
                          

 BOND SWELLING  Hydrophilic Bentonite Waterstop 

 BOND SWELLING เป็น Hydrophilic Bentonite Waterstop มีลกัษณะเป็นเส้นส่ีเหล่ียมสีดาํชนิดอ่อนน่ิม
คล้ายยางมะตอยก่ึงแขง็ใช้สาํหรบัป้องกนัการรัว่ซึมของรอยต่อคอนกรีตในงานก่อสร้าง 

วสัด ุ: 
Material : 

 
โซเดียมเบนโธไนท ์(Sodium Bentonite) 

25x19 mm. x 5 LM 
20x15 mm. x 6 LM 

 
มาตรฐาน : 
Standard : 

 
ได้รบัการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D-297 , ASTM D-217 

การใช้งาน : 
Application : 

 - ใช้สาํหรบัป้องกนัน้ํารัว่ซึมของโครงสร้างรอยต่อในคอนกรีตและรอยต่อท่ีไม่มีการเคล่ือนตวัหรือมีการเคล่ือนตวั    
   น้อย เช่น Construction joint หรือ Cold joint สามารถใช้กบัโครงสร้างทกุๆ แบบท่ีเป็นคอนกรีต เช่น 
 ถงัเกบ็น้ํา, ถงับาํบดัน้ําเสีย,พืน้และผนังห้องใต้ดิน,สระว่ายน้ํา, ดาดฟ้าอาคาร 
 โครงสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น เข่ือน หรือ อโุมงคใ์ต้ดิน 
 

คณุประโยชน์ : 
Advantages : 

 - สามารถป้องกนัการรัว่ซึมได้อย่างดีเย่ียม 
- เหมาะสาํหรบัแรงดนัน้ําท่ีสงู สามารถทนต่อแรงดนัน้ําได้สงูถึง 70 เมตร 
- ติดตัง้ง่ายและรวดเรว็ ไม่ต้องใช้ความร้อนในการต่อเช่ือม 
- สามารถติดตัง้บนผิวคอนกรีตท่ีไม่เรียบได้ แต่ผิวคอนกรีตนัน้ต้องแห้งและสะอาด 
- สามารถใช้กบัถงัเกบ็น้ําด่ืมได้ ไมเ่ป็นพิษ 
- สามารถบีบ กด เปล่ียนแปลงรปูทรงได้ ทาํให้มีการสมัผสัติดกบัผิวทกุส่วนได้ดี 

    ข้อมลูทางเทคนิค และ รปูร่าง: 
    Technical Properties and Figure: 

ชนิด 
Type 

Hydrophilic Bentonite Waterstop  

สี 
Colour 

ดาํ 

ค่าความแขง็ 
Shore A Hardness  

60 

ความถ่วงจาํเพาะ 
Specific Gravity (S.G.) 

1.5—1.6  

ค่าการขยายตวั 
Unrestricted Swell or Expansion 

 300%  

(เร่ิมขยายตวัภายหลงัสมัผสัน้ํา 2-3 ชัว่โมง และขยายตวัเตว็ท่ีภายใน 7 วนั) 

อณุหภมิูการใช้งาน 
Service Temp 

-15 oC ถึง +80 oC  

รปูทรง 
Figure 

เป็นเส้นหน้าตดัเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

การทนต่อแรงดนัน้ําสถิตย ์
Hydrostatic Pressure Resistance 

 70 เมตร (120 psi)  
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 BOND SWELLING  Hydrophilic Bentonite Waterstop 

   การติดตัง้ BOND SWELLING 

    

  การติดตัง้ BOND SWELLING  ท่ีถกูต้อง ให้ทาด้วยกาวรองพืน้หน้ากว้างประมาณเท่ากบัความกว้างของ BOND SWELLING ตามแนวท่ี
ต้องการติดตัง้ ขณะท่ีกาวรองพืน้ยงัเหนียวอยู่ ประมาณ 10-15 นาที ให้ลอกกระดาษหุ้ม BOND SWELLING ออก แล้ววาง BOND SWELLING 
ทบับนแถบกาวนัน้ และกดไว้ให้แนบติดกบัผิวคอนกรีตสกัครู่หน่ึง 

   BOND SWELLING ไม่ใช่วสัดท่ีุติดตัง้ได้โดยมีกาวในตวั 

   การติดตัง้ BOND SWELLING  ตามแนวตัง้ อาจต้องใช้ตะปตูอกยึดเพ่ิมเพ่ือช่วยให้ตวัผลิตภณัฑติ์ดแน่นย่ิงขึน้ ไม่หลดุร่วงก่อนหรือขณะเท
คอนกรีต การตอกยึดแต่ละจดุควรอยู่ห่างกนัประมาณ 30 ซม. หรือตามความเหมาะสมหน้างาน 

   การต่อเช่ือม BOND SWELLING  ต้องต่อโดยการวางปลายทัง้สองด้านชนกนั ห้ามต่อโดยการวางทบักนั ล่าง-บน  หรือวางทาบด้านข้าง 

 

   การเตรียมผิว 
    

   ผิวท่ีจะติดตัง้ BOND SWELLING จะต้องแขง็แรง อาจหยาบขรขุระได้บา้งเลก็น้อย ผิวต้องสะอาดและแห้ง ปราศจากคราบน้ํามนัต่างๆ คราบ
ส่ิงสกปรก สนิมเหลก็ ฝุ่ น หรือเศษหิน เศษดิน โดยสามารถกาํจดัคราบส่ิงสกปรกเหล่าน้ีได้โดยใช้วิธีฉีดน้ําแรงดนัสงู (water blasting)     

 

   ข้อแนะนําเพ่ิมเติมสาํหรบัการติดตัง้ BOND SWELLING 

   

   - BOND SWELLING  ควรติดตัง้อยู่ตรงกลางของรอยต่อ 

   - SWELLING ขนาด20x15มม. ควรใช้กบัการเทคอนกรีตหนาไม่เกิน 15 ซม.  

   - SWELLING ขนาด25x19มม. ควรใช้กบัการเทคอนกรีตหนามากกว่า 15 ซม. แต่ไม่ควรเกิน 30 ซม. 

   - ตาํแหน่งท่ีติดตัง้ ควรอยู่ห่างจากผิวภายนอกไมน้่อยกว่า 5 ซม. 

   - ถ้าโครงสร้างคอนกรีตหนามาก อาจต้องติดตัง้ BOND SWELLING มากกว่า 1 เส้น  

   - ความหนาของเส้น BOND SWELLING ขึน้อยู่กบัมวลรวมของคอนกรีต และแรงดนัของน้ํา 

   - โครงสร้างคอนกรีตท่ีหล่อในท่ี ควรทาํร่องให้มีความลึกประมาณ 1/2 - 3/4 ของความหนาของเส้น BOND SWELLING เพ่ือท่ีสามารถนําตวั         

      SWELLING น้ีไปวางไว้ได้ หรืออาจจะใช้ไมว้างทาํเป็นร่องก่อนเทคอนกรีตกไ็ด้ 

   - หลีกเล่ียงการติดตัง้ BOND SWELLING ขณะฝนตก 
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