ROCKMAX PUSEAL

ยาแนวรอยต่ อชนิดโพลียูรีเทน
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
Rockmax PUSEAL คือ ยาแนวร่ องคอนกรี ตชนิดโพลียรู ี เทนแบบ
บรรจุในหลอด ให้การยืดหยุน่ ตัวได้ดี ทนทาน และสามารถกันนํ้าได้
สามารถใช้งานภายนอกอาคาร ทนทานต่อรังสี ยวู ี ผลิตภัณท์ผลิตภายใต้
มาตรฐาน ISO 11600 class F25LM และตามมาตรฐาน ASTM C920

ลักษณะการใช้ งาน









รอยต่อภายนอกและภายในอาคาร
รอยต่อที่ขยายตัวได้ (expansion joints)
รอยต่อที่เคลื่อนตัวได้ (movement joints)
รอยต่อคอนกรี ต (construction joints)
รอยต่อคอนกรี ตสําเร็ จรู ป (precast joints)
รอยต่อประตู หน้าต่าง
รอยต่อผนังภายนอก
รอยต่อ parapets

คุณสมบัติ












ยืดหยุน่ ตัวได้ดี
ยึดเกาะกับพื้นผิวดีเยีย่ ม
ทนต่อสภาพอากาศ
ไม่เกิดคราบ
กันนํ้าซึมผ่านได้
ไม่เกิดตะใคร่ น้ าํ
ทนทาน
เกิดการสูญเสี ยน้อยในการติดตั้ง
ทาสี ทบั ได้
ใช้งานง่าย
ไม่ยอ้ ยตัว

ข้ อมูลทางเทคนิค
ชนิดวัสดุ
โพลียรู ี เทนชนิดหนึ่งส่ วน
สี
เทา ดํา และขาว
นํ้าหนักจําเพาะ
1.35 กิโลกรัมต่อลิตร
ค่าความแข็ง
ประมาณ 20 ถึง 25
ค่าการเคลื่อนตัว
ประมาณ 25%
ความต้านทานแรงดันนํ้า ประมาณ 3 บาร์ (bar)
ค่าความยืดเมื่อขาด
600%
ค่ากําลังรับแรงดึง
>1.0 นิวตันต่อตรม.มม.
ค่าการยึดเกาะ
>80 นิวตันต่อ 25 มม.
ค่าการคืนตัว
>70%
เวลาในการแห้งที่ผิว ประมาณ 4 ถึง 6 ชัว่ โมง
เวลาในการบ่มตัว
ประมาณ 7 วัน

อุณหภูมิการทํางาน
+5 ถึง +40 องศาเซลเซี ยส
อุณหภูมิการใช้งาน
-20 ถึง +80 องศาเซลเซี ยส
ค่าความต้านทานการตกท้องช้าง ผ่าน
ความทนทานต่อรังสี ยวู ี
ดีเยีย่ ม
ความสามารถในการกันนํ้า
ดีเยียม
ความสามารถในการกันการกระเด็นของนํ้าทะเล
ดี

ขนาดรอยต่ อ
รอยต่อคอนกรี ตกว้างสุ ดไม่เกิน
รอยต่อคอนกรี ตลึกอย่างน้อย

35 มิลลิเมตร
8 มิลลิเมตร

การเตรียมพืน้ ผิว
รอยต่อจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งสะอาดและแห้งสนิท ไม่มีฝนุ่ ผง นํ้ามัน
นํ้ายาทาแบบ หรื อยาแนวเก่าตกค้างอยู่ คอนกรี ตต้องมีอายุอย่างน้อย 28
วัน พื้นผิวรอยต่อต้องอยูใ่ นลักษณะดีไม่มีรอยแตก มุมรอยต่อถ้ามีความ
เสี ยหายต้องทําการซ่อมแซมให้เรี ยบร้อยด้วยวัสดุซ่อมแซม

วิธีการทารองพืน้
พื้นผิวที่ใหม่และอยูใ่ นสภาพดีไม่จาํ เป็ นต้องทานํ้ายารองพื้น ในกรณี ที่
เป็ นพื้นผิวเก่าหรื อพื้นผิวที่มีความพรุ นสูงจําเป็ นต้องทําการทารองพื้น
ด้วยนํ้ายา Rockmax PU primer ทาแล้วทิ้งไว้ 30 ถึง 40 นาที ก่อนการ
ติดตั้งยาแนว

วิธีการใช้ งาน
โฟมรองยาแนว (backer rod) จําเป็ นต้องใช้เพื่อควบคุมความหนาของ
ยาแนวและควบคุมการเคลื่อนตัวให้เคลื่อนตัวในแนวราบเท่านั้น ใช้
กระดาษกาวปิ ดไว้ตามแนวรอยต่อเพื่อความสวยงาม ใช้ปืนยิงไปตาม
แนวรอยต่อ
หลังจากนั้นให้ใช้ชอ้ นกับนํ้าสบู่เล็กน้อยตกแต่งผิวให้
สวยงาม ลอกเทปกาวออกทันที แล้วรอให้แห้ง

อัตราการใช้ งาน
สามารถคํานวณปริ มาตรจากขนาดรอยต่อ กว้าง คูณ ลึก คูณด้วยความ
ยาวจะได้ปรมาณทั้งหมด แปลงหน่วยเป็ นมิลลิลิตร แล้วหารด้วย 600
จะได้จาํ นวนหลอดที่ใช้ เผือ่ ค่าความสูญเสี ยประมาณ 5%

ROCKMAX PUSEAL

ยาแนวรอยต่ อชนิดโพลียูรีเทน
IMPORTANTS NOTE! !

การบ่ ม
วัสดุบ่มตัวเองด้วยความชื้นในอากาศทําการป้ องกันตัววัสดุยาแนวจาก
นํ้าและความชื้นโดยใช้พลาสติกคลุมเพื่อป้ องกัน ทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน
ก่อนการเปิ ดใช้งาน

การทําความสะอาด
ทําความสะอาดทันทีดว้ ยอะซีโตน หรื อทินเนอร์ วัสดุที่แห้งแล้วให้ขดู
ออกด้วยแปรงลวดหรื อเหล็กแหลม

ข้ อจํากัดในการใช้ งาน





อย่าใช้ในบริ เวณที่มีสารคลอไรด์สูง
รอยต่อที่กว้างที่สุดไม่เกิน 35 มิลลิเมตร
ใช้ได้ฉพาะกรณี เคลื่อนตัวแบบแนวราบเท่านั้น
อาจเกิดการเปลี่ยนสี เมื่อปล่อยไว้โดนรังสี ยวู ไี ด้แต่จะไม่มี
ผลกับคุณสมบัติของยาแนว

ขนาดบรรจุ
600 มิลลิลิตรต่อหลอด

วิธีเก็บรักษา
เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดดหรื อความร้อนสูง และความชื้น ควรเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส

อายุการเก็บรักษา
12 เดือนในกรณี ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดใช้และเก็บอย่างถูกวิธี

ข้ อควรระวัง
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบตั ิงาน
อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรี ยมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิรภัย แว่นตา
นิรภัย ถุงมือ รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ในกรณี ที่เข้าตาให้ลา้ งนํ้าสะอาด
ให้มากที่สุดแล้วรี บพบแพทย์

ข้ อมูลการติดต่ อ
บริษทั ร็อคแมค จํากัด
โทร : +66 2 8648658
แฟกซ์ : +66 2 4184327
อีเมลล์ : rockmaxth@gmail.com
เว็บไซต์ : www.rockmax.net
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