Variety Concrete
เรื่อง : ผึ้งหนุ่ม

ปูนกาวปูกระเบื้อง

หรือกาวซีเมนต์ มีมาตรฐานหรือไม่?
ปูนกาวปูกระเบื้อง หรือกาวซีเมนต์
ที่เป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ใน
ทุกครัวเรือน เนื่องด้วยเพราะความสะดวก
สบาย ในการใช้งานเป็นอย่างมาก ซึ่งมีที่มา
ในการพัฒนา มาจากการท�ำงานแบบเก่า
ที่มีการท�ำงานเป็นลักษณะ ใช้ซีเมนต์ ผสม
ทราย ผสมน�้ำ ตามสัดส่วน หรือความคุ้น
เคยของช่าง และการพัฒนาของกระเบือ้ งเอง
ที่ มี ความหลากหลายมาก ท�ำให้มีป ัญ หา
ในการใช้งานค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการ
ปูหนา ท�ำให้กระเบือ้ งไม่ได้ระดับ, การปูแบบ
ซาลาเปา ซึ่งปูนไม่เต็มหลังกระเบื้อง, แห้ง
ตัวช้าท�ำให้กระเบื้องไหลย้อย ฯลฯ เหล่านี้ วิธีการทดสอบปูนกาว
ล้ ว นเป็ น ปั ญ หา ส� ำ หรั บ การท� ำ งานของ
ช่างปูน ลามมาถึงเจ้าของบ้านที่ต้องปวดหัว
บริษัทผู้ผลิตปูนส�ำเร็จรูปหลายยี่ห้อ
ที่กระเบื้องร่อน และต้องมารื้อสกัด เพื่อ จึ ง พั ฒ นาปู น ติ ด กระเบื้ อ งส� ำ เร็ จ รู ป มาให้
แก้ไขกันอย่างวุ่นวาย
เหมาะกับการใช้งานในแต่ละประเภท สร้าง
ความสะดวกสบาย และลดปัญหาการใช้งาน

วิธีการทดสอบปูนกาว
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เป็นอย่างมาก เพราะช่างปูนเพียงแค่ผสมน�ำ้
ตามสัดส่วนที่ผู้ผลิตแนะน�ำ ก็สามารถน�ำ
ไปใช้ ได้ตามคุณภาพของสินค้า
แต่ ป ั จ จุ บั น จะเห็ น ได้ ว ่ า ปู น กาวปู
กระเบื้อง หรือกาวซีเมนต์ของผู้ผลิตแต่ละ
รายที่ผลิตออกมาจ�ำหน่ายนั้น มีหลากหลาย
รุ่น แตกต่างกันไป ทั้งประเภทการใช้งาน
และระดับราคา ตั้งแต่ ต�่ำ 100 ถึงเกือบ
1,000 บาท และที่ส�ำคัญยังไม่มี มาตรฐาน
มอก. รับรองจากทาง สมอ. แล้วเราจะมัน่ ใจ
ได้อย่างไรว่าปูนกาวปูกระเบือ้ ง หรือกาวซีเมนต์
ที่ เ ราเลื อ กใช้ นั้ น จะได้ คุ ณ ภาพอย่ า งที่
ต้องการ
ในการเลื อ กใช้ ปู น กาวปู ก ระเบื้ อ ง
หรือกาวซีเมนต์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพนัน้ เราจึงจ�ำเป็น
ต้ อ งอ้ า งอิ ง ถึ ง มาตรฐานการทดสอบของ
ต่างชาติเป็นหลัก เนื่องจากมีการก�ำหนด
เป็นมาตรฐานสินค้า และวิธีการทดสอบที่
เชื่อถือได้ ซึ่งก็มีหลากหลายสถาบัน และ
หลากหลายประเทศ ที่เป็นที่ยอมรับและ
นิยมใช้ในวงกว้าง (มาตรฐาน ISO 13007
EN12004 ANSI118.1 ANSI118.4)
ในบทความนีผ้ เู้ ขียนจึงขอยกตัวอย่าง
บางส่วนที่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ
ได้ โดยอ้างอิงถึงมาตรฐานการทดสอบของ
ยุโรป โดยมาตรฐานปูนกาวปูกระเบือ้ ง หรือ
กาวซีเมนต์ที่จะกล่าวถึงนั้น เป็นมาตรฐาน
CE C1

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการปูกระเบื้อง

CE C1 คืออะไร?

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า CE คือ
อะไร โดย CE ย่อมาจาก Conformite
Europeene (ภาษาฝรัง่ เศส) หรือ European
Conformity (ภาษาอังกฤษ) ซึ่ง CE เป็น
อั ก ษรย่ อ ที่ เ ราเห็ น ได้ ทั่ ว ไปบนสิ น ค้ า และ
อุ ป กรณ์ ข องใช้ ม ากมายหลายชนิ ด ที่ มี
คุณสมบัติถูกต้องและเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุม้ ครอง
สิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของสหภาพยุ โ รป ซึ่ ง สิ น ค้ า
ทีม่ เี ครือ่ งหมาย CE จะสามารถวางจ�ำหน่าย
และสามารถเคลื่ อ นย้ า ยได้ อ ย่ า งเสรี ใ น
เขตเศรษฐกิจยุโรป (สหภาพยุโรป และ
สมาคมการค้าเสรียุโรป)
ส่วน C1 เป็นมาตรฐานหมวดหนึ่ง
ที่เป็นข้อก�ำหนดใช้ส�ำหรับสินค้าประเภทปูน
กาวปูกระเบื้อง หรือกาวซีเมนต์ ภายใต้
มาตรฐาน CE C1 ว่าสินค้าที่จะได้รับการ
รับรอง จะต้องผ่านการทดสอบใดบ้าง
ในทีน่ ผี้ เู้ ขียน คงไม่ลงรายละเอียดใน
ส่วนการทดสอบต่างๆ ตามมาตรฐานของ EN
มากนัก เนื่องจากรายละเอียดค่อนข้างมาก
แต่จะเขียนถึงสาระส�ำคัญบางส่วนที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเลือกใช้ปูนกาวปูกระเบื้อง
หรือกาวซีเมนต์
โดยส่วนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญทีจ่ ะกล่าวถึง
ได้แก่ การทดสอบ EN 1346 : 1997 เป็น
การทดสอบช่วงระยะเวลาการท�ำงาน หรือ
Open time

มี วิ ธี ก ารทดสอบโดยการผสมปู น
ติดกระเบื้องทิ้งไว้ และทดลองติดกระเบื้อง
ตามช่วงเวลาต่างๆ หลังจากที่ผสมปูนกาว
กับน�้ำแล้ว ไล่ตั้งแต่ 0, 5, 10, 15, 20 นาที
หลังผสมปูนกาว หลังจากนั้น ทิ้งไว้ 28 วัน
จนปูนกาวฯ พัฒนาก�ำลังเต็มที่ แล้วดึง
กระเบื้องออกด้วยเครื่องมือทดสอบ เพื่อ
อ่านค่าแรงดึง (Pull out) ทีไ่ ด้ ซึง่ ในทุกช่วง
เวลา ต้องได้คา่ แรงดึงไม่ตำ�่ กว่า 0.5 นิวตัน/
ตารางมิลลิเมตร
การทดสอบนีแ้ สดงให้เห็นว่าปูนกาว
จะยังคงคุณสมบัติในการยึดเกาะกระเบื้อง
ได้ดีแค่ไหน หลังจากที่ผสมปูนกาวกับน�้ำ
แล้วทิ้งไว้ในระหว่างที่มีการปูกระเบื้องไป
เรื่อยๆ หากค่าแรงดึงไม่ผ่านข้อก�ำหนดใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ตั้งแต่ 10, 15,
20 นาที หลังผสมได้ค่าแรงดึงน้อยกว่า
0.5 นิวตัน/ตร.มม. แสดงว่าปูนกาวชนิดนัน้ ๆ
จะยังคงคุณสมบัติในการยึดเกาะต�่ำ ซึ่งไม่
ตอบสนองต่อการใช้งานจริง
ซึ่งมักจะพบปัญหาตามมา เมื่อผ่าน
ไปช่วงเวลาหนึ่ง จะพบว่า กระเบื้องมีการ
หลุดร่อนออก โดยปูนกาวไม่เหลือติดอยูห่ ลัง
กระเบื้อง หรือพื้นผิวที่ที่ปูกระเบื้อง
ดังนัน้ หากต้องการปูนกาวปูกระเบือ้ ง
หรือกาวซีเมนต์ที่มีคุณภาพ และระยะเวลา
การท�ำงานที่เหมาะสม สามารถสอบถาม
ได้ที่ผู้ผลิตว่ามีการทดสอบดังกล่าวหรือไม่
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้ของดีมีคุณภาพตาม
ที่ต้องการ

ส�ำหรับสิ่งที่ลืมไม่ได้ในการท�ำงานที่
เป็นพื้นฐานของงานปูกระเบื้องที่ไม่มีปัญหา
ตามมา มีขั้นตอนดังนี้
1. ท�ำความสะอาดพื้นผิวก�ำจัดฝุ่น
และเศษผงต่างๆ คราบไขมันออกให้หมด
ล้างท�ำความสะอาดด้วยน�ำ้ สะอาดแล้วปล่อย
ทิ้งไว้ให้แห้ง เพราะความชื้นจะท�ำให้กาว
ซีเมนต์แห้งช้า มีผลต่อประสิทธิภาพของกาว
ซีเมนต์ลดลง
2. ท�ำการผสมปูนกาวติดกระเบื้อง
3. ควรใช้เกรียงหวีในการปาดกาว
ซีเมนต์เพื่อให้ได้ความหนาของกาวซีเมนต์
ตามที่ต้องการ และระวังอย่าให้
4. เกิดโพรงอากาศใต้ผิวกระเบื้อง
เมื่อปูกระเบื้อง และไม่ควรน�ำกระเบื้องไป
แช่น�้ำก่อนปูเหมือนกับการปูกระเบื้องด้วย
ปูนทราย เพราะความชืน้ จะท�ำให้ประสิทธิภาพ
ของกาวซีเมนต์ลดลง
5. ควรทิ้งระยะเวลาให้กาวซีเมนต์
แห้งเสียก่อนท�ำการยาแนวกระเบื้อง โดย
ทั่วๆ ไปก็จะทิ้งระยะเวลาไว้ประมาณ 1 วัน
และทิ้งระยะเวลาไว้อีกประมาณ 1-2 วัน
ก่อนเปิดให้ใช้งานเพื่อให้กาวซีเมนต์เซตตัว
ได้เต็มที่
โดยทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา เพือ่ ประโยชน์
กับผูส้ นใจ ทีก่ ำ� ลังจะใช้งานปูนกาวปูกระเบือ้ ง
เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างสูงในการควบคุม
คุณภาพและให้ได้ผลงานที่ดีต่อไป

CONSTRUCTION VARIETY 47

