
ROCKMAX® LATEX E 
นํา้ยาประสานคอนกรีตและนํา้ยาผสมปูนทรายเพือ่เพิม่กาํลงัยดึเกาะ สูตรประหยดั 
 
ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax Latex E เป็นนํ้ายาประเภทโพลีเมอร์สงัเคราะห์ใชเ้ป็นนํ้ายา
ประสานคอนกรีตเก่ากบัคอนกรีตใหม่ ผสมกบัปูนทรายเพ่ือเพิ่มการยดึ
เกาะ ผสมกบัปูนทรายเพื่อป้องกนัการซึมผา่นของนํ้า เป็นรองพื้นก่อน
การเทปูนทราย เพิม่ความทนทานใหก้บัปูนทรายหรือปูนฉาบ ตวันํ้ายา
ผลิตมาจากสารโพลิเมอร์สูตรนํ้ามีสีขาวขุ่นและใชง้านง่าย ไม่เกิดคราบ
เหลือง ผลิตตามมาตรฐาน ASTM C1059-91 Type II 
 
ลกัษณะการใช้งาน 
 ใชเ้ป็นนํ้ายาประสานคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่ 
 ผสมปูนทรายสาํหรับปูนฉาบ(Plastering) 
 งานเทพื้นคอนกรีตผวิหนา้ (Topping) 
 เป็นนํ้ายาประสานสาํหรับงานซ่อมแซมคอนกรีต 
 ผสมปูนทรายสาํหรับป้องกนันํ้าซึม 
 ผสมสาํหรับงานฉาบงานตกแต่ง 

 
คุณสมบัติ 
 เพิ่มแรงยดึเกาะในมอร์ตา้ร์ไดดี้เยีย่ม 
 ลดการแตกร้าวในคอนกรีตหรือมอร์ตา้ร์ 
 ไม่เกิดคราบเหลือง 
 ลดการซึมผา่นของนํ้า  
 เพิ่มความทนทาน 
 ทาํหนา้ท่ีเป็นกนัซึมไดดี้ 
 ใชง้านไดห้ลากหลาย 

 
ข้อมูลทางเทคนิค 
ลกัษณะ  ของเหลว ขาวขุ่น 
ความถ่วงจาํเพาะ 1.00 กก./ลิตร 
ค่า pH  6.5-7.5 
มาตรฐาน   ASTM C1059-91 Type II 
อตัราการใชท้า 0.25 – 0.35 กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อเท่ียว 
 
การเตรียมพืน้ผวิ 
พื้นผวิคอนกรีตตอ้งสะอาด ไม่มี ฝุ่ น ผงซีเมนต ์ นํ้ามนั นํ้ายาทาแบบ
หลงเหลืออยู ่ พื้นผวิตอ้งชุ่มนํ้าแต่ตอ้งไม่มีนํ้าท่วมขงับนพื้นผวิ ถา้
พื้นผวิแหง้ตอ้งทาํการชุ่มผวิคอนกรีตดว้ยนํ้าสะอาดอยา่งนอ้ยเป็นเวลา 
6 ชัว่โมงก่อนเร่ิมการใชง้าน  
 
 
 
 

การเตรียมวสัดุ 
สําหรับงานประสานคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่ 
อตัราส่วนผสม (โดยนํ้าหนกั) 
Rockmax Latex E กบันํ้าสะอาด     1 : 1 
ซีเมนตก์บัทราย    1 : 1 
 
ผสมปูนซีเมตก์บัทรายใหเ้ขา้กนั ผสม Rockmax Latex E กบันํ้าใหเ้ขา้
กนัประมาณ  1 นาที ผสมทั้งปูนทรายกบันํ้ายาท่ีผสมกบันํ้าทาํการกวน
สารใหเ้ขา้กนัภายใน 2 ถึง 3 นาที สงัเกตวสัดุท่ีผสมจะเป็นครีมขน้ นาํ
วสัดุท่ีผสมไปฉาบบริเวณท่ีตอ้งการประสานโดยมีความหนาตั้งแต่ 1 
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร และควรเทคอนกรีตในขณะท่ีวสัดุ
ผสมยงัไม่แหง้  
 
สําหรับผสมปูนทราย ปูฉาบ กนัซึม 
อตัราส่วนผสม (โดยนํ้าหนกั) 
Rockmax Latex E กบันํ้าสะอาด     1 : 2 
ซีเมนตก์บัทราย     1 : 2.5 
วธีิผสมเหมือนกบัท่ีอธิบายขา้งตน้ 
ทาํการฉาบวสุัผสมในบริเวณพื้นผวิท่ีชุ่มนํ้าและทาํการบ่มหลงัจากฉาบ
เสร็จ 24 ชัว่โมง ขอ้มูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อบริษทั 
 
การทําความสะอาด 
ทาํความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนัทีดว้ยนํ้าสะอาด 
 

ข้อจํากดั 
 ควรผสมตวัวสัดุกบั นํ้า ซีเมนตแ์ละทรายเสมอ 
 การผสมควรใชเ้คร่ืองมือผสมเท่านั้น 
 หลงัผสมควรใชง้านภายใน 30 – 40 นาที 
 พื้นผวิตอ้งชุ่มนํ้าทุกคร้ัง 
 

ขนาดบรรจุ 
5 ลิตร/ถงั หรือ 25 ลิตร/ถงั หรือ 200 ลิตร/ถงั 
 
วธีิเกบ็รักษา 
เกบ็รักษาไวใ้นท่ีร่ม ไม่มีแดด ไม่มีความร้อนสูงหรือความช้ืน ควรเกบ็
รักษาไวท่ี้อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส 

 
อายุการเกบ็รักษา 
12 เดือนในกรณีท่ียงัไม่เปิดและเกบ็อยา่งถูกวธีิ 
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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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