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บิวทิว้เทปชนิดมีกาวในตัว และทนทานต่ออลัคาไร 
 

ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax Band คือบิวทิ่วเทปที่มีกาวในตวั ผลิตมาจากการวลัคาไนซ์ 
เพื่อใชส้ าหรับปิดรอยต่อ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ในพื้นที่ต่างๆ เช่น 
ห้องน ้ า ระเบียง ห้องครัว หรือพื้นที่เปียกต่างๆ จุดประสงคเ์พื่อ ป้องกนั
ความช้ืน และน ้ าซึมผา่นรอยแตก หรือรอยต่อเหล่านั้น วสัดุชนิดน้ียงั
สามารถใชร่้วมกบัวสัดุกนัซึมที่หลากหลาย เช่น วสัดุกนัซึมชนิด
ซีเมนต ์ วสัดุกนัซึมชนิดโพลียูรีเทน วสัดุกนัซึมชนิดอะคริลิก และวสัดุ
กนัซึมชนิดอื่น (โปรดสอบถามหรือปรึกษากบับริษทั ร็อคแมค ส าหรับ
ความเขา้กนัของวสัดุปิดทบัก่อน) 
  

ลกัษณะการใช้งาน 
Rockmax  Band  ใชส้ าหรับปิดจุดรอยต่อ ทั้งแนวตั้งและแนวนอนใน
บริเวณพื้นที่เปียกช้ืน เช่น ห้องน ้ า ห้องอาบน ้ า ห้องครัว ระเบียง กนั
สาด สุขภณัฑต์่างๆ รอยต่อบริเวณประตู หน้าต่างกบัผวิคอนกรีต 
 
Rockmax Band สามารถยึดติดกบัวสัดุหลายชนิด เช่น คอนกรีต อิฐ
มอญ บลอ็กปูผนัง แผน่ไฟเบอร์ม ซีเมนต ์อลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี 
เหลก็ พลาสติก กระเบื้องเซรามิค หิน 
 

คุณสมบัติ 
 มีคุณสมบตัิ กนัซึมผา่นของน ้ า และไอน ้ าไดด้ีเยีย่ม 
 สามารถยึดเกาะดีเยี่ยมกบัพื้นผวิต่างๆได ้
 ทนทาน และยืดหยุ่น 
 ทนต่อสภาพอลัคาไลน์ 
 ไม่ฉีกขาดง่าย 
 ติดตั้งง่าย เพียงลอกกาวออก 

 

ข้อมูลทางเทคนิค 
สี    เทา 
รูปแบบ   บิวทิ่วเทป 
ความหนา    ประมาณ 0.8 มิลลิเมตร 
ความกวา้ง   100 มิลลิเมตร 
ความหนาแน่น  1.30 กรัม ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
อตัราความแขง็  100 % 
ค่าการยืดตวัเม่ือขาด  50-60 % 
ค่าแรงดึง   59 นิวตนั ต่อ 25 มิลลิเมตร 
อุณหภูมิการติดตั้ง  +5 ถึง +45 องศาเซลเซียส 
ทนทานต่อสภาพอลัคาไลน์ ดีเยี่ยม 
 

ตัวเลข และข้อมูลด้านบน เป็นไปตามการทดสอบทางทฤษฏ ีและการควบคุมต่างๆ ใน

ห้องทดลอง การทดสอบหน้างาน อาจได้ค่าทีแ่ตกต่างจาก ส่ิงแวดล้อม และ

องค์ประกอบทีแ่ตกต่างกนั และแตกต่างกบัตามมาตรฐานในการทดสอบ 

 

การเตรียมพืน้ผวิ 
รอยตอ่ตอ้งสะอาด และแห้ง ไม่มี ฝุ่ น ผงซีเมนต ์เศษซีเมนต ์น ้ ามนั จาร
บี หรือวสัดุอื่นๆ ติดบนผวิ  คอนกรีตตอ้งมีอายุไม่น้อยกวา่ 4 สัปดาห์ 
และรอยตอ่อยู่ในสภาพดี และมิใช่รอยต่อ หรือรอยร้าวโครงสร้าง 
ควรซ่อมแซมแผน่รอยตอ่ให้อยู่ในสภาพดีก่อนการติดตั้ง รอยต่อตอ้ง
ตรง และไดมุ้มเหลี่ยม รอยต่อทีก่ะเทาะ หรือ แตก สามารถซ่อมดว้ย 
อีพอ็กซ่ีมอร์ตา้ และสามารถฉาบผวิให้เรียบก่อนการติดตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วธิีการใช้งาน 
คลี่เทปออกจากมว้นและติดให้ไดต้ามขนาดความยาวที่ตอ้งการ ลอก
แผน่กาวดา้นหลงัออก และแปะรอบรอยต่อที่ตอ้งการ กดและรีดเทปให้
แนบสนิทกบัพื้นฝา การตอ่เทป ท าไดโ้ดยมีระยะทาบอย่างน้อย 50 
มิลลิเมตร หลงัจากติดเสร็จ สามารถใชลู้กกลิ้งพลาสติก รีดอกีคร้ังเพื่อ
ความสนิทของเทป เป็นอนัเสร็จส้ิน พร้อมส าหรับติดตั้งวสัดุกนัซึม 
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การท าความสะอาด 
ท าความสะอาดเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ดว้ยอะซิโตน หรือ ทินเนอร์ 
 

ข้อจ ากดั 
 วสัดุชนิดน้ีไม่ทนต่อแสงยูว ี
 ห้ามใชเ้ทปบริเวณที่ช้ืน หรือเปียกน ้ า 
 ห้ามใชเ้ทปบริเวณ พื้นที่ที่ตอ้งรับแรงดนั เช่น ถงัเก็บน ้ า 
 พื้นผวิพิเศษตอ้งใชน้ ้ ายารองพื้น (ติดต่อ บริษทั ร็อคแมค จ ากดั) 
 ติดตั้งโดยผูรั้บเหมา หรือ ผูมี้ประสบการณ์ เช่น ช่างช านาญ

พิเศษ และผา่นการอบรม 
 

ขนาดบรรจุ 
10 เมตร ต่อมว้น 
 

วธิีเกบ็รักษา 
เก็บรักษาไวใ้นที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความช้ืน ควรเก็บ
รักษาไวท้ี่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
 

อายุการเกบ็รักษา 
24 เดือน 
 

สินค้าส าหรับผู้เช่ียวชาญเท่าน้ัน 
 

ข้อมูลการตดิต่อ  
บริษัท ร็อคแมค จ ากัด 
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.                    
      

http://www.rockmax.net/

