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ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax Swelling 101 คือยางบวมนํ้าชนิดเบนโทไนทใ์ชง้านสาํหรับ
รอยต่อคอนกรีต หลกัการคือจะสามารถขยายตวัเพือ่อุดโพรงท่ีเกิดข้ึน
บริเวณรอยต่อโครงสร้างคอนกรีต (construction joint) เม่ือสมัผสักบันํ้า
หรือความช้ืน มีส่วนประกอบหลกัคือเบนโทไนท ์ ยาง และสารผสม
เพิ่ม โดยจะบวมหรือขยายตวัเม่ือสมัผสักบันํ้าหรือความช้ืน มีอตัราการ
ขยายตวัประมาณ 300% ใชไ้ดดี้กบัรอยต่อคอนกรีตชนิดท่ีไม่เคล่ือนตวั
เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะการใช้งาน 
 ใชก้บัรอยต่อคอนกรีตชนิดไม่เคล่ือนตวัเท่านั้น 
 รอยต่อถงัเกบ็นํ้าและถงับาํบดันํ้าเสีย 
 รอยต่อภายในงานก่อสร้างอุโมงคใ์ตดิ้น 
 รอยต่อผนงัและพื้นใตดิ้น 
 รอยต่อผนงักนัดิน 
 รอยต่อระหวา่งท่อพลาสติกกบัพื้นหรือผนงัคอนกรีต 
 รอยต่อเขม็พืดคอนกรีต 
 รอยต่อคอนกรีตสาํเร็จรูป 
 รอยต่อเสาเขม็กบัฐานราก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คุณสมบัติ 
 สามารถทนแรงดนันํ้าไดสู้ง 
 ใชไ้ดก้บัถงัเกบ็นํ้าดี 
 ติดตั้งง่ายและสะดวกในการเช่ือมต่อ 
 ติดตั้งไดร้วดเร็ว 
 มีความคงทน 
 ประหยดัค่าใชจ่้าย 
 ขนส่งสะดวก 
 ไม่มีสารพิษอนัตราย 
 ไม่ทาํใหค้อนกรีตร้าวเม่ือเกิดการขยายตวั 

 

ข้อมูลทางเทคนิค 
สี    ดาํ 
วตัถุดิบหลกั   เบนโทนไนน์และยาง 
ความถ่วงจาํเพาะ    1.60 - 1.70 
ค่าความแขง็ Shore A   15 - 20 
ค่าความทนต่อแรงดนันํ้า    >70 เมตร 
ค่าการยดึติดคอนกรีต   ดีเยีย่ม 
ค่าการ บวม/คืนตวั   คืนตวัได ้
อตัราการขยายตวั   300% 
อตัราการยดืตวัเม่ือขาด  200% 
ค่ารับแรงดึง    >0.5นิวตนัต่อตาราง มม. 
กาวติด    Rockmax Adhesive 11 
ความตา้นทานอุณหภูมิ  -25ºC ถึง +85ºC 
อุณหภูมิขณะทาํงาน   +5ºC ถึง +45ºC 
 

การเตรียมพืน้ผวิ 
พื้นผวิคอนกรีตตอ้งสะอาด ไม่มีฝุ่ น ผงซีเมนต ์ นํ้ามนั นํ้ายาทาแบบ 
สนิมเหลก็และอ่ืนๆ ตอ้งทาํการลา้งทาํความสะอาดดว้ยนํ้าบริเวณท่ีจะ
ทาํการติดตั้ง ใชแ้ปรงลวดขดัพื้นผวิใหส้ะอาด ในกรณีท่ีพื้นผวิ
คอนกรีตมีความเสียหายตอ้งทาํการซ่อมแซมก่อนการติดตั้ง 
 

วธีิการใช้งาน 
หลงัจากเตรียมพื้นผวิเรียบร้อยแลว้ กท็าํการติดตั้งโดยลอกเทปท่ีปิดหุม้
อยูอ่อก ทาํการติดตั้งวสัดุตามแนวรอยต่อคอนกรีต ติดตั้งใหมี้ระยะห่าง
ระหวา่งผวิคอนกรีตถึงผวิวอเตอร์สตอปประมาณ 80 มิลลิเมตรเป็น
อยา่งนอ้ย ใชมื้อกดใหผ้วิวสัดุแนบกบัรอยต่อ ใชต้ะปูตอกคอนกรีตใน
การยดึโดยมีระยะห่างประมาณ 50 เซนติมเตร เม่ือตอ้งทาํการต่อใหใ้ช้
วธีิการต่อแบบหวัชนทา้ย ไม่ควรต่อแบบทาบ ในกรณีท่ีติดตั้งใน
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แนวตั้งระยะระหวา่งตะปูใหใ้ชป้ระมาณ 30 เซนติเมตร กรณีฝนตก
ขณะติดตั้งใหห้าพลาสติกมาคลุมทนัที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดการตดิตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตั้งบริเวณ King Post Steel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตั้งบนรอยต่อเสาเขม็ 
 
 
 
 
 
 

ติดตั้งสาํหรับรอยต่อคอนกรีต 
 

การทําความสะอาด 
ใหท้าํความสะอาดอุปรณ์ทนัทีดว้ยนํ้าสะอาด 

ข้อจํากดั 
 ไม่สามารถใชไ้ดก้บัรอยต่อท่ีมีการเคล่ือนตวั 
 ระยะจากผวิคอนกรีตอยา่งนอ้ย 80 มิลลิเมตร 
 ไม่สามารใชไ้ดก้บับริเวณท่ีมีเกลือสูง 

 

ขนาดบรรจุ 
25มม x 20มม x 5 เมตร (30 เมตรต่อกล่อง) 
20มม x 15มม x 6 เมตร (36 เมตรต่อกล่อง) 
20มม x 10มม x 7 เมตร (54 เมตรต่อกล่อง) 
 

วธีิเกบ็รักษา 
เกบ็รักษาไวใ้นท่ีร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความช้ืน ควรเกบ็
รักษาไวท่ี้อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
 

อายุการเกบ็รักษา 
12 เดือนในกรณีท่ีเกบ็อยา่งถูกวธีิ 
 

ข้อควรระวัง 
Rockmax Swelling 101 เป็นวสัดุท่ีไม่มีสารพิษสูงผสมอยูแ่ต่ผูใ้ชห้รือผูติ้ดตั้ง
ควรใชง้านดว้ยความระมดัระวงัและสวมเคร่ืองแต่งกายท่ีรัดกมุ และปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยั 
 

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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