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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

มอรตารสำหรับฉาบ
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีก้ ำหนด ประเภท และชนิด วัสดุ คุณลักษณะทีต่ อ งการ การบรรจุ เครือ่ งหมาย
และฉลาก และการทดสอบมอรตารสำหรับฉาบ

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
2.1 มอรตารสำหรับฉาบ ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “ปูนฉาบ” หมายถึง ของผสมทีไ่ ดจากการผสมวัสดุ
ประสานและมวลผสมละเอียดเขาดวยกัน และอาจจะมีสารผสมเพิม่ หรือสีดว ยก็ไดเมือ่ จะใชงานตองนำไปผสม
น้ำใหขนเหลวตามที่ตองการ ใชสำหรับฉาบผนังกอหรือผิวคอนกรีตดวยการฉาบชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได
เพือ่ ใหไดความหนาตามทีก่ ำหนด

3. ประเภทและชนิด
3.1 ปูนฉาบแบงตามการใชงานกับพืน้ ผิวทีจ่ ะฉาบ ออกเปน 2 ประเภท คือ
3.1.1 ประเภทฉาบผนังกอ ทีก่ อ ดวยอิฐกอสรางสามัญหรือคอนกรีตบล็อกแบงออกเปน 2 ชนิด คือ
3.1.1.1 ชนิดทัว่ ไป สัญลักษณ MA–I ใชสำหรับงานฉาบผนังกอทีใ่ หงานผิวหยาบ
3.1.1.2 ชนิดละเอียด สัญลักษณ MA–II ใชสำหรับงานฉาบผนังกอทีใ่ หงานผิวละเอียด
3.1.2 ประเภทฉาบผิวคอนกรีต สัญลักษณ CO ใชสำหรับงานตกแตงพืน้ ผิวคอนกรีต

4. วัสดุ
4.1 วัสดุประสาน อาจใชอยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยางตอไปนีผ้ สมกัน
4.1.1 ปูนไลมเพือ่ การกอสราง ตามมอก.241
4.1.2 ปูนซีเมนตปอรตแลนด ตามมอก.15 เลม 1
4.1.3 ปูนซีเมนตผสม ตามมอก.80
4.1.4 ปูนซีเมนตปอรตแลนดปอซโซลาน ตามมอก.849
4.1.5 ปูนซีเมนตขาว ตามมอก.133
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4.2 มวลผสมละเอียด
4.2.1 ขนาดของทรายและหินบดละเอียด
แนะนำใหเปนไปตามตารางที่ 1 หรือผานแรง 1.18 มิลลิเมตร ไมนอ ยกวารอยละ 70 และผานแรง 75
ไมโครเมตร ไมมากกวารอยละ 10
4.2.2 ปริมาณสารอินทรียท เี่ จือปนของทรายและหินบดละเอียด
เมือ่ ทดสอบหาปริมาณสารอินทรียท เี่ จือปนในทรายและหินบดละเอียดตามมอก.566 แลว สีของสารละลาย
ตัวอยางตองไมเขมกวาสีของสารละลายมาตรฐาน หรือกระจกสีมาตรฐานหมายเลข 3
4.2.3 สวนทีล่ ะลายน้ำไดของทราย
เมือ่ ทดสอบตาม ASTM C 35 แลว สวนทีล่ ะลายน้ำได ตองไมเกินรอยละ 0.15
4.2.4 ความคงตัวของทราย
เมือ่ ทดสอบตาม ASTM C 88 โดยแชในสารละลายและอบใหแหง 5 รอบ โดยเมือ่ ทดสอบกับโซเดียม
ซัลเฟต มวลทีห่ ายไปตองไมเกินรอยละ 20 หรือ เมือ่ ทดสอบกับแมกนีเซียมซัลเฟต มวลทีห่ ายไปตองไม
เกินรอยละ 15
ตารางที่ 1 ขนาดของมวลผสมละเอียด
(ขอ 4.2.1)

ขนาดแรง
6.30 มิลลิเมตร
4.75 มิลลิเมตร
2.36 มิลลิเมตร
1.18 มิลลิเมตร
600 ไมโครเมตร
300 ไมโครเมตร
150 ไมโครเมตร
75 ไมโครเมตร

สวนที่ผานแรงรอยละโดยน้ําหนัก
สวนหยาบ
สวนละเอียด
100
100
95-100
95-100
60-100
80-100
30-100
70-100
15-80
55-100
5-50
5-75
0-15
0-20
ไมมากกวา 10
ไมมากกวา 10

4.3 สารผสมเพิม่ หรือสี
ถามีการใชสารผสมเพิม่ หรือสี ตองแสดงรายละเอียดไวทเี่ ครือ่ งหมายและฉลาก
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
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5. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
5.1 ลักษณะทัว่ ไป
ปูนฉาบตองเปนผงและแหง ถาจับเปนกอน ตองสามารถใชนวิ้ มือบีใ้ หแหลกไดงา ย
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
5.2 ความตานแรงอัด
ความตานแรงอัดของกอนลูกบาศกตวั อยางทีม่ อี ายุ 28 วัน ขนาด 50 มิลลิเมตร 3 กอน เฉลีย่ ตองไมนอ ยกวา
เกณฑทกี่ ำหนดในตารางที่ 2
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม มอก.15 เลม 12 โดยผสมปูนฉาบใหมคี า การไหลแผเบือ้ งตน 110 ± 5
ตารางที่ 2 ความตานแรงอัด
(ขอ 5.2)
เกณฑที่กําหนด
เมกะพาสคัล
2.5
5.0

ประเภท
ฉาบผนังกอ
ฉาบผิวคอนกรีต

5.3 ความอมุ น้ำ (water retention)
ความอมุ น้ำของปูนฉาบตองไมนอ ยกวารอยละ 75 โดยกำหนดใหมคี า การไหลแผเบือ้ งตน 110 ± 5
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม ASTM C 91
5.4 ระยะเวลาการกอตัว
การกอตัวระยะตนของปูนฉาบ ตองไมนอ ยกวา 60 นาที
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม ASTM C 807

6. การบรรจุ
6.1 ใหบรรจุปนู ฉาบในภาชนะทีบ่ รรจุทเี่ หมาะสม แข็งแรง และกันความชืน้ ได
6.2 มวลสุทธิของปูนฉาบในแตละภาชนะบรรจุตอ งไมนอ ยกวาทีร่ ะบุไวทฉี่ ลาก
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7. เครือ่ งหมายและฉลาก
7.1 ภาชนะบรรจุปนู ฉาบทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษรหรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็นไดงา ย
ชัดเจน
(1) คำวา “มอรตารสำหรับฉาบ”
(2) สัญลักษณแสดงประเภทและชนิด
(3) สารผสมเพิม่ หรือสี (ถามี)
(4) มวลสุทธิเปนกิโลกรัม
(5) ขอแนะนำในการกองเก็บ
(6) ป เดือน ทีท่ ำ หรือรหัสรนุ ทีท่ ำ
(7) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
ก.1 รนุ ในทีน่ ี้ หมายถึง ปูนฉาบประเภทและชนิดเดียวกัน ทำโดยกรรมวิธเี ดียวกัน ทีท่ ำหรือสงมอบหรือซือ้ ขายใน
ระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบลักษณะทัว่ ไป การบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกันจำนวน 3 หนวยภาชนะบรรจุ
ก.2.1.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.1 ขอ 6. และขอ 7. จึงจะถือวาปูนฉาบรนุ นัน้ เปนไปตาม
เกณฑทกี่ ำหนด
ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบปริมาณสารอินทรียที่เจือปนของทรายและหินบด
ละเอียด สวนทีล่ ะลายน้ำไดของทรายและความคงตัวของทราย
ก.2.2.1 ใหชกั ตัวอยางมวลผสมละเอียดทีใ่ ชทำปูนฉาบรนุ นัน้ โดยวิธสี มุ จากตำแหนงตางๆ ทัว่ กองนัน้ ประมาณ
2 000 กรัม
ก.2.2.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.2.2 ขอ 4.2.3 และขอ 4.2.4 จึงจะถือวาปูนฉาบรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑ
ทีก่ ำหนด
ก.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบความตานแรงอัด ความอมุ น้ำ และระยะเวลาการกอตัว
ก.2.3.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกันตามจำนวนทีก่ ำหนดในตารางที่ ก.1 ใชเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมชัก
ตัวอยางตลอดความลึกจากแตละภาชนะบรรจุ ใหไดตวั อยางประมาณ 10 กิโลกรัม ผสมตัวอยาง
ทัง้ หมดเขาดวยกัน เก็บทันทีในภาชนะทีส่ ะอาด แหง แลวปดใหสนิท
ก.2.3.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.2 ขอ 5.3 และขอ 5.4 จึงจะถือวาปูนฉาบรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑที่
กำหนด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสำหรับการทดสอบความตานแรงอัด ความอมุ น้ำ และระยะเวลาการกอตัว
(ขอ ก.2.3.1)
ขนาดรุน
หนวยภาชนะบรรจุ
ไมเกิน 500
501 ถึง 1 500
เกิน 1 500
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ขนาดตัวอยาง
หนวยภาชนะบรรจุ
3
4
5

มอก. 1776-2542
ก.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางปูนฉาบตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2 และขอ ก.2.3.2 ทุกขอ จึงจะถือวาปูนฉาบรนุ นัน้
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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