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Hydragrout SG
ซเี มนต์นอนชริง้ ค์เกราท์ ร ับแรงอ ัดสูง
Innovative products for your success

ซเี มนต์นอนชริง้ ค์เกราท์ ร ับแรงอ ัดสูง

้ ผิว
การเตรียมพืน

 รับแรงอัดได ้มากกว่า 600 ksc. ไม่หดตัวหลังจากแห ้ง
 มีความเข ้มข ้นเหลว การไหลตัวดี ทาให ้เทง่าย ไม่เกิดการ
เยิม
้
 ไม่มส
ี ว่ นผสมของคลอไรด์ ไม่เป็ นพิษ
 ไม่มส
ี ว่ นผสมผงโลหะ ไม่เกิดคราบและสนิม
่ งว่างรูโพรง คาน เสาของ
 เหมาะสาหรับงานเกราท์ชอ
คอนกรีต และฐานเครือ
่ งจักร

พืน
้ ผิวต ้องสะอาดปราศจากฝุ่ น คราบมัน น้ามันหล่อลืน
่
จารบี น้ายาบ่ม ส ี หรือเศษซเี มนต์ และคราบหลุดล่อน
สาหรับงานฝั งวัสดุหรือเทฐาน บริเวณนัน
้ ต ้องทาความ
่ แต่ไม่มี
สะอาดก่อนขณะทีพ
่ น
ื้ ผิวคอนกรีตควรพรมน้าให ้ชุม
น้าขังนอง

คุณสมบ ัติ

้
ปริมาณน้าทีใ่ ชผสมถู
กกาหนดตามสภาวะซเี มนต์เกราท์
ทีต
่ ้องการ ซงึ่ ขึน
้ อยูก
่ ับอุณหภูม ิ และวิธก
ี ารผสมว่าจะใชน้ ้า
เท่าใดจึงจะเหมาะสม แต่ควรใชน้ ้าให ้ได ้ตามอัตราสว่ นไม่
เกินทีแ
่ นะนาหรือน ้อยกว่าเพือ
่ ให ้ได ้สว่ นผสมทีเ่ หนียวพอดี

HydragroutSG ปูนทรายผสมเสร็จ ชนิดไม่หดตัว
สาเร็จรูปพร ้อมใช ้ สาหรับงานทั่วไปทีต
่ ้องรับแรงอัดสูง โดย
้
สามารถควบคุมปริมาณน้าทีใ่ ชผสมสารเคมี
จะขยายตัวเพือ
่ ให ้
ี
่
ึ
ซเมนต์เกราท์เป็ นสภาวะไหลตัวซงเทความหนาได ้ถึง 100
มม.
HydragroutSGเป็ นปูนซเี มนต์ปอร์ตแลนด์ทรายคัด
ละเอียด และสารเคมีผสมเพิม
่ ซงึ่ ไม่มส
ี ว่ นผสมของผงโลหะ
และคลอไรด์สารเคมีจะขยายตัวเป็ นซเี มนต์เกราท์สภาวะ
พลาสติกโดยลดปริมาณน้าทีผ
่ สมลงซงึ่ จะเหมาะสาหรับงาน
ื่ มต่อระหว่างแผ่นได ้ดี
ประกอบแผ่นคอนกรีตสาเร็จรูปเชอ

สภาวะไหลต ัว

สภาวะพลาสติก

ได ้ถึง 4 ลิตร
14.5 ลิตร

ได ้ถึง 3.5 ลิตร
13.5ลิตร

 เทน้าตามจานวนทีก
่ าหนดลงในเครือ
่ งผสมความเร็วรอบ
ต่า
 ค่อยๆ เทซเี มนท์เกราท์ลงในเครือ
่ งทีละน ้อยอย่าง
ต่อเนือ
่ ง
 หลังจากทีซ
่ เี มนท์เกราท์หมด ให ้ผสมต่อไปอีก 5 นาที
จนเข ้าเป็ นเนือ
้ เดียวกัน
ั 20 นาที เพือ
 พักสว่ นผสมไว ้สก
่ ให ้สารเคมีขยายตัว
เต็มที่ และลดฟองอากาศทีเ่ กิดจากการผสม
 ห ้ามเติมน้าลงในสว่ นผสมทีผ
่ สมเสร็จแล ้ว

้
สามารถใชงานทั
ง้ สภาวะไหลตัวและพลาสติก เหมาะ
่
สาหรับงานทั่วไปทีต
่ ้องรับแรงอัดสูง เชน
่ มแซมชอ
่ งว่างรูโพรง คาน เสา ราง ของ
 งานเกราท์ซอ
โครงสร ้างคอนกรีตทัว่ ไป
 งานประกอบแผ่นคอนกรีตสาเร็จรูประหว่างกาแพง และ
การฝั งเหล็กเสน้ สลักเกลียว
งานเทฐาน เสา ราง ของแท่นเครือ
่ งจักรหนัก และคอนกรีต
สาเร็จรูป

สงิ่ สาคัญ : ควรสงั เกตระดับน้าทีเ่ ติมลงไป และ
ระยะเวลาการผสมให ้เป็ นไปตามทีก
่ าหนดไว ้

การบ่ม

ข้ อมูลทางเทคนิค

www.cemkrete.com

ต่อซเี มนต์เกราท์
25 กก.
้
ปริมาณน้าทีใ่ ชผสม
ปริมาตร
โดยประมาณ
การผสม

การใชง้ าน

ค่าร ับแรงอ ัด (N/mm2)
สภาวะไหลต ัว
1 วัน
15
3วัน
30
7วัน
45
28วัน
50
สภาวะ
อุณหภูม ิ
ไหลตัว
30 °C
พลาสติก
30 °C

อ ัตราสว่ นการผสมนา้

สภาวะพลาสติก
30
50
55
60
ต่อผงซเี มนต์
0.15 - 0.16
0.14- 0.15

หลังจากเทซเี มนต์เกราท์เสร็จเรียบร ้อยแล ้ว ควรรักษา
ื้ โดยบ่มซเี มนท์เกราท์ด ้วยน้าและใช ้
สภาพพืน
้ ให ้เปี ยกชน
กระสอบคลุม อย่างน ้อย 3 วัน เพือ
่ ป้ องกันแสงแดดและ
อากาศทีเ่ ย็น แนะนาให ้ใชน้ ้ายาบ่มคอนกรีต Hydracure
ทาหรือพ่นบริเวณทีต
่ ้องการ
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ภาชนะบรรจุ

การทางาน
สาหรับซเี มนท์เกราท์สภาวะไหลตัว ต ้องควบคุมแรงดันใน
การเทให ้สมา่ เสมอและต่อเนือ
่ งตลอดเวลาทีเ่ ทเกราท์ลงใน
่ ง การเทควรเทไปทางเดียวหรือชอ
่ งเดียว เพือ
ชอ
่ ป้ องกันการ
เกิดฟองอากาศเก็บกักในเนือ
้ เกราท์
HydragroutSG สามารถเทความหนาได ้ถึง 50 มม.ต่อ
การเทหนึง่ ครัง้ ในกรณีทต
ี่ ้องการความหนาถึง 100 มม. ควร
เพิม
่ หินเกล็ดทีม
่ ข
ี นาดประมาณ 3-15 มม.ลงไปใน ซเี มนท์
เกราท์ โดยมีอัตราสว่ นการผสมหินเกล็ดไม่เกิน 1 สว่ นต่อ
Hydragrout SG 1 สว่ น โดยน้าหนัก แล ้วกวนผสมด ้วยเครือ
่ ง
ปั่ นความเร็วรอบต่าประมาณ 3 นาทีจนเข ้าเป็ นเนือ
้ เดียวกัน

้ อ
หมายเหตุ : ในกรณีการใชเครื
่ งปั๊ มสาหรับฉีดติดต่อฝ่ าย
็
เทคนิคเซมกรีตเพือ
่ ขอคาแนะนา
การทาความสะอาด
ล ้างเครือ
่ งมือทันทีทท
ี่ างานเสร็จด ้วยน้าสะอาด

www.cemkrete.com

ื้ ขนาด 25กก.
HydragroutSG : ถุงกันความชน
ข้อควรระว ัง
ชวี อนาม ัยและความปลอดภ ัย :ควรสวมถุงมือ แว่นตา
หรือหน ้ากาก ป้ องกันในขณะทางาน ถ ้าเกิดสัมผัสทาง
ผิวหนังหรือ เข ้าตา ควรล ้างออกด ้วยน้าเปล่าทันที หากเกิด
อาการแพ ้ระคายเคืองควรรีบไปพบแพทย์
อายุการเก็บร ักษา
12 เดือน ในภาชนะทีย
่ ังไม่เปิ ด และเก็บไว ้ในทีแ
่ ห ้ง
งานด้านเทคนิค
บริษัทยินดีให ้คาปรึกษาข ้อมูลทางเทคนิค การออกแบบ
ี่ วชาญ
และการแก ้ปั ญหาหน ้างาน โดยทีมงานผู ้เชย
โดยเฉพาะ กรุณาติดต่อฝ่ ายเทคนิค บริษัท เซมกรีต ใน
ลักษณะงานทีไ่ ม่ได ้กล่าวถึง และข ้อมูลเพิม
่ เติม
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