
ROCKMAX® EI 
วสัดุซ่อมแซมรอยร้าวในคอนกรีตชนิดอพ๊ีอกซ่ี 
 
ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax EI คือ วสัดุซ่อมแซมประสานรอยร้าวในโครงสร้าง
คอนกรีตชนิดอีพอ๊กซ่ีประกอบดว้ยสองส่วนผสม มีความหนืดตํ่าทาํให้
สามารถไหลตวัไดดี้ในรอยร้าวขนาดเลก็ ใหค่้ารับกาํลงัสูง ใชง้านไดท้ั้ง
แบบแรงดนัตํ่าและแรงดนัสูง  
 
ลกัษณะการใช้งาน 
 ซ่อมแซมรอยร้าวในโครงสร้างคอนกรีต 
 ใชเ้ป็นวสัดุประสานคอนกรีตท่ีแยกตวัออกจากกนั 
 ใชเ้ติมเตม็รูโพรงในคอนกรีต 
 ใชใ้นงานซ่อมแซมคอนกรีตต่างๆ 

 
คุณสมบัติ 
 ยดึเกาะดีเยีย่ม 
 รับกาํลงัไดสู้ง 
 ไม่หดตวั (non shrinkage) 
 สามารถใชไ้ดใ้นพื้นท่ีท่ีมีความช้ืนอยูบ่า้งเลก็นอ้ย 

 
ข้อมูลทางเทคนิค 
สี (ผสม A+B):  อาํพนั 
ความหนืด (ผสม A+B): 
 ท่ี 10 องศาเซลเซียส:  300 C poise 
 ท่ี 20 องศาเซลเซียส:  200 C poise 
 ท่ี 30 องศาเซลเซียส:  140 C poise 
ความหนาแน่น (ผสม A+B): 1.10 กิโลกรัม/ลิตร 
ค่าปริมาณของแขง็:   100% 
อตัราส่วนผสม (โดยปริมาตร): 2 : 1 
ระยะเวลาการใชง้าน (ผสม A+B): 
 ท่ี 30 องศาเซลเซียส: 35-40 นาที 
 ท่ี 40 องศาเซลเซียส: 20-25 นาที 
ความตา้นทานแรงอดั: 
 ท่ี 1 วนั: > 55 N/mm2 
 ท่ี 7 วนั: > 65 N/mm2 
ความตา้นทานแรงดึง:  
 ท่ี 1 วนั: > 25 N/mm2 
 ท่ี 7 วนั: > 35 N/mm2 
ความตา้นทานแรงบิด:  
 ท่ี 1 วนั: > 45 N/mm2 
 ท่ี 7 วนั: > 55 N/mm2 
ค่าแรงยดึเกาะกบัผิวคอนกรีต:  >3.5 N/mm2 
อุณหภูมิขณะทาํงาน:   +5°C to +35°C  
 

การเตรียมพืน้ผวิ 
มีวธีิการติดตั้งหลายวธีิและข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น สภาพพื้นท่ีหนา้
งาน ลกัษณะรอยร้าว ขนาดรอยร้าว แนวตั้งหรือแนวนอน อุปกรณ์ท่ีใช ้
ความชาํนาญและประสบการณ์ของช่าง ขอ้มูลดา้นล่างเป็นวธีิการ
ทัว่ๆไปในการซ่อมแซมรอยร้าว 
 
วธีิการใช้งานทวัไป 
 ตรวจสอบและระบุตาํแหน่งรอยร้าว 
 ทาํความสะอาดรอยร้าว 
 ติดตั้ง packer ตามแนวรอยร้าว 
 ปิดผวิรอยร้าวดว้ย epoxy paste 
 ใชเ้คร่ืองยงิจากล่างข้ึนบน 
 ยงิจนครบทกจุด 
 ทาํการยงิโดยเร่ิมตน้ใหม่อีกคร้ัง 
 นาํเอา packer ออกใหห้มด 
 ตกแต่งผวิหนา้ใหเ้รียบร้อย 
 ตรวจสอบรอยร้าวอีกคร้ัง 

 
รายละเอยีดการตดิตั้ง 
วธีิแรงดนัสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิแรงดนัตํ่า 
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การทําความสะอาด 
ทาํความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนัทีดว้ยสารละลายทินเนอร์ 
 
ข้อจํากดั 
รอยร้าวในคอนกรีตท่ีสามารถซ่อมแซมไดต้อ้งเป็นรอยร้าวท่ีไม่เคล่ือน
ตวัแลว้และมีขนาดความกวา้งไม่เกิน 3 มิลลิเมตร โครงสร้างคอนกรีต
ตอ้งมีอายอุยา่งนอ้ย 28 วนั วธีิการใชง้านตอ้งเป็นช่างท่ีมีประสบการณ์
เท่านั้น 

 
ขนาดบรรจุ 
15 กิโลกรัม 
 
วธีิเกบ็รักษา 
เกบ็รักษาไวใ้นท่ีร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความช้ืน ควรเกบ็
รักษาไวท่ี้อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
 

อายุการเกบ็รักษา 
12 เดือนในกรณีท่ีเกบ็อยา่งถูกวธีิ 
 

ข้อควรระวัง 
หลีกเล่ียงการสมัผสักบัวสัดุโดยตรง แต่งกายใหรั้ดกุมขณะปฏิบติังาน 
อุปกรณ์ความปลอดภยัควรเตรียมใหพ้ร้อม ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั แวน่ตา
นิรภยั ถุงมือ รองเทา้นิรภยั และอ่ืนๆ ในกรณีท่ีเขา้ตาใหล้า้งนํ้าสะอาด
ใหม้ากท่ีสุดแลว้รีบพบแพทย ์
 
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.                    
     

             Printed on recycled paper 
            Copyright©2012 Rockmax 

    
 

 
 


