ิ พิดจ
ดร.ฟิ คสท
ิ อยท์ 6297 เอชเอ็ม
คุณล ักษณะ

ดร.ฟิ คสิท พิดจ
ิ อยท์ 6297 เอชเอ็ ม เป็ นยางหยอดร่องถนนคอนกรีตและคอสะพานชนิดพิเศษ ทีผ
่ ลิตจาก
ยางมะตอยผสมยางสังเคราะห์ เรซินและสารเพิม
่ คุณภาพอืน
่ ๆ ทาให ้มีคณ
ุ สมบัตด
ิ เี ยีย
่ ม และสามารถยึดเกาะรอยต่อได ้
แน่น และนาไปผสมกับมวลรวม (aggregate) สาหรับ Asphaltic plug joint เหมาะสาหรับงานสะพาน ทีม
่ ก
ี าร
เคลือ
่ นไหวจากการจราจรตลอดเวลาและมีความยืดหยุน
่ ตัวสูง

มาตรฐาน
● BS EN 13043
● กรมทางหลวง

ล ักษณะการใชง้ าน
● รอยต่อถนนและสะพานคอนกรีต สะพานยกระดับ ทางด่วน มอเตอร์เวย์

คุณสมบ ัติ
●
●
●
●
●

ผิวหน ้ายางแข็ง แห ้งเร็ว เปิ ดหน ้างานได ้ทันที
ซ่อมแซมรอยต่อสะพานได ้กว ้างถึง 50 ซม. เทหนาครัง้ เดียวได ้ถึง 5 ซม.
ต ้มหลอมละลายง่าย สามารถผสมหินเกล็ด เพิม
่ ความแข็งแรง
ยึดเกาะได ้แน่น ไม่ไหลเยิม
้ เมือ
่ อากาศร ้อน
ทนน้ าขัง และป้ องกันน้ าซึมในรอยต่อได ้ดี ไม่หลุดล่อน

วิธก
ี ารใชง้ าน
Top Dressing of
PidiJoint 6297 HM+ Aggregate

Layered PidiJoint 6297 HM

PidiJoint 6297 HM

1.

ทาการสารวจแนวความเสียหายของร่องรอยต่อ กาหนดแนวความเสียหายทีจ
่ ะทาการซ่อมแซม
โดยทาเครือ
่ งหมายกากับไว ้
2. ทาการตัดตามแนวเครือ
่ งหมายกากับทีก
่ าหนดไว ้
3. ทาการรือ
้ ร่องจอยท์เก่าออกแล ้วทาความสะอาดให ้เรียบร ้อย
4. ทาการรือ
้ แผ่นเหล็กเดิมออก
5. ให ้ทาการรองพืน
้ โดย ต ้ม ดร.ฟิ คสิท พิดจ
ิ อยท์ 6297 เอชเอ็ ม ไว ้ทีอ
่ ณ
ุ หภูม ิ 180 องศา แล ้วนามาเทให ้ทั่วร่อง
6. ติดตัง้ แผ่นเหล็กใหม่ (กว ้าง 175 มม. หนา 6มม.) ลงในร่องจอยท์ทเี่ ตรียมไว ้แล ้ว
้ ที่
7. ต ้ม ดร.ฟิ คสิท พิดจ
ิ อยท์ 6297 เอชเอ็ ม ไว ้ แล ้วนาหัวเผามาทาการเผาหินขนาด 3/4 นิว้ เพือ
่ ไล่ความชืน
อุณหภูม ิ 180 องศาแล ้วนาน้ ายาง ดร.ฟิ คสิท พิดจ
ิ อยท์ 6297 เอชเอ็ ม ทีห
่ ลอมละลายไว ้แล ้วเทลงผสม
้ ที1
8. เมือ
่ ส่วนผสมเข ้ากันทัว่ แล ้ว ให ้เทลงในร่องจอยท์ทเี่ ตรียมไว ้ (ชัน
่ ) ใช ้รถบดอัดให ้แน่น
้ ทีอ
9. นาหัวเผามาทาการเผาหินขนาด 3/8 นิว้ เพือ
่ ไล่ความชืน
่ ณ
ุ หภูม ิ 180 องศาเซลเซียส แล ้วนาน้ ายาง
้ ที่ 2) ทิง้ ให ้
ดร.ฟิ คสิท พิดจ
ิ อยท์ 6297 เอชเอ็ ม ทีห
่ ลอมไว ้แล ้วเทลงผสม แล ้วให ้เทลงในร่องจอยท์ (ชัน
อุณหภูมป
ิ ระมาณ 90 องศาเซลเซียส ใช ้รถบดอัดให ้แน่น
10. บดอัดผิวให ้เรียบ และทิง้ ไว ้จนอุณหภูมป
ิ ระมาณ 40 องศาเซลเซียส
11. ทาความสะอาดและนาเทปกาวปิ ดขอบร่องจอยท์ทงั ้ สองด ้าน แล ้วนาน้ ายาง ดร.ฟิ คสิท พิดจ
ิ อยท์ 6297 เอช
เอ็ ม ทีห
่ ลอมละลาย แล ้วเทลงซีลปิ ดหน ้าร่องจอยท์เพือ
่ ให ้ผิวหน ้าเรียบเสมอกัน
12. เก็บความเรียบร ้อย แล ้วปล่อยทิง้ ไว ้ 2-3 ชัว่ โมงจึงทาการเปิ ดการจราจรได ้
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ิ พิดจ
ดร.ฟิ คสท
ิ อยท์ 6297 เอชเอ็ม

การทาความสะอาด

● เครือ
่ งมือทีใ่ ช ้ในการทางาน ควรล ้างทาความสะอาดด ้วยน้ ามันก๊าด หรือน้ ามันสนทันทีทใี่ ช ้งานเสร็จ

ข้อมูลทางเทคนิค

วิธก
ี าร
ทดสอบ

คุณล ักษณะ

ความแข็งอ่อน, 77°F (25°C)
ค่าการไหล 140°F (60°C), 5 hr.
ค่าการคืนกลับตัว, 77°F (25°C)
ASTM
D5329

ค่าการดัดโค ้ง (ASTM D5329) -23๐C
ความเข ้ากันได ้ของยางมะตอย
ค่าแรงดึงยึดติด
แรงยึดเกาะ 100% การยืดออก, 12.5 มม, 3 รอบ

ค่ามาตรฐาน
การทดสอบ
ASTM6297
HM

ผลการ
ทดสอบ

< 75 มม.

2.5 มม.

<3.0 มม.

0มม.

40-70%

60%

ไม่แตกหัก

ไม่แตกหัก

ผ่าน

ผ่าน

>700

>700

ผ่าน

ผ่าน

จุดอ่อนตัว

ASTM D36

>88๐ซ

88.7

ความอ่อนตัว, 77°F (25°ซ)

ASTM D113

400 มม.

400 มม.

อุณหภูมก
ิ ารใช ้งานของผลิตภัณฑ์

182๐ซ-199๐ซ

185

อุณหภูมป
ิ ลอดภัยในการใช ้งานของผลิตภัณฑ์

199๐ซ-216๐ซ

200
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ิ พิดจ
ดร.ฟิ คสท
ิ อยท์ 6297 เอชเอ็ม
ขนาดบรรจุ
● บรรจุกล่องกระดาษขนาด 15 กก.
อ ัตราการใช ้
● ร่องจอยท์ ขนาดกว ้าง 50 ซม. ลึก 5 ซม. ยาวประมาณ 5 ม.ใช ้ ดร.ฟิ คสิท พิดจ
ิ อยท์ 6297 เอชเอ็ ม โดยประมาณ
86.4 กิโลกรัม
้
ชัน
รองพืน
้
้ แรก
ชัน
้ ทีส
ชัน
่ อง
้ ปิ ดทับหน ้าสุดท ้าย
ชัน

ขนาดของมวลรวม
ไม่ใส่มวลรวม
หิน 3/4 ” 125 กก.
หิน 3/8 ” 125 กก.
ไม่ใส่มวลรวม

ปริมาณของยาง
24.0 กก.
25.0 กก.
25.4 กก.
12.0 กก.

อายุและการเก็บร ักษาผลิตภ ัณฑ์
● ไม่เกิน1 ปี ในภาชนะทีป
่ ิ ดสนิทเก็บในทีร่ ่มและแห ้ง
ความปลอดภ ัยในการใชง้ าน
● หากเกิดกรณีไฟลุกให ้ใช ้ผงเคมีแห ้ง คาร์บอนไดออกไซด์ หรือทราย อย่าใช ้น้ าดับไฟ
● อย่าให ้ยางหยอดร่องทีร่ ้อนกระเด็นถูกผิวหนัง /ร่างกาย ในกรณีทโี่ ดนยางขณะร ้อนให ้ใช ้น้ าเย็นราดบริเวณทีโ่ ดนและรีบ
ปรึกษาแพทย์ทน
ั ที



● อย่าให ้น้ าหกลงไปในยางหยอดร่องทีร่ ้อน เพราะน้ าจะเดือดและยางหยอดร่องจะกระเด็นออกมา
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