ROCKMAX® SUPERRIB

ตะแกรงเหล็กกั้นรอยต่ อคอนกรีต แทนไม้ แบบ
ข้ อมูลเบือ้ งต้น

ลักษณะวัสดุ

Rockmax Superrib คือตะแกรงเหล็กกั้นรอยต่อคอนกรี ต ทามาจาก
เหล็กชุบสังกะสี โดยมีรูปแบบเป็ นบั้ง เมื่อนาไปติดตั้งตามมาตรฐาน
และค้ ายันที่ถกู ต้อง สามารถรับแรงดันจากคอนกรี ตและสามารถใช้เป็ น
ตัวเพิ่มรอยต่อทางกล (Mechanical Keys) กับรอยต่อก่อสร้างได้

วัดสุ : เหล็กชุบสังกะสี (ตามมาตรฐาน ASTMA 652/ A653M)

สามารถติดตั้งตะแกรงเหล็กกั้นรอยต่อคอนกรี ตก่อนการติดตั้งเหล็ก
เสริ มได้โดยเหล็กเสริ มสามารถวิง่ ทะลุผา่ นตะแกรงได้ โดยตะแกรง
เหล็ก สามารถตัดและงอได้ ลดเวลาการถอดและติดตั้งไม้แบบและค้ า
ยันและข้อดีอีกอย่าง คือ ไม่ตอ้ งทาการซ่อมพับย่อรอยต่อในยามที่
จะต้องเทคอนกรี ตในพื้นที่ถดั ไป

เลขที่อ้างอิง ความหนา น้าหนัก
ขนาดแผ่ น
(มิลลิเมตร) (กิโลกรั ม/ตารางเมตร) (มิลลิเมตร)
SR-811
0.4
3.40
2500 x 450

ลักษณะคอนกรีตสด

มาตรฐาน

คอนกรี ตสด ที่จะมาใช้ในการเทกับ ตะแกรงเหล็กกันรอยต่อคอนกรี ต
ควรมีค่าการยุบตัว (Slump) ระหว่าง 70 มิลลิเมตร ถึง 180 มิลลิเมตร
ในกรณี ที่ คอนกรี ตมีค่ายุบตัว (Slump) มากกว่า 180 มิลลิเมตร อาจมีน้ า
ปูนไหลออกมาผ่านบั้ง ของรอยต่อคอนกรี ตก่อสร้าง ในช่วงเริ่ มต้อง
ของการเท โดยเว้นในกรณี น้ ี ไม่จาเป็ นต้องทาการจี้คอนกรี ต

BS 6399 part1, 1984
ASTM A653/A653M

การจีค้ อนกรีต

การเตรียมพืน้ ผิว
ใช้แทนไม้แบบรอยต่อคอนกรี ต และตะแกรงเหล็กสามารถติดตั้ง โดย
ไม่จาเป็ นต้องถอดออก เพิ่มความแข็งแรงและทนทานในบริ เวณผิวหน้า
รอยต่อคอนกรี ต โดยไม่จาเป็ นต้องทาการสกัดผิวเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ ยว
Rockmax Superrib สามารถใช้ได้ต่อโครงเสริ มคอนกรี ตขนาดใหญ่
ต่างๆ เช่น บ่อบาบัดน้ าเสี ย, ถังเก็บน้ า, ท่าเทียบเรื อ, ฐานราก, พื้น
สะพาน โดยสามารถติดตั้ง ไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงสร้างคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก

คุณสมบัติ
 มีน้ าหนักเบา สามารถขนย้ายได้สะดวก
 ติดตั้งได้ถาวร โดยไม่ตอ้ งถอดออก
 มีรอยบั้ง ซึ่งเป็ นตัวเพิ่มแรงยึดเหนี่ ยวในการเทคอนกรี ตพื้นที่
ถัดไป
 เพิ่มความแข็งแรงและทนทาน
ของรอยต่อคอนกรี ตขณะ
ก่อสร้าง
 สามารถตัด ดัด งอ ได้ตามต้องการ
 ลดวเลาในการติดตั้งเทียบกับ การใช้ไม้แบบทัว่ ไป
 ลดแรงดันจากคอนกรี ตสด ทาให้ได้ค้ ายันน้อยลง

ควรทาการจี้คอนกรี ตให้ห่างจากตะแกรงเหล็กอย่างน้อย 450 มิลิเมตร
กรณี ที่ตอ้ งจี้ใกล้ตะแกรงเหล็ก ให้จ้ แี ล้วยกออก ทุก 5-10 วินาที ต่อครั้ง
เครื่ องจี้ชนิ ดทาบไม้แบบ หรื อแบบเขย่า ไม่แนะนาให้ใช้

การเทคอนกรีต
ไม่ควรเทคอนกรี ต โดยตรงถึงตะแกรงเหล็ก ควรปล่อยเทคอนกรี ตให้มี
ระยะห่ างจากตะแกรงเหล็ก ประมาณ 500 มิลลิเมตร และให้คอนกรี ต
ไหลเข้ามา นาปูนทีไ่ หลออกมา ให้ทาการเช็ดออก โดยระวังไม่ให้ค้ า
ยันและผิวหน้าของตะแกรงเหล็กกั้นรอยต่อคอนกรี ต

ระยะทาบ
ระยะทาบด้านยาว ให้ทาบตามแนวบั้ง โดยมีระยะทาง 12 มิลลิเมตร
ระยะทาบด้านสั้น ให้ทาบโดยมีระยะทาบ 25 ถึง 50 มิลลิเมตร

การทาความสะอาด
กรณี มีน้ าปูนรั่ว หรื อ ล้นออกมาให้ใช้แปรงปั ดออก ใช้ผา้ ทาความ
สะอาด ก่อนที่เศษปูนจะแข็งตัว

ROCKMAX® SUPERRIB

ตะแกรงเหล็กกั้นรอยต่ อคอนกรีต แทนไม้ แบบ

การเตรียมบทบาทพืน้ ทีถ่ ัดไป
ให้ทาการรื้ อค้ ายันออก โดยระวังไม่ให้ตวั ตะแกรงเหล็กเสี ยหาย
ทาความสะอาด ไม่ให้มีเศษปูนเกาะ ห้ามรื้ อตะแกรงเหล็กออก

คา้ ยันชั่วคราว
ค้ ายันชัว่ คราวจาเป็ นต้องทาการคานวณจากความดันคอนกรี ต และเกรด
ของคอนกรี ต โดยวิศวกร โดยต้องมีความแข็งแรง และไม่ลนั่ เมื่อทาการ
เทคอนกรี ต

ขนาดบรรจุ
10 แผ่น ต่อมัด
วิธีเก็บรั กษา
เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม และแห้ง ระวังไม่ให้โดนละอองน้ า และฝน หรื อ
ตากแดด

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.

