ROCKMAX CURE

นา้ ยาบ่ มคอนกรีตสู ตรนา้ ชนิดไม่ สร้ างฟิ ล์มที่ผิว
ข้ อมูลเบือ้ งต้น

การเตรียมพืน้ ผิว

Rockmax Cure คือน้ ายาบ่มคอนกรี ตสู ตรน้ า ผลิตมากจากวัสดุไม่มี
สารพิษหนัก ไม่มีไอระเหย เป็ น น้ ายาบ่มคอนกรี ต ชนิ ดนี้ จะซึมผ่าน
ผิวคอนกรี ต โดยทาปฏิกิริยาเคมีกบั คอนกรี ต เพื่อกักน้ าในคอนกรี ต
ไม่ให้ระเหยออกมาจากผิวหน้าคอนหรี ตเร็ วเกินไปจนเป็ นเหตุให้
คอนหรี ตเกิดรอยแตกร้าว เกิดรู พรุ น และเป็ นผลให้คอนกรี ตไม่เกิดการ
พัฒนากาลังตามทฤษฏี
น้ ายาบ่มคอนกรี ตชนิ ดนี้ ยงั สามารถทาให้
คอนกรี ต มีความแข็งแกร่ งที่ผวิ หน้าอีกด้วย เป็ นน้ ายาบ่มคอนกรี ตที่ใช้
แพร่ หลายทัว่ ไปในงานก่อสร้าง น้ ายาบ่มคอนกรี ตสามารถเลือกทั้ง
แบบมีสี และใสได้

พื้นผิวคอนกรี ตควรสะอาด และอยู่ในสภาพดี

ลักษณะการใช้ งาน

วิธีการใช้ งาน
สามารถติดตั้งได้ท้ งั แบบ พ่น ทา หรื อ แช่ทิ้งไว้ (พื้นคอนกรี ต) หลังจาก
ที่ร้ื อไม้แบบทันที พ่นให้อตั ราการใช้ ที่เพียงพอ และต่อเนื่องกับ
จานวนเที่ยว และอัตราการใช้จะขึ้นอยู่กบั ผูใ้ ช้งาน โดยมีรายละเอียด
ต่างๆ ที่เกียวข้อง เช่น อัตราการทาปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ หรื อพื้นทีส่ ู งลม
แรง น้ ายาบ่มคอนกรี ต จะซึมผ่านโดยใช้เวลาประมาณครึ่ งชัว่ โมง ถึง
1 ชัว่ โมง ในอุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส โดยจะแห้งสนิ ทที่ 24
ชัว่ โมง

Rockmax Cure ใช้เป็ นน้ ายาบ่มคอนกรี ตได้กบั ทุกโครงสร้างคอนกรี ต
ทั้งภายในและภายนอก เช่น โครงสร้างคาน เสา พื้น ฐานราก และอื่นๆ

การทาความสะอาด

คุณสมบัติ

ขนาดบรรจุ











ลดอัตราการสู ญเสี ยน้ า ในการเทคอนกรี ต
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ ในคอนกรี ต
ลดอัตราการแตกร้าว และฝุ่นที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่
เป็ นน้ ายาบ่มคอนกรี ตสู ตรประหยัด
ลดต้นทุนแรงงานก่อสร้าง
ไม่ติดไฟ หรื อเป็ นต้นกาเนิ ดเชื้อเพลิง
ไม่มีสารพิษหนัก หรื อโลหะหนัก
สามารถฉาบ หรื อปิ ดทับได้ (ติดต่อ บริ ษทั ร็ อคแมค จากัด
ก่อนการติดตั้ง)
น้ ายาบ่มคอนกรี ต มิใช่ชนิ ดเกิดฟิ ลม์ ที่ผวิ

ข้ อมูลทางเทคนิค
สี :
รู ปแบบ :
ค่าความถ่วงจาเพาะ :

ใสหรื อชมพู
น้ ายา
1.03

อัตราการใช้ งาน ( โดยประมาณ )
ผิวหน้าหยาบ
:
7-10 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว
ผิวหน้าเรี ยบ
:
10-12 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว
จานวนเที่ยว
:
1-2 เที่ยว
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
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ล้างอุปกรณ์เครื่ องมือออกด้วยน้ าสะอาด

200 ลิตร

วิธีเก็บรักษา
เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ไม่มคี วามร้อนสู งหรื อความชื้น ควรเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

อายุการเก็บรักษา
12 เดือนในกรณี ที่ยงั ไม่เปิ ดและเก็บอย่างถูกวิธี

ข้ อจากัด และข้ อแนะนา







ห้ามผสมน้ า หรื อสารละลายต่างๆ เพื่อทาให้เจือจาง
ห้ามใช้กบั ส่ วนผสมหยาบที่มีโลหะเป็ นส่ วนประกอบ
บริ เวณที่มีความชื้นสู ง อาจจะเกิดฟิ ลม์ ที่ผวิ หน้า ให้ทาการ
ล้างออกด้วยน้ าสะอาด และแปรงขัด
รออย่างน้อย 7 วัน และล้างทาความสะอาด ก่อนฉาบปูน
(ควรทดสอบการยึดติดของปูนฉาบวัสดุสาหรับผูม้ ี
ประสบการณ์และเชี่ยวชาญเท่านั้น ก่อนการฉาบ หรื อติด
วัสดุปิดทับ)
การทา หรื อเคลือบวัสดุอื่น ควรปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญก่อนการ
ติดตั้ง

ROCKMAX CURE

นา้ ยาบ่ มคอนกรีตสู ตรนา้ ชนิดไม่ สร้ างฟิ ล์มที่ผิว
ข้ อควรระวัง
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบตั ิงาน
อุปกรณความปลอดภัยควรเตรี ยมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิ รภัย แว่นตา
นิ รภัย ถุงมือ รองเท้านิ รภัย และอื่นๆ ในกรณี ที่เข้าตาให้ลา้ งน้ าสะอาด
ให้มากที่สุดแล้วรี บพบแพทย์
สิ นค้ าสาหรั บผู้เชี่ยวชาญเท่ านั้น

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.
Printed on recycled paper
Copyright©2015 Rockmax

Rev 0 : June 2015

