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ข้อมูลเบ้ืองต้น 
Rockmax Flexiboard คือวสัดุคัน่รอยต่อ (Joint Filler) ส ำหรับขยำยตวั
ของคอนกรีต (Expansion Joint)  ซ่ึงผลิตมำจำกไฟเบอร์ไมข้องชำน
ออ้ย และผำ่นกำรอดัดว้ยควำมดนัสูง และชุบน ้ำมนับิทูเมนเขม้ขน้
(35%) วสัดุมิไดผ้ำ่นกระบวนกำรรีด (NON-Extrusion) จุดประสงคเ์พื่อ
น ำมำใชค้ ัน่รอยต่อถนนคอนกรีต ก่อนท่ีจะยำแนวดว้ยยำหยอดร้อน 
หรือวสัดุยำแนวชนิดอ่ืนๆ มีคุณสมบติัดำ้นกำรทนทำนต่อควำมช้ืน 
หรือ สำรเคมี มีควำมยดืหยุน่ และคืนตวัมำกกวำ่ 70% หลงัจำกผำ่นกำร
รับแรง วสัดุผำ่นกำรทดสอบจำกมำตรฐำนกรมทำงหลวง, ASTM และ 
AASHTO 
 

มาตรฐาน 
มำตรฐำนกรมทำงหลวง 
ASTM    1751-99 
AASHTO    M213-01 
มอก.    1041-2534 
 

ลกัษณะการใช้งาน 
 มีควำมยดืหยุน่ตวัไดดี้ 
 มีอตัรำกำรคืนตวัมำกกวำ่ 70% 
 ทนทำนต่ออุณหภูมิสูง วสัดุจะไม่ละลำยหรืออ่อน ในสภำพ

อุณหภูมิสูง (ร้อน) 
 ทนทำนต่อกำรรับน ้ ำหนกั โดยควำมหนำแน่นไม่เปล่ียนแปลง 
 ติดตั้งและตดัไดง่้ำย โดยใชเ้ล่ือยหรือเล่ือยไฟฟ้ำ 
 ไม่อมน ้ำ หรือ ดูดซบัน ้ำ หรือ ควำมช้ืน 
 มีอตัรำส่วนน ้ำมนับิทูเมนเขม้ขน้ท่ี 35% 
 ไม่ระคำยเคืองง่ำยต่อกำรสมัผสั 

 

ข้อมูลทางเทคนิค 
ลกัษณะ :  ไฟเบอร์ไมผ้ำ่นกำรอดัและชุบ                  

น ้ำมนับิทูเมนเขม้ขน้ 
ควำมหนำแน่น (สภำพแห้ง): ไม่นอ้ยกว่ำ 304 กิโลกรัม ต่อลูกบำศก ์ 

เมตร 
กำรคืนรูป:        ไม่นอ้ยกวำ่ 70% 
กำรรับแรงอดั (ท่ี 50%)       
   ควำมหนำ นอ้ยกวำ่ 12.5 มม.:      ระยะ 0.69-8.62 นิวตนั/มม2 

   ควำมหนำ 12.5 มม. ข้ึนไป:      ระยะ 0.69-5.17 นิวตนั/มม2 
น ้ำหนกัท่ีสูญเสียเน่ืองจำกกำรอดั:      ไม่เกิน 3% 
กำรปล้ิน:        ไม่เกิน 6.4 มิลลิเมตร 
กำรดูดซึมน ้ำ 
 10 มม :  ไม่เกิน 20% โดยปริมำตร 
 20, 25มม:  ไม่เกิน 15% โดยปริมำตร 
ปริมำณแอสฟัสต:์  ไม่นอ้ยกว่ำ 35% 
กำรทนทำนต่ออุณหภูมิ:  -10 ถึง +75 องศำเซลเซียส 
ควำมหนำ:    10, 20, 25 มิลลิเมตร 
ขนำดแผน่ (กวำ้ง x ยำว):  4 ฟตุ x 7 ฟตุ 

 
การเตรียมพ้ืนผวิ 
พ้ืนผิวรอยต่อคอนกรีตท่ีจะท ำกำรติดตั้ง ตอ้งสะอำด ไม่มีครำบน ้ำมนั   
จำรบี น ้ ำมนัทำแบบ เศษปูน เศษหิน น ้ำยำบ่ม หรือส่ิงสกปรกอ่ืนๆ 
จ ำเป็นตอ้งท ำควำมสะอำด ตดัแผน่ตวัอยำ่งตำมขนำดท่ีตอ้งกำร แนะน ำ
ให้ติดตั้งวสัดุจนถึงระดบัผิวคอนกรีต เตรียมอุปกรณ์เสริมต่ำงๆ เช่น 
เหล็ก Dowel เจำะรูให้เรียบร้อย 
 

วธีิการใช้งาน 
ติดตั้งวสัดุให้แนบกบัผิวหนำ้คอนกรีต พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ (ถำ้มี) 
เช่น เหล็ก Dowel   ติดตั้งเรียบร้อยแลว้ จึงเทคอนกรีต ระวงักำรเท
คอนกรีตไม่ให้กระแทกวสัดุ 
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แบบรายละเอยีดทัว่ไป 

 
 

ขนาดแผ่น 
4 ฟตุ x 7 ฟตุ 
 
การเกบ็รักษา 
12 เดือนในกรณีท่ีเก็บอยำ่งถูกวิธี 

 
ข้อควรระวงั 
หลีกเล่ียงกำรสมัผสักบัวสัดุโดยตรง แต่งกำยให้รัดกุมขณะปฏิบติังำน 
อุปกรณ์ควำมปลอดภยัควรเตรียมให้พร้อม ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั แวน่ตำ
นิรภยั ถุงมือ รองเทำ้นิรภยั และอ่ืนๆ ในกรณีท่ีเขำ้ตำให้ลำ้งน ้ำสะอำด
ให้มำกท่ีสุดแลว้รีบพบแพทย ์

 
ข้อมูลการตดิต่อ  
บริษทั ร็อคแมค จ ากดั 
โทร : 0-2864-8658 
แฟกซ์ : 0-2418-4327 
อีเมล ์: rockmaxth@gmail.com 
เวบ็ไซต ์: www.rockmax.net 
 
ขอ้มูลท่ีระบุในเอกสำรน้ี และขอ้มูลทำงเทคนิค และขอ้มูลวิธีกำรใชง้ำน และขอ้เสนอแนะใดๆ เป็นขอ้มูลท่ีใหโ้ดยอำ้งอิงจำกควำมรู้กำรศึกษำ 
และประสบกำรณ์ปัจจุบนัของผลิตภณัฑต่์ำงๆ ของ Rockmax โดยจะตอ้งมีกำรใชง้ำนอย่ำงเหมำะสมจดัเกบ็อย่ำงเหมำะสม ขนยำ้ยถูกวิธี 
และใชง้ำนภำยใตส้ภำวะอำกำศปกติตำมค ำแนะน ำของ Rockmax ซ่ึงในกำรใชง้ำนจริงอำจมีควำมแตกต่ำงของวสัดุ พ้ืนผวิอุณหภูมิ ควำม
ดนั ควำมช้ืนสัมพทัธ์ และองคป์ระกอบอ่ืน และสภำพแวดลอ้มจริงท่ีหนำ้งำน ทำง Rockmax จึงไม่สำมำรถรับรอง และรับประกนั
ประสิทธิภำพใดๆ ทั้งส้ิน หรือควำมเหมำะสมในกำรใชง้ำนใหต้รงตำมวตัถุประสงคบ์ำงประกำรได ้และจะไม่มีกำรรับผิดชอบในทำงกฎหมำย
ใดๆ ต่อขอ้มูลท่ีไดใ้หไ้วน้ี้ หรือจำกค ำแนะน ำท่ีใหไ้วเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร หรือจำกกำรใหค้ ำปรึกษำใดๆ ผูใ้ชง้ำนผลิตภณัฑน้ี์ จะตอ้งท ำกำร
ทดสอบควำมเหมำะสมในกำรน ำไปใชง้ำนตำมวตัถุประสงค ์อีกทั้ง Rockmax ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูล และคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ทั้งน้ี กำรใชง้ำนผลิตภณัฑข์อง Rockmax จะตอ้งไม่เป็นกำรละเมิดลิขสิทธ์ิของบุคคลท่ีสำม ค ำสั่งซ้ือทั้งหมดอยู่
ภำยใตเ้ง่ือนไขกำรขำย และกำรจดัส่งของ Rockmax ฉบบัล่ำสุด ผูใ้ชง้ำนจะตอ้งอำ้งถึงขอ้มูลทำงดำ้นเทคนิคของผลิตภณัฑท่ี์เกีย่วขอ้ง
ฉบบัล่ำสุด ซ่ึง Rockmax จะส่งเอกสำรขอ้มูลผลิตภณัฑด์งักล่ำวตำมท่ีผูใ้ชง้ำนร้องขอ 

สินค้าส าหรับผู้เช่ียวชาญเท่านั้น 
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