K FLOW

K Flow พื ้นมวลเบาปรับระดับ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการพัฒนาระบบการผลิตจากแบบเดิมๆ เพื่อเพิ่มทางเลือก

ให้ กบั งานก่อสร้ างมากขึ ้น สาหรับงานปรับระดับ ซึง่ K Flow ผลิตภัณฑ์สาหรับงานพื ้นปรับระดับ มีสว่ นผสมหลักคือ
ปูนซีเมนต์(มอร์ ต้า) และเติมฟองอากาศ จนกลายเป็ นผลิตภัณฑ์คอนกรี ตมวลเบาตามหน่วยน ้าหนักที่ลกู ค้ าต้ องการ ทาให้ การ
เทพื ้นมวลเบาปรับระดับสามารถเทได้ ง่ายมากขึ ้น สะดวก หน้ างานสะอาด
โดยขันตอนการผสมคอนกรี
้
ตมวลเบา มีระบบที่งา่ ยกว่าทัว่ ไป ทางเราใช้ เครื่ อง อินไลน์มิกซ์ - คอนกรี ตมวลเบา
สามารถผลิตคอนกรี ตมวลเบาได้ ตอ่ เนื่อง เทพื ้นมวลเบาปรับระดับได้ มากถึง 90 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง ช่วยประหยัดเวลาใน
งานก่อสร้ าง ลดการทางานหลายขันตอน
้
ผลิตภัณฑ์พื ้นมวลเบามีคณ
ุ สมบัติของการป้องกันเสียง เป็ นฉนวนป้องกันความร้ อน
ป้องกันไฟได้ นาน
Performance

เค บล็อค พื้นมวลเบาปรับระดับ ช่วยให้การทางาน flooring solution รวดเร็ วกว่าแบบเดิมๆที่ใช้อยู่ สะดวก
สามารถเทได้ในปริ มาณที่มากๆ และเทต่อเนื่องกันได้ถึง 5 – 90 ลูกบาศก์เมตร ต่อ ชัว่ โมง.
ข้อดีของการใช้ K Flow พื ้นมวลเบาปรับระดับ ที่ผสมอากาศหรือฟองอากาศมากกว่า 50 % อยูใ่ นคอนกรี ตมวลเบา :
1.

น้ าหนักเบากว่าพื้นปรับระดับมอร์ตา้ ทัว่ ไป(คอนกรี ตมวลเบา: 100 kg/ ตร.ม.vs คอนกรี ตmortar: 220kg/ ตร.ม.),

2.

มีคุณสมบัติเป็ นฉนวนกันความร้อนที่ดีกวาถึง 10 เท่า (and helps keep cool air inside the room – instead of
cooling the rooms below)

3.

สามารถป้ องกันไฟได้นาน

4.

ป้ องกันเสี ยง (เสี ยงที่ผา่ นการเดินกระทบพื้น หรื อเสี ยงแทกผ่านพื้นระหว่างชั้น)
K Flow

พืน้ มวลเบาปรับระดับ : รวดเร็ว , ประหยัด , คงประสิ ทธิภาพสู ง

ขั้นตอนการทางาน :
K Flow พื ้นมวลเบาปรับระดับ มีกระบวนการผลิตได้ 2 แบบ ส่วนที่ผลิตในชันที
้ ่ต้องการเท K Flow พื ้นมวลเบาปรับระดับ

โดยจะปั๊ มคอนกรี ตมอร์ ต้าขึ ้นตามชัน้ จากนันผสมกั
้
บเครื่ องอินไลน์มิกซ์ ให้ ได้ ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตมวลเบาปรับระดับพื ้น ตาม
หน่วยน ้าหนักทีต่ ้ องการ ส่วนการผลิตแบบที่ 2 ตังเครื
้ ่ องผสมอินไลน์มิกซ์ จากพื ้นด้ านล่างอาคาร จากนันผสมปู
้
นมอร์ ต้าเข้ าใน
เครื่ องอินไลน์มิกซ์ ให้ ได้ คอนกรี ตมวลเบาออกมาตามหน่วยน ้าหนักที่ลกู ค้ าต้ องการ จากนันปั
้ ๊ มผลิตภัณฑ์ขึ ้นตามชันที
้ ่ต้องการ
ปรับระดับ โดยใช้ คนงานปรับระดับมวลเบาให้ ได้ ระดับ ไม่ต้องจี ้คอนกรี ตมวลเบา สามารถปรับระดับได้ น้อยสุดที่ 3 เซนติเมตร
ในส่วนของระยะเวลาที่สามารถเดินได้ ภายใน 24 ชัว่ โมง

**ลูกค้ าที่สนใจสามารถสอบถามและแจ้ งความประสงค์เรื่ องเอกสารเพิ่มเติมได้ ที่ marketing.kb@kblocktechnology.com

โครงการ “โรงเรี ยน อุดมวิทยา จ.ราชบุรี”
เจ้ าของ : รร.อุดมวิทยา
ก่อสร้ าง : พื ้นมวลเบาปรับระดับ (รอบสระว่ายน ้า)
น ้าหนัก : 1,500 kg/m³
รายละเอียด : เทพื ้นปรับระดับ 15 cm. รอบสระว่ายน ้าชัน้ 2

โครงการ “บ้ านเดี่ยวกรุ งกวี”
เจ้ าของ : บ้ านเดี่ยวกรุงกวี กอล์ฟ คอร์ สแอนด์คนั ทรี คลับ
ก่อสร้ าง :เทหลังคาคอนกรี ตมวลเบา / พื ้นมวลเบาปรับระดับ
น ้าหนักหลังคามวลเบา : 600 kg/m³ และ 1,200 kg/m³
รายละเอียด : เทหลังคามวลเบาที่ความหนา 20 cm.(ชันแรก
้
น ้าหนัก 600kg/m³ หนา 15 cm. – ชันที
้ ่สองน ้าหนัก1,200
kg/m³หนา5 cm.) เพื่อเป็ นฉนวนกันความร้ อน และพื ้นมวลเบา
ปรับระดับที่ใต้ หลังคา

โครงการ “สนามกอล์ ฟ ลาลูกกา คันทรี่ คลับ”
เจ้ าของ : สนามกอล์ฟ ลาลูกกา
ก่อสร้ าง : พื ้นมวลเบาปรับระดับ
น ้าหนัก : 1,200 kg/m³
รายละเอียด : ปรับระดับพื ้นยกสูงขึ ้น 15 cm. บนพื ้นอาคารชัน้
2 โดยใช้ ปั๊มคอนกรี ต หน่วยน ้าหนัก 1,200 kg/m³ และเพื่อลด
การรับน ้าหนักโครงสร้ าง

**** โครงการบางส่วนที่ใช้ ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตมวลเบา K FLOW ปรับระดับพื ้น

