
ROCKMAX PUSEAL 
ยาแนวรอยต่อชนิดโพลยูีรีเทน 
 
ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax PUSEAL คือ ยาแนวร่องคอนกรีตชนิดโพลียรีูเทนแบบ
บรรจุในหลอด ใหก้ารยดืหยุน่ตวัไดดี้ ทนทาน และสามารถกนันํ้าได ้
สามารถใชง้านภายนอกอาคาร ทนทานต่อรังสียวู ีผลิตภณัทผ์ลิตภายใต้
มาตรฐาน ISO 11600 class F25LM และตามมาตรฐาน ASTM C920 
 
ลกัษณะการใช้งาน 
 รอยต่อภายนอกและภายในอาคาร 
 รอยต่อท่ีขยายตวัได ้(expansion joints) 
 รอยต่อท่ีเคล่ือนตวัได ้(movement joints) 
 รอยต่อคอนกรีต (construction joints) 
 รอยต่อคอนกรีตสาํเร็จรูป (precast joints) 
 รอยต่อประตู หนา้ต่าง 
 รอยต่อผนงัภายนอก 
 รอยต่อ parapets 

 
คุณสมบัติ 
 ยดืหยุน่ตวัไดดี้ 
 ยดึเกาะกบัพื้นผวิดีเยีย่ม 
 ทนต่อสภาพอากาศ 
 ไม่เกิดคราบ 
 กนันํ้าซึมผา่นได ้
 ไม่เกิดตะใคร่นํ้า 
 ทนทาน 
 เกิดการสูญเสียนอ้ยในการติดตั้ง 
 ทาสีทบัได ้
 ใชง้านง่าย 
 ไม่ยอ้ยตวั 

 
ข้อมูลทางเทคนิค 
ชนิดวสัดุ  โพลียรีูเทนชนิดหน่ึงส่วน 
สี  เทา ดาํ และขาว 
นํ้าหนกัจาํเพาะ 1.35 กิโลกรัมต่อลิตร 
ค่าความแขง็  ประมาณ 20 ถึง 25 
ค่าการเคล่ือนตวั ประมาณ 25% 
ความตา้นทานแรงดนันํ้า ประมาณ 3 บาร์ (bar) 
ค่าความยดืเม่ือขาด 600% 
ค่ากาํลงัรับแรงดึง >1.0 นิวตนัต่อตรม.มม. 
ค่าการยดึเกาะ >80 นิวตนัต่อ 25 มม. 
ค่าการคืนตวั >70% 
เวลาในการแหง้ท่ีผิว ประมาณ 4 ถึง 6 ชัว่โมง  
เวลาในการบ่มตวั ประมาณ 7 วนั 

อุณหภูมิการทาํงาน  +5 ถึง +40 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิการใชง้าน  -20 ถึง +80 องศาเซลเซียส 
ค่าความตา้นทานการตกทอ้งชา้ง ผา่น 
ความทนทานต่อรังสียวูี  ดีเยีย่ม 
ความสามารถในการกนันํ้า ดีเยยีม 
ความสามารถในการกนัการกระเดน็ของนํ้ าทะเล  ดี 

 
ขนาดรอยต่อ 
รอยต่อคอนกรีตกวา้งสุดไม่เกิน 35 มิลลิเมตร 
รอยต่อคอนกรีตลึกอยา่งนอ้ย 8 มิลลิเมตร 
 
 
 
 
 

 
 
การเตรียมพืน้ผวิ 
รอยต่อจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งสะอาดและแหง้สนิท ไม่มีฝุ่ น ผง นํ้ามนั 
นํ้ายาทาแบบ หรือยาแนวเก่าตกคา้งอยู ่คอนกรีตตอ้งมีอายอุยา่งนอ้ย 28 
วนั พื้นผวิรอยต่อตอ้งอยูใ่นลกัษณะดีไม่มีรอยแตก มุมรอยต่อถา้มีความ
เสียหายตอ้งทาํการซ่อมแซมใหเ้รียบร้อยดว้ยวสัดุซ่อมแซม 
  
วธีิการทารองพืน้ 
พื้นผวิท่ีใหม่และอยูใ่นสภาพดีไม่จาํเป็นตอ้งทานํ้ายารองพื้น ในกรณีท่ี
เป็นพื้นผวิเก่าหรือพื้นผวิท่ีมีความพรุนสูงจาํเป็นตอ้งทาํการทารองพื้น 
ดว้ยนํ้ายา Rockmax PU primer ทาแลว้ท้ิงไว ้30 ถึง 40 นาที ก่อนการ
ติดตั้งยาแนว 
 
วธีิการใช้งาน 
โฟมรองยาแนว (backer rod) จาํเป็นตอ้งใชเ้พื่อควบคุมความหนาของ
ยาแนวและควบคุมการเคล่ือนตวัใหเ้คล่ือนตวัในแนวราบเท่านั้น ใช้
กระดาษกาวปิดไวต้ามแนวรอยต่อเพื่อความสวยงาม ใชปื้นยงิไปตาม
แนวรอยต่อ หลงัจากนั้นใหใ้ชช้อ้นกบันํ้าสบู่เลก็นอ้ยตกแต่งผวิให้
สวยงาม ลอกเทปกาวออกทนัที แลว้รอใหแ้หง้ 
  
อตัราการใช้งาน 
สามารถคาํนวณปริมาตรจากขนาดรอยต่อ กวา้ง คูณ ลึก คูณดว้ยความ
ยาวจะไดป้รมาณทั้งหมด แปลงหน่วยเป็นมิลลิลิตร แลว้หารดว้ย 600 
จะไดจ้าํนวนหลอดท่ีใช ้เผือ่ค่าความสูญเสียประมาณ 5% 
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การบ่ม 
วสัดุบ่มตวัเองดว้ยความช้ืนในอากาศทาํการป้องกนัตวัวสัดุยาแนวจาก
นํ้าและความช้ืนโดยใชพ้ลาสติกคลุมเพื่อป้องกนั ท้ิงไวป้ระมาณ 7 วนั
ก่อนการเปิดใชง้าน 
 
การทําความสะอาด 
ทาํความสะอาดทนัทีดว้ยอะซีโตน หรือทินเนอร์ วสัดุท่ีแหง้แลว้ใหข้ดู
ออกดว้ยแปรงลวดหรือเหลก็แหลม 
 

ข้อจํากดัในการใช้งาน 
 อยา่ใชใ้นบริเวณท่ีมีสารคลอไรดสู์ง 
 รอยต่อท่ีกวา้งท่ีสุดไม่เกิน 35 มิลลิเมตร 
 ใชไ้ดฉ้พาะกรณีเคล่ือนตวัแบบแนวราบเท่านั้น 
 อาจเกิดการเปล่ียนสีเม่ือปล่อยไวโ้ดนรังสียวูไีดแ้ต่จะไม่มี

ผลกบัคุณสมบติัของยาแนว 
 
ขนาดบรรจุ 
600 มิลลิลิตรต่อหลอด 
 
วธีิเกบ็รักษา 
เกบ็รักษาไวใ้นท่ีร่ม ไม่มีแดดหรือความร้อนสูง และความช้ืน ควรเกบ็
รักษาไวท่ี้อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส  
 
อายุการเกบ็รักษา 
12 เดือนในกรณีท่ียงัไม่ไดเ้ปิดใชแ้ละเกบ็อยา่งถูกวธีิ 
 

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.                    
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