ROCKMAX MOROM W

นา้ ยาทาแบบสู ตรนา้
ข้ อมูลเบือ้ งต้น

การทาความสะอาด

Rockmax Moform W คือน้ ายาทาแบบสู ตรน้ าใช้สาหรับทาแบบ หรื อ
คอนกรี ต ผลิตมาจากวัสดุคุณภาพสู ง เมื่อใช้แล้วจะได้คอนกรี ตที่มี
ผิวหน้า เนี ยน เรี ยบ ไม่มีคราบดาติด ก่อนใช้งาน ควรทาการทดสอบ
กับพื้นผิวแต่ละวัสดุไม้แบบก่อน เพือ่ ดูความเข้ากันได้ของวัสดุกบั ไม้
แบบ

ล้างออกด้วยน้ าสะอาด

Rockmax Moform W ใช้เป็ นน้ ายาทาแบบได้กบั แบบไม้ และแบบ
เหล็ก

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

อายุการเก็บรักษา

คุณสมบัติ

12 เดือนในกรณี ที่ยงั ไม่เปิ ดและเก็บอย่างถูกวิธี

ให้ผวิ คอนกรี ต เนี ยน เรี ยบ
ใช้งานง่าย ไม้ตอ้ งเจือจาง
มีราคาสมเหตุสมผล
ไม่มีสารพิษหนัก
ไม่มีคราบดา

ข้ อจากัด และข้ อแนะนา




ข้ อมูลทางเทคนิค
สี :
รู ปแบบ :
ค่าความถ่วงจาเพาะ :

200 ลิตร ต่อถัง

วิธีเก็บรักษา

ลักษณะการใช้ งาน







ขนาดบรรจุ

สี น้ านม
ของเหลว
1.00

อัตราการใช้ งาน ( แบ่ งตามผิวหน้ าคอนกรี ต )
หน้าหยาบ :
10 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว
หน้าเรี ยบ :
18 ตารางเมตร/ลิตร/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

การเตรียมพืน้ ผิว
ไม้แบบต้องมีความสะอาด ไม่มีฝ่ งุ ผง เศษซีเมนต์ติดอยู่

วิธีการใช้ งาน
ทาน้ ายาทาแบบด้วยลูกกลิ้งลงบนแบบที่เตรี ยมไว้ ระวังอย่าให้ฝนตก
จะชะล้างน้ ายาทาแบบออกหมด
ระยะเวลาการแข็งตัวขึ้นอยู่กบั
อุณหภูมิ และความชื้นสัมพันธ์

ห้ามผสมน้ า หรื อสารละลายต่างๆ เพื่อทาให้เจือจาง
รออย่างน้อย 7 วัน และล้างทาความสะอาด ก่อนฉาบปูน
(ควรทดสอบก่อนการฉาบ หรื อติดวัสดุปิดทับ)
การทา หรื อเคลือบวัสดุอื่น ควรปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญก่อนการ
ติดตั้ง

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.
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