
ROCKMAX PVC 
แผ่นกนันํา้ พวีซีี 
 
ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax PVC คือแผน่กนันํ้าชนิดพีวซีี ใชป้ระกอบในงานรอยต่อ
โครงสร้างคอนกรีต ทั้งรอยท่ีเคล่ือนตวัไดแ้ละรอยต่อท่ีเคล่ือนตวัไม่ได ้
ผลิตมาจากเมด็พลาสติกคุณภาพสูง ผา่นการทดสอบตามมาตรฐาน 
ASTM  และ TIS 1239-2537 
 
ลกัษณะการใช้งาน 
 รอยต่อคอนกรีตท่ีเคล่ือนตวัได ้
 รอยต่อคอนกรีตท่ีเคล่ือนตวัไม่ได ้
 รอยต่อภายในถงัเกบ็นํ้าและถงับาํบดันํ้าเสีย 
 รอยต่อคอนกรีตในงานก่อสร้างอุโมงค ์
 รอยต่อคอนกรีตในงานก่อสร้างใตดิ้น 
 รอยต่อคอนกรีตผนงักนัดินและเขม็พืดคอนกรีต 
 รอยต่อคอนกรีตในงานเข่ือน 
 รอยต่อคอนกรีตในงานท่อระบายนํ้า 

 
คุณสมบัติ 
 ทนแรงดนันํ้าไดสู้ง 
 ใชไ้ดก้บัถงัเกบ็นํ้าดี 
 ทนกรดและด่าง 
 ใชไ้ดก้บัรอยต่อท่ีเคล่ือนตวั 
 มีความยดืหยุน่ในตวั 
 ผลิตตามรูปแบบท่ีตอ้งการได ้

 
ข้อมูลทางเทคนิค 
สี   ดาํ 
ชนิดวสัดุ   โพลีไวน่ิว คลอไรด ์
ค่าความถ่วงจาํเพาะ   1.30-1.40 
ค่าความแขง็ shore A   75 ± 5  
ค่ากาํลงัรับแรงดึง  >145 kg/cm2 
ค่าการยดึตวัเม่ือขาด  >325%  
ค่าการรับแรงบิด  45 kg/cm2 
ค่ากาํลงัรับแรงฉีก   60 kg/cm  
การตายตวัท่ี 70°C ท่ี 22 ชม <70% 
การทาํปฏิกิริยากบัด่าง 
 การเปล่ียนแปลงนํ้าหนกั +0.15%/-0.10% 
 การเปล่ียนแปลงความแขง็ ±5 จุด 
อตัราการซึมผา่นของนํ้า  <0.5  
 
 
 

รูปแบบแผ่นกนันํา้ 
 
 

 
 
 
ความหนา 5 มิลลิเมตร   หน่วย: มิลลิเมตร 

Model W T D 
D-6 152.4 5 12 
D-8 203.2 5 12 
D-10 254.0 5 15 

 
ความหนา 9.5 มิลลเิมตร  หน่วย: มิลลิเมตร 

Model W T D 
D-6 152.4 9.5 18 
D-8 203.2 9.5 19 
D-12 304.8 9.5 20 

 
 
 
 
 
 
ความหนา 5 มิลลิเมตร   หน่วย: มิลลิเมตร 

Model W T D CB H 
CD-6 152.4 5 12 18 8 
CD-8 203.2 5 12 20 10 
CD-10 250 5 15 24 14 

 
ความหนา 9.5 มิลลเิมตร  หน่วย: มิลลิเมตร 

Model W T D CB H 
CD-6 152.4 9.5 17 20 7 
CD-8 203.2 9.5 17 23 8 
CD-9 228.6 9.5 25 38 19 

 
วธีิการใช้งาน 
เตรียมอุปกรณ์ในการเช่ือมต่อใหพ้ร้อม ติดตั้งแผน่กนันํ้าไวบ้ริเวณ
ก่ึงกลางของรอยต่อคอนกรีต ทาํการยดึตวัแผน่กนันํ้าเขา้ไวก้บัเหลก็
เสริม ในกรณีตอ้งมีการเช่ือมต่อหรือทางแยก ตอ้งทาํการเช่ือมแผน่กนั
นํ้าโดยใชค้วามร้อน (ขอขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากทางบริษทั)  
 
การทําความสะอาด 
ใหท้าํความสะอาดอุปรณ์ทนัทีดว้ยนํ้าสะอาด 
 
ข้อจํากดั 
 วางแผนจุดเช่ือมต่อก่อนการติดตั้ง 
 เทคอนกรีตดว้ยความระมดัระวงั 



ROCKMAX PVC 
แผ่นกนันํา้ พวีซีี 
 
 จ้ีคอนกรีตดว้ยความระมดัระวงั 
 เกบ็เคร่ืองเช่ือมใหพ้น้จากสารติดไฟ 

 
ขนาดบรรจุ 
25 เมตร ต่อมว้น 
 
วธีิเกบ็รักษา 
เกบ็รักษาไวใ้นท่ีร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความช้ืน ควรเกบ็
รักษาไวท่ี้อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
 
 

อายุการเกบ็รักษา 
24 เดือนในกรณีท่ีเกบ็อยา่งถูกวธีิ 
 
ข้อควรระวัง 
Rockmax PVC เป็นวสัดุท่ีไม่มีสารพิษสูงผสมอยูแ่ต่ผูใ้ชห้รือผูติ้ดตั้ง
ควรใชง้านดว้ยความระมดัระวงัและสวมเคร่ืองแต่งกายท่ีรัดกมุ และ
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยั 
 

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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