
ลกัษณะทัว่ไป 

RHINOSWELL เป็นวอเตอรส์ต๊อปโซเดียมเบนโทไนทผ์สมกบัยางสงัเคราะหป์ระเภทบิวทิล ออกแบบมาเพื่อใชใ้นงานหยุดน ้าแทรกซึม

ผ่านรอยต่อในระหวา่งคอนกรีต โดยการขยายตวัเมื่อสมัผสักบัน ้าอุดรอยรัว่คอนกรีต นอกจากน้ียงัไวใ้ชย้าแนวรอยแตกและรูพรุนบน

คอนกรีต 

ลกัษณะงาน 

RHINOSWELL สามารถใชก้บัสระวา่ยน ้า, อุโมงคร์ถไฟฟ้าใตดิ้น, ก าแพงผนังกนัดิน, ชั้นใตดิ้น 

ถงัเก็บน ้า, ระบบบ าบดัน ้าเสีย, เคร่ืองท าน ้าใหบ้ริสุทธ์ิ 

ท่อและสายเคเบิลใตดิ้น 

ขอ้ต่อคอนกรีต, เขือ่น, ถนนและรอยต่อของคอนกรีตเก่าและใหม่ 

ลกัษณะเดน่ 

ง่ายต่อการใช ้

การวางแนวท่ีง่ายแมจ้ะมีเหล็กเสน้จ านวนมาก 

การเช่ือมต่อเพียงแค่วางชนกนัและกด 

อาการบวมท่ีเกิดขึ้ นเมื่อสมัผสักบัน ้าเกิดขึ้ นชา้(ประมาณ 1 ชม.) ไม่บวมท้ิงทนัทีในคอนกรีต 

การติดตั้ง RHINOSWELL 

1. ท าความสะอาดบริเวณท่ีจะติดตั้ง ปราศจากเศษส่ิงสกปรก 

2. ใชก้าวทายางบวมน ้าทาบริเวณท่ีจะติดตั้ง หรือ ใชต้ะปูตอกระยะประมาณ 1 เมตร หรือแลว้แต่เหมาะสม  

โปรดทราบวา่การใชต้ะปูตอกลงไปในเน้ือ RHINOSWELLอาจท าใหป้ระสิทธิภาพของ RHINOSWELLลดลง 

3.  วาง RHINOSWELL ตามแนว ใชม้ือกดลงเบาๆ 

4.  บริเวณรอยต่อใหเ้อาปลาย RHINOSWELL ทั้ง 2 ขา้งขนกนั แลว้ใชม้อืปาดผิวรอยต่อใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั 

5.  รอใหก้าวแหง้ประมาณ 30 นาที แลว้จึงเทปูนทบั  

ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์

การบรรจ ุ

20 มม. x 10 มม.  9 เมตร./ขด 

20 มม. x 15 มม.  6 เมตร./ขด 

20 มม. x 25 มม.  5 เมตร./ขด 

ขอ้มูลการทดสอบ 

  ส่วนประกอบ                                      โซเดียมเบนโทไนท/์ยางสงัเคราะหป์ระเภทบิวทิล 

 

  การเปล่ียนแปลงของปริมาตรเมื่อแช่น ้า  > 100 % หลงัจาก 24 ชัว่โมง 

                > 200% หลงัจาก 72 ชัว่โมง 

                > 300% หลงัจาก 168 ชัว่โมง 

 

  การทดสอบการทนแรงดนัน ้าลึก               > 50 เมตร 

                 (โดยสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย)  

บริษัท ไทยวอเตอรส์ต๊อป จ ากดั 
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Description 

RHINOSWELL is an active sodium bentonite/butyl rubber based waterstop designed to stop water infiltration 
through cast in place concrete construction joints by expanding upon contact with water to form a positive 
seal against the concrete. It also fills the cracks and pores on the concrete. 

Fields of Application 

 RHINOSWELL can be used on swimming pools, tunnels, subways, retaining walls, curtain walls, 
 Water tanks, sewage systems, water purification facilities, 
 Underground pipe and cable inlets, 
 Concrete joints, barrage, road and intersections of old and new concretes 

Features and Benefits 

 Easy to apply 
 Easy application even with huge amount of rebar. Connecting seams require only putting together side by 

side and pressing 
 The swelling occurs in a controlled. Does not swollen suddenly cast in concrete 
 Safely used in water tanks 

Application Procedure 

 Preparation of Substrate 

The surface must be clean and dry. It must not be applied to wet, frozen, greasy or dusty surfaces, and under 
wet weather conditions. RHINOSWELL should be protected from humidity and rain before the application. 

 Application Method 

Roll out required amount of RHINOSWELL. Firmly press the entire length of it onto concrete. In vertical and 
overhead applications, press for at least 15 seconds for perfect adherence. Place seams side by side or end to 
end; do not overlap. Make sure waterstop covers all parts of the surface, especially for surfaces which are not 
perfect in shape. Remove silicon paper and pour concrete carefully and indirectly. It is not suitable for the 
joints of precast building elements. 

Technical Data Sheet 

Swelling Waterstop 

Packaging 

20 mm. x 10 mm.  9 m./roll 

20 mm. x 15 mm.  6 m./roll 

20 mm. x 25 mm.  5 m./roll 

Test Data 

  Content                                       Sodium bentonite/butyl rubber based 

  Volume Change                    > 100 % after 24 Hrs 

          > 200% after 72 Hrs. 

          > 300% after 168 Hrs. 

  Hydrostatic pressure test            > 50 m. of water  

                   (By Asian Institute of Technology)  
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