หมวด 09 24 00

หน้ าที่ 1 รวม 4 หน้ า

หมวด 09 24 00
งานฉาบปูน
Cement Plastering
1. ความต้ องการทั่วไป
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุม
คุณภาพที่ดี ในการก่อสร้ างงานฉาบปูน ตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
1.2 งานฉาบปูน ให้ หมายถึงส่วนของอาคารที่เป็ นผนังก่ออิฐ, เสา, คาน และเพดาน ค.ส.ล. หรื อทุกส่วนของ
ค.ส.ล. ที่มองเห็นด้ วยตาจากภายนอก ให้ ตกแต่งด้ วยปูนฉาบให้ เรี ยบร้ อยสวยงาม ยกเว้ นที่ระบุเป็ นผนัง
ก่ออิฐโชว์แนว คอนกรี ตเปลือย
1.3 งานฉาบปูนผนังก่ออิฐ และเสา ค.ส.ล. จะต้ องฉาบให้ สงู กว่าระดับฝ้าเพดานที่ระบุไว้ ในแบบไม่น้อยกว่า
[100] [200] มม. โดยได้ แนวระดับที่เรี ยบร้ อยสวยงาม ผนังก่ออิฐส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดาน และไม่ได้ ฉาบ
จะต้ องแต่งแนวปูนก่อให้ เรี ยบร้ อย
1.4 ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งรายละเอียดวัสดุ ส่วนผสม วิธีการ และขันตอนของงานฉาบปู
้
นต่างๆ ให้ ผ้ คู วบคุมงาน
พิจารณาอนุมตั ิก่อนการสัง่ ซื ้อ
1.5 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทําแผงตัวอย่าง (Mock up) เพื่อเป็ นตัวอย่างมาตรฐานของงานฉาบปูน ให้ ผ้ คู วบคุม
งานพิจารณาอนุมตั ิก่อนดําเนินการ
2. ผลิตภัณฑ์
2.1 ปูนฉาบ
2.1.1 ปูนฉาบผนังก่ออิฐ ให้ ใช้ ปนู ฉาบสําเร็ จรู ปชนิดละเอียด มีสารผสมเพิ่มความอุ้มนํา้ เพื่อช่ วย
ลดรอยแตกร้ าว และมีสารเพิ่มแรงยึดเกาะช่ วยให้ ผนังไม่ หลุดร่ อน (มาตราฐาน มอก.
1776-2542) ของ เสือมอร์ ต้าร์ ฉาบทั่วไป หรื อ [……………] หรื อเทียบเท่า
2.1.2 ปูนฉาบผิวคอนกรี ต ให้ ใช้ ปนู ฉาบสําเร็ จรู ปชนิดฉาบผิวคอนกรี ต มีสารผสมเพิ่มความอุ้มนํา้
เพื่อช่ วยลดรอยแตกร้ าว และมีสารเพิ่มแรงยึดเกาะช่ วยให้ ผนังไม่ หลุดร่ อน
(มาตราฐาน มอก.1776-2542) ของ เสือมอร์ ต้าร์ ฉาบผิวคอนกรี ต หรื อ [……………]
หรื อเทียบเท่า
2.1.3 ปูนฉาบขาว หากระบุในแบบให้ เป็ นผนังปูนฉาบสีขาว ให้ ใช้ ปนู ฉาบสําเร็ จรู ปชนิดละเอียดขาว
มีสารผสมเพิ่มความอุ้มนํา้ เพื่อช่ วยลดรอยแตกร้ าว และมีสารเพิ่มแรงยึดเกาะช่ วยให้
ผนังไม่ หลุดร่ อน ของ เสือเดคอร์ Fine White Plaster (ฉาบละเอียดขาว)หรื อ
[……………] หรื อเทียบเท่า
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2.1.4 ปูนฉาบแต่งผิวบาง หากระบุในแบบให้ แต่งผิวเรี ยบคอนกรี ต เช่น ฝ้าเพดาน, เสา, คาน ให้ ใช้ ปนู
ฉาบสําเร็ จรู ปชนิดแต่งผิวบาง หนา 1 - 3 มม. มีสารผสมเพิ่มความอุ้มนํา้ เพื่อช่ วยลดรอย
แตกร้ าว และมีสารเพิ่มแรงยึดเกาะช่ วยให้ ผนังไม่ หลุดร่ อน ของ เสือเดคอร์ Grey Skim
Coat (ฉาบแต่ งผิวเทา) หรื อ [……………] หรื อเทียบเท่า

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.1.5 ปูนฉาบผนังก่อคอนกรี ตมวลเบา ให้ ใช้ ปนู ฉาบสําหรับคอนกรี ตมวลเบา ดูรายละเอียดในหมวด
04 22 26 ผนังก่อคอนกรี ตมวลเบา
นํ ้าที่ใช้ ผสมปูนฉาบ ต้ องเป็ นนํ ้าสะอาด ปราศจากนํ ้ามัน กรด ด่าง เกลือ และพฤกษชาติต่างๆ ในกรณีที่
นํ ้าบริ เวณก่อสร้ างมีคณ
ุ สมบัติไม่ดีพอ ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหานํ ้าจากที่อื่นมาใช้ การใช้ นํ ้าผสมปูนฉาบ
ต้ องปฏิบตั ิตามคําแนะนําของผู้ผลิตโดยเคร่ งครัด โดยได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานก่อน
หากระบุในแบบเป็ นปูนฉาบผสมนํ ้ายากันซึม ให้ ใช้ นํ ้ายากันซึม ของ [……………] หรื อ [……………]
หรื อเทียบเท่า
นํ ้ายาประสานประเภทอะครี ลกิ ผสมปูนทรายเพื่อการประสานปูนฉาบเก่า และใหม่ ใช้ สําหรับการ
ซ่อมแซมผนังปูนฉาบที่แตกล่อน ให้ ใช้ ของ [……………] หรื อ [……………] หรื อเทียบเท่า
วัสดุยาแนวเซาะร่ องปูนฉาบ หรื อซ่อมรอยร้ าวของผนังปูนฉาบที่ไม่แตกล่อน ให้ ใช้ ชนิดทาสีทบั ได้ ตามที่
ระบุในหมวด 07 92 00 วัสดุยาแนว
เซี ้ยม หรื อร่ อง PVC สําเร็ จรู ป ให้ ใช้ ของ [……………] หรื อ [……………] หรื อเทียบเท่า
ตะแกรงลวด ให้ ใช้ ตะแกรงลวดตาข่ายตาสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส [ชุบกัลวาไนซ์] ขนาดช่อง ¾ นิ ้ว

3. การดําเนินการ
3.1 การเตรี ยมผิว
ผิวที่จะฉาบปูนต้ องเสร็ จแล้ วไม่น้อยกว่า 3 วัน และต้ องสะอาด ปราศจากฝุ่ นละออง นํ ้ามัน เศษ ปูน หรื อ
สิ่งใดๆ ที่จะทําให้ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างผิวที่จะฉาบปูนเสียไป ผิวคอนกรี ตบางส่วนซึง่ เรี ยบเกินไป
เนื่องจากไม้ แบบเรี ยบต้ องทําให้ ขรุ ขระด้ วยการกะเทาะผิว หรื อวิธีการอื่นๆ ที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้
ควบคุมงาน ก่อนฉาบปูนต้ องตรวจดูแนวดิ่ง และฉากของผิวที่จะฉาบปูนให้ ได้ แนว ก่อนจัดทําการจับ
เฟี ย้ ม และติดปุ่ มระดับให้ ทวั่ ผนัง ห่างกันไม่เกิน 2.00 ม. แล้ วทิ ้งไว้ ให้ แห้ ง หากผนังผิดแนวเกิน 25 มม.
ต้ องเสริ มด้ วยตะแกรงลวดยึดติดกับผิวที่จะฉาบปูนด้ วยตะปูคอนกรี ตขนาดเล็ก แล้ วแต่งให้ ได้ แนวดิ่ง
และฉากด้ วยปูนฉาบ หากผิดแนวเกิน 40 มม. ผู้รับจ้ างจะต้ องแก้ ไขผนังนันให้
้ ได้ แนวก่อนที่จะฉาบปูน
ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
3.2 การฉาบปูน
3.2.1 การฉาบปูน ให้ ฉาบ 2 ชัน้ ชันแรกหนาประมาณ
้
8 มม. ชันที
้ ่สองหนาประมาณ 7 มม. การฉาบ
แต่ละครัง้ ห้ ามเติมนํ ้าซํ ้าในส่วนผสมเดียวกัน และต้ องฉาบให้ หมดภายใน 45 นาที หลังการผสม
ปูนฉาบ
3.2.2 กรรมวิธีในการฉาบสองชันให้
้ ปฏิบตั ิ ดังนี ้
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- ฉาบชันแรก
้
(ฉาบรองพื ้น)
ก่อนการฉาบปูนต้ องฉีดนํ ้าให้ ผิวที่จะฉาบปูนมีความชื ้นสมํ่าเสมอ เพื่อผนังนันจะได้
้
ไม่แย่ง
นํ ้าจากปูนฉาบ แล้ วจึงฉาบปูนชันแรก
้
การฉาบต้ องกดให้ แน่นเพื่อให้ เกิดแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างผิวที่ฉาบปูนกับปูนฉาบมากที่สดุ ทําผิวของปูนฉาบชันแรกทํ
้
าให้ หยาบ และขรุ ขระ
โดยการใช้ แปรงกวาดผิวตามแนวนอนในระหว่างที่ปนู ฉาบยังไม่แข็งตัว หลังจากปูนฉาบเริ่ ม
แข็งตัวให้ บ่มโดยการฉีดนํ ้าให้ ชื ้นอยู่ตลอดเวลา 3 วัน แล้ วทิ ้งไว้ ให้ แห้ งไม่น้อยกว่า 5 วัน
ก่อนที่จะลงมือฉาบชันที
้ ่สอง
- ฉาบชันที
้ ส่ อง (ฉาบตกแต่ง)
ก่อนฉาบต้ องทําความสะอาด และฉีดนํ ้าให้ ผิวของปูนฉาบชันแรกให้
้
มีความชื ้นสมํ่าเสมอ
แล้ วจึงฉาบปูนชันที
้ ่สองเหมือนชันแรก
้
และเมื่อฉาบปูนชันที
้ ่ 2 เสร็ จแล้ ว ให้ ใช้ ฟองนํ ้าชุบนํ ้า
กวาดผิวที่หมาดให้ ผิวปูนฉาบเรี ยบ และสวยงาม หลังจากปูนฉาบชันที
้ ่สองเริ่ มแข็งตัว ให้ บ่ม
ด้ วยการฉีดนํ ้าเป็ นฝอยเป็ นระยะๆ วันละประมาณ 4 - 5 ครัง้ เพื่อรักษาความชื ้นของผนังปูน
ฉาบไว้ ตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 6 วัน และเพื่อป้องกันการแตกร้ าว
3.2.3 ขณะทําการฉาบปูน ผู้รับจ้ างจะต้ องมีการป้องกันแดด ลม ซึง่ จะทําให้ นํ ้าที่ผิวปูนฉาบระเหยเร็ ว
เกินไป
3.2.4 การฉาบปูนหนาเกิน 25 มม. จะต้ องแบ่งการฉาบชันแรก
้
หรื อการฉาบรองพื ้นเป็ น 2 ครัง้ โดย
เสริ มด้ วยตะแกรงลวดในการฉาบรองพื ้นครัง้ ที่ 2
3.2.5 การจับเหลี่ยม เสา คาน จะต้ องได้ แนวดิ่ง แนวฉาก และได้ เหลี่ยมมุมที่สวยงาม หรื อการเซาะ
ร่ องผนังปูนฉาบตามแบบ หรื อเพื่อป้องกันการแตกร้ าว กว้ างไม่น้อยกว่า 6 มม. ขนาดกว้ างไม่
เกิน 4.00 x 4.00 ม. [ให้ ใช้ เซี ้ยม หรื อร่ อง PVC. สําเร็ จรู ป โดยใช้ ปนู เค็มรองพื ้นไว้ ชนหนึ
ั ้ ง่ ก่อน
อัตราส่วนปูนทราย 1:2]
3.2.6 การฉาบปูนบริ เวณดังต่อไปนี ้ จะต้ องติดตังตะแกรงลวด
้
กว้ างไม่น้อยกว่า 300 มม. เพื่อช่วยใน
การยึดผิวปูนฉาบ และป้องกันการแตกร้ าว
- แนวที่ผนังก่ออิฐชนกับโครงสร้ าง เช่น เสา คาน
- ทุกมุมของวงกบประตู และหน้ าต่าง
- แนวท่อที่มีขนาดใหญ่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของความหนาผนังก่ออิฐ (ไม่รวมปูนฉาบ)
3.2.7 การฉาบปูนสําหรับผนังก่ออิฐบุกระเบื ้อง หรื อบุหิน ให้ ทําการฉาบเพียงชันเดี
้ ยวหนาไม่ตํ่ากว่า 8
มม. แล้ วแต่งผิวให้ ได้ ระดับ หรื อตามคําแนะนําของผู้ติดตังกระเบื
้
้อง หรื อหิน โดยได้ รับการ
อนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานก่อน
3.2.8 ผิวของปูนฉาบทังสองชั
้
น้ เมื่อฉาบเสร็ จแล้ วจะต้ องมีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. และต้ องได้
ผิวที่เรี ยบสวยงาม หากผิวของปูนฉาบส่วนใดไม่เรี ยบโดยสมํา่ เสมอ หรื อเป็ นคลื่น หรื อเป็ นเม็ด
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หยาบ ผู้รับจ้ างจะต้ องสกัดออกแล้ วฉาบใหม่ ตามคําสัง่ ของผู้ควบคุมงาน โดยเป็ นค่าใช้ จ่าย
ของผู้รับจ้ าง
3.2.9 การฉาบปูนทับแนวร่ องผนังก่ออิฐที่สงู ชนท้ องพื ้น หรื อคานเหล็กทังภายนอกและภายใน
้
ให้ ฉาบ
ทับโฟม โดยเว้ นร่ องใต้ พื ้น หรื อคานเหล็กประมาณ 10 มม. แต่งร่ องปูนฉาบให้ สวยงาม อุดด้ วย
วัสดุยาแนวชนิดทาสีทบั ได้
3.3 การบํารุ งรั กษา
3.3.1 ภายหลังจากการฉาบปูนแต่ละชัน้
ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการบ่มผิวปูนฉาบให้ มีความชื ้นอยู่
ตลอดเวลา ด้ วยการฉีดนํ ้าพ่นเป็ นละอองให้ ทวั่ ทังผนั
้ ง และต้ องป้องกันไม่ให้ ผนังปูนฉาบถูก
แสงแดด หรื อมีลมพัดจัดถูกผนังโดยตรง การบ่มผิวนี ้ให้ ผ้ รู ับจ้ างถือเป็ นสิ่งสําคัญที่จะต้ องให้
การดูแลเป็ นพิเศษ
3.3.2 หลังจากงานฉาบปูนเสร็ จแล้ ว
ผู้รับจ้ างต้ องทําความสะอาดทุกแห่งที่เกี่ยวข้ องให้ สะอาด
เรี ยบร้ อย ปราศจากคราบนํ ้าปูน หรื อรอยเปรอะเปื อ้ นต่างๆ และจะต้ องดูแลไม่ให้ สกปรก หรื อ
เสียหาย จนกว่าจะทําการตกแต่ง หรื อทาสีผนังในขันต่
้ อไป
3.4 การซ่ อมแซม
3.4.1 ผิวปูนฉาบจะต้ องติดแน่นตลอดผนัง ผิวส่วนใดที่เคาะแล้ วมีเสียงผิดปกติ หรื อดังโปร่ ง หรื อมี
รอยแตกร้ าว จะต้ องทําการซ่อมแซม โดยสกัดออกทังบริ
้ เวณที่ดงั โปร่ งหรื อแตกล่อน ทําความ
สะอาดรดนํ ้าให้ ช่มุ แล้ วจึงฉาบซ่อมแซม โดยผสมนํ ้ายาประสาน (Bonding Agent) ประเภท
อะครี ลิก โดยเมื่อซ่อมแล้ วผิวของปูนฉาบใหม่กบั ปูนฉาบเก่าจะต้ องเป็ นเนื ้อเดียวกัน
3.4.2 ในกรณีที่เกิดรอยแตกร้ าวที่ผิวปูนฉาบแต่ไม่แตกล่อน ให้ ตดั ร่องให้ ลกึ โดยใช้ ไฟเบอร์ แล้ วฉีดอุด
ด้ วยวัสดุยาแนวชนิดทาสีทบั ได้
3.4.3 ในกรณีที่มีการซ่อมแซมงานคอนกรี ตโครงสร้ างที่เป็ นรูพรุ น หรื อมีการแตกร้ าว ผู้รับจ้ างจะต้ อง
ทําการซ่อมแซมส่วนของโครงสร้ างนันด้
้ วยวัสดุ และวิธีการที่ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงาน
หรื อวิศวกรผู้ออกแบบ ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบเสียค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมทังหมด
้
ก่อนที่จะทําการฉาบปูน หรื อตกแต่งผิวโครงสร้ างส่วนนัน้
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