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มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม

มอรตารสำหรับฉาบ

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีก้ำหนด ประเภท และชนดิ วัสดุ คุณลกัษณะทีต่องการ การบรรจ ุเครือ่งหมาย

และฉลาก และการทดสอบมอรตารสำหรบัฉาบ

2. บทนิยาม
ความหมายของคำท่ีใชในมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมน้ี มดีงัตอไปน้ี

2.1 มอรตารสำหรบัฉาบ ซึง่ตอไปในมาตรฐานนีจ้ะเรยีกวา “ปนูฉาบ” หมายถงึ ของผสมท่ีไดจากการผสมวสัดุ

ประสานและมวลผสมละเอียดเขาดวยกัน และอาจจะมสีารผสมเพ่ิมหรอืสดีวยก็ไดเมือ่จะใชงานตองนำไปผสม

น้ำใหขนเหลวตามท่ีตองการ ใชสำหรับฉาบผนังกอหรือผิวคอนกรีตดวยการฉาบช้ันเดียวหรือหลายชั้นก็ได

เพือ่ใหไดความหนาตามทีก่ำหนด

3. ประเภทและชนดิ
3.1 ปนูฉาบแบงตามการใชงานกบัพืน้ผิวท่ีจะฉาบ ออกเปน 2 ประเภท คือ

3.1.1 ประเภทฉาบผนังกอ ทีก่อดวยอิฐกอสรางสามญัหรือคอนกรีตบล็อกแบงออกเปน 2 ชนิด คือ

3.1.1.1 ชนิดท่ัวไป สญัลักษณ MA–I ใชสำหรบังานฉาบผนังกอท่ีใหงานผิวหยาบ

3.1.1.2 ชนิดละเอยีด สญัลักษณ MA–II ใชสำหรบังานฉาบผนงักอทีใ่หงานผวิละเอยีด

3.1.2 ประเภทฉาบผวิคอนกรีต สญัลกัษณ CO ใชสำหรบังานตกแตงพืน้ผิวคอนกรีต

4. วสัดุ
4.1 วัสดปุระสาน อาจใชอยางใดอยางหนึง่หรอืหลายอยางตอไปนีผ้สมกนั

4.1.1 ปนูไลมเพือ่การกอสราง ตามมอก.241

4.1.2 ปนูซีเมนตปอรตแลนด ตามมอก.15 เลม 1

4.1.3 ปนูซเีมนตผสม ตามมอก.80

4.1.4 ปนูซีเมนตปอรตแลนดปอซโซลาน ตามมอก.849

4.1.5 ปนูซเีมนตขาว ตามมอก.133
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4.2 มวลผสมละเอียด

4.2.1 ขนาดของทรายและหินบดละเอียด

แนะนำใหเปนไปตามตารางที ่1 หรอืผานแรง 1.18 มลิลเิมตร ไมนอยกวารอยละ 70 และผานแรง 75

ไมโครเมตร ไมมากกวารอยละ 10

4.2.2 ปริมาณสารอนิทรียทีเ่จือปนของทรายและหนิบดละเอียด

เมือ่ทดสอบหาปรมิาณสารอนิทรียทีเ่จอืปนในทรายและหนิบดละเอยีดตามมอก.566 แลว สขีองสารละลาย

ตวัอยางตองไมเขมกวาสขีองสารละลายมาตรฐาน หรอืกระจกสมีาตรฐานหมายเลข 3

4.2.3 สวนท่ีละลายน้ำไดของทราย

เมือ่ทดสอบตาม ASTM C 35 แลว สวนท่ีละลายน้ำได ตองไมเกนิรอยละ 0.15

4.2.4 ความคงตัวของทราย

เมือ่ทดสอบตาม ASTM C 88 โดยแชในสารละลายและอบใหแหง 5 รอบ โดยเมือ่ทดสอบกบัโซเดยีม

ซลัเฟต มวลท่ีหายไปตองไมเกนิรอยละ 20 หรอื เมือ่ทดสอบกับแมกนีเซยีมซลัเฟต มวลท่ีหายไปตองไม

เกินรอยละ 15

ตารางที ่1 ขนาดของมวลผสมละเอยีด
(ขอ 4.2.1)

4.3 สารผสมเพิม่หรอืสี

ถามกีารใชสารผสมเพิม่หรอืส ีตองแสดงรายละเอยีดไวทีเ่คร่ืองหมายและฉลาก

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินิจ

6.30 มิลลิเมตร 100 100

4.75 มิลลิเมตร 95-100 95-100

2.36 มิลลิเมตร 60-100 80-100

1.18 มิลลิเมตร 30-100 70-100

600 ไมโครเมตร 15-80 55-100

300 ไมโครเมตร 5-50 5-75

150 ไมโครเมตร 0-15 0-20

75 ไมโครเมตร ไมมากกวา 10 ไมมากกวา 10

ขนาดแรง
สวนท่ีผานแรงรอยละโดยน้ําหนัก

สวนหยาบ สวนละเอียด
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5. คณุลักษณะทีต่องการ
5.1 ลกัษณะทัว่ไป

ปนูฉาบตองเปนผงและแหง ถาจบัเปนกอน ตองสามารถใชน้ิวมือบีใ้หแหลกไดงาย

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินิจ

5.2 ความตานแรงอดั

ความตานแรงอดัของกอนลกูบาศกตวัอยางทีม่อีาย ุ28 วัน ขนาด 50 มลิลเิมตร 3 กอน เฉลีย่ตองไมนอยกวา

เกณฑทีก่ำหนดในตารางท่ี 2

การทดสอบใหปฏบิตัติาม มอก.15 เลม 12 โดยผสมปูนฉาบใหมคีาการไหลแผเบือ้งตน 110 ± 5

ตารางท่ี 2 ความตานแรงอดั
(ขอ 5.2)

5.3 ความอมุน้ำ (water retention)

ความอมุน้ำของปูนฉาบตองไมนอยกวารอยละ 75 โดยกำหนดใหมคีาการไหลแผเบือ้งตน 110 ± 5

การทดสอบใหปฏบิตัติาม ASTM C 91

5.4 ระยะเวลาการกอตวั

การกอตัวระยะตนของปูนฉาบ ตองไมนอยกวา 60 นาที

การทดสอบใหปฏบิตัติาม ASTM C 807

6. การบรรจุ
6.1 ใหบรรจุปนูฉาบในภาชนะทีบ่รรจุทีเ่หมาะสม แขง็แรง และกนัความช้ืนได

6.2 มวลสุทธขิองปูนฉาบในแตละภาชนะบรรจุตองไมนอยกวาทีร่ะบไุวทีฉ่ลาก

เกณฑท่ีกําหนด

เมกะพาสคัล

ฉาบผนังกอ 2.5

ฉาบผิวคอนกรีต 5.0

ประเภท
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7. เครือ่งหมายและฉลาก
7.1 ภาชนะบรรจปุนูฉาบทกุหนวย อยางนอยตองมเีลข อกัษรหรอืเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนีใ้หเหน็ไดงาย

ชดัเจน

(1) คำวา “มอรตารสำหรบัฉาบ”

(2) สญัลักษณแสดงประเภทและชนิด

(3) สารผสมเพิม่หรอืส ี(ถาม)ี

(4) มวลสุทธเิปนกิโลกรมั

(5) ขอแนะนำในการกองเกบ็

(6) ป เดอืน ทีท่ำ หรอืรหสัรนุท่ีทำ

(7) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานท่ีทำ หรอืเคร่ืองหมายการคาทีจ่ดทะเบียน

ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน
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ภาคผนวก ก.

การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสิน

ก.1 รนุ ในทีน้ี่ หมายถงึ ปนูฉาบประเภทและชนดิเดียวกัน ทำโดยกรรมวิธเีดียวกัน ทีท่ำหรอืสงมอบหรอืซือ้ขายใน

ระยะเวลาเดยีวกนั

ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปน้ี หรืออาจใชแผนการชัก

ตัวอยางอืน่ท่ีเทยีบเทากนัทางวิชาการกบัแผนท่ีกำหนดไว

ก.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบลกัษณะทัว่ไป การบรรจุ และเครือ่งหมายและฉลาก

ก.2.1.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดียวกันจำนวน 3 หนวยภาชนะบรรจุ

ก.2.1.2 ตวัอยางทกุตวัอยางตองเปนไปตามขอ 5.1 ขอ 6. และขอ 7. จึงจะถอืวาปนูฉาบรนุน้ันเปนไปตาม

เกณฑทีก่ำหนด

ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบปริมาณสารอินทรียที่เจือปนของทรายและหินบด

ละเอยีด สวนท่ีละลายน้ำไดของทรายและความคงตัวของทราย

ก.2.2.1 ใหชกัตวัอยางมวลผสมละเอยีดท่ีใชทำปนูฉาบรนุน้ัน โดยวิธสีมุจากตำแหนงตางๆ ทัว่กองน้ันประมาณ

2 000 กรัม

ก.2.2.2 ตวัอยางตองเปนไปตามขอ 4.2.2 ขอ 4.2.3 และขอ 4.2.4 จึงจะถอืวาปนูฉาบรนุน้ันเปนไปตามเกณฑ

ทีก่ำหนด

ก.2.3 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบความตานแรงอดั ความอมุน้ำ และระยะเวลาการกอตวั

ก.2.3.1 ใหชกัตัวอยางโดยวิธสีมุจากรนุเดียวกันตามจำนวนท่ีกำหนดในตารางที ่ก.1 ใชเคร่ืองมือทีเ่หมาะสมชกั

ตวัอยางตลอดความลกึจากแตละภาชนะบรรจ ุ ใหไดตวัอยางประมาณ 10 กโิลกรมั ผสมตัวอยาง

ทัง้หมดเขาดวยกัน เกบ็ทันทีในภาชนะทีส่ะอาด แหง แลวปดใหสนิท

ก.2.3.2 ตวัอยางตองเปนไปตามขอ 5.2 ขอ 5.3 และขอ 5.4 จึงจะถอืวาปนูฉาบรนุน้ันเปนไปตามเกณฑที่

กำหนด

ตารางที ่ก.1 แผนการชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบความตานแรงอดั ความอมุน้ำ และระยะเวลาการกอตวั
(ขอ ก.2.3.1)

ขนาดตัวอยาง

หนวยภาชนะบรรจุ

ไมเกิน 500 3

501 ถึง 1 500 4

เกิน 1 500 5

ขนาดรุน

หนวยภาชนะบรรจุ
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ก.3 เกณฑตดัสนิ

ตวัอยางปนูฉาบตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2 และขอ ก.2.3.2 ทกุขอ จึงจะถือวาปนูฉาบรนุน้ัน

เปนไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมน้ี


