
อินทร�มอร�ตาร� 62 เฟล็กซ� พรูฟ กันซึมชนิดยืดหยุ�นประเภทซีเมนต�เบส
2 ส�วนผสม เป�นซีเมนต�ที่ผสมอคร�ลิคโพลีเมอร�ดัดแปลง (Acrylic Polymer 
Modified) ทำให�มีความสามารถในการป�องกันการร��วซึมของ ปูนฉาบและ
โครงสร�างคอนกร�ต ในรูปแบบพร�อมใช�งาน มีการยึดเกาะที่ดี มีความทนทาน
และยืดหยุ �นที ่เหมาะสำหร�บการใช�งานที ่หลากหลายสำหร�บงานป�องกัน
การร��วซึม รวมถึงสระว�ายน้ำ ระเบียง ห�องน้ำ พ�้นที่เป�ยกชื้น ถังกักเก็บน้ำและ
งานชั�นใต�ดิน
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บรรจ�ภัณฑ�
บรรจุ 23 กิโลกรัม/ชุด 
ส�วน A – ของเหลวบรรจุในถังพลาสติกขนาด 5 กิโลกรัม 
ส�วน B – ผงซีเมนต�บรรจุในถุงขนาด 18 กิโลกรัม

ลักษณะการใช�งาน
ใช�แปรงทา เกรียงฉาบ หรือเครื่องพ�นทับโครงสร�างคอนกรีตหรือ
ผิวปูนฉาบเพื่อป�องกันน้ำรั่วซึม โดยต�องทาอย�างน�อย 2 ชั้นและ
ให�มีความหนา1- 2 มิลลิเมตร 

อัตราส�วนผสม

การเตร�ยมพ�้นผิว
1. พ้ืนผิวจะต�องสะอาด ปราศจากฝุ�น เศษผง จารบี น้ำมัน น้ำยารองพ้ืน
(Primers) หรือบิทูเมน (Bitumen) เศษวัสดุอ่ืนๆ เป�นต�น ในส�วนของ
น้ำยา รองพ้ืนและบิทูเมนควรถูกกำจัดออกจากพ้ืนผิวด�วยวิธีพ�นทราย
(Sandblast) หรือใช�เครื่องมือทำความสะอาดเฉพาะทาง
2. ซ�อมพ้ืนผิวท่ีมีการแตกร�าวและลบเหล่ียมมุมบริเวณรอยต�อระหว�าง
พื้นกับผนังมุมห�องโดยใช�วัสดุซ�อมแซมโครงสร�างที่เหมาะสม
3. ในกรณีท่ีพ้ืนผิวมีตัวประสานท่ีมีส�วนผสมของบิทูเมนต�องทดสอบ
การยึดติด (Bond test) สำหรับพ้ืนผิวคอนกรีตท่ีชำรุดควรมีการตัดออก
ให�เป�นช�องแล�วจึงซ�อมแซม ให�อยู�ในสภาพดีด�วยวัสดุที่เหมาะสม

การผสม
บรรจุภัณฑ�ท่ีจัดจำหน�ายได�เตรียมปริมาณท้ังสองส�วนผสมในปริมาณท่ี
เหมาะสมแล�ว ค�อยๆเติมส�วนที่เป�นผงลงในส�วนที่เป�นของเหลว
อย�างช�าๆและผสมให�เข�ากันอย�างสม่ำเสมอด�วยเครื่องมือป��นผสม
ระยะเวลาประมาณ 3 นาที ห�ามเติมน้ำเพ่ือนำส�วนผสมท่ีแข็งตัวแล�วกลับ
มาใช�ใหม� วัสดุท่ีผสม แล�วควรใช�ให�หมดภายในเวลา 30-40 นาที

พ�้นที่
อินทรีมอร�ตาร� 62  1 ชุด ใช�ได�พื้นที่ประมาณ  11.5 ตารางเมตร
ท่ีอัตราการใช�งานทางทฤษฎี 1 กก./ตร.ม./ช้ัน  ทาอย�างน�อย 2 ช้ัน 

กันซึมชนิดยืดหยุ�นประเภทซีเมนต�เบส 2 ส�วนผสม

รายละเอียด ทา                 ฉาบ
ส�วนผสม
(ของเหลว)
ส�วนผสม B
(ผงซีเมนต�)

1               1
5 กก.         4.5 กก.

3.6             4.5
18 กก.       18 กก.

บริษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จำกัด (มหาชน)
อาคารคอลัมน�ทาวเวอร� ชั้นที่ 3, 10-12 เลขที่ 199
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท� : 02 797-7000  โทรสาร : 02 797-7001-2
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คุณลักษณะพ�เศษ
• สามารถติดตั้งแล�วป�ดรอยแตกร�าวขนาดเล็กได�
• มีการยึดเกาะดีเยี่ยม
• ป�องกันการซึมผ�านของคลอไรด� และการเกิดคอร�บอเนชั่น
• ไม�มีสารพิษตกค�าง
• สามารถทำงานได� หลังคอนกรีตเซ็ทตัว 24 ชั่วโมง
• มีความยืดหยุ�นสูง 
• มีความทนทานต�อเกลือ และแข็งตัวของน้ำ
• ใช�งานง�าย โดยการใช�แปรง หรือเกรียงฉาบบางๆ 
• ไม�ต�องมีการเตรียมพื้นผิวเป�นพิเศษมากนัก
• เหมาะสำหรับงานกันซึมชั้นใต�ดินที่มีความชื้น
• สามารถระบายอากาศได�ดี จึงทำให�ความช้ืนท่ีอยู�ภายในโครงสร�าง
   ระเหยออกมาสู�ภายนอกได�



ลักษณะ                     

• ส�วนผสม A     

• ส�วนผสม B

สี (เมื่อผสม)

ความหนาแน�น (เมื่อผสม) กก/ลิตร

ระยะเวลาทำงาน ที่อุณหภูมิแวดล�อม 30 องศาเซลเซียส

ค�าความยืดหยุ�น (ASTM D412)

ค�าการร�บแรงดึง (ASTM D412)

ค�าแรงยึดเกาะกับผิวคอนกร�ต (ASTM D4541)

ความเป�นพ�ษ (PWA Water Quality standard)

 อุณหภูมิใช�งาน (องศาเซลเซียส)

ข�อมูลทางเทคนิค

การทดสอบ INSEE Mortar 62

ของเหลวสีขาว

ผงซีเมนต�สีเทา

เทา

1.90 ± 0.05 

30 นาที

> 20%

> 1.0N/mm2

> 1.0N/mm2

ไม�เป�นพ�ษ

Siam City Cement Public Company Limited
Column Tower, 3rd, 10th - 12th Fl., 199
Ratchadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
Telephone : 02 797-7000  Fax : 02 797-7001-2
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การใช�งาน

การบ�ม

การเก็บร�กษา
ผลิตภัณฑ�อยู�ในบรรจุภัณฑ�ท่ีป�ดสนิทยังไม�เป�ดใช�งาน มีอายุ 9 เดือน
นับจากวันท่ีผลิต โดยเก็บไว�ในท่ีมีอากาศถ�ายเทได�สะดวก แห�ง ไม�ช้ืน

ข�อควรระว�ง

พรมพื้นผิวคอนกรีตให�อิ่มตัวด�วยน้ำสะอาด ติดตั้งผลิตภัณฑ�บนผิว
ชั้นแรก ในขณะที่พื้นผิวยังเป�ยกชื้นอยู� โดยสามารถใช�แปรงทาหรือ
เกรียงฉาบ ให�แต�ละช้ันมีความหนาอย�างน�อยไม�ต่ำกว�า 0.5-1.0 มม. 
ในอัตรา 1 กิโลกรัมต�อตารางเมตรต�อชั้น จากนั้นปล�อยให�แห�งเป�น
เวลา 2-6 ชั่วโมง จึงทาชั้นที่2 โดยทาในทิศทางขวางกับชั้นแรก 
วิธีการพ�นสามารถที่จะใช�ได� เช�นกัน แต�จะต�องมีการปรับสัดส�วน
ของการผสม เพื่อให�ได�ผลลัพธ�ที่ถูกต�อง ตามลักษณะการใช�งาน 
กรณีใช�ร�วมกับเทปตาข�ายหรือเทปกันซึม ให�ฝ�งลงในเนื้อชั้นแรก
ก�อนที่จะ แข็งตัว แล�วจึงทาชั้นที่สองให�คลุมเทปจนมิด ระวังอย�า
ให�มีฟองอากาศขัง อยู�ภายใน

ควรป�องกันการสัมผัสจากลมหรือแสงแดดจัด หลังการใช�งาน
ควรรักษาให� มีความชื้นอยู �ประมาณ 3-4 วัน และป�องกันการ
สัมผัสฝนโดยตรงจนกว�าจะ แข็งตัวอย�างสมบูรณ�

• เก็บให�พ�นมือเด็ก
• ไม�ควรใช� ในพื้นที่ ที่สัมผัสแสงแดดรุนแรง
• ไม�ควรทาลงบนพื้นผิวที่ร�อนจัด เกิน 40 องศาเซลเซียส
• เป�นผลิตภัณฑ�ท่ีไม�เป�นพิษ ไม�ติดไฟ แต�จะมีฤทธ์ิเป�นด�างควรสวม
ถุงมือ และแว�นตาขณะใช�งาน หากสัมผัสผิวหนังให�ล�างออกด�วยน้ำ
สะอาด กรณีที่เข�าตาให�ล�างออกด�วยน้ำสะอาดและรีบพบแพทย�


