแนวนอนใน
บริ เวณพื้นที่เปี ยกชื้น เช่น ห้องน้ า ห้องอาบน้ า ห้องครัว ระเบียง กัน
สาด สุ ขภัณฑ์ต่างๆ รอยต่อบริ เวณประตู หน้าต่างกับผิวคอนกรี ต
Rockmax Band สามารถยึดติดกับวัสดุหลายชนิ ด เช่น คอนกรี ต อิฐ
มอญ บล็อกปูผนัง แผ่นไฟเบอร์ ม ซีเมนต์ อลูมิเนี ยม ทองแดง สังกะสี
เหล็ก พลาสติก กระเบื้องเซรามิค หิ น

คุณสมบัติ







มีคุณสมบัติ กันซึมผ่านของน้ า และไอน้ าได้ดีเยีย่ ม
สามารถยึดเกาะดีเยี่ยมกับพื้นผิวต่างๆได้
ทนทาน และยืดหยุ่น
ทนต่อสภาพอัลคาไลน์
ไม่ฉีกขาดง่าย
ติดตั้งง่าย เพียงลอกกาวออก

ข้ อมูลทางเทคนิค
สี
รู ปแบบ
ความหนา
ความกว้าง
ความหนาแน่ น
อัตราความแข็ง
ค่าการยืดตัวเมื่อขาด
ค่าแรงดึง
อุณหภูมิการติดตั้ง
ทนทานต่อสภาพอัลคาไลน์

เทา
บิวทิ่วเทป
ประมาณ 0.8 มิลลิเมตร
100 มิลลิเมตร
1.30 กรัม ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
100 %
50-60 %
59 นิ วตัน ต่อ 25 มิลลิเมตร
+5 ถึง +45 องศาเซลเซียส
ดีเยี่ยม

วิธีการใช้ งาน
คลี่เทปออกจากม้วนและติดให้ได้ตามขนาดความยาวที่ตอ้ งการ ลอก
แผ่นกาวด้านหลังออก และแปะรอบรอยต่อที่ตอ้ งการ กดและรี ดเทปให้
แนบสนิ ทกับพื้นฝา การต่อเทป ทาได้โดยมีระยะทาบอย่างน้อย 50
มิลลิเมตร หลังจากติดเสร็ จ สามารถใช้ลูกกลิ้งพลาสติก รี ดอีกครั้งเพื่อ
ความสนิ ทของเทป เป็ นอันเสร็ จสิ้ น พร้อมสาหรับติดตั้งวัสดุกนั ซึม

ROCKMAX® BAND

บิวทิว้ เทปชนิดมีกาวในตัว และทนทานต่ ออัลคาไร
การทาความสะอาด
ทาความสะอาดเครื่ องมือ และอุปกรณ์ ด้วยอะซิโตน หรื อ ทินเนอร์

ข้ อจากัด






วัสดุชนิ ดนี้ ไม่ทนต่อแสงยูวี
ห้ามใช้เทปบริ เวณที่ช้นื หรื อเปี ยกน้ า
ห้ามใช้เทปบริ เวณ พื้นที่ที่ตอ้ งรับแรงดัน เช่น ถังเก็บน้ า
พื้นผิวพิเศษต้องใช้น้ ายารองพื้น (ติดต่อ บริ ษทั ร็ อคแมค จากัด)
ติดตั้งโดยผูร้ ับเหมา หรื อ ผูม้ ีประสบการณ์ เช่น ช่างชานาญ
พิเศษ และผ่านการอบรม

ขนาดบรรจุ
10 เมตร ต่อม้วน

วิธีเก็บรักษา
เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสู ง หรื อความชื้น ควรเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

อายุการเก็บรักษา
24 เดือน

สินค้าสาหรับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
ข้ อมูลการติดต่อ
บริ ษัท ร็ อคแมค จากัด
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.

