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วิธีการทดสอบปูนกาว

วิธีการทดสอบปูนกาว

ปูนกาวปูกระเบื้อง หรือกาวซีเมนต์ 

ที่เป็นท่ีนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ใน 

ทุกครัวเรือน เนื่องด้วยเพราะความสะดวก 

สบาย ในการใช้งานเป็นอย่างมาก ซึ่งมีที่มา

ในการพัฒนา มาจากการท�างานแบบเก่า  

ที่มีการท�างานเป็นลักษณะ ใช้ซีเมนต์ ผสม

ทราย ผสมน�้า ตามสัดส่วน หรือความคุ้น

เคยของช่าง และการพฒันาของกระเบ้ืองเอง

ที่มีความหลากหลายมาก ท�าให้มีปัญหา 

ในการใช้งานค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการ

ปูหนา ท�าให้กระเบ้ืองไม่ได้ระดับ, การปูแบบ

ซาลาเปา ซึ่งปูนไม่เต็มหลังกระเบื้อง, แห้ง

ตัวช้าท�าให้กระเบื้องไหลย้อย ฯลฯ เหล่านี้

ล ้วนเป็นปัญหา ส�าหรับการท�างานของ 

ช่างปูน ลามมาถึงเจ้าของบ้านที่ต้องปวดหัว

ที่กระเบ้ืองร่อน และต้องมาร้ือสกัด เพื่อ

แก้ไขกันอย่างวุ่นวาย

เป็นอย่างมาก เพราะช่างปูนเพยีงแค่ผสมน�า้

ตามสัดส่วนที่ผู้ผลิตแนะน�า ก็สามารถน�า 

ไปใช้ ได้ตามคุณภาพของสินค้า

แต่ปัจจุบันจะเห็นได้ว ่าปูนกาวปู

กระเบ้ือง หรือกาวซีเมนต์ของผู้ผลิตแต่ละ

รายที่ผลิตออกมาจ�าหน่ายนั้น มีหลากหลาย

รุ่น แตกต่างกันไป ทั้งประเภทการใช้งาน 

และระดับราคา ตั้งแต่ ต�่า 100 ถึงเกือบ 

1,000 บาท และที่ส�าคัญยังไม่มี มาตรฐาน 

มอก. รบัรองจากทาง สมอ. แล้วเราจะมัน่ใจ

ได้อย่างไรว่าปูนกาวปูกระเบือ้ง หรอืกาวซีเมนต์ 

ที่เราเลือกใช้นั้น จะได้คุณภาพอย่างที่

ต้องการ 

ในการเลือกใช้ปูนกาวปูกระเบ้ือง 

หรอืกาวซีเมนต์ท่ีมคุีณภาพนัน้ เราจงึจ�าเป็น

ต้องอ้างอิงถึงมาตรฐานการทดสอบของ 

ต่างชาติเป็นหลัก เนื่องจากมีการก�าหนด 

เป็นมาตรฐานสินค้า และวิธีการทดสอบท่ี

เช่ือถือได้ ซ่ึงก็มีหลากหลายสถาบัน และ 

หลากหลายประเทศ ที่เป็นที่ยอมรับและ 

นิยมใช้ในวงกว้าง (มาตรฐาน ISO 13007 

EN12004 ANSI118.1 ANSI118.4)

ในบทความนีผู้เ้ขียนจงึขอยกตวัอย่าง 

บางส่วนที่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ

ได้  โดยอ้างอิงถึงมาตรฐานการทดสอบของ

ยุโรป โดยมาตรฐานปนูกาวปูกระเบ้ือง หรือ 

กาวซีเมนต์ที่จะกล่าวถึงนั้น  เป็นมาตรฐาน 

CE  C1

ปูนกาวปูกระเบื้อง 
หรือกาวซีเมนต์ มีมาตรฐานหรือไม่?

บริษัทผู้ผลิตปูนส�าเร็จรูปหลายย่ีห้อ 

จึงพัฒนาปูนติดกระเบ้ืองส�าเร็จรูปมาให้

เหมาะกับการใช้งานในแต่ละประเภท สร้าง

ความสะดวกสบาย และลดปัญหาการใช้งาน
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ภาพที่ 3  ขั้นตอนการปูกระเบื้อง

CE C1 คืออะไร? 
ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า CE คือ

อะไร โดย CE ย่อมาจาก Conformite 

Europeene (ภาษาฝรัง่เศส) หรือ European 

Conformity (ภาษาอังกฤษ)  ซึ่ง CE เป็น

อักษรย่อที่เราเห็นได้ทั่วไปบนสินค้าและ

อุปกรณ์ของใช้มากมายหลายชนิด ท่ีมี

คุณสมบัติถูกต้องและเป็นไปตามข้อก�าหนด

ด้านสขุภาพ ความปลอดภยั และการคุ้มครอง 

สิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เ ก่ียวข้องของสหภาพยุโรป ซ่ึงสินค้า 

ทีม่เีคร่ืองหมาย CE จะสามารถวางจ�าหน่าย

และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีใน 

เขตเศรษฐกิจยุโรป (สหภาพยุโรป และ 

สมาคมการค้าเสรียุโรป)

ส่วน C1 เป็นมาตรฐานหมวดหนึ่ง 

ที่เป็นข้อก�าหนดใช้ส�าหรับสินค้าประเภทปูน

กาวปูกระเบื้อง หรือกาวซีเมนต์ ภายใต้

มาตรฐาน CE C1 ว่าสินค้าที่จะได้รับการ

รับรอง จะต้องผ่านการทดสอบใดบ้าง

ในทีน่ีผู้เ้ขียน คงไม่ลงรายละเอยีดใน

ส่วนการทดสอบต่างๆ ตามมาตรฐานของ EN 

มากนัก เนื่องจากรายละเอียดค่อนข้างมาก 

แต่จะเขียนถึงสาระส�าคัญบางส่วนที่เป็น

ประโยชน์ต่อการเลือกใช้ปูนกาวปูกระเบ้ือง

หรือกาวซีเมนต์ 

โดยส่วนท่ีเป็นสาระส�าคญัท่ีจะกล่าวถึง 

ได้แก่ การทดสอบ EN 1346 : 1997 เป็น 

การทดสอบช่วงระยะเวลาการท�างาน หรือ 

Open time 

มีวิธีการทดสอบโดยการผสมปูน 

ติดกระเบื้องทิ้งไว้ และทดลองติดกระเบื้อง 

ตามช่วงเวลาต่างๆ หลังจากที่ผสมปูนกาว

กับน�้าแล้ว ไล่ตั้งแต่ 0, 5, 10, 15, 20 นาที

หลังผสมปูนกาว  หลังจากนั้น ทิ้งไว้ 28 วัน 

จนปูนกาวฯ พัฒนาก�าลังเต็มที่ แล้วดึง

กระเบ้ืองออกด้วยเคร่ืองมือทดสอบ เพื่อ 

อ่านค่าแรงดงึ (Pull out) ทีไ่ด้ ซ่ึงในทุกช่วง

เวลา ต้องได้ค่าแรงดึงไม่ต�า่กว่า 0.5 นวิตนั/

ตารางมิลลิเมตร  

การทดสอบนีแ้สดงให้เห็นว่าปูนกาว

จะยังคงคุณสมบัติในการยึดเกาะกระเบื้อง 

ได้ดีแค่ไหน หลังจากที่ผสมปูนกาวกับน�้า 

แล้วทิ้งไว้ในระหว่างที่มีการปูกระเบ้ืองไป

เร่ือยๆ หากค่าแรงดึงไม่ผ่านข้อก�าหนดใน

ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ตั้งแต่ 10, 15, 

20 นาที หลังผสมได้ค่าแรงดึงน้อยกว่า  

0.5 นวิตัน/ตร.มม. แสดงว่าปนูกาวชนดินัน้ๆ 

จะยังคงคุณสมบัติในการยึดเกาะต�่า ซ่ึงไม่

ตอบสนองต่อการใช้งานจริง 

ซึ่งมักจะพบปัญหาตามมา เมื่อผ่าน

ไปช่วงเวลาหนึ่ง จะพบว่า กระเบื้องมีการ

หลดุร่อนออก โดยปูนกาวไม่เหลอืติดอยู่หลงั

กระเบื้อง หรือพื้นผิวที่ที่ปูกระเบื้อง 

ดงันัน้ หากต้องการปูนกาวปูกระเบ้ือง 

หรือกาวซีเมนต์ที่มีคุณภาพ และระยะเวลา

การท�างานที่เหมาะสม สามารถสอบถาม 

ได้ที่ผู ้ผลิตว่ามีการทดสอบดังกล่าวหรือไม่ 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้ของดีมีคุณภาพตาม 

ที่ต้องการ

ส�าหรับสิ่งที่ลืมไม่ได้ในการท�างานท่ี

เป็นพื้นฐานของงานปูกระเบ้ืองที่ไม่มีปัญหา

ตามมา มีขั้นตอนดังนี้

1. ท�าความสะอาดพื้นผิวก�าจัดฝุ่น

และเศษผงต่างๆ คราบไขมันออกให้หมด 

ล้างท�าความสะอาดด้วยน�า้สะอาดแล้วปล่อย

ทิ้งไว้ให้แห้ง เพราะความช้ืนจะท�าให้กาว

ซีเมนต์แห้งช้า มผีลต่อประสทิธภิาพของกาว

ซีเมนต์ลดลง

2. ท�าการผสมปูนกาวติดกระเบื้อง

3. ควรใช้เกรียงหวีในการปาดกาว

ซีเมนต์เพื่อให้ได้ความหนาของกาวซีเมนต์

ตามที่ต้องการ และระวังอย่าให้

4. เกิดโพรงอากาศใต้ผิวกระเบ้ือง

เมื่อปูกระเบ้ือง และไม่ควรน�ากระเบ้ืองไป

แช่น�้าก่อนปูเหมือนกับการปูกระเบ้ืองด้วย 

ปูนทราย เพราะความช้ืนจะท�าให้ประสทิธิภาพ

ของกาวซีเมนต์ลดลง

5. ควรทิ้งระยะเวลาให้กาวซีเมนต์

แห้งเสียก่อนท�าการยาแนวกระเบ้ือง โดย

ทั่วๆ ไปก็จะทิ้งระยะเวลาไว้ประมาณ 1 วัน 

และทิ้งระยะเวลาไว้อีกประมาณ 1-2 วัน

ก่อนเปิดให้ใช้งานเพื่อให้กาวซีเมนต์เซตตัว

ได้เต็มที่

โดยทัง้หมดทีก่ล่าวมา เพือ่ประโยชน์

กับผูส้นใจ ทีก่�าลงัจะใช้งานปนูกาวปูกระเบือ้ง 

เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างสูงในการควบคุม

คุณภาพและให้ได้ผลงานที่ดีต่อไป


