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 คู่มือการใช้กระเบ้ืองจัดทำ�ขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงอันตร�ยที่อ�จเกิดกับผู้ ใช้ บุคคลอ่ืนและคว�มเสียห�ย   
ตอ่ทรพัยส์นิทีอ่�จเกดิขึน้ได ้รวมถงึก�รใชง้�นผดิประเภท โปรดปฎิบตัติ�มคำ�เตอืนและขอ้ควรระวังทีข่�้งกลอ่ง 
และส�ม�รถดูเพิ่มเติมได้ในคู่มือก�รใช้กระเบื้อง ซึ่ง Download ได้จ�ก www.campanatiles.com

ข้อห้�ม สัญลักษณ์แสดงถึงข้อห้�ม เพื่อหลีกเลี่ยงอันตร�ยจ�กก�รบ�ดเจ็บขั้นรุนแรง 
หรือเสียชีวิต ห�กมีก�รเพิกเฉย 

คำ�เตอืน สญัลกัษณ์แสดงถงึคำ�เตอืน เพือ่หลกีเลีย่งอนัตร�ยหรอืคว�มเสยีห�ยทีอ่�จเกดิ
ขึ้น ห�กมีก�รเพิกเฉย  

ขอ้ควรระวงั สญัลกัษณแ์สดงถงึขอ้ควรระวัง เพือ่หลกีเลีย่งจ�กคว�มเสีย่งทีอ่�จทำ�ให้
เกิดก�รบ�ดเจ็บหรือคว�มเสียห�ยจ�กทรัพย์สิน ห�กมีก�รเพิกเฉย 

คำ�แนะนำ� สัญลักษณ์แสดงถึงข้อแนะนำ� เพื่อเป็นแนวท�งในก�รปฎิบัติ เพื่อให้เกิดคว�ม
ปลอดภัยในร่�งก�ยและทรัพย์สิน

 ก�รอ้�งอิงถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นๆ ที่นำ�ม�ใช้ง�นควบคู่กับสินค้�ของบริษัทฯ เป็นเพียงเพื่อ
วัตถุประสงค์ก�รให้ข้อมูลเท่�นั้น มิได้ส่งผลให้มีก�รสนับสนุน หรือก�รแนะนำ�ใดๆ

 CAMPANA และ CASA ไม่รับผิดชอบต่อก�รใช้ง�น หรือประสิทธิภ�พก�รใช้ง�นของผลิตภัณฑ์เหล่�น้ัน 
และเน่ืองจ�กตวัสนิค�้กระเบือ้งเซร�มคิ จะตอ้งใชป้ระกอบคูก่บัวสัดอุืน่ และจะตอ้งใชค้ว�มส�ม�รถในก�รตดิตัง้
ของช่�งที่มีคว�มชำ�น�ญง�น ดังนั้น คว�มเข้�ใจ ข้อตกลง หรือก�รประกันต่�งๆ ห�กมีจะเกิดระหว่�งผู้ข�ย 
และผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น CAMPANA และ CASA พย�ย�มอย่�งที่สุด เพื่อให้ข้อมูลในคู่มือนี้มีคว�มเที่ยงตรง
ม�กที่สุด CAMPANA และ CASA ไม่รับผิดชอบคว�มผิดที่เกิดขึ้นจ�กก�รตีพิมพ์ หรือก�รเรียบเรียง
 
ข้อมูลก�รกำ�จัดและรีไซเคิล
 กระเบือ้งเซร�มคิเปน็วสัดทุีม่คีว�มคงทนตอ่สภ�วะอ�ก�ศและก�ลเวล� เปน็วสัดทุีม่คีว�มแขง็แตม่คีว�ม
เปร�ะแตกร�้วเนือ่งจ�กก�รกระแทกหรอืก�รแตกหกัไดง้�่ย และมคีว�มคมอย�่งม�กเมือ่แตกหกั ขอ้มลูก�รกำ�จดั
และรีไซเคิล ท่�นต้องทำ�ก�รกำ�จัดอย่�งเหม�ะสมต�มกฎหม�ยและข้อบังคับในท้องถิ่น  เพื่อให้มีก�รกำ�จัดและ
รีไซเคิลในสภ�พที่ไม่ทำ�ล�ยส่ิงแวดล้อม และเกิดคว�มปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้รวมถึงวัสดุสำ�หรับ
ก�รบรรจุภัณฑ์ต่�งๆ

!
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คำานำา
 ปัจจุบันเทคโนโลยีด้�นวัสดุอุปกรณ์  และเทคนิคก�รปูกระเบ้ือง  ได้พัฒน�ข้ึนไปอย่�งต่อเน่ือง  เพ่ือตอบสนอง
คว�มเจริญก้�วหน้�ในวงก�รอุตส�หกรรมก่อสร้�งที่นับวันจะขย�ยตัวม�กขึ้น

 ดว้ยคว�มรู้ คว�มชำ�น�ญ และประสบก�รณ ์ตลอดจนคว�มเปน็ผูน้ำ�ในวงก�รกระเบือ้งเซร�มคิม�ย�วน�น 
บริษัท ไทย – เยอรมัน เซร�มิค อินดัสทรี่ จำ�กัด (มห�ชน) ผู้ผลิตกระเบื้องเซร�มิคภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้� 
“ คัมพ�น� ” จึงได้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รใช้กระเบื้อง โดยคำ�นึงถึงคว�มสวยง�มของกระเบื้อง เพื่อให้
อยู่คู่กับพื้นและผนังไปตลอดอ�ยุก�รใช้ง�น บริษัทฯ จึงพร้อมที่จะให้ก�รบริก�รด้�นเทคนิค ก�รเลือกใช้วัสดุ  
ปูพื้น ก�รปูกระเบื้องอย่�งถูกวิธี และก�รดูแลรักษ�กระเบื้องเซร�มิค

 บริษัทฯ  ขอขอบคุณทุกๆ ท่�น ที่มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�และให้คว�มสำ�คัญต่อกิจกรรมของ บริษัทฯ  
ซึง่บรษิทัฯ หวงัเปน็อย�่งยิง่ว�่คูม่อืก�รใชก้ระเบือ้งทีท่�่นกำ�ลงัอ่�นอยูน่ีค้งจะเปน็ประโยชนต์อ่ก�รนำ�ไปประยกุต์
ใช้ ในก�รดำ�เนินอ�ชีพของท่�น

        ด้วยคว�มปร�รถน�ดีจ�ก

      บริษัท ไทย-เยอรมัน เซร�มิค อินดัสทรี่ จำ�กัด (มห�ชน )
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ความรู้เกี่ยวกับกระเบื้องเซรามิค

โดยทั่วไปส�ม�รถแบ่งประเภทกระเบื้องเซร�มิคได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
  1. กระเบื้องปูพื้น
  2. กระเบื้องบุผนัง

 กระเบื้องปูพื้น เป็นกระเบื้องที่พัฒน�ขึ้นม�เพื่อส�ม�รถรับน้ำ�หนักได้
ม�ก มีคว�มแข็งแกร่ง อัตร�ก�รซึมน้ำ�ต่ำ�กว่� 3 – 6 % ทนท�นต่อก�รขูดขีด 
และส�รเคมปีระเภทต�่งๆ มทีัง้สเีรยีบ ลวดล�ย และขน�ดใหเ้ลอืกม�ก  ส�ม�รถ
นำ�ม�ปูทั้งพื้นและผนังภ�ยใน และภ�ยนอกอ�ค�ร
 
 กระเบือ้งบผุนงั เปน็กระเบือ้งทีม่กีรรมวิธกี�รผลติคล�้ยๆ กบักระเบือ้ง
ปูพื้น แต่จะเน้นเพื่อสำ�หรับก�รยึดเก�ะ เนื้อกระเบื้องมีรูพรุน อัตร�ก�รดูดซึม
น้ำ�สูงกว่� 10–18 % มีสีสันลวดล�ยสวยง�ม และอ�จเพิ่มคุณค่�โดยก�รใส่
เคลือบประเภทมกุ เงนิ ทอง เพิม่จ�กสปีกต ิเหม�ะสำ�หรบัใชบ้ผุนงัภ�ยในอ�ค�ร
เท่�น้ัน ถ�้นำ�ไปบุผนงัภ�ยนอกอ�ค�ร กระเบือ้งจะแตกล�ยง�หรอืกระเบือ้งร�น
ตัวได้ เพร�ะผนังภ�ยนอกอ�ค�รรับคว�มร้อนจ�กแสงแดด และคว�มเย็นจ�ก
น้ำ�ฝนหรืออ�ก�ศเย็นในตอนกล�งคืน ทำ�ให้กระเบื้องยืดตัวและหดตัวม�ก

 และนอกจ�กนี้กระเบื้องยังส�ม�รถแบ่งได้อีกหล�ยประเภทต�มเกณฑ์
ที่ใช้แยก เช่น กระเบื้องเคลือบกับไม่เคลือบ กระเบื้องตัดขอบกับกระเบื้องขอบ
ปกติ

กระเบ้ืองบุผนัง

กระเบ้ืองปูพ้ืน

กระเบ้ืองตดัขอบ

แกรนิโต  / พอรซเลน  / Full Body

กระเบ้ืองเคลือบ

1
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การเลือกใช้กระเบื้องเซรามิคให้เหมาะกับสถานที่

1. เรื่องขน�ดของกระเบื้องแผ่นเล็กหรือแผ่นใหญ่ไม่ใช่ปัญห�ต่อพื้นที่ที่จะปูว่�มีขน�ดพื้นที่แคบหรือ 
พื้นที่กว้�ง

 
2. ก�รเลือกโทนสีและลวดล�ย ให้เหม�ะสมกับสุขภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งภ�ยในน้ัน ข้ึนอยู่

กับคว�มพอใจของเจ้�ของแต่ละคน หรือมัณฑน�กรผู้ออกแบบ
 

ข้อท่ีควรระวัง  สำ�หรับพ้ืนท่ีท่ีมีก�รสัญจรไป–ม�ม�ก เช่น  ห้�งสรรพสินค้� มินิม�ร์ท ซุปเปอร์-
สโตร์ โรงพย�บ�ล และอื่นๆ ควรเลือกกระเบื้องที่มีคว�มทนท�นต่อก�รใช้ง�น โดยเลือกประเภทที่มี
คว�มมันว�วน้อยที่สุด

 
    สำ�หรับกรณีที่ต้องก�รคว�มปลอดภัยสูงควรเลือกใช้กระเบื้องชนิดผิวด้�นหรือผิวกันลื่น
 

3. ก�รเลือกใช้กระเบ้ืองท่ีมีผิวหน้�มันว�วเป็นพิเศษ ควรใช้ปูพ้ืนท่ีท่ีมีก�รสัญจรน้อย เช่น ห้องต่�งๆ    
สำ�หรับบ้�นพักอ�ศัย

 
4. ก�รปภู�ยนอกอ�ค�รไมว่�่จะเปน็พืน้หรอืผนงัควรเลอืกใชก้ระเบือ้งทีม่กี�รดดูซมึน้ำ�ต่ำ� เชน่ กระเบือ้ง  

สำ�หรับปูพื้น ซึ่งสังเกตได้จ�กก�รระบุประเภทของกระเบื้องที่ข้�งกล่อง
 

5. กระเบ้ืองบุผนังไม่ควรจะนำ�ม�ปูพ้ืน เพร�ะผิวหน้�เคลือบสึกกร่อนเร็ว  ไม่มีคว�มทนท�นต่อก�รขูดขีด        
และไม่ได้ออกแบบม�เพื่อรับน้ำ�หนักม�กๆ  ซึ่งถ้�ห�กนำ�ม�ปูพื้น จะทำ�ให้อ�ยุก�รใช้ง�นต่ำ�

2
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 1. เกรียงเหล็ก
 เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในก�รผสม ปรบัแตง่ระดบัและก�รปกูระเบือ้ง อกีทัง้ยงัส�ม�รถใชเ้ค�ะปรบัแตง่และจดัแนว

กระเบื้องที่ปูได้ดี

 2. เกรียงหวี
 เป็นเครื่องมือที่ทำ�ด้วย พล�สติก หรือโลหะ มีด้�มจับให้คว�มสะดวกในก�รป�ดก�วซีเมนต์ หรือส่วนผสมที่

มีลักษณะข้นเหนียวให้เป็นร่องนูน ซึ่งเมื่อกดแผ่นกระเบื้องที่ปูพร้อมกับบิดกระเบื้อง เพื่อไล่อ�ก�ศออกทำ�ให้
วัสดุที่ปูติดด้�นหลังของแผ่นกระเบื้องได้ม�กกว่�วิธีปูแบบอื่นๆ  ดังนั้นก�รยึดเก�ะย่อมดีกว่�ด้วย

 3. เครื่องมือตัดกระเบื้อง
  3.1 เครื่องตัดแบบลูกกลิ้ง

 ลักษณะของเครื่องเป็นแท่นมีแกนเหล็ก 2 ข้�ง เพื่อยึดก�รเลื่อนของด้�มจับที่มีหัวค�ร์ ไบด์ เป็น 
ลกูกลิง้สำ�หรบักรดีผวิเคลือบหน�้กระเบือ้ง ใหเ้ปน็รอยและใชด้�้มกดทีม่ลีกูกลิง้หรอืด�้มกดอีกอนั
หนึ่งแยกต่�งห�กแล้วแต่แบบ เพื่อกดให้กระเบื้องข�ดออกจ�กกัน โดยได้แนวที่ตรงและสวยง�ม

  3.2 เครื่องตัดไฟฟ้าใช้ ใบตัดแบบแห้ง
ก. เป็นเครื่องที่ทำ�ง�นด้วยไฟฟ้�ใช้สำ�หรับตัด แต่ง เจียรขอบตรงหรือตัดโค้งเว้�ได้ต�มคว�ม  

ตอ้งก�ร แต่ไมค่อ่ยเรยีบรอ้ยเพร�ะเนือ้ของไฟเบอรแ์ผน่ตดัหย�บเกนิไปทำ�ใหส้เีคลอืบหลดุรอ่น
ไม่สวยง�ม

ข.   เปน็เครือ่งทีท่ำ�ง�นหลกัก�รเดยีวกนักบัแบบ ก.  แตแ่ตกต�่งที่ใบตดัซึง่เปน็ใบตดัทีท่ำ�ดว้ยทอง
เหลือง ขอบติดก�กเพชร ใช้ตัดทั้งตรง โค้งเว้� ให้ง�นที่ออกม�มีคว�มเรียบร้อยประณีตกว่�
เหม�ะสำ�หรับง�นที่พิถีพิถันแต่งลวดล�ย

 3.3 เครื่องตัดแบบน้ำา
 เป็นเครื่องที่ทำ�ง�นด้วยไฟฟ้� มีแท่นสำ�หรับว�งแผ่นกระเบื้อง และบังคับไม่ให้กระเบื้อง เคลื่อนหนี

แนวทีต่ดั โดยใชม้อืควบคมุ ใบตดัเปน็แผน่โลหะหรอืทองเหลอืงขอบใบทำ�ดว้ยก�กเพชร มขีน�ดรอ่ง
ฟันและคว�มหน�ของขอบใบตัดแตกต่�งกันขึ้นอยู่กับก�รใช้ง�น

1

ก ข

2 3.1

3.2 3.3

อุปกรณ์และเครื่องมือในการปูกระเบื้อง3
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 4. อุปกรณ์สำาหรับเจาะ  เจียรลบมุมและตกแต่งขอบกระเบื้อง
  4.1 สว่านไฟฟ้า

ใช้สำ�หรับเจ�ะรูกระเบ้ืองให้มีขน�ดต�มคว�มต้องก�ร ข้ึนอยู่กับขน�ดของหัวเจ�ะ ซ่ึงขอบของ หัวเจ�ะ
ทำ�ด้วยก�กเพชร หรือโลหะชนิดพิเศษ

  4.2 เครื่องตัดแบบใบตัดต�มข้อ 3.2 และ 3.3
  4.3 คีมป�กนกแก้ว

 5. อุปกรณ์อื่นๆ
  5.1 แปรงสลัดน้ำ� / ถังน้ำ�
  5.2 ส�ยย�งระดับ
  5.3 ส�ยเอ็น
  5.4 ฉ�ก
  5.5 ค้อนย�ง
  5.6 ดิ่งวัดระน�บ
  5.7 บักเต้�
  5.8 เกรียงป�ดย�แนว / ฟองน้ำ�
  5.9 ตลับเมตร

4.1

4.3

5.2

5.1

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9



10

1. ทำ�คว�มสะอ�ดพื้น ผนังที่จะปู ให้ปร�ศจ�กผงฝุ่น และคร�บน้ำ�มัน

2. ตรวจเช็คระดับพื้น หรือแนวระน�บของผนังที่จะปู ถ้�ไม่ได้ระดับ หรือระน�บควรตกแต่ง หรือปรับให้ได้แนว
ที่ต้องก�ร

3. พื้นที่จะปูห�กเป็นพื้นผิวใหม่ ที่เทปูนปรับระดับไว้ ควรทิ้งให้พื้นแห้งสนิท อย่�งน้อย 3 – 4 สัปด�ห์ ก่อน
ทำ�ก�รปู ส่วนผนังฉ�บปูน ควรรอให้ผนังนั้นแห้งสนิทก่อนทำ�ก�รปู สำ�หรับพื้นชั้นล่�งที่อยู่ติดพื้นดินควร
รองพื้นด้วยแผ่นพล�สติกและปูนซีเมนต์ผสมทร�ย ที่จะทำ�ก�รเทพื้นปรับระดับ ทั้งนี้ควรผสมน้ำ�ย�กันซึม
เพื่อป้องกันคว�มชื้นขึ้นบนร่องย�แนว หรือผิวขอบกระเบื้อง

4. ตรวจเช็คกระเบื้องที่จะปูว่�เป็นสีและลวดล�ยเดียวกันหรือไม่  ข้อสำ�คัญควรตรวจดูว่�เป็นลอท (Lot)    
เดียวกันหรือไม่ ท้ัง ลอทสี (Color Lot / Color Shade) และ ลอทขน�ด (Size Lot) รวมถึง ลอทระน�บ 
(ในกระเบื้องบ�งประเภท)

(แผน/กลอง) กลอง/พาเลท (กก./กลอง) (ตัน/พาเลท)
FT 300.0 x 300.0 x 7.0 mm. 11 120 13.85 1.68

บรรจุ น้ําหนัก (kg)

TYPE / SIZE

CASA 30x30

CAMPANA 30x30

yy-mm-dd

วันที่ผลิต
(6 หลักแรก)

S,M,L

ขนาด
(Size Lot)

A,SD,EX

เกรด
(ชั้นคุณภาพ)

XX

Shade
(Color Lot)

ชื่อสินคา

รหัสสินคา

298.2 – 299.2- ขนาด S

300.4 – 301.4- ขนาด L

299.3 – 300.3- ขนาด M

300.0x300.0x7.0ขนาด (มม.)
298.2 – 299.2- ขนาด S

300.4 – 301.4- ขนาด L

299.3 – 300.3- ขนาด M

300.0x300.0x7.0ขนาด (มม.)

ตัวอย่างจากข้างกล่องกระเบื้อง

ข้อปฏิบัติก่อนการปูกระเบื้อง4
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5. ควรตรวจนบัจำ�นวนกระเบือ้งทีม่อียูว่�่พอกบัจำ�นวนพืน้ทีท่ีจ่ะทำ�ก�รปหูรอืไม ่และควรจะ เผือ่ก�รตดัเข้�มมุ 
แตกหกัเสยีห�ยบ�งกรณี และเผือ่สำ�หรบัซอ่มแซมภ�ยหลงัดว้ย  เพร�ะกระเบือ้งของแตล่ะชว่งก�รผลติจ�ก
ท�งโรงง�น สีที่ได้อ�จจะไม่เหมือนหรือกลมกลืนกัน  ซึ่งอ�จเป็นปัญห�ภ�ยหลังที่ไม่ส�ม�รถห�สีที่ใกล้เคียง
กันได้

6. ควรแกะกระเบ้ืองทุกกล่องและทำ�ก�รตรวจสอบก่อนว่�มีตำ�หนิบ่ินแตกมุม หรือมีจุดบกพร่องอ่ืนๆ เช่น โค้งเว้� 
หรอืแอน่-งอ ไม่ไดม้�ตรฐ�น ถ�้ห�กพบปญัห�ดงักล�่วควรแจง้ปญัห�ใหท้�งบรษิทัทร�บเพือ่จดัสง่เจ�้หน�้ที่
ผู้เชี่ยวช�ญเข้�ทำ�ก�รตรวจสอบก่อนก�รปู

7. ควรนำ�กระเบื้อง 3–5 กล่อง คละกัน เพื่อให้สีกลมกลืนกัน และนำ�กระเบื้องแช่น้ำ�ให้อ่ิมตัวก่อนทำ�ก�รปู 
(กรณปีดูว้ยก�วซเีมนต์ไมต่อ้งแชน่้ำ�เพร�ะคณุสมบตัขิองก�วซเีมนตม์คีว�มส�ม�รถในก�รอุม้น้ำ�แต่ควรเช็ด
ทำ�คว�มสะอ�ดหลังแผ่นกระเบื้องก่อน)

8. วัดขน�ดของพื้นที่ จัดว�งแบบและลวดล�ย พร้อมคำ�นวณแผ่นกระเบื้อง (รวมแนวร่อง 3–5 มม. ด้วย   
เพื่อรองรับก�รยืดขย�ยและหดตัวของพื้น) และกำ�หนดแถวกระเบื้องไม่เต็มแผ่น เพื่อจะได้แถวกระเบื้องตัด
อยู่ในพื้นที่ที่ต้องก�ร เช่น ไว้ชิดกำ�แพงด้�นที่จะจัดว�งตู้

9. ก�รปูกระเบื้องตัดขอบที่มี ระยะห่�งระหว่�งแผ่นน้อยกว่� กระเบื้องทั่วไป ควรใช้ช่�งปูที่มีคว�มชำ�น�ญเป็น
พิเศษและมีข้อแนะนำ�สำ�หรับวิธีก�รปู ควรใช้รูปแบบก�รปูกระเบื้องแบบบ�ง ซึ่งมีร�ยละเอียดในหน้�ถัดไป
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1. การปูแบบเปียกหรือแบบหนา
 วิธีก�รปูแบบน้ีเหม�ะสำ�หรับง�นปูกระเบื้องบนพื้นคอนกรีตที่หย�บและมีคว�มสูงต่ำ�ของพื้นที่ที่แตกต่�งกัน
ม�ก หรือเพ่ือลดข้ันตอนง�นปรับระดับพ้ืนง�นเร่งท่ีต้องก�รคว�มรวดเร็วคว�มหน� ประม�ณ 25– 50 มม.  
เป็นก�รปูแบบดั้งเดิมที่ส�ม�รถปรับระดับไปพร้อมกับง�นปูกระเบื้อง

ข้อดขีองก�รปูแบบเปียกหรือแบบหน�
 • ประหยัดเวล� เพร�ะไม่ต้องรอปูนปรับระดับแห้ง
ข้อเสีย

• คว�มชื้นใต้แผ่นกระเบื้องจะสูง ดังนั้นโอก�สเกิดปัญห�เชื้อร� และน้ำ�เหนียวจะมีม�ก
• โอก�สกระเบื้องแตกและหลุดร่อนภ�ยหลังก�รใช้ง�นมีม�กเพร�ะปูนซีเมนต์ อ�จจะเก�ะไม่เต็มหลัง  

แผ่นกระเบื้อง 

ชั้นลาง พื้นดิน , หิน

ปรับระดับดวยทราย

ชั้นบน คอนกรีตเสริมเหล็ก

ผสมน้ํายากันซึม
แผนพลาสติก

เทปูนซีเมนต + ทราย

ปรับระดับพรอมปูกระเบื้อง

หนาประมาณ 25-50 มม.
กระเบื้อง

 ข้อควรระวัง

1. วิธีก�รปูแบบหน� พ้ืนท่ีท่ีจะทำ�ก�รปูห�กมีคว�มช้ืนสูงม�กควรท้ิงพ้ืนไว้อย่�งน้อย 3–5 วัน ก่อนทำ�ก�รย�แนว
ร่องกระเบื้อง ทั้งนี้เพื่อปล่อยให้คว�มชื้นในชั้นคอนกรีตระเหยออกต�มแนวร่องให้ม�กที่สุด

2. ไม่แนะนำ�ให้ปูโดยวิธีนี้สำ�หรับพื้นบริเวณที่เปียกชื้นอยู่ตลอด หรือ สถ�นที่ใช้ง�นหนัก รวมทั้งสถ�นที่ที่ได้รับ
ก�รสั่นสะเทือนตลอดเวล�

รูปแบบการปูกระเบื้องโดยทั่วไป5
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2. การปูแบบหมาด  ( การปูแบบซาลาเปา )
 วธินีีเ้หม�ะสำ�หรับง�นปูบนพืน้คอนกรีตที่ไมม่คีว�มแตกต�่งของระดบัพืน้ม�กนกั และ ส�ม�รถทีจ่ะปกูระเบือ้ง
พร้อมปรับระดับในขณะเดียวกันเพื่อสะดวกและรวดเร็วในก�รปู คว�มหน�ของขั้นปูน 15–20 มม.

ชั้นลาง พื้นดิน , หิน

ปรับระดับดวยทราย

ชั้นบน คอนกรีตเสริมเหล็ก

ผสมน้ํายากันซึม
แผนพลาสติก

ชั้นปรับระดับ

ปูน + ทรายหยาบ

หนาประมาณ 15-20 มม.
กระเบื้อง

ปูนซีเมนต + ทราย

(ปาดหลังกระเบื้องกอนปู)

ข้อดีของก�รปูแบบหม�ด
 • คว�มชื้นใต้แผ่นกระเบื้องน้อยกว่�ปูแบบเปียก
ข้อเสีย
 • มีโอก�สที่กระเบื้องจะแตกต�มมุม และหลุดร่อนภ�ยหลังได้เพร�ะปูนซีเมนต์ที่เก�ะอยู่ด้�นหลังของ  
กระเบื้องไม่เต็ม โดยเฉพ�ะบริเวณมุมแผ่น
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3. การปูแบบบาง
  เหม�ะสำ�หรับง�นปูกระเบื้องที่ต้องก�รคว�มเรียบร้อยเพิ่มก�รยึดเก�ะลดปัญห�คว�มชื้น และโอก�สเกิดร�

น้อยม�ก
 ขอ้จำากดั พืน้ทีท่ีจ่ะทำ�ก�รปูกระเบือ้งควรไดร้ะน�บและระดบัทีด่ ีวสัดทุี่ใช้ในก�รป ูควรเปน็ปนูซเีมนตข์�ว หรอื 

ก�วซีเมนต์ พร้อมด้วยเกรียงหวี

ชั้นลาง พื้นดิน , หิน

ปรับระดับดวยทราย

ชั้นบน คอนกรีตเสริมเหล็ก

ผสมน้ํายากันซึม
แผนพลาสติก

ชั้นปรับระดับ

ปูน + ทรายหยาบ
กระเบื้อง

ชั้นกาวซีเมนต

ข้อดีของก�รปูแบบบ�ง
   • ช่�งปูกระเบื้องส�ม�รถปูพื้นที่ได้ม�กกว่�วิธีอื่น 2 เท่�
  • สะดวกในก�รปู เพียงแต่ผสมด้วยน้ำ�ในถังผสมก็ส�ม�รถนำ�ไปใช้ปูได้โดยไม่ต้องใช้ผู้ช่วย
  • ก�รยึดเก�ะดีกว่�ปูนทร�ยเมื่อแข็งตัวถึง 4 เท่�
  • วัสดุที่ใช้ปูเต็มด้�นหลังแผ่นกระเบื้อง ไม่มีปัญห�หลุดร่อน
  • ฐ�นของอ�ค�รรับน้ำ�หนักน้อยกว่� เพร�ะคว�มหน�ของก�วซีเมนต์เพียง 3–5 มม.
  • โอก�สเกิดเชื้อร� และปัญห�น้ำ�เหนียวมีน้อย เพร�ะคว�มชื้นใต้แผ่นกระเบื้องน้อยกว่�วิธีดั้งเดิม
  • ส�ม�รถทำ�ก�รย�แนวได้ภ�ยใน 24 ชม.โดยไม่ต้องรอให้คว�มช้ืนระเหย ซ่ึงก�รปูแบบด้ังเดิมใช้เวล�ถึง 3–4 วัน
 
    ข้อควรระวัง

 • กรณีก�รปูด้วยก�วซีเมนต์ เนื่องจ�กก�วซีเมนต์มีคุณสมบัติในก�รยึดเก�ะที่ดีม�ก ก�รทำ�คว�ม
สะอ�ด  ผวิกระเบือ้งหลังก�รปู / ก�รย�แนว  ควรเชด็ใหส้ะอ�ดไมท่ิง้คร�บ  ซึง่จะทำ�คว�มสะอ�ด 
ได้ย�กเมือ่ก�วแหง้ตวัสนทิ หรอืไมส่�ม�รถเชด็ออกไดภ้�ยหลงั โดยเฉพ�ะกบัผวิกระเบือ้งทีม่คีว�ม
ด้�นหรือผิวกันลื่น
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ข้อมูลเปรียบเทียบคุณสมบัติการใช้วัสดุสำาหรับงานติดตั้งกระเบื้อง

คุณสมบัติทางกายภาพ

การติดตั้งแบบ

ปูนทราย

( MORTAR )

การใช

กาวซีเมนตท่ัวไป

( CBA )

1.  แรงยึดเกาะ 3.5 kg/cm2 19 kg/cm2

( Shear Bond Strength )

2.  การรับแรงกดอัด 28 kg/cm2 119 kg/cm2

( Compressive Strength )

3.  การดูดซึมน้ํา 14 – 16 % 6 – 8 %

( Water Absorption )

4.  ความทนทานตอแรงกระแทก นอย ดี

( Shock / Impact Resistance )

5.  ความหนาของช้ันปู หนา 20 – 50 มม. หนา 3 – 5 มม.

6.  จํานวนพื้นที่ที่ปูได 7 – 10 m2 15 – 30 m2

7.  แผนกระเบื้องที่ตองแชน้ํากอนปู จําเปน ไมจําเปน

8.  การสกัดพื้นผิวที่เรียบ จําเปน ไมจําเปน

9.  ระยะเวลาที่ใชในการเซ็ทตัว ต่ําสุด 24 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง

10. ระยะเวลากอนทําการยาแนว อยางนอย 3 – 4 วัน 24 ชั่วโมง
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4. การปูกระเบื้องผนัง 
 โดยทัว่ไปก�รปกูระเบือ้งบผุนงั โอก�สจะเกดิคว�มชืน้ใตแ้ผน่ หรอืเกดิเชือ้ร�นอ้ยม�ก เพร�ะคว�มชืน้ส�ม�รถ

ระเหยออกจ�กผนังอีกด้�นได้ แต่ก็ควรจะทิ้งผนังให้แห้งสนิทก่อนทำ�ก�รปู
 

 ขอ้ทีค่วรระวงัเปน็พเิศษ คอืกรณทีีป่กูระเบือ้งผนงัภ�ยนอกอ�ค�รสงูจำ�เปน็ตอ้งใชค้ว�มพถิพีถินัอย�่ง
ม�ก เพื่อป้องกันกระเบื้องหลุดร่อน อ�จเกิดคว�มเสียห�ยและอันตร�ยต่อบุคคลและทรัพย์สิน

4.1 กรณีใช้ก�วซีเมนต์
4.1.1 ผนังควรได้ระน�บไม่เปื้อนฝุ่นหรือคร�บน้ำ�มัน
4.1.2 ควรใช้น้ำ�ย�เพิ่มแรงยึดเก�ะท�รองพื้นก่อนทำ�ก�รปรับระดับเพื่อเพิ่มก�รยึดเก�ะให้ดีขึ้นหรือ ผสม

น้ำ�ย�ลงในปูนสำ�หรับปรับระดับ
4.1.3 ไม่ควรป�ดส่วนผสมก�วซีเมนต์ลงบนผนังเป็นพื้นที่กว้�งเกินไปเพร�ะผิวหน้�ของก�วอ�จจะแห้ง

เร็วกว่�ที่จะทำ�ก�รปูกระเบื้องได้ทัน
4.1.4 ไม่ควรให้ส่วนผสมก�วซีเมนต์ ในถังอยู่เกิน 1 ชม. (โดยประม�ณ)
4.1.5 ในระหว่�งก�รปูควรคนส่วนผสมตลอดเวล�เพ่ือให้เคมีท่ีผสมอยู่ในก�วซีเมนต์ทำ�ปฏิกิริย�ซ่ึงกันและกัน
4.1.6 ผนังที่ถูกแสงแดดร้อนม�ก ควรทำ�ก�รฉีดน้ำ�ให้ผนังเปียกชื้นก่อนก�รปู
4.1.7 เมื่อปูผนังภ�ยนอกอ�ค�ร ควรใช้เกรียงหวีป�ดก�วซีเมนต์เท่�นั้น (ห้�มปูแบบซ�ล�เป�)
4.1.8 ป�ดสว่นผสมก�วซเีมนตด์�้นหลงัแผน่กระเบือ้งดว้ยเพือ่ใหแ้น่ใจว่�ก�วซเีมนตย์ดึเก�ะหลงักระเบือ้ง

เต็ม 100%
4.1.9 หลงัจ�กนำ�กระเบือ้งไปตดิแลว้ ควรบดิตวัแผน่กระเบือ้ง เพือ่ไลอ่�ก�ศด�้นหลงัแผน่ แลว้ใชค้อ้นย�ง

เค�ะให้แน่นด้วย
4.2 กรณีใช้ปูนซีเมนต์-ทร�ย
 ควรผสมน้ำ�ย�ที่ช่วยเพิ่มแรงยึดเก�ะลงไปในปูนซีเมนต์-ทร�ยต�มสัดส่วนที่ระบุไว้ข้�งถังและปูต�มเทคนิค

ของแต่ละโรงง�นผู้ผลิตปูนซีเมนต์

!
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การยาแนวร่องกระเบื้อง

1. ก่อนทำ�ก�รย�แนวร่อง ควรรอให้คว�มชื้นด้�นหลังแผ่นกระเบื้องแห้งสนิทเสียก่อน โดยทิ้งไว้ 3 – 5 วัน    
แต่สำ�หรับกรณีใช้ก�วซีเมนต์ปูกระเบื้อง ส�ม�รถทำ�ก�รย�แนวได้หลังจ�กก�รปู 24 ชม.

2. แนวรอ่งทีม่ขีน�ดใหญ ่5–12 มม.  ควรผสมย�แนวดว้ยทร�ยละเอียดในอัตร�สว่น 1 : 2 และส�ม�รถเพิม่
ปูนข�ว 1/5 ส่วน   

3. ไมค่วรใชป้นูซเีมนตย์�แนวรอ่งกระเบือ้งภ�ยนอกอ�ค�ร  เนือ่งจ�กปูนซเีมนต ์มกี�รหดตวัสงู องคป์ระกอบ
บ�งตัวในเนื้อปูนส�ม�รถละล�ยน้ำ�ได้ ทำ�ให้เกิดคร�บเกลือและร�นตัวในภ�ยหลัง

4. สำ�หรบักระเบือ้งบผุนงั ควรใชย้�แนวทีบ่รรจถุงุสำ�เรจ็รปู ซึง่มีใหเ้ลอืกหล�ยส ีเพร�ะเนือ้ของย�แนวละเอยีด 
ปอ้งกนัรอยขดีขว่นทีอ่�จจะเกดิขึน้บนผวิหน�้มนัว�วของกระเบือ้งบผุนงัได ้และก�รยดึเก�ะดกีว�่ปนูซีเมนต์
เท�หรือปูนซีเมนต์ข�ว

5. ผนังภ�ยนอกอ�ค�ร ควรใช้น้ำ�ย�เพิ่มแรงยึดเก�ะ ผสมในย�แนวด้วยเพื่อช่วยยึดเก�ะ ลดก�รซึมของคร�บ
สกปรกและคว�มชื้นได้

6. พื้นที่ที่ต้องก�รทนกรด ด่�ง หรือส�รเคมีอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษ  ควรใช้ย�แนวประเภท อีพอกซี่
7. ควรทำ�คว�มสะอ�ดปูนย�แนวให้เรียบร้อยภ�ยในวันที่ทำ�ก�รย�แนว โดยเฉพ�ะกรณีที่ใช้ย�แนวสำ�เร็จรูปที่มี

คุณสมบัติยึดเก�ะได้ดี เพร�ะจะทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�คว�มสะอ�ดออกได้ภ�ยหลัง หรือจะต้องใช้ก�รขัดถูอย่�ง
แรงในก�รทำ�คว�มสะอ�ดคร�บ ส่งผลให้หน้�กระเบื้องเป็นรอย

8. สำ�หรบักระเบือ้งผวิกนัลืน่ ผวิด้�น และผิวไมเ่รยีบ ยิง่ควรระมดัระวังก�รเชด็ทำ�คว�มสะอ�ดผวิหลังก�รย�
แนว เนื่องจ�กจะสังเกตได้ย�กถึงคร�บย�แนวที่เก�ะ

9. ปจัจบุนัมปีนูย�แนวสำ�เรจ็รปูใหเ้ลือกม�กม�ยต�มวตัถปุระสงค ์เชน่ปอ้งกนัคร�บร�ดำ�  ทนก�รกดักรอ่นสูง  
มีสีสันและระดับร�ค�ที่แตกต่�งกันแต่ละผู้ผลิต

6
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การปูกระเบื้องแบบอื่นๆ 

(ก) ก�รปูกระเบื้องทับพื้นเดิม

ชั้นลาง พื้นดิน , หิน

ปรับระดับดวยทราย

ชั้นบน คอนกรีตเสริมเหล็ก

ผสมน้ํายากันซึม
แผนพลาสติก

ชั้นปรับระดับ

ปูน+ทรายหยาบ

(เกา)

กระเบื้องใหม

ปูนซีเมนต + ทราย

(แนวเกา)

กระเบื้องเกา

ชั้นกาวซีเมนต

ชนิดพิเศษ

 ก�รปูวิธีนี้ควรใช้ก�วซีเมนต์ชนิดพิเศษปูหรือใช้น้ำ�ย�ที่ช่วยเพิ่มแรงยึดเก�ะผสมกับก�วซีเมนต์ทั่วไป       
(ไม่ควรใช้ปูนซีเมนต์ผสมทร�ย)

(ข) ก�รปูกระเบื้องบนพื้นไม้ พื้นเหล็ก ยิบซัมบอร์ด แผ่นซีเมนต์ ใยหิน ส�ม�รถห�ซื้อก�วซีเมนต์ที่พิเศษเฉพ�ะ
ง�นได้ ต�มท้องตล�ดทั่วไป ซึ่งมีหล�ยประเภทให้เลือกต�มต้องก�ร

(ค) ก�รปูพ้ืนท่ี ท่ีทนต่อส�รเคมี ห้องอบไอน้ำ� ห้องแช่แข็ง ฯลฯ จะต้องใช้ก�วชนิดพิเศษเท่�น้ัน เช่น ก�วอีพอกซ่ี  
กรรมวิธีก�รใช้หรือส่วนผสมจะแตกต่�งกันไป ขึ้นอยู่กับข้อแนะนำ�ของผู้ผลิตแต่ละร�ย และควรใช้ย�แนว
อีพอกซี่สำ�หรับง�นย�แนวด้วย

คำาแนะนำาเฉพาะงาน7
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(ง) แนวร่องขย�ย (Movement Joints)
 1. สำ�หรับก�รปูกระเบ้ืองบุผนังภ�ยในอ�ค�รตำ�แหน่งของแนวร่องขย�ย(Movement Joints)ควรเป็น
  1.1 ตำ�แหน่งตรงกับแนวเชื่อมต่อ ที่มีอยู่แล้วที่ผนัง
  1.2 จุดต่อของกระเบื้องกับวัสดุอื่น
  1.3 จุดต่อของวัสดุต่�งชนิดกัน
  1.4 ในพื้นที่กว้�ง ควรกำ�หนดจุดทุกๆ 7–10 เมตร ต�มแนวระดับ และแนวดิ่งต�มลำ�ดับ

 2.  สำ�หรับปูกระเบื้องบุผนังภ�ยนอกอ�ค�ร ตำ�แหน่งของแนวร่องขย�ยควรเป็น
  2.1 ตำ�แหน่งตรงแนวเชื่อมต่อที่มีอยู่แล้วที่ผนัง
  2.2 จุดต่อของกระเบื้องกับวัสดุอื่น
  2.3 จุดต่อของวัสดุต่�งชนิดกัน
  2.4 แต่ละชั้นของตึกต�มแนวระดับ และต�มแนวดิ่งที่ทุกระยะประม�ณ 3 เมตร ถึง 4.5 เมตร
  2.5 ต�มมุมตึก โดยอยู่ในระยะ 0.25 เมตร ถึง 1 เมตร จ�กมุมนั้น
     
 3.  สำ�หรับก�รปูพื้นทั้งภ�ยในและภ�ยนอกอ�ค�ร
  3.1 ตำ�แหน่งของแนวร่องขย�ยตรงกับแนวต่อของฐ�นและค�นรับ
  3.2 รอบพื้นที่ และรอบสิ่งติดตั้งบนพื้นนั้น เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ต่�งๆ เป็นต้น
  3.3 ในพื้นที่กว้�ง ในทุกระยะ 7–10 เมตร ต�มคว�มกว้�งและคว�มย�ว

3.4 กรณีพื้นที่รับก�รสัญจรม�กขอบของแนวร่องขย�ย (Movement Joints)อ�จต้องใช้เส้นโลหะ
ติดป้องกันไว้ด้วย
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(จ) ก�รเทคอนกรีตปรับระดับเพิ่ม

12-25 มม.

	 แบบเชื่อมสนิท (Monolithic Construction)
 เทคอนกรีตปรับระดับ มีคว�มหน� 12–25 มม.  ภ�ยใน 3 ชม. หลังจ�กเทคอนกรีต

50 มม. อยางนอย

 แบบไม่มีชั้นประสาน (Unbonded Construction)
 เทปูนปรับระดับอย่�งน้อย 50 มม. หรือ 65 มม.  ในกรณีที่มีท่อน้ำ�  ท่อร้อยส�ยไฟ  หรือท่อนำ�
คว�มร้อนอยู่ด้วย
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40 มม. อยางนอย

 แบบแยกส่วนหรือแบบมีชั้นประสาน (Separated or Bonded Construction)
 โดยใช้น้ำ�ย�เพิ่มก�รยึดเก�ะผสมกับซีเมนต์ ในอัตร�ส่วน 1 : 2 เททับผิวคอนกรีตพื้นล่�ง แล้วเทปูน  
ปรบัระดบัหน�อย่�งนอ้ย 40 มม. ทบัในขณะทีค่อนกรตียงัเปยีกอยู ่คอืประม�ณ 3 ชัว่โมง หลงัจ�กเทคอนกรตี

65 มม. อยางนอย

 แบบลอยตัว (Floating Construction)
 เทปูนปรับระดับหน�อย่�งน้อย 65 มม. หรือ75 มม.ในกรณีท่ีมีท่อน้ำ� ท่อร้อยส�ยไฟหรือท่อนำ�คว�มร้อน
อยู่ด้วย โดยเททับบนชั้นของวัสดุยืดหยุ่นที่ใช้กันคว�มร้อนหรือกันเสียง
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ปญหา
รายละเอียด

สาเหตุ การปองกัน

1. กระเบื้องที่ปูแตกตาง

จากที่เลือก

• เขาใจมาตรฐานตางกัน

• สั่งกระเบื้องผิดเกรด หรอื 

ผิดลอท

• มาตรฐาน มอก. อนโุลมมี

ตําหนิไมเกิน 8% และ

มาตรฐานสากล อนุโลมมี

ตําหนิไมเกิน 5%

• ตรวจสอบกระเบื้องกอนการ

ปู

• การซือ้ขายตองสือ่สารให

เขาใจตรงกัน

2. ระดับผิวหนาของ

กระเบื้องไมสม่าํเสมอ

กัน

• ชางปูไมไดมาตรฐาน

• การปูแบบเปยกทําให

กระเบื้องปรับระดับได

ขณะที่ปนูซีเมนตกาํลังเซ็ท

ตัว

• คุณภาพกระเบือ้งตํ่ากวา

มาตรฐาน

• ปรบัระดับพืน้ใหเรียบรอย

กอนปู แลวควรใชกาว

ซีเมนต

• คัดกระเบื้องที่ไมได

มาตรฐานออก

3. ผิวหนากระเบือ้ง

เสียหายกอนการสง

งาน

• ชางไมระมัดระวัง

• พื้นผิวสกปรกและการ

สัญจรไปมาโดยไมมีแผน

วัสดุคลุมพืน้ที่งานปู

กระเบื้อง

• ทําความสะอาดผิวหนา

กระเบื้องแลวคลุมดวย

แผนกระดาษ ผา พลาสติก

หรอืแผนไม

4. แตก กะเทาะ หลุด

รอน บนกระเบื้องแผน

ใดแผนหนึ่ง

• ปูแบบเปยกหรือแบบ

ซาลาเปา ทาํใหพืน้

ดานหลังแผนยึดเกาะไม

เต็มเนื้อปูน

• ปูกระเบือ้งใหเต็มดานหลัง 

100% โดยใชการปูแบบกาว

ซีเมนตดวยแกรงหวี
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สัญจรไปมาโดยไมมีแผน
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กระเบื้องแลวคลุมดวย

แผนกระดาษ ผา พลาสติก

หรอืแผนไม

4. แตก กะเทาะ หลุด

รอน บนกระเบื้องแผน

ใดแผนหนึ่ง

• ปูแบบเปยกหรือแบบ

ซาลาเปา ทาํใหพืน้

ดานหลังแผนยึดเกาะไม

เต็มเนื้อปูน

• ปูกระเบือ้งใหเต็มดานหลัง 

100% โดยใชการปูแบบกาว

ซีเมนตดวยแกรงหวี

ปญหา
รายละเอียด

สาเหตุ การปองกัน

1. กระเบื้องที่ปูแตกตาง

จากที่เลือก

• เขาใจมาตรฐานตางกัน

• สั่งกระเบื้องผิดเกรด หรอื 

ผิดลอท

• มาตรฐาน มอก. อนโุลมมี

ตําหนิไมเกิน 8% และ

มาตรฐานสากล อนุโลมมี

ตําหนิไมเกิน 5%

• ตรวจสอบกระเบื้องกอนการ

ปู

• การซือ้ขายตองสือ่สารให

เขาใจตรงกัน

2. ระดับผิวหนาของ

กระเบื้องไมสม่าํเสมอ

กัน

• ชางปูไมไดมาตรฐาน

• การปูแบบเปยกทําให

กระเบื้องปรับระดับได

ขณะที่ปนูซีเมนตกาํลังเซ็ท

ตัว

• คุณภาพกระเบือ้งตํ่ากวา

มาตรฐาน

• ปรบัระดับพืน้ใหเรียบรอย

กอนปู แลวควรใชกาว

ซีเมนต

• คัดกระเบื้องที่ไมได
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ปญหา
รายละเอียด

สาเหตุ การปองกัน

5. การสึกกรอนดวย

สารเคมีเปนรอยดาง

บนกระเบื้อง

• คุณภาพกระเบือ้งตํ่า

• ทําความสะอาดไมถูกวิธี

• สารเคมทีี่ใชเขมขนเกินไป 

หรอืกัดกรอนสูง

• คัดเลือกกระเบื้องทีม่ี

คุณสมบัติทนสารเคมีตาม

มาตรฐาน

• เจือจางน้ํายาทําความ

สะอาดดวยน้ําเปลา หรอื

เปลี่ยนน้าํยาทาํความสะอาด

ที่เหมาะสม

6. ยาแนวสีแตกตางกัน

หรอืหลุดรอน

• ใชยาแนวประเภทซีเมนต

เทายาแนว

• ยาแนวคุณภาพตํ่าไมทน

ตอสารเคมี

• ชางปูกระเบื้องยาแนวไม

เรียบรอย

• ใชสารเคมีชนิดรนุแรงทํา

ความสะอาด

• ใชแมสีผสมกับปูนขาวทํา

ใหความสม่ําเสมอของสี

ควบคุมยากหรอืผสมสยีา

แนวหลายครัง้

• ผสมยาแนวกบัน้ําเขากนัไม

ดีพอแลวรบีนําไปใช หรอื

ยาแนวถูกผสมไวนาน

เกินไป

• ใชยาแนวสาํเร็จรูปจาก

โรงงานผูผลิตและคัดเลือก

ยาแนวที่มีคุณภาพดี

• ผสมยาแนวครั้งเดียวให

พอเพียงกับพื้นทีปู่ แลวทาํ

การแบงผสมน้ําใชตามสวน

พื้นทีท่ี่จะยาแนวแตละครั้ง

• เลือกน้าํยาทําความสะอาดที่

มีคุณภาพและไมเปนกรด 

ซึ่งทาํลายรองยาแนวได

7. การเกิดเช้ือราและ

คราบเกลอื

• พื้นที่ใชงานมีความช้ืนสูง 

น้ําขังตลอดเวลา

• เตรียมพื้นที่กอนการปู

กระเบื้องไมดีพอ

• ยาแนวไมมีคุณภาพและซมึ

น้ําสงูเกินไป

• ใชปูนซีเมนตเทาปู

กระเบื้องและยารองแนว

• เตรียมพื้นที่กอนการปู

กระเบื้องและทิ้งพืน้ทีท่ี่จะปู

กระเบื้องใหความช้ืนระเหย

ออกหมด

• ปูโดยใชกาวซีเมนตที่มี

คุณภาพ

• ใชยาแนวชนิดปองกนัการ

เกิดคราบสกปรก

ปญหา
รายละเอียด

สาเหตุ การปองกัน
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ปญหา
รายละเอียด

สาเหตุ การปองกัน

11. การราวของ

กระเบื้องเปนแนวยาว

ตอกัน

• เกิดจากการยืดและหดตัว

ของพื้นอาคารมากเกินไป

• ไมไดจัดทาํแนวรองขยาย

• ใชปูนซีเมนตเทาปู

กระเบื้อง

• ไมไดทิ้งพืน้ปรับระดับแหง

สนิทกอนทาํการปู

• ปูกระเบือ้งทับแนวคาน 

หรอืรอยตอของพื้นที่มกีาร

ขยายตัว

• จัดวางแนวกระเบือ้งโดย

คํานึงถึงแนวโครงสราง เชน

คานหรือเสา

• ใชกาวซีเมนตทีม่ีความ

ยืดหยุนสูง

• กําหนดใหมีแนวรองขยาย

12. กระเบื้องหลุดรอน

เปนจุดๆ

• ช้ันปูนฉาบไมแขง็แรง

• ใชวัสดุปูกระเบือ้งไมมี

คุณภาพ

• แผนหลังกระเบื้องสกปรก

กอนการปู

• กระเบื้องไมเกาะช้ันปูน

เพราะกระเบื้องแชน้าํไมดี

พอ

• กาวซีเมนตแหงกอนทาํการ

ปู

• ใหความช้ืนผนังปูนซีเมนต

ไมดีพอ

• กําหนดวิธีการทํางานให

เหมาะสมสําหรบัแตละพื้นที่

ใชสอย โดยเฉพาะผนัง

ภายนอกอาคารและปูให

ถูกตองตามวิธีการที่ดี

• ในพื้นทีท่ี่พิเศษบางจุด เชน

ภายนอกอาคาร หรือพืน้ที่

สัมผัสน้ําตลอดเวลา จาํเปน

ที่จะตองเลอืกใชกาวซีเมนต

ชนิดพิเศษที่เหมาะสม

13. กระเบื้องเกิดคราบ

ติดสิ่งสกปรกทาํความ

สะอาดยาก

• เลือกใชกระเบื้องผิวดาน 

หรอื มีลกัษณะรองนนูเก็บ

สิ่งสกปรกไดงาย

• ผิวกระเบือ้งเสยีหายจาก

การขัดถู หรือเคลือบ

สารเคมี

• คราบปูนจากการยาแนว 

เช็ดออกไมหมด

• เลือกใชผิวเคลอืบให

เหมาะสมกับพืน้ที่

• ในการยาแนว ใหทําการเช็ด

คราบปูนใหเรยีบรอยภายใน

วันที่ปู ไมทิ้งขามวัน

ปญหา
รายละเอียด

สาเหตุ การปองกัน

11. การราวของ

กระเบื้องเปนแนวยาว

ตอกัน

• เกิดจากการยืดและหดตัว

ของพื้นอาคารมากเกินไป

• ไมไดจัดทาํแนวรองขยาย

• ใชปูนซีเมนตเทาปู

กระเบื้อง

• ไมไดทิ้งพืน้ปรับระดับแหง

สนิทกอนทาํการปู

• ปูกระเบือ้งทับแนวคาน 

หรอืรอยตอของพื้นที่มกีาร

ขยายตัว

• จัดวางแนวกระเบือ้งโดย

คํานึงถึงแนวโครงสราง เชน

คานหรือเสา

• ใชกาวซีเมนตทีม่ีความ

ยืดหยุนสูง

• กําหนดใหมีแนวรองขยาย

12. กระเบื้องหลุดรอน
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รายละเอียด

สาเหตุ การปองกัน

8. รูเข็มบนผิวหนา

เคลือบหรอืผิวเคลอืบ

สึกกรอนเร็วกวาปกติ

• คุณภาพของกระเบือ้ง ซึง่

สังเกตไดกอนปู

• ภายในเคลอืบมีฟอง 

อากาศอยู เมือ่ใชงานไป

นานๆ จะสึกกรอนปรากฏ

รูบนผิวหนา

• ใชกระเบื้องผิดประเภท 

เชนนํากระเบื้องบุผนังมาปู

พื้นแทน หรอืใชกระเบือ้ง

ผิวมันวาวในพื้นทีส่ญัจร

มาก

• เลือกชนิดคุณภาพใหถูกตอง

• เลือกกระเบื้องใหเหมาะสม

กับการใชงาน

9. รานตัวและแตกราว

หรอืหลุดรอน

• รานตัวเนือ่งจากใช

กระเบื้องผิดประเภท  

(กระเบื้องบผุนังภายในไป

ปูภายนอกอาคาร)

• คุณภาพของกระเบือ้งไมได

มาตรฐาน เมื่อกระเบือ้ง

ไดรับความรอน-เย็น

• พื้นหรือผนังโครงสรางยืด

ตัวขยายตัวมาก

• การปูกระเบื้องไมถกูวิธี

• ปูกระเบือ้งใหถูกวิธี

• คัดเลือกกระเบื้องให

เหมาะสมกับการใชงาน

• ทําแนวรองขยายสําหรบั

พื้นทีบ่ริเวณกวาง ตรง

รอยตอของพืน้กับผนัง ตรง

รอยตอของวัสดุตางประเภท

กัน ตรงรอยตอของพืน้

คอนกรีต และแผนพืน้สาํเร็จ

10. กระเบื้องเปลีย่นสีใน

ช้ันเนื้อกระเบื้อง

• ใชกระเบื้องที่มอีัตราการ

ดูดซึมน้ําสูง

• ทอน้าํใตพื้นแตก

• ความช้ืนใตพื้นปซูึมขึน้มา

• เลือกใชกระเบื้องที่มีคุณภาพ

อัตราการดูดซึมน้ําตํ่า และ

เตรียมพื้นผิวกอนปูกระเบื้อง

ใหดี

• กรณีพืน้โครงสรางทีม่ีทอน้ํา

อยูใต ควรเลอืกใช

ปูนซีเมนตทีม่ีคุณภาพและ

ควรควบคุมสวนผสมให

ถูกตอง
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ปัญหาน้ำาเหนียว
  
 ลักษณะของปัญหา
 เกิดส�รละล�ยใสสีน้ำ�ต�ลอมเหลือง  ค่อนข้�งเหนียวผุดขึ้นต�มรอยย�แนว  หรือบริเวณที่มีรูพรุนบน
ผิวหน้�กระเบื้อง  ถ้�ปล่อยทิ้งไว้จะเป็นคร�บสีดำ�ขัดออกย�ก  จ�กก�รวิเคร�ะห์ท�งเคมีโดยใช้ X – ray fluo-
rescence พบว่�ส�รละล�ยดังกล่�วประกอบด้วย โปรตัสเซี่ยมออกไซด์ และซิลิกอนออกไซด์ เป็นส่วนใหญ่   
มีแคลเซี่ยมออกไซด์ปนอยู่บ้�ง

 สาเหตุที่ทำาให้เกิดปัญหา
  • ก�รมีน้ำ�ขังอยู่ในชั้นคอนกรีตใต้แผ่นกระเบื้อง
  • ปฏิกิริย�ก�รเซ็ทตัวชั้นซีเมนต์เป็นไปโดยไม่สมบูรณ์

• สดัสว่นก�รผสมซเีมนตแ์ละทร�ยที่ใชป้กูระเบือ้งไมเ่หม�ะสมหรอืย�แนวระหว�่งแผน่ กระเบือ้ง
ไม่มีคุณภ�พ เช่นอ�จใช้ซีเมนต์ม�กเกินไป

• ขั้นตอนก�รปูกระเบื้องไม่ถูกต้อง เช่น ก�รย�แนวเร็วเกินไป ขณะที่พื้นใต้แผ่นกระเบื้องยัง   
ไม่แห้งสนิทดี คว�มชื้นในชั้นคอนกรีตที่ ใช้ซีเมนต์เท�ในก�รปู ซึ่งในซีเมนต์ประเภทนี้มีส�รที่   
ก่อให้เกิด อัลค�ไลน์ สูงกว่�ก�รใช้ซีเมนต์ข�วปูนปอร์ตแลนด์หรือก�วซีเมนต์
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ปฏิกิริยาการเกิดปัญหา
 
 น้ำ�เป็นตัวก�รสำ�คัญ ซ่ึงจะละล�ยเอ�ส�รโปรตัสเซี่ยมและแคลเซียมที่มีอยู่ในซีเมนต์ออกม�ด้วย เมื่อทำ�
ปฏิกิริย�กับซิลิก�ในทร�ยแล้ว ก็จะทำ�ให้เกิดส�รละล�ยซิลิเกท ที่มีคว�มเป็นด่�งสูงม�ก มีลักษณะเหนียวใส เมื่อ
ได้รับแสงแดด และคว�มร้อนก็จะแปรสภ�พเป็นคร�บแข็งสีดำ�

 การป้องกันปัญหา
 ส�ม�รถทำ�ได้โดยวิธีก�รปูกระเบื้องอย่�งถูกต้อง คือ
1.  ก�รเตรียมพื้นที่สำ�หรับก�รปูกระเบื้อง ต้องมีขั้นตอนก�รกันคว�มชื้น คือใช้แผ่นวัสดุกันซึมระหว่�งพื้น   

ชัน้ล�่งกบัชัน้คอนกรตี สำ�หรบัก�รปกูระเบือ้ง และกรณีทีเ่ปน็พืน้คอนกรตีเตรยีมใหมต่อ้งทิง้ไว้อย่�งนอ้ย    
4 สัปด�ห์

2.   ชั้นคอนกรีตปรับระดับควรประกอบด้วยอัตร�ซีเมนต์และทร�ย ในอัตร�ส่วน 1 : 3  หรือ 1 : 4  และพื้น
นี้ควรทิ้งไว้ไม่ให้ถูกน้ำ�อย่�งน้อย 2 สัปด�ห์

3.   ใช้ก�วซีเมนต์ ในก�รปูกระเบื้อง

4.  ก�รย�แนวควรทำ�หลงัจ�กกระเบือ้งตดิกบัชัน้ซเีมนตเ์รยีบรอ้ยแลว้  โดยทิง้ระยะอย�่งนอ้ย 3–5 วนั หลัง   
จ�กก�รปูกระเบ้ืองเพ่ือให้แน่ใจว่�พ้ืนใต้กระเบ้ืองแห้งสนิท ถ้�เป็นไปได้ควรใช้วัสดุย�แนวท่ีมีคุณภ�พด ีมอีตัร�
ก�รดูดซึมน้ำ�ต่ำ� (กรณีปูด้วยก�วซีเมนต์ส�ม�รถย�แนวได้ภ�ยหลัง 24 ชม.)
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การดูแลและการบำารุงรักษากระเบื้อง

 กระเบื้องเซร�มิคทุกชนิดมีคว�มทนท�นต่อก�รกัดกร่อนของกรดและด่�งภ�ยในขอบเขตที่กำ�หนด แต่
ปูนซีเมนต์ที่ใช้เป็นตัวยึดกระเบื้องและย�แนวอ�จไม่มีคว�มทนท�นต่อก�รกัดกร่อนของกรด ซึ่งน้ำ�ย�ทำ�คว�ม
สะอ�ดทีม่จีำ�หน�่ยทัว่ไปส่วนม�กมกัจะเป็นส�รละล�ยทีม่สีภ�พเปน็กรด ดงันัน้จงึตอ้งเจอืจ�งน้ำ�ย�ทำ�คว�มสะอ�ด
ด้วยน้ำ�ก่อนทำ�คว�มสะอ�ด
 สำ�หรับก�รทำ�คว�มสะอ�ดประจำ�วันอ�จเช็ดถูด้วยผ้�ชุบน้ำ�หม�ดๆ ก็เพียงพอแล้ว ส�ม�รถใช้น้ำ�ย�
ทำ�คว�มสะอ�ดทุกประเภทในกรณีที่พื้นนั้นสกปรกม�ก หรือทำ�คว�มสะอ�ดเฉพ�ะจุดที่สกปรก

     ข้อแนะนำาในการทำาความสะอาดคราบสกปรกต่างๆ

คราบสกปรก สารท่ีใชทําความสะอาด

คราบหินปูน หรือซีเมนต

คราบสนิมโลหะ

คราบหมึก

คราบเบียร เหลา ไวน ไอศครีม

น้ํายาทําความสะอาดชนิดที่มีกรด

เกลือ (HCl) ผสมหรือน้ําสมสายชู 

เชน น้ํายาวิกซอล ฯลฯ

คราบไขมันพืชหรือสัตว

คราบกาแฟ บุหร่ี

คราบเบียร เหลา ไวน ไอศครีม

น้ํายาทําความสะอาดที่มีสภาพ

เปนดาง เชน โซดาไฟ หรือ 

โซเดียมไฮดรอกไซค (NaOH), 

น้ํายาเปด ฯลฯ

คราบน้ํามันจากเคร่ืองจักร

คราบหมึก, ยาง , สี

คราบบุหร่ี

ใชสารทําละลาย เชน น้ํามันสน 

ทินเนอร แอลกอฮอล อะซิโตน 

ฯลฯ

9
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ในปัจจุบันส�รเคมีที่ใช้ทำ�คว�มสะอ�ดและใช้ดูแลรักษ�พื้นผิวมีหล�กหล�ยชนิดและประเภท อีกทั้งมีส�รเคมีที่ใช้
เคลือบพื้นผิวด้วยหล�กหล�ยวัตถุประสงค์ เช่น ทำ�คว�มสะอ�ดง่�ย กันลื่น เป็นต้น
 ผู้ใช้ส�ม�รถเลอืกใช้ไดต้�มคว�มตอ้งก�ร  เพยีงแตม่ขีอ้ควรระวงัในก�รเลอืกใช้ใหถ้กูวตัถปุระสงคแ์ละ
ตรงกับประเภทของพื้นผิว และปฏิบัติต�มข้อแนะนำ�ของส�รเคมีนั้นๆ

 ดังตัวอย่�งท่ีส�ม�รถค้นห�ข้อมูลส�รเคมีท่ีใช้ดูแลรักษ�และทำ�คว�มสะอ�ดพ้ืนผิวได้โดยท่ัวๆ ไป (ดังรูป)

  Terra-Cotta 

    Sealer 

น้ํายาเคลอืบหนิกาบ(Seal & Finish Low Sheen)  
 

น้ํายาเคลอืบหนิ คณุภาพสงู (Pro Solv 10)  
 

น้ํายาเคลอืบหนิ Penetrating Sealer  
 

น้ํายาเคลอืบกระเบือ้งดนิเผา(Saltillo Seal & Finish)  
 

น้ํายาเคลอืบ(Econoseal)  
 

น้ํายาเคลอืบคอนกรตี(Concrete Sealer)  
  

  

    Cleaner 

น้ํายาทําความสะอาดหนิชนดิเข มข น(Stone Deep Clean)  
 

น้ํายาทําความสะอาดหนิ(CONCENTRATED STONE & TILE CLEANER) )  
 

น้ํายาทําความสะอาดสตูรเข มข น (ดาง)Heavy Duty Tile & Grout Cleaner  
 

น้ํายาทําความสะอาดกระเบือ้งสตูรเข มข น(Concentrated Tile Cleaner)  
  

  

    Surface 
Maintenances 

น้ํายาเคลอืบเงา(Floor Shine & Hardener)  
 

น้ํายาเคลอืบเงา(Sealer & Finish)  
 

น้ํายาสเปรยบัฟ(Spray Buff)  
  

  

    Problem Solving 
ผงดดูซบัน้ํามัน(Stone Poultice)  

 

น้ํายาขจัดคราบขีเ้กลอื/Efflorescence-Remover  
  

 

  Porcelain Tiles 

    Sealer น้ํายาเคลอืบหนิ คณุภาพสงู (Pro Solv 10)  
  

  

    Cleaner 

น้ํายาทําความสะอาดและฆาเชือ้(Antibacterial Cleaner)  
 

น้ํายาทําความสะอาดกระเบือ้ง(Shower Tile Plus)  
 

น้ํายาทําความสะอาดเอนกประสงค(1 & 2 DeepCleaner)  
 

สเปรยทําความสะอาดกระเบือ้ง(Tile Plus More Cleaner)  
  

  
    Surface 
Maintenances 

น้ํายาเคลอืบเงา(Sealer & Finish)  
 

น้ํายาสเปรยบัฟ(Spray Buff)  
  

  

    Problem Solving 

น้ํายาล างคราบยาแนว/Grout Haze Clean-up  
 

ผงดดูซบัน้ํามัน(Stone Poultice)  
 

น้ํายาลอกส ีและ ซลีเลอร(Sealer & Adhesive Remover)  
 

น้ํายาลอกแวกซ(Stripper)  
  

      Daily Mopping น้ํายาทําความสะอาดกระเบือ้งสตูรเข มข น(Concentrated Tile Cleaner)  
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รายละเอียดทางเทคนิคของกระเบื้อง
1. ประเภทของกระเบื้อง (ตามมาตรฐานสากล)

 ต�มม�ตรฐ�นส�กล (ISO 13006) ได้แบ่งกระเบ้ืองเซร�มิค ต�มปริม�ณก�รดูดซึมน้ำ� และลักษณะของก�รข้ึนรูป

การแบงประเภทของกระเบื้องเซรามิค

Shaping 
method

( การขึ้นรูป )

Group I

E < 3%

Group IIa

3%<E<6%

Group IIb

6%<E<10%

Group III

E > 10%

A
Extruded
( การรีด )

Group AI
(Annex A)

Group AIIa

(Annex B)

Group BIIa

(Annex C)

Group AIIb

(Annex D)

Group AIIb

(Annex E)

Group AIII
(Annex F)

B
Dry pressing
( การอัดขึ้นรูป )

Group BIa

E<0.5%
(Annex G)

Group BIb

0.5%<E<3%
(Annex H)

Group BIIa

(Annex J)
Group BIIb

(Annex K)

Group BIII
(Annex L)

Shaping 
method

( การขึ้นรูป )

Group I

E < 3%

Group IIa

3%<E<6%

Group IIb

6%<E<10%

Group III

E > 10%

A
Extruded
( การรีด )

Group AI
(Annex A)

Group AIIa

(Annex B)

Group BIIa

(Annex C)

Group AIIb

(Annex D)

Group AIIb

(Annex E)

Group AIII
(Annex F)

B
Dry pressing
( การอัดขึ้นรูป )

Group BIa

E<0.5%
(Annex G)

Group BIb

0.5%<E<3%
(Annex H)

Group BIIa

(Annex J)
Group BIIb

(Annex K)

Group BIII
(Annex L)

Floor Tile
20x20
30x30
40x40

WOOD (rectify)

Wall Tile
20x25
25x40

การดูดซึมน้ํา

2. กระเบื้องของ บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน)
 ทำ�ก�รผลติกระเบือ้งเซร�มคิเคลอืบปพูืน้และบผุนงัในเครือ่งหม�ยก�รค�้ คมัพ�น� (CAMPANA) และ ค�ซ� 
(CASA)

กระเบื้องเคลือบปูพื้นและบุผนัง

   20 x 20 cm
   
   30 x 30 cm
   
   40 x 40 cm

Marble/Graphic/Rustic  

Marble/Graphic/Structure 

Wood

  9.6 x 58.5 cm
19.5 x 58.5 cm
39.5 x 58.5 cm
  9.6 x 78.5 cm
19.5 x 78.5 cm
39.5 x 78.5 cm

Floor

Wall

20 x 25 cm
25 x 40 cm

10



31

กระเบื้องบุผนัง ขนาด 200x250 มม.

คุณลักษณะ วิธีทดสอบ มาตรฐาน ISO 13006 กระเบื้อง TGCI 200x250x7.2 มม.

การจัดกลุมของกระเบื้อง ISO 13006 กลุม BIII กลุม BIII

ขนาดและคุณภาพผิวหนา

   ความยาวและความกวาง ISO 10545-2 + 0.3% + 0.3%
(แตละแผน ในแตละกลอง)

   ความหนา ISO 10545-2 + 10.0% + 5.0%

   ความตรงของขอบ ISO 10545-2 + 0.3% + 0.3%

   ความไดฉาก ISO 10545-2 + 0.5% + 0.3%

   ความไดระนาบของผิวหนา

o การโกงตัวบริเวณกึ่งกลาง ISO 10545-2 - 0.3%  /  + 0.5% - 0.2%  /  + 0.3%

o การโกงตัวบริเวณขอบ ISO 10545-2 - 0.3%  /  + 0.5% - 0.2%  /  + 0.3%

o ความบิดเบี้ยว ISO 10545-2 + 0.5% + 0.3%

   คุณภาพของผิวหนา ISO 10545-2 ไมนอยกวารอยละ 95 ของจํานวน 95% ไมพบตําหนิ

กระเบื้องที่ใชในการทดสอบตอง

ปราศจากตําหนิที่มองเห็นไดชัด

การดูดซึมน้ํา ISO 10545-3 คาเฉลี่ย > 10%. กรณีที่คาเฉลี่ย 10% < E < 20%

เกิน 20% จะตองระบุโดยผูผลิต

(แตละแผนไมเกินคารอยละ 9)

ความแข็งแรงตอแรงกดหัก ISO 10545-4 ไมนอยกวา 200 นิวตัน ไมนอยกวา 200 นิวตัน

ความทนทานตอการแตกหัก ISO 10545-4 ไมนอยกวา 12 นิวตันตอ ตร.มม. ไมนอยกวา 15 นิวตันตอ ตร.มม.

ความทนทานตอการรานตัว ISO 10545-11 ตองไมรานตัว ไมพบการรานตัว

ความทนทานตอการเกิดคราบ ISO 10545-14 ไมนอยกวาระดับ 3 ระดับ 3-5

ความทนทานตอสารเคมี

o ความเขมขนต่ํา ISO 10545-13 ผูผลิตเปนผูกําหนดระดับ GLB

o ความเขมขนสูง ISO 10545-13 คุณลักษณะที่อาจเพิ่มเติมได GHB

o น้ํายาทําความสะอาดบานและ ISO 10545-13 ไมนอยกวาระดับ GB GB

สารละลายเกลือในสระวายน้ํา

กระเบื้องบุผนังชนิดเคลือบของคัมพานา (CAMPANA) ผลิตตามมาตรฐานสากล ISO13006 (ภาคผนวก L)

Revision 03 : date 22-01-10

Copyright  2009 by Thai-German Ceramic Industry Public Company Limited

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท า ง เ ท ค นิ ค ข อ ง ก ร ะ เ บื้ อ ง บุ ผ นั ง

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)บริษัท ไทย-เยอรมัน เซร�มิค อินดัสทร่ีจำ�กัด (มห�ชน)
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กระเบื้องบุผนัง ขนาด 250x400 มม.

คุณลักษณะ วิธีทดสอบ มาตรฐาน ISO 13006 กระเบื้อง TGCI 250x400x9.0 มม.

การจัดกลุมของกระเบื้อง ISO 13006 กลุม BIII กลุม BIII

ขนาดและคุณภาพผิวหนา

   ความยาวและความกวาง ISO 10545-2 + 0.3% + 0.3%
(แตละแผน ในแตละกลอง)

   ความหนา ISO 10545-2 + 10.0% + 5.0%

   ความตรงของขอบ ISO 10545-2 + 0.3% + 0.3%

   ความไดฉาก ISO 10545-2 + 0.5% + 0.3%

   ความไดระนาบของผิวหนา

o การโกงตัวบริเวณกึ่งกลาง ISO 10545-2 - 0.3%  /  + 0.5% - 0.2%  /  + 0.3%

o การโกงตัวบริเวณขอบ ISO 10545-2 - 0.3%  /  + 0.5% - 0.2%  /  + 0.3%

o ความบิดเบี้ยว ISO 10545-2 + 0.5% + 0.2%

   คุณภาพของผิวหนา ISO 10545-2 ไมนอยกวารอยละ 95 ของจํานวน 95% ไมพบตําหนิ

กระเบื้องที่ใชในการทดสอบตอง

ปราศจากตําหนิที่มองเห็นไดชัด

การดูดซึมน้ํา ISO 10545-3 คาเฉลี่ย > 10%. กรณีที่คาเฉลี่ย 10% < E < 20%

เกิน 20% จะตองระบุโดยผูผลิต

(แตละแผนไมเกินคารอยละ 9)

ความแข็งแรงตอแรงกดหัก ISO 10545-4 ไมนอยกวา 600 นิวตัน ไมนอยกวา 600 นิวตัน

ความทนทานตอการแตกหัก ISO 10545-4 ไมนอยกวา 15 นิวตันตอ ตร.มม. ไมนอยกวา 18 นิวตันตอ ตร.มม.

ความทนทานตอการรานตัว ISO 10545-11 ตองไมรานตัว ไมพบการรานตัว

ความทนทานตอการเกิดคราบ ISO 10545-14 ไมนอยกวาระดับ 3 ระดับ 3-5

ความทนทานตอสารเคมี

o ความเขมขนต่ํา ISO 10545-13 ผูผลิตเปนผูกําหนดระดับ GLB

o ความเขมขนสูง ISO 10545-13 คุณลักษณะที่อาจเพิ่มเติมได GHB

o น้ํายาทําความสะอาดบานและ ISO 10545-13 ไมนอยกวาระดับ GB GB

สารละลายเกลือในสระวายน้ํา

กระเบื้องบุผนังชนิดเคลือบของคัมพานา (CAMPANA) ผลิตตามมาตรฐานสากล ISO13006 (ภาคผนวก L)

Revision 03 : date 22-01-10

Copyright  2009 by Thai-German Ceramic Industry Public Company Limited

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท า ง เ ท ค นิ ค ข อ ง ก ร ะ เ บื้ อ ง บุ ผ นั ง

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซร�มิค อินดัสทร่ีจำ�กัด (มห�ชน)
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กระเบื้องปูพื้น ขนาด 197x197 มม.

คุณลักษณะ วิธีทดสอบ มาตรฐาน ISO 13006 กระเบื้อง TGCI 197.5x197.5x6.8 มม.

การจัดกลุมของกระเบื้อง ISO 13006 กลุม BIIa กลุม BIIa

ขนาดและคุณภาพผิวหนา

   ความยาวและความกวาง ISO 10545-2 + 0.6% + 0.4%
(แตละแผน ในแตละกลอง)

   ความหนา ISO 10545-2 + 5.0% + 4.4%

   ความตรงของขอบ ISO 10545-2 + 0.5% + 0.4%

   ความไดฉาก ISO 10545-2 + 0.6% + 0.4%

   ความไดระนาบของผิวหนา

o การโกงตัวบริเวณกึ่งกลาง ISO 10545-2 + 0.5% + 0.3%

o การโกงตัวบริเวณขอบ ISO 10545-2 + 0.5% + 0.4%

o ความบิดเบี้ยว ISO 10545-2 + 0.5% + 0.2%

   คุณภาพของผิวหนา ISO 10545-2 ไมนอยกวารอยละ 95 ของจํานวน 95% ไมพบตําหนิ

กระเบื้องที่ใชในการทดสอบตอง

ปราศจากตําหนิที่มองเห็นไดชัด

การดูดซึมน้ํา ISO 10545-3 3% < E < 6% 3% < E < 6%

(แตละแผนไมเกินคารอยละ 6.5) (แตละแผนไมเกินคารอยละ 6.5)

ความแข็งแรงตอแรงกดหัก ISO 10545-4 ไมนอยกวา 600 นิวตัน ไมนอยกวา 600 นิวตัน

ความทนทานตอการแตกหัก ISO 10545-4 ไมนอยกวา 22 นิวตันตอ ตร.มม. ไมนอยกวา 25 นิวตันตอ ตร.มม.

(แตละแผนไมต่ํากวา 20 นิวตันตอ ตร.มม.) (แตละแผนไมต่ํากวา 22 นิวตันตอ ตร.มม.)

ความทนทานตอการขัดสี ISO 10545-7 รายงานระดับของการขัดสี PEI ระดับ 2 - 4

ความทนทานตอการรานตัว ISO 10545-11 ตองไมรานตัว ไมพบการรานตัว

สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ISO 10545-17 ผูผลิตเปนผูกําหนดคา ขึ้นกับชนิดของสินคา

และวิธีการทดสอบ

ความทนทานตอการเกิดคราบ ISO 10545-14 ไมนอยกวาระดับ 3 ระดับ 3-5

ความทนทานตอสารเคมี

o ความเขมขนต่ํา ISO 10545-13 ผูผลิตเปนผูกําหนดระดับ GLB

o ความเขมขนสูง ISO 10545-13 คุณลักษณะที่อาจเพิ่มเติมได GHB

o น้ํายาทําความสะอาดบานและ ISO 10545-13 ไมนอยกวาระดับ GB GB

สารละลายเกลือในสระวายน้ํา

กระเบื้องปูพื้นชนิดเคลือบของคัมพานา (CAMPANA) ผลิตตามมาตรฐานสากล ISO13006 (ภาคผนวก J)

Revision 03 : date 22-01-10

Copyright  2009 by Thai-German Ceramic Industry Public Company Limited

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท า ง เ ท ค นิ ค ข อ ง ก ร ะ เ บื้ อ ง ปู พื้ น

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซร�มิค อินดัสทร่ีจำ�กัด (มห�ชน)
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กระเบื้องปูพื้น ขนาด 300x300 มม.

คุณลักษณะ วิธีทดสอบ มาตรฐาน ISO 13006 กระเบื้อง TGCI 300x300x7.0 มม.

การจัดกลุมของกระเบื้อง ISO 13006 กลุม BIIa กลุม BIIa

ขนาดและคุณภาพผิวหนา

   ความยาวและความกวาง ISO 10545-2 + 0.6% + 0.4%
(แตละแผน ในแตละกลอง)

   ความหนา ISO 10545-2 + 5.0% + 4.4%

   ความตรงของขอบ ISO 10545-2 + 0.5% + 0.4%

   ความไดฉาก ISO 10545-2 + 0.6% + 0.4%

   ความไดระนาบของผิวหนา

o การโกงตัวบริเวณกึ่งกลาง ISO 10545-2 + 0.5% + 0.3%

o การโกงตัวบริเวณขอบ ISO 10545-2 + 0.5% + 0.4%

o ความบิดเบี้ยว ISO 10545-2 + 0.5% + 0.2%

   คุณภาพของผิวหนา ISO 10545-2 ไมนอยกวารอยละ 95 ของจํานวน 95% ไมพบตําหนิ

กระเบื้องที่ใชในการทดสอบตอง

ปราศจากตําหนิที่มองเห็นไดชัด

การดูดซึมน้ํา ISO 10545-3 3% < E < 6% 3% < E < 6%

(แตละแผนไมเกินคารอยละ 6.5) (แตละแผนไมเกินคารอยละ 6.5)

ความแข็งแรงตอแรงกดหัก ISO 10545-4 ไมนอยกวา 600 นิวตัน ไมนอยกวา 600 นิวตัน

ความทนทานตอการแตกหัก ISO 10545-4 ไมนอยกวา 22 นิวตันตอ ตร.มม. ไมนอยกวา 25 นิวตันตอ ตร.มม.

(แตละแผนไมต่ํากวา 20 นิวตันตอ ตร.มม.) (แตละแผนไมต่ํากวา 22 นิวตันตอ ตร.มม.)

ความทนทานตอการขัดสี ISO 10545-7 รายงานระดับของการขัดสี PEI ระดับ 2 - 4

ความทนทานตอการรานตัว ISO 10545-11 ตองไมรานตัว ไมพบการรานตัว

สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ISO 10545-17 ผูผลิตเปนผูกําหนดคา ขึ้นกับชนิดของสินคา

และวิธีการทดสอบ

ความทนทานตอการเกิดคราบ ISO 10545-14 ไมนอยกวาระดับ 3 ระดับ 3-5

ความทนทานตอสารเคมี

o ความเขมขนต่ํา ISO 10545-13 ผูผลิตเปนผูกําหนดระดับ GLB

o ความเขมขนสูง ISO 10545-13 คุณลักษณะที่อาจเพิ่มเติมได GHB

o น้ํายาทําความสะอาดบานและ ISO 10545-13 ไมนอยกวาระดับ GB GB

สารละลายเกลือในสระวายน้ํา

กระเบื้องปูพื้นชนิดเคลือบของคัมพานา (CAMPANA) ผลิตตามมาตรฐานสากล ISO13006 (ภาคผนวก J)

Revision 03 : date 22-01-10

Copyright  2009 by Thai-German Ceramic Industry Public Company Limited

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท า ง เ ท ค นิ ค ข อ ง ก ร ะ เ บื้ อ ง ปู พื้ น

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซร�มิค อินดัสทร่ีจำ�กัด (มห�ชน)
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กระเบื้องปูพื้น ขนาด 400x400 มม.

คุณลักษณะ วิธีทดสอบ มาตรฐาน ISO 13006 กระเบื้อง TGCI 399.5x399.5x8.5 มม.

การจัดกลุมของกระเบื้อง ISO 13006 กลุม BIIa กลุม BIIa

ขนาดและคุณภาพผิวหนา

   ความยาวและความกวาง ISO 10545-2 + 0.6% + 0.4%
(แตละแผน ในแตละกลอง)

   ความหนา ISO 10545-2 + 5.0% + 4.4%

   ความตรงของขอบ ISO 10545-2 + 0.5% + 0.4%

   ความไดฉาก ISO 10545-2 + 0.6% + 0.4%

   ความไดระนาบของผิวหนา

o การโกงตัวบริเวณกึ่งกลาง ISO 10545-2 + 0.5% + 0.3%

o การโกงตัวบริเวณขอบ ISO 10545-2 + 0.5% + 0.3%

o ความบิดเบี้ยว ISO 10545-2 + 0.5% + 0.2%

   คุณภาพของผิวหนา ISO 10545-2 ไมนอยกวารอยละ 95 ของจํานวน 95% ไมพบตําหนิ

กระเบื้องที่ใชในการทดสอบตอง

ปราศจากตําหนิที่มองเห็นไดชัด

การดูดซึมน้ํา ISO 10545-3 3% < E < 6% 3% < E < 6%

(แตละแผนไมเกินคารอยละ 6.5) (แตละแผนไมเกินคารอยละ 6.5)

ความแข็งแรงตอแรงกดหัก ISO 10545-4 ไมนอยกวา 1000 นิวตัน ไมนอยกวา 1000 นิวตัน

ความทนทานตอการแตกหัก ISO 10545-4 ไมนอยกวา 22 นิวตันตอ ตร.มม. ไมนอยกวา 25 นิวตันตอ ตร.มม.

(แตละแผนไมต่ํากวา 20 นิวตันตอ ตร.มม.) (แตละแผนไมต่ํากวา 22 นิวตันตอ ตร.มม.)

ความทนทานตอการขัดสี ISO 10545-7 รายงานระดับของการขัดสี PEI ระดับ 2 - 4

ความทนทานตอการรานตัว ISO 10545-11 ตองไมรานตัว ไมพบการรานตัว

สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ISO 10545-17 ผูผลิตเปนผูกําหนดคา ขึ้นกับชนิดของสินคา

และวิธีการทดสอบ

ความทนทานตอการเกิดคราบ ISO 10545-14 ไมนอยกวาระดับ 3 ระดับ 3-5

ความทนทานตอสารเคมี

o ความเขมขนต่ํา ISO 10545-13 ผูผลิตเปนผูกําหนดระดับ GLB

o ความเขมขนสูง ISO 10545-13 คุณลักษณะที่อาจเพิ่มเติมได GHB

o น้ํายาทําความสะอาดบานและ ISO 10545-13 ไมนอยกวาระดับ GB GB

สารละลายเกลือในสระวายน้ํา

กระเบื้องปูพื้นชนิดเคลือบของคัมพานา (CAMPANA) ผลิตตามมาตรฐานสากล ISO13006 (ภาคผนวก J)

Revision 03 : date 22-01-10

Copyright  2009 by Thai-German Ceramic Industry Public Company Limited

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท า ง เ ท ค นิ ค ข อ ง ก ร ะ เ บื้ อ ง ปู พื้ น

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซร�มิค อินดัสทร่ีจำ�กัด (มห�ชน)
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คุณลักษณะ วิธีทดสอบ มาตรฐาน ISO 13006 กระเบื้อง TGCI 96x585x10.5 มม.

การจัดกลุมของกระเบื้อง ISO 13006 กลุม BIIa กลุม BIIa

ขนาดและคุณภาพผิวหนา

   ความยาวและความกวาง ISO 10545-2 + 0.6% ดานกวาง + 0.6% , ดานยาว + 0.1%
(แตละแผน ในแตละกลอง)

   ความหนา ISO 10545-2 + 5.0% + 4.8%

   ความตรงของขอบ ISO 10545-2 + 0.5% + 0.1%

   ความไดฉาก ISO 10545-2 + 0.6% + 0.52%

   ความไดระนาบของผิวหนา

o การโกงตัวบริเวณกึ่งกลาง ISO 10545-2 + 0.5% + 0.2%

o การโกงตัวบริเวณขอบ ISO 10545-2 + 0.5% + 0.2%

o ความบิดเบี้ยว ISO 10545-2 + 0.5% + 0.1%

   คุณภาพของผิวหนา ISO 10545-2 ไมนอยกวารอยละ 95 ของจํานวน 95% ไมพบตําหนิ

กระเบื้องที่ใชในการทดสอบตอง

ปราศจากตําหนิที่มองเห็นไดชัด

การดูดซึมน้ํา ISO 10545-3 3% < E < 6% 3% < E < 6%

(แตละแผนไมเกินคารอยละ 6.5) (แตละแผนไมเกินคารอยละ 6.5)

ความแข็งแรงตอแรงกดหัก ISO 10545-4 ไมนอยกวา 1000 นิวตัน ไมนอยกวา 1000 นิวตัน

ความทนทานตอการแตกหัก ISO 10545-4 ไมนอยกวา 22 นิวตันตอ ตร.มม. ไมนอยกวา 25 นิวตันตอ ตร.มม.

(แตละแผนไมต่ํากวา 20 นิวตันตอ ตร.มม.) (แตละแผนไมต่ํากวา 22 นิวตันตอ ตร.มม.)

ความทนทานตอการขัดสี ISO 10545-7 รายงานระดับของการขัดสี PEI ระดับ 3 - 4

ความทนทานตอการรานตัว ISO 10545-11 ตองไมรานตัว ไมพบการรานตัว

สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ISO 10545-17 ผูผลิตเปนผูกําหนดคา ขึ้นกับชนิดของสินคา

และวิธีการทดสอบ

ความทนทานตอการเกิดคราบ ISO 10545-14 ไมนอยกวาระดับ 3 ระดับ 3-5

ความทนทานตอสารเคมี

o ความเขมขนต่ํา ISO 10545-13 ผูผลิตเปนผูกําหนดระดับ GLB

o ความเขมขนสูง ISO 10545-13 คุณลักษณะที่อาจเพิ่มเติมได GHB

o น้ํายาทําความสะอาดบานและ ISO 10545-13 ไมนอยกวาระดับ GB GB

สารละลายเกลือในสระวายน้ํา

กระเบื้องปูพื้นชนิดเคลือบของคัมพานา (CAMPANA) ผลิตตามมาตรฐานสากล ISO13006 (ภาคผนวก J)

Revision 03 : date 22-01-10

Copyright  2009 by Thai-German Ceramic Industry Public Company Limited

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท า ง เ ท ค นิ ค ข อ ง ก ร ะ เ บื้ อ ง ปู พื้ น

กระเบื้องลายไม้ (Natural Collection) ขนาด 96x585 มม.
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซร�มิค อินดัสทร่ีจำ�กัด (มห�ชน)
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คุณลักษณะ วิธีทดสอบ มาตรฐาน ISO 13006 กระเบื้อง TGCI 195x585x10.5 มม.

การจัดกลุมของกระเบื้อง ISO 13006 กลุม BIIa กลุม BIIa

ขนาดและคุณภาพผิวหนา

   ความยาวและความกวาง ISO 10545-2 + 0.6% ดานกวาง + 0.6% , ดานยาว + 0.1%
(แตละแผน ในแตละกลอง)

   ความหนา ISO 10545-2 + 5.0% + 4.8%

   ความตรงของขอบ ISO 10545-2 + 0.5% + 0.1%

   ความไดฉาก ISO 10545-2 + 0.6% + 0.26%

   ความไดระนาบของผิวหนา

o การโกงตัวบริเวณกึ่งกลาง ISO 10545-2 + 0.5% + 0.2%

o การโกงตัวบริเวณขอบ ISO 10545-2 + 0.5% + 0.2%

o ความบิดเบี้ยว ISO 10545-2 + 0.5% + 0.1%

   คุณภาพของผิวหนา ISO 10545-2 ไมนอยกวารอยละ 95 ของจํานวน 95% ไมพบตําหนิ

กระเบื้องที่ใชในการทดสอบตอง

ปราศจากตําหนิที่มองเห็นไดชัด

การดูดซึมน้ํา ISO 10545-3 3% < E < 6% 3% < E < 6%

(แตละแผนไมเกินคารอยละ 6.5) (แตละแผนไมเกินคารอยละ 6.5)

ความแข็งแรงตอแรงกดหัก ISO 10545-4 ไมนอยกวา 1000 นิวตัน ไมนอยกวา 1000 นิวตัน

ความทนทานตอการแตกหัก ISO 10545-4 ไมนอยกวา 22 นิวตันตอ ตร.มม. ไมนอยกวา 25 นิวตันตอ ตร.มม.

(แตละแผนไมต่ํากวา 20 นิวตันตอ ตร.มม.) (แตละแผนไมต่ํากวา 22 นิวตันตอ ตร.มม.)

ความทนทานตอการขัดสี ISO 10545-7 รายงานระดับของการขัดสี PEI ระดับ 3 - 4

ความทนทานตอการรานตัว ISO 10545-11 ตองไมรานตัว ไมพบการรานตัว

สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ISO 10545-17 ผูผลิตเปนผูกําหนดคา ขึ้นกับชนิดของสินคา

และวิธีการทดสอบ

ความทนทานตอการเกิดคราบ ISO 10545-14 ไมนอยกวาระดับ 3 ระดับ 3-5

ความทนทานตอสารเคมี

o ความเขมขนต่ํา ISO 10545-13 ผูผลิตเปนผูกําหนดระดับ GLB

o ความเขมขนสูง ISO 10545-13 คุณลักษณะที่อาจเพิ่มเติมได GHB

o น้ํายาทําความสะอาดบานและ ISO 10545-13 ไมนอยกวาระดับ GB GB

สารละลายเกลือในสระวายน้ํา

กระเบื้องปูพื้นชนิดเคลือบของคัมพานา (CAMPANA) ผลิตตามมาตรฐานสากล ISO13006 (ภาคผนวก J)

Revision 03 : date 22-01-10

Copyright  2009 by Thai-German Ceramic Industry Public Company Limited

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท า ง เ ท ค นิ ค ข อ ง ก ร ะ เ บื้ อ ง ปู พื้ น

กระเบื้องลายไม้ (Natural Collection) ขนาด 195x585 มม.
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซร�มิค อินดัสทร่ีจำ�กัด (มห�ชน)
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คุณลักษณะ วิธีทดสอบ มาตรฐาน ISO 13006 กระเบื้อง TGCI 395x585x10.5 มม.

การจัดกลุมของกระเบื้อง ISO 13006 กลุม BIIa กลุม BIIa

ขนาดและคุณภาพผิวหนา

   ความยาวและความกวาง ISO 10545-2 + 0.6% ดานกวาง + 0.3% , ดานยาว + 0.1%
(แตละแผน ในแตละกลอง)

   ความหนา ISO 10545-2 + 5.0% + 4.8%

   ความตรงของขอบ ISO 10545-2 + 0.5% + 0.1%

   ความไดฉาก ISO 10545-2 + 0.6% + 0.13%

   ความไดระนาบของผิวหนา

o การโกงตัวบริเวณกึ่งกลาง ISO 10545-2 + 0.5% + 0.2%

o การโกงตัวบริเวณขอบ ISO 10545-2 + 0.5% + 0.2%

o ความบิดเบี้ยว ISO 10545-2 + 0.5% + 0.1%

   คุณภาพของผิวหนา ISO 10545-2 ไมนอยกวารอยละ 95 ของจํานวน 95% ไมพบตําหนิ

กระเบื้องที่ใชในการทดสอบตอง

ปราศจากตําหนิที่มองเห็นไดชัด

การดูดซึมน้ํา ISO 10545-3 3% < E < 6% 3% < E < 6%

(แตละแผนไมเกินคารอยละ 6.5) (แตละแผนไมเกินคารอยละ 6.5)

ความแข็งแรงตอแรงกดหัก ISO 10545-4 ไมนอยกวา 1000 นิวตัน ไมนอยกวา 1000 นิวตัน

ความทนทานตอการแตกหัก ISO 10545-4 ไมนอยกวา 22 นิวตันตอ ตร.มม. ไมนอยกวา 25 นิวตันตอ ตร.มม.

(แตละแผนไมต่ํากวา 20 นิวตันตอ ตร.มม.) (แตละแผนไมต่ํากวา 22 นิวตันตอ ตร.มม.)

ความทนทานตอการขัดสี ISO 10545-7 รายงานระดับของการขัดสี PEI ระดับ 3 - 4

ความทนทานตอการรานตัว ISO 10545-11 ตองไมรานตัว ไมพบการรานตัว

สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ISO 10545-17 ผูผลิตเปนผูกําหนดคา ขึ้นกับชนิดของสินคา

และวิธีการทดสอบ

ความทนทานตอการเกิดคราบ ISO 10545-14 ไมนอยกวาระดับ 3 ระดับ 3-5

ความทนทานตอสารเคมี

o ความเขมขนต่ํา ISO 10545-13 ผูผลิตเปนผูกําหนดระดับ GLB

o ความเขมขนสูง ISO 10545-13 คุณลักษณะที่อาจเพิ่มเติมได GHB

o น้ํายาทําความสะอาดบานและ ISO 10545-13 ไมนอยกวาระดับ GB GB

สารละลายเกลือในสระวายน้ํา

กระเบื้องปูพื้นชนิดเคลือบของคัมพานา (CAMPANA) ผลิตตามมาตรฐานสากล ISO13006 (ภาคผนวก J)

Revision 03 : date 22-01-10

Copyright  2009 by Thai-German Ceramic Industry Public Company Limited

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท า ง เ ท ค นิ ค ข อ ง ก ร ะ เ บื้ อ ง ปู พื้ น

กระเบื้องลายไม้ (Natural Collection) ขนาด 395x585 มม.
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซร�มิค อินดัสทร่ีจำ�กัด (มห�ชน)
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คุณลักษณะ วิธีทดสอบ มาตรฐาน ISO 13006 กระเบื้อง TGCI 96x785x10.5 มม.

การจัดกลุมของกระเบื้อง ISO 13006 กลุม BIIa กลุม BIIa

ขนาดและคุณภาพผิวหนา

   ความยาวและความกวาง ISO 10545-2 + 0.6% ดานกวาง + 0.6% , ดานยาว + 0.1%
(แตละแผน ในแตละกลอง)

   ความหนา ISO 10545-2 + 5.0% + 4.8%

   ความตรงของขอบ ISO 10545-2 + 0.5% + 0.1%

   ความไดฉาก ISO 10545-2 + 0.6% + 0.52%

   ความไดระนาบของผิวหนา

o การโกงตัวบริเวณกึ่งกลาง ISO 10545-2 + 0.5% + 0.2%

o การโกงตัวบริเวณขอบ ISO 10545-2 + 0.5% + 0.2%

o ความบิดเบี้ยว ISO 10545-2 + 0.5% + 0.1%

   คุณภาพของผิวหนา ISO 10545-2 ไมนอยกวารอยละ 95 ของจํานวน 95% ไมพบตําหนิ

กระเบื้องที่ใชในการทดสอบตอง

ปราศจากตําหนิที่มองเห็นไดชัด

การดูดซึมน้ํา ISO 10545-3 3% < E < 6% 3% < E < 6%

(แตละแผนไมเกินคารอยละ 6.5) (แตละแผนไมเกินคารอยละ 6.5)

ความแข็งแรงตอแรงกดหัก ISO 10545-4 ไมนอยกวา 1000 นิวตัน ไมนอยกวา 1000 นิวตัน

ความทนทานตอการแตกหัก ISO 10545-4 ไมนอยกวา 22 นิวตันตอ ตร.มม. ไมนอยกวา 25 นิวตันตอ ตร.มม.

(แตละแผนไมต่ํากวา 20 นิวตันตอ ตร.มม.) (แตละแผนไมต่ํากวา 22 นิวตันตอ ตร.มม.)

ความทนทานตอการขัดสี ISO 10545-7 รายงานระดับของการขัดสี PEI ระดับ 3 - 4

ความทนทานตอการรานตัว ISO 10545-11 ตองไมรานตัว ไมพบการรานตัว

สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ISO 10545-17 ผูผลิตเปนผูกําหนดคา ขึ้นกับชนิดของสินคา

และวิธีการทดสอบ

ความทนทานตอการเกิดคราบ ISO 10545-14 ไมนอยกวาระดับ 3 ระดับ 3-5

ความทนทานตอสารเคมี

o ความเขมขนต่ํา ISO 10545-13 ผูผลิตเปนผูกําหนดระดับ GLB

o ความเขมขนสูง ISO 10545-13 คุณลักษณะที่อาจเพิ่มเติมได GHB

o น้ํายาทําความสะอาดบานและ ISO 10545-13 ไมนอยกวาระดับ GB GB

สารละลายเกลือในสระวายน้ํา

กระเบื้องปูพื้นชนิดเคลือบของคัมพานา (CAMPANA) ผลิตตามมาตรฐานสากล ISO13006 (ภาคผนวก J)

Revision 03 : date 22-01-10

Copyright  2009 by Thai-German Ceramic Industry Public Company Limited

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท า ง เ ท ค นิ ค ข อ ง ก ร ะ เ บื้ อ ง ปู พื้ น

กระเบื้องลายไม้ (Natural Collection) ขนาด 96x785 มม.
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซร�มิค อินดัสทร่ีจำ�กัด (มห�ชน)
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คุณลักษณะ วิธีทดสอบ มาตรฐาน ISO 13006 กระเบื้อง TGCI 195x785x10.5 มม.

การจัดกลุมของกระเบื้อง ISO 13006 กลุม BIIa กลุม BIIa

ขนาดและคุณภาพผิวหนา

   ความยาวและความกวาง ISO 10545-2 + 0.6% ดานกวาง + 0.6% , ดานยาว + 0.1%
(แตละแผน ในแตละกลอง)

   ความหนา ISO 10545-2 + 5.0% + 4.8%

   ความตรงของขอบ ISO 10545-2 + 0.5% + 0.1%

   ความไดฉาก ISO 10545-2 + 0.6% + 0.26%

   ความไดระนาบของผิวหนา

o การโกงตัวบริเวณกึ่งกลาง ISO 10545-2 + 0.5% + 0.2%

o การโกงตัวบริเวณขอบ ISO 10545-2 + 0.5% + 0.2%

o ความบิดเบี้ยว ISO 10545-2 + 0.5% + 0.1%

   คุณภาพของผิวหนา ISO 10545-2 ไมนอยกวารอยละ 95 ของจํานวน 95% ไมพบตําหนิ

กระเบื้องที่ใชในการทดสอบตอง

ปราศจากตําหนิที่มองเห็นไดชัด

การดูดซึมน้ํา ISO 10545-3 3% < E < 6% 3% < E < 6%

(แตละแผนไมเกินคารอยละ 6.5) (แตละแผนไมเกินคารอยละ 6.5)

ความแข็งแรงตอแรงกดหัก ISO 10545-4 ไมนอยกวา 1000 นิวตัน ไมนอยกวา 1000 นิวตัน

ความทนทานตอการแตกหัก ISO 10545-4 ไมนอยกวา 22 นิวตันตอ ตร.มม. ไมนอยกวา 25 นิวตันตอ ตร.มม.

(แตละแผนไมต่ํากวา 20 นิวตันตอ ตร.มม.) (แตละแผนไมต่ํากวา 22 นิวตันตอ ตร.มม.)

ความทนทานตอการขัดสี ISO 10545-7 รายงานระดับของการขัดสี PEI ระดับ 3 - 4

ความทนทานตอการรานตัว ISO 10545-11 ตองไมรานตัว ไมพบการรานตัว

สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ISO 10545-17 ผูผลิตเปนผูกําหนดคา ขึ้นกับชนิดของสินคา

และวิธีการทดสอบ

ความทนทานตอการเกิดคราบ ISO 10545-14 ไมนอยกวาระดับ 3 ระดับ 3-5

ความทนทานตอสารเคมี

o ความเขมขนต่ํา ISO 10545-13 ผูผลิตเปนผูกําหนดระดับ GLB

o ความเขมขนสูง ISO 10545-13 คุณลักษณะที่อาจเพิ่มเติมได GHB

o น้ํายาทําความสะอาดบานและ ISO 10545-13 ไมนอยกวาระดับ GB GB

สารละลายเกลือในสระวายน้ํา

กระเบื้องปูพื้นชนิดเคลือบของคัมพานา (CAMPANA) ผลิตตามมาตรฐานสากล ISO13006 (ภาคผนวก J)

Revision 03 : date 22-01-10

Copyright  2009 by Thai-German Ceramic Industry Public Company Limited

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท า ง เ ท ค นิ ค ข อ ง ก ร ะ เ บื้ อ ง ปู พื้ น

กระเบื้องลายไม้ (Natural Collection) ขนาด 195x785 มม.
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซร�มิค อินดัสทร่ีจำ�กัด (มห�ชน)
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คุณลักษณะ วิธีทดสอบ มาตรฐาน ISO 13006 กระเบื้อง TGCI 395x785x10.5 มม.

การจัดกลุมของกระเบื้อง ISO 13006 กลุม BIIa กลุม BIIa

ขนาดและคุณภาพผิวหนา

   ความยาวและความกวาง ISO 10545-2 + 0.6% ดานกวาง + 0.3% , ดานยาว + 0.1%
(แตละแผน ในแตละกลอง)

   ความหนา ISO 10545-2 + 5.0% + 4.8%

   ความตรงของขอบ ISO 10545-2 + 0.5% + 0.1%

   ความไดฉาก ISO 10545-2 + 0.6% + 0.13%

   ความไดระนาบของผิวหนา

o การโกงตัวบริเวณกึ่งกลาง ISO 10545-2 + 0.5% + 0.2%

o การโกงตัวบริเวณขอบ ISO 10545-2 + 0.5% + 0.2%

o ความบิดเบี้ยว ISO 10545-2 + 0.5% + 0.1%

   คุณภาพของผิวหนา ISO 10545-2 ไมนอยกวารอยละ 95 ของจํานวน 95% ไมพบตําหนิ

กระเบื้องที่ใชในการทดสอบตอง

ปราศจากตําหนิที่มองเห็นไดชัด

การดูดซึมน้ํา ISO 10545-3 3% < E < 6% 3% < E < 6%

(แตละแผนไมเกินคารอยละ 6.5) (แตละแผนไมเกินคารอยละ 6.5)

ความแข็งแรงตอแรงกดหัก ISO 10545-4 ไมนอยกวา 1000 นิวตัน ไมนอยกวา 1000 นิวตัน

ความทนทานตอการแตกหัก ISO 10545-4 ไมนอยกวา 22 นิวตันตอ ตร.มม. ไมนอยกวา 25 นิวตันตอ ตร.มม.

(แตละแผนไมต่ํากวา 20 นิวตันตอ ตร.มม.) (แตละแผนไมต่ํากวา 22 นิวตันตอ ตร.มม.)

ความทนทานตอการขัดสี ISO 10545-7 รายงานระดับของการขัดสี PEI ระดับ 3 - 4

ความทนทานตอการรานตัว ISO 10545-11 ตองไมรานตัว ไมพบการรานตัว

สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ISO 10545-17 ผูผลิตเปนผูกําหนดคา ขึ้นกับชนิดของสินคา

และวิธีการทดสอบ

ความทนทานตอการเกิดคราบ ISO 10545-14 ไมนอยกวาระดับ 3 ระดับ 3-5

ความทนทานตอสารเคมี

o ความเขมขนต่ํา ISO 10545-13 ผูผลิตเปนผูกําหนดระดับ GLB

o ความเขมขนสูง ISO 10545-13 คุณลักษณะที่อาจเพิ่มเติมได GHB

o น้ํายาทําความสะอาดบานและ ISO 10545-13 ไมนอยกวาระดับ GB GB

สารละลายเกลือในสระวายน้ํา

กระเบื้องปูพื้นชนิดเคลือบของคัมพานา (CAMPANA) ผลิตตามมาตรฐานสากล ISO13006 (ภาคผนวก J)

Revision 03 : date 22-01-10

Copyright  2009 by Thai-German Ceramic Industry Public Company Limited

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท า ง เ ท ค นิ ค ข อ ง ก ร ะ เ บื้ อ ง ปู พื้ น

กระเบื้องลายไม้ (Natural Collection) ขนาด 395x785 มม.
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซร�มิค อินดัสทร่ีจำ�กัด (มห�ชน)
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