
ROCKMAX RUBBERSTOP 
แผ่นกนันํา้ประเภทยาง 
 
ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax Rubberstop คือแผน่กนันํ้าสาํหรับรอยต่อคอนกรีตประเภท
ยางธรรมชาติ ใชไ้ดท้ั้งรอยต่อคอนกรีตแบบเคล่ือนตวัไดแ้ละเคล่ือนตวั
ไม่ได ้ ใชส้าํหรับกั้นทางผา่นของนํ้าในโครงสร้างคอนกรีต เช่น ถงัเกบ็
นํ้า ถงัเกบ็นํ้าเสีย ท่อส่งนํ้า อุโมงคส่์งนํ้า สระวา่ยนํ้า วสัดุยางมีใหเ้ลือก
หลากหลายตามพื้นท่ีการใชง้าน เช่น ยางสงัเคราะห์ หรือ ยางอีพีดีเอม็ 
หรือยางท่ีตอ้งการทนสารเคมีสูง 
 

ลกัษณะการใช้งาน 
ใชก้บับริเวณรอยต่อคอนกรีตทั้งเคล่ือนตวัไดแ้ละเคล่ือนตวัไม่ได ้ ใน
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ เช่น ถงัเกบ็นํ้า ถงัเกบ็นํ้าเสีย กาํแพงกนั
ดิน รอยต่อในสระวา่ยนํ้า เข่ือนคอนกรีต อุโมงคส่์งนํ้า 
 

คุณสมบัติ 
 ใหก้ารยดืตวัสูงมาก 
 มีค่ารับแรงดึงสูง 
 มีใหเ้ลือกหลายขนาดและหลายรูปแบบ 
 ติดตั้งง่าย 
 ทนทาน 

 

ข้อมูลทางเทคนิค 
สี     ดาํ 
ชนิดวสัดุ   ยางธรรมชาติ 
ความถ่วงจาํเพาะ   1.17 ± 0.03 
ค่าความแขง็อ่อน Shore A  65±5 
ค่ากาํลงัรับแรงดึง  >300 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
ค่าการยดืถึงจุดขาด  >500% 
ค่าการตายตวั  ไม่เกิน 30% 
(ท่ี 70°C ใน 22 ชัว่โมง) 
ค่าการดูดซึมนํ้า  ประมาณ 0.8% 
(ท่ี 70°C ใน 7 วนั) 
ค่ากาํลงัรับแรงดึงท่ีจุดเช่ือมต่อ ไม่นอ้ยกวา่ 80% 
 

ข้อมูลด้านเทคนิคอืน่ๆ สามารถตดิต่อขอเพิม่เตมิได้ที ่บริษทั ร็อคแมค จาํกดั 
 

ชนิดดมัเบลล์แบบมปุ่ีมกลาง 
 
 
 
 
 

ชนิดดมัเบลล์แบบไม่มีปุ่มกลาง 
 
 
 
 

ขนาดและความหนา 
 
 
 

Model W(mm) T(mm) D(mm) 
5D-6 150 5 15 
5D-8 200 5 15 
5D-10 250 5 15 
9D-6 150 9.5 20 
9D-8 200 9.5 20 
9D-9 225 9.5 25 

 
 
 
 
 

Model W(mm) T(mm) D(mm) CB(mm) H(mm) 
5CD-6 150 5 15 20 10 
5CD-8 200 5 15 20 10 
5CD-9 225 5 15 20 10 
9CD-6 150 9.5 20 30 12 
9CD-8 200 9.5 20 30 12 
9CD-10 250 9.5 25 38 20 

 
วธีิการต่อประสาน 

1. ตดัแต่งปลายแผน่กนันํ้าใหต้รงและทาํความสะอาด 
2. ใชก้ระดาษทรายหยาบขดัผวิทั้งสองดา้นเป็นระยะประมาณ 

10 เซนติเมตร 
3. ใชผ้า้ชุบนํ้าเช็ดทาํความสะอาด 
4. ใชก้าวยางทาทุกดา้นขอ้ต่อและจบัมาชนกบัปลายท่ีตอ้งการ

ต่อของแผน่กนันํ้า  
5. จบัยดืใหแ้น่นและรอใหก้ารแหง้ประมาณ 2 ชัว่โมง 
6. กาวจะประสานตวักนัไดดี้ภายใน 24 ชัว่โมง 
7. กาวจะบ่มตวัท่ี 14 วนั 

 
 
 



ROCKMAX RUBBERSTOP 
แผ่นกนันํา้ประเภทยาง 
 
ลกัษณะข้อต่อ 
 
 
 

 
 
 
 
 

การทําความสะอาด 
ใหท้าํความสะอาดอุปรณ์ทนัทีดว้ยนํ้าสะอาด กาวท่ีติดเม่ือแหง้แลว้
สามารถขดูออกได ้
 

ข้อจํากดั 
 รอยต่อตอ้งทาํการกาํหนดก่อนการเทคอนกรีต 
 ใหเ้ทคอนกรีตดว้ยความระมดัระวงั  
 ใชเ้คร่ืองจ้ีคอนกรีตทุกคร้ังเพื่อใหค้อนกรีตเตม็พื้นท่ี และไม่

มีช่องวา่งหรือรูพรุน 
 

ขนาดบรรจุ 
20 เมตรต่อมว้น 
 

วธีิเกบ็รักษา 
เกบ็รักษาไวใ้นท่ีร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความช้ืน ควรเกบ็
รักษาไวท่ี้อุณหภูมิประมาณ 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส 
 

อายุการเกบ็รักษา 
24 เดือนในกรณีท่ีเกบ็อยา่งถูกวธีิ 
 

ข้อควรระวัง 
Rockmax Rubberstop เป็นวสัดุท่ีไม่มีสารพิษ แต่ผูใ้ชห้รือผูติ้ดตั้งควร
ใชง้านดว้ยความระมดัระวงัและสวมเคร่ืองแต่งกายท่ีรัดกุม และปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยั 
 

ข้อมูลการตดิต่อ  
บริษทั ร็อคแมค จํากดั 
โทร : +66 2 8648658 
แฟกซ์ : +66 2 4184327 
อีเมลล ์: rockmaxth@gmail.com 
เวบ็ไซต ์: 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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