PRE U-LOX GP
Non-shrink grout material

คุณลักษณะ

เป็ นซีเมนต์ มอร์ ต้าพิเศษผสมเสร็ จ ชนิดไม่ หดตัว
คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น รั บกาลังอัดได้ สูงภายใน
24 ชั่วโมง

การใช้ งาน

PRE U-LOX Non-shrink grout มีเนือ้ ละเอียด
เหมาะสาหรั บ
- โครงสร้ างเหล็ก และ คอนกรี ต
- งานฐานเครื่ องจักรขนาดเล็ก และงานฝั งยึดสลัก
เกลียวในคอนกรี ต Anchor Bolt
- ซ่ อมรู โพรงในงานคอนกรี ต

การผสม
PRE U-LOX GP 1 ถุง 25 กก. : นา้ สะอาด 4.2 ลิตร
เมื่อผสมแล้ วจะได้ ปริ มาตรประมาณ 13 ลิตร
1 ลูกบาศก์ เมตร = 77 ถุง
การเก็บรั กษา 6 เดือน (ไม่ เปิ ดถุง) เก็บในที่ร่มและแห้ ง
Compressive strength : ASTM C109
1 Day
3 Days
7 Days
28 Days

> 350 KSC
> 450 KSC
> 550 KSC
> 650 KSC

ไม่ มีปฎิกริยาคายนา้ ที่ผวิ หน้ า

ข้ อแนะนาในการทางาน
การเตรี ยมพืน้ ผิว
-

-

No Bleeding : ASTM C232

สาหรั บงานซ่ อมแซม ต้ องสกัดและทาความสะอาด
ให้ ถงึ ผิวที่อยู่ในสภาพดี
สาหรั บงานเกราท์ ควรสกัดผิวคอนกรี ตเดิม ให้ ถงึ
เนือ้ หิน และทาความสะอาดให้ ปราศจาก ฝุ่ น หรื อ
คราบนา้ มัน นา้ ยาบ่ ม ฯลฯ
ต้ องบ่ มนา้ (6-12 ชั่วโมง) เพื่อให้ คอนกรี ตเดิม
อิ่มนา้ และไม่ มีนา้ ขังขณะทางาน

ไหลตัวได้ ดี Flow Ability

การเตรี ยมวัสดุ

J 14 Funnel = 8 ± 2 Sec

** Non Shrinkage : ASTM C827 **

-

-

ผสม PRE U-LOX GP กับนา้ สะอาด 4.2 ลิตร
ควรใช้ สว่ านผสมที่มีความเร็ วรอบประมาณ
900 รอบ / นาที < 650 W และควรใช้ ใบกวน
ที่ได้ มาตรฐาน
ผสมต่ อเนื่องประมาณ 1-2 นาที หรื อจนเข้ าเป็ น
เนือ้ เดียวกัน
หลังจากผสมเสร็ จแล้ วห้ ามเติมนา้ เพิ่ม
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PRE U-LOX GP
Non-shrink grout material
การเทเกราท์ ใต้ ฐานเสาหรือแท่ นเครื่องจักร
-

-

ควรเตรี ยมเครื่ งมือ และ บุคลากรให้ เพียงพอ
กับการทางาน
เข้ าแบบโดยรอบให้ แข็งแรงและไม่ ร่ ั ว
กรณีทีพนื ้ ที่เกราท์ มีขนาดใหญ่ อาจทาแท่ นหรื อ
รางในการเทเพื่อให้ วัสดุมีการไหลตัวที่ดีขนึ ้
ระยะห่ างจากขอบแบบกับแท่ นเครื่ องควรมี
ระยะห่ างประมาณ 5-10 ซม. และช่ องที่ทาการ
เกราท์ ควรมีความหนาอย่ างน้ อย 2 ชม.
การเทให้ เทจากด้ านใดด้ านหนึ่งเท่ านัน้ เพื่อ
ป้องกันไม่ ให้ เกิดโพรงอากาศ

การเตรียมวัสดุโดยผสมหินเกล็ด
เตรี ยมหินเกล็ด ขนาด 3/8” ล้ างสะอาดและแห้ ง
จานวน 10—15 กก. / PRE U-LOX GP 1
ถุง ( 25 กก. )
ผสม PRE U-LOX GP แบบปกติก่อนแล้ วค่ อย
เติมหินเกล็ดลงไป ผสมต่ อประมาณ 1 นาที หรื อ
จนกว่ าเป็ นเนือ้ เดียวกัน จะได้ Non shrink
concrete ที่มีการไหลตัวดี และ ไม่ หดตัว
ปริมาตรที่ได้ หลังจากผสมหินเกล็ดลัว ประมาณ
18 - 20 ลิตร
เหมาะสาหรั บ งานเกราท์ ท่ มี ีความหนามากกว่ า 10 ซม.
ขึน้ ไป และเป็ นลักษณะที่เกราท์ ในแนวดิ่ง เช่ น
ช่ อง Box - out ที่มีความลึกมาก ๆ เป็ นต้ น
-

ทาไมต้ อง PRE U-LOX ?
-

-

-

-

หลีกเลี่ยงการเทบริ เวณที่มีอุณหภูมิสงู เพราะจะ
ทาให้ วัสดุแข็งตัวอย่ างรวดเร็ ว และเกิดรอยแตก
( Crack )
การเทต้ องเทอย่ างต่ อเนื่องจนเต็ม
หากจาเป็ น อาจใช้ การกระทุ้งเพื่อให้ วัสดุไหลตัว
ได้ ดีและเติมเต็มช่ องว่ าง และ ห้ ามใช้ เครื่ องจี ้
เพราะจะกระตุ้นการเกิดฟอง และ ทาให้ วัสดุ
แยกชัน้
ควรเทให้ เนือ้ ปูนหุ้มแท่ นเครื่ องโดยวัดจากขอบ
ล่ างไม่ ควรเกิน 2 ซม. เพื่อลดการแตกร้ าวที่มุม
อันเนื่องมาจากแรงดึง จากตัวแท่ นเครื่ อง
หลังจากการเทเกราท์ เรี ยบร้ อยแล้ ว ควรบ่ ม
พืน้ ผิวทันทีท่ วี ัสดุเริ่ มแข็งตัว (ประมาณ 2-3
ชม.) และบ่ มต่ อเนื่องอย่ างน้ อย 7 วันตาม
มาตรฐาน เพื่อให้ วัสดุทาปฎิกริ ยาเคมีจน
สมบูรณ์

-

-

-

ผลิตภัณฑ์ ของเราได้ รับการยอมรับให้
ใช้ งานในโครงการที่มีความสาคัญ เช่ น
กฟผ. SCG Paper ปตท. และ
โครงการอื่น ๆ อีกมากมาย
ใช้ หัวเชือ้ ที่ได้ มาตรฐานจาก
Taiheiyo Materials
Corporation ประเทศญี่ปุ่น
ควบคุมคุณภาพการผลิตแบบ ถุง : ถุง
ทีมงานที่มีประสบการณ์ สามารถให้
ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ การทดสอบ
รวมถึง มีบริการ เข้ ามาช่ วยควบคุมใน
เวลาทางานจริง เพื่อช่ วยลด
ข้ อผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้
( ตามความเหมาะสม )
จัดส่ งสินค้ ารวดเร็ว ทั่วไทย
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