
บริษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จำกัด (มหาชน)
อาคารคอลัมน�ทาวเวอร� ชั�นที� 3, 10-12 เลขที� 199 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท� : 02-797-7000 โทรสาร : 02-797-7001-2

- 1 -
อัพเดท 07/2562

กาวซีเมนต�อินทร� ไทล�ฟ�กซ� พลัสเฟล็กซ� 45  สำหร�บปูกระเบื�องขนาด
ใหญ�  กระเบื�องเซรามิค กระเบื�องพอร�ซเลน หินอ�อน หินแกรนิต ใช�
สำหร�บปูกระเบื�องพ�้น กระเบื�องผนัง 

คุณลักษณะพ�เศษ
• เพ��มการยึดเกาะพ�เศษ ร�บแรงดึง แรงเฉือนได�สูง 
• กาวซีเมนต�เนื�อเหนียว ปูง�าย กระเบื�องติดแน�น ไม�หลุดร�อน 
• มีระยะปร�บแต�งกระเบื�องที�เหมาะสม
• ไม�ต�องแช�กระเบื�องในน้ำก�อนปู
• ได�มาตรฐาน มอก.2703-2559

ลักษณะการใช�งาน
• ปูกระเบื�องได�ทั�ง กระเบื�องดูดซึมน้ำสูง กระเบื�องดูดซึมน้ำปาน
กลาง และกระเบื�องดูดซึมน้ำต่ำ ปูกระเบื�องพื�นและผนัง ทั�งภายใน
และภายนอกอาคาร
• ปูกระเบื�องขนาดใหญ�สุดถึง 100x100 ซม.สำหรับภายในอาคาร
และเล็กกว�า 100x100 ซม.สำหรับภายนอกอาคาร
• ปูหินอ�อน หินแกรนิต หินธรรมชาติขนาดใหญ�สุดถึง 60x60 ซม.ทั�ง
ภายในและภายนอกอาคาร
• ปูกระเบื�องสระว�ายน้ำ

อัตราส�วนผสม
กาวซีเมนต�  20 กิโลกรัม (1 ถุง) ต�อน้ำ 5.1-5.3 ลิตร หรือ  กาว
ซีเมนต� 2.7-2.8 ส�วน ต�อน้ำ 1 ส�วน โดยปริมาตร 
กาวซีเมนต�ที�ผสมน้ำแล�ว สามารถใช�งานได�ภายใน 4 ชั�วโมง ควรเก็บ
ให�พ�นแสงแดดและความร�อน

พ�้นที� 
กาวซีเมนต�  1 ถุง ปูได�พื�นที�โดยเฉลี�ยประมาณ 5ตารางเมตร               
ทั�งนี�ขึ�นกับความหนาของปูนกาว ความแอ�นโก�งของพื�นและ
กระเบื�อง  

บรรจ�ภัณฑ�
20 กิโลกรัมต�อถุง
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ขั�นตอนการทำงาน
1. ใช�เกรียงหวีด�านเรียบปาดกาวซีเมนต�ที�ผสมแล�วลงบนพื�นหรือผนังที�
เตรียมไว� แต�ละครั�งไม�ควรเกิน 1 ตร.ม. หลังจากนั�นใช�ด�านหวีปาดเป�นร�อง
ให�ทั�ว
2. ทำความสะอาดกระเบื�อง ให�ปราศจากฝุ�นและสิ่งแปลกปลอม ห�ามนำ
กระเบื�องแช�น้ำ
3. ปาดกาวซีเมนต�บางๆ ที�ด�านหลังกระเบื�องให�ทั�ว เพื�อช�วยลดโพรง
อากาศ ชดเชยความโก�งของกระเบื�อง และเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะกับ
กระเบื�อง
4. นำกระเบื�องวางบนกาวซีเมนต� จัดกระเบื�องให�ได�แนวและระดับ ใช�ค�อน
ยางหรือด�ามเกรียงช�วยกดเพื�อไล�อากาศให�แผ�นกระเบื�องแนบสนิทกับกาว
ซีเมนต�ไม�เกิดโพรง
5. กาวซีเมนต�ที�ผสมแล�วควรใช�ให�หมดตามระยะเวลาการใช�งานที�กำหนด 
ไม�ควรเติมน้ำหรือกาวซีเมนต�เพิ่มเติมในภายหลัง เพื�อปรับความข�นเหลว
หรือยืดอายุให�ใช�งานต�อได�  ซึ�งจะทำให�ประสิทธิภาพลดลง

การบ�มและการใช�ยาแนว 
ควรปล�อยให�กาวซีเมนต�แห�งตัวประมาณ 24 ชั�วโมงก�อนทำการยาแนว

การเก็บร�กษา
ผลิตภัณฑ�อยู�ในบรรจุภัณฑ�ที�ป�ดสนิทยังไม�เป�ดใช�งานมีอายุ 6 เดือน
นับจากวันที�ผลิต โดยเก็บไว� ในที�มีอากาศถ�ายเทได�สะดวก แห�ง ไม�ชื�น 
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กาวซีเมนต�สำหร�บปูกระเบื�อง คุณภาพมาตรฐาน มอก
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มาตรฐานการทดสอบ        

กำลังยึดเกาะภายใต�แรงดึง  

สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 28 ว�น    ≥ 0.5 MPa     ≥ 0.75 MPa

สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 7 ว�น แช�น้ำ 21 ว�น    ≥ 0.5 MPa   ≥ 0.75 MPa

สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 14 ว�น อบความร�อน 14 ว�น  ≥ 0.5 MPa   ≥ 0.75 MPa

กำลังการยึดเกาะภายใต�แรงเฉือน    

กระเบื�องกรุผนัง ดูดซึมน้ำสูง    
สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 7 ว�น                                      >1.38 MPa,               ≥1.65 MPa,      
                        >200 psi                    ≥240 psi

สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 7 ว�น แช�น้ำ 7 ว�น                    >1.03 MPa,               ≥1.17 MPa,      
                        >150 psi                    ≥170 psi

กระเบื�องพอร�ซเลน โมเสด ดูดซึมน้ำต่ำ   
สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 1 ว�น                                      >0.34 MPa,               ≥0.45 MPa,      
                        >50 psi                      ≥65 psi

สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 7 ว�น                     >1.03 MPa,               ≥1.38 MPa,      
                        >150 psi                    ≥200 psi

สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 7 ว�น แช�น้ำ 7 ว�น                    >0.69 MPa,               ≥0.69 MPa,      
                        >100 psi                    ≥100 psi

สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 28 ว�น                     >1.03 MPa,               ≥1.38 MPa,      
                        >150 psi                    ≥200 psi

กำลังยึดเกาะภายใต�แรงดึงที�ระยะเวลา 20 นาที    ≥0.5 MPa,                 ≥0.5 MPa,    

การไหลตัวของกระเบื�อง      ≤0.5 mm                   ≤0.5 mm      
                      

ข�อมูลทางเทคนิค

ผลทดสอบ 

ผลทดสอบ 

 ISO 13007 C1
 

ANSI  A118.1มาตรฐานการทดสอบ

ผลทดสอบ ISO 13007  C1
ANSI  A118.1มาตรฐานการทดสอบ
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ข�อควรระว�ง
• เก็บผลิตภัณฑ�ในที�ร�ม แห�ง ปราศจากความชื�น และละอองฝุ�น ไม�ปูบน
พื�นที�ที�สัมผัสแสงแดดโดยตรง
• ผลิตภัณฑ�ไม�เป�นพิษ ไม�ติดไฟ แต�จะมีฤทธิ์เป�นด�าง ควรสวมถุงมือและ
แว�นตาขณะใช�งาน หากสัมผัสผิวหนังให�ล�างออกด�วยน้ำสะอาด กรณีที�เข�า
ตาให�ล�างออกด�วยน้ำสะอาดและรีบพบแพทย�
• ใช�งานในที�เป�ดโล�ง และระบายอากาศได�ดี
• งานปูกระเบื�องขนาดใหญ� ตั�งแต� 80x80 เซนติเมตร จำเป�นต�องได�รับการ
ติดตั�งที�ถูกต�องตามคำแนะนำของผู�ผลิตกระเบื�อง แนะนำขนาดเกรียงหวี  
Square Notch ขนาดไม�ต่ำกว�า 12x12 มม. 
• ควรใช�งานตามคำแนะนำ เพื�อให�ประสิทธิภาพสูงสุด

ข�อมูลการใช�งาน

ข�อมูลการใช�งาน

ระยะเวลาบ�มเคมี           0 - 3 นาที

อายุใช�งานหลังผสม (เก็บในที�ร�ม)         4 ชั�วโมง

หลังปาดกาวซีเมนต�มีระยะเวลาปูกระเบื�องได�ภายใน        20 นาที

เวลาในการปร�บแต�งแนวกระเบื�อง ภายใน         20 นาที

ความหนาของกาวซีเมนต�          2 - 10 มิลลิเมตร

ก�อนยาแนวร�องกระเบื�อง ควรทิ�งให�กาวซีเมนต�แห�งอย�างน�อย       24 ชั�วโมง

กาวซีเมนต�สำหร�บปูกระเบื�อง คุณภาพมาตรฐาน มอก
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หมายเหตุ ทั�งนี�ขึ�นกับสภาวะอากาศแวดล�อมขณะใช�งาน


