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COMPANY  
PROFILE
	 จากการเติบโตของธุรกิจการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นเป็นลำาดับ	 
ส่งผลให้มีการพัฒนาวัสดุก่อสร้างใหม่ๆ	ออกสู่ตลาด	 
ซึ่งในส่วนของผู้บริโภคและผู้ใช้งานเอง	ต่างก็เริ่มยอมรับ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่มากข้ึน	เพราะทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องตรงกันว่า 
วัสดุใหม่ๆ	ท่ีออกมาช่วยให้การก่อสร้างสะดวกและรวดเร็ว 
ย่ิงข้ึน	ท้ังยังเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน	ท่ีนับวันกำาลังเผชิญ
ปัญหา	การขาดแคลนแรงงานและช่างฝีมือคุณภาพ

	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จำากัด	(มหาชน)	เล็งเห็นถึงแนวโน้ม 
ความต้องการวัสดุก่อสร้างใหม่ๆ	ดังกล่าว	จึงทำาการ 
วิจัยและพัฒนาสินค้าประเภทปูนสำาเร็จรูป	เสือ	มอร์ตาร์ 
เพื่อผลิตปูนซีเมนต์สำาเร็จรูป	กาวซีเมนต์	และกาวยาแนว
คุณภาพสูง

โรงงานทุ่งสงโรงงานเขาวง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จำากัด
โรงงานมอร์ตาร์เขาวง	
เลขที่	12/2	หมู่	8	ต.เขาวง	อ.พระพุทธบาท	จ.สระบุรี	18120

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ทุ่งสง)	จำากัด
โรงงานมอร์ตาร์ทุ่งสง
เลขที	่317	หมู	่7	ต.ทีว่งั	อ.ทุง่สง	จ.นครศรธีรรมราช	80110

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จำากัด
โรงงานมอร์ตาร์แก่งคอย
เลขที่	110	หมู่	1	ต.บ้านป่า	อ.แก่งคอย	จ.สระบุรี	18110

โรงงานบ้านบึง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จำากัด
โรงงานมอร์ตาร์บ้านบึง
เลขที่	999/1	หมู่	8	ต.คลองกิ่ว	อ.บ้านบึง	จ.ชลบุรี	20220

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ลำาปาง)	จำากัด
โรงงานมอร์ตาร์ลำาปาง
เลขที่	279	หมู่	5	ต.บ้านสา	อ.แจ้ห่ม	จ.ลำาปาง	52120

โรงงานหนองเรือ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จำากัด	
โรงงานมอร์ตาร์หนองเรือ 
เลขที่	186	หมู่	7	ต.หนองเรือ	อ.หนองเรือ	จ.ขอนแก่น	40210

PLANT 
NETWORK

โรงงานแก่งคอย

โรงงานลำาปาง
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ทันสมัยทั้งผลิตภัณฑ์
และการผลิต
เพื่อให ้ ได ้อัตราส ่วนที่แม ่นย�าและมี
ประสิทธิภาพในการใช ้งานสูงสุด 
บริษัทฯ ได้ใช้เคร่ืองจักรและเทคโนโลยี
การผลิตจากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็น
ผู้น�าระดับโลกในการผลิตปูนส�าเร็จรูป 
การควบคุมชัง่น�า้หนัก และสัดส่วนของ 
วัตถุดิบแต่ละประเภทจะปฏิบัติการโดย
เครือ่งคอมพวิเตอร์ Programmable 
Logic Controller ท�าให้ผลิตภัณฑ์ที่
ได้มคีณุภาพสูง และมคีณุภาพสม�า่เสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสุ่มตรวจ
คุณภาพสินค้า (Quality Control) 
เพื่อตรวจบันทึกค่าการผลิต รวมถึง
คณุภาพของสนิค้าก่อนถงึมอืลกูค้า ทัง้
ยังให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบกลับมา
ที่ข้ันตอนการผลิตได้ เพราะได้มีการ 
จัดพิมพ์รหัสเลขหมายการผลิตบน 
บรรจุภัณฑ์สินค้าทุกชิ้น

พลังการผลิต 
เต็มเปี่ยม
ในปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานผลิตปูน
ส�าเร็จรูป เสือ มอร์ตาร์ อยู่ 6 แห่ง 

โรงงานที่ 1 ตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย 
จ.สระบุรี มีก�าลังการผลิตโดยรวม 
อยูท่ี่ 1,650,000 ตนัต่อปี 
โรงงานที่ 2 ตั้งอยู่ที่ อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช มีก�าลังการผลิต 
675,000 ตันต่อปี
โรงงานที่ 3 ตั้งอยู่ที่ อ.พระพุทธบาท 
จ.สระบุรี มีก�าลังการผลิต 
1,350,000 ตันต่อปี
โรงงานที่ 4 ตั้งอยู่ที่ อ.บ้านบึง 
จ.ชลบุรี มีก�าลังการผลิต 900,000 
ตันต่อปี
โรงงานที่ 5 ตั้งอยู่ที่ อ.แจ้ห่ม 
จ.ล�าปาง มีก�าลังการผลิต 
1,000,000 ตันต่อปี
โรงงานที่ 6 ตั้งอยู่ที่ อ.หนองเรือ 
จ.ขอนแก่น มีก�าลังการผลิต 
1,000,000 ตันต่อปี

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
และระบบ ISO

คุณภาพวางใจได้

กระบวนการผลติของเสอื มอร์ตาร์เป็น
ไปตามมาตรฐานการผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพของเครอืซเีมนต์ไทยทกุขัน้ตอน
จะได้รับการตรวจสอบ และควบคุม
คุณภาพ ต้ังแต่การคัดและเลือกสรร
วัตถุดิบ จนถึงข้ันตอนสุดท้ายของ
ผลิตภัณฑ์ก่อนออกจัดจ�าหน่าย เพื่อให้
ม่ันใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมานั้น 
มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ 
อาทิ เ ช ่ น  มาตรฐานผ ลิตภัณฑ ์
อุตสาหกรรม (มอก.) ISO9001 และ 
ISO14001

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
กาวยาแนว จาก ASTM & ANSI

ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO14001 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน 
ISO อุตสาหกรรม พัฒนามูลนิธิ ในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย
ตามมาตรฐาน มอก.18001 จากสถาบัน
รับรองมาตรฐาน ISO อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO9001 จากสถาบันรับรอง
มาตรฐาน ISO อุตสาหกรรม พัฒนามูลนิธิ ใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) มอร์ตาร์สำาหรับฉาบ
คอนกรีตมวลเบาในผลิตภัณฑ์ปูนฉาบอิฐมวลเบา 
จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2562

มอก.2735-2559

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม (มอก.) มอร์ตาร์สำาหรับ 
ก่อคอนกรีตบล็อคมวลเบาในผลิตภัณฑ์
ปูนก่ออิฐมวลเบา จากส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

มอก.2706-2559

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) กาวซีีเมนต์ ในผลิตภัณฑ์
กาวซีีเมนต์ จากส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

มอก.2703-2559

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) มอร์ตาร์ สำาหรับก่อ
ในผลิตภัณฑ์ปูนก่อท่ัวไป จากส�านักงาน 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง 
อุตสาหกรรม ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

มอก.598-2560

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรม (มอก.) มอร์ตาร์สำาหรบัฉาบ
ในผลิตภัณฑ์ปูนฉาบทั่วไป ปูนฉาบละเอียด 
ปนูฉาบผวิคอนกรตี จากส�านกังานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

มอก.1776-2560
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ประเภท 
ของงาน

ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประเภทอิฐ
 อิฐมอญ

 อิฐบล็อก

 อิฐขาว

 อิฐมวลเบา

ประเภทผนัง
 ผนังคอนกรีต
  (ที่มีการเตรียมผิว 
  โดยมีการกรีดกาวแล้ว)

ประเภทอื่นๆ
 งานเทปรับระดับพื้น

 เสาเอ็นทับหลัง

 งานซ่อมแซม

 งานพ่นด้วยเครื่องพ่น

มาตรฐานที่ได้รับ

ประเภท 
ของงาน

ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประเภทอิฐ
 อิฐมอญ

 อิฐบล็อก

 อิฐขาว

 อิฐมวลเบา

ประเภทผนัง
 ผนังคอนกรีต
  (ที่มีการเตรียมผิว 
  โดยมีการกรีดกาวแล้ว)

ประเภทอื่นๆ
 งานเทปรับระดับพื้น

 เสาเอ็นทับหลัง

 งานซ่อมแซม

 งานพ่นด้วยเครื่องพ่น

มาตรฐานที่ได้รับ

เสือ มอร์ตาร์
ฉาบทั่วไป

มวลสุทธิ 50 กก.

เสือ มอร์ตาร์
ฉาบอิฐมวลเบา

มวลสุทธิ 50 กก.

เสือ มอร์ตาร์
ฉาบผิวคอนกรีต

มวลสุทธิ 50 กก.

เสือ มอร์ตาร์
ฉาบละเอียด

มวลสุทธิ 50 กก.

เสือ มอร์ตาร์
XPERT

ฉาบอิฐมวลเบา
มวลสุทธิ 50 กก.

เสือ มอร์ตาร์
XPERT
ฉาบทั่วไป

มวลสุทธิ 50 กก.

ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์
PRODUCT APPLICATION

งานฉาบ  
PLASTERING

ประเภท 
ของงาน

งานก่อ 
MASONRY

งานเทพื้น
FLOOR SCREED

หมายเหตุ       ใช้ได้ (RECOMMEND)

เสือ มอร์ตาร์
ก่อทั่วไป

มวลสุทธิ 50 กก.

เสือ มอร์ตาร์
ก่ออิฐมวลเบา

มวลสุทธิ 50 กก.

เสือ มอร์ตาร์
เทปรับพื้น

มวลสุทธิ 50 กก.

เสือ มอร์ตาร์
คอนกรีตแห้ง

240 ksc
มวลสุทธิ 50 กก.

มอก.1776-2560 มอก.598-2560มอก. 2735-2559 มอก.2706-2559มอก.1776-2560 มอก.2735-2559มอก.1776-2560 มอก.1776-2560
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ประเภท 
ของงาน

หมายเหตุ							ใช้ได้	(RECOMMEND)

เสือ มอร์ตาร์ 
ซ่อมอเนกประสงค์

มวลสุทธิ 5 กก.

เสือ มอร์ตาร์
สกิมโคทขาว

ฉาบแต่งผิวเรียบเนียนพิเศษสีขาว 

มวลสุทธิ 20 กก.

เสือ มอร์ตาร์
สกิมโคท

ฉาบแต่งผิวเรียบเนียนพิเศษสีเทา

มวลสุทธิ 20 กก.

ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประเภทอิฐ
	 อิฐมอญ

	 อิฐบล็อก

	 อิฐขาว

	 อิฐมวลเบา

ประเภทผนัง
	 ผนังคอนกรีต

	 ผนังปูนฉาบ

 

ประเภทพื้น
	 พืน้คอนกรตีเสรมิเหลก็		

	 (ค.ส.ล)

ประเภทอื่นๆ
	 เสาเอ็นทับหลัง

	 งานซ่อมแซม

	 งานพ่นด้วยเครื่องพ่น

ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์
PRODUCT APPLICATION

ประเภท 
ของงาน

งานแต่งผิว
WALL DECORATIVE WORK

งานซ่อม	 
REPAIRING WORK

ประเภท 
ของงาน

ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประเภทกระเบื้อง
	 กระเบื้องเซรามิค
	 ขนาด	30	x	30	ซม.

	 กระเบื้องแกรนิตโต้
	 ขนาด	60	x	60	ซม.

	 กระเบื้องแกรนิตโต้
	 ขนาด	90	x	90	ซม.

	 กระเบื้องหินอ่อน	 
	 หินแกรนิต	
	 ขนาด	60	x	60	ซม.

บริเวณใช้งาน
	 พื้น	ภายในอาคาร

	 พื้น	ภายนอกอาคาร

	 ผนัง	ภายในอาคาร

	 ผนัง	ภายนอกอาคาร

มาตรฐานที่ได้รับ

หมายเหตุ							ใช้ได้	(RECOMMEND)

กาวซีเมนต์ 
WALL AND FLOOR TILING

เสือ กาวซีเมนต์
สำาหรับกระเบื้องเซรามิค 

แกรนิตโต้

มวลสุทธิ 20 กก.

เสือ กาวซีเมนต์
สำาหรับกระเบื้องเซรามิค 

แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต

มวลสุทธิ 20 กก.

มอก.2703-2559
ชั้นคุณภาพทั่วไป

มอก.2703-2559
ชั้นคุณภาพสูง
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• เสือ มอร์ตาร์ ฉาบทั่วไป  
  สูตรเอ็กซ์เพิร์ท
• เสือ มอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา  
  สูตรเอ็กซ์เพิร์ท

งานฉาบ
PLASTERING

• เสือ มอร์ตาร์ ฉาบทั่วไป
• เสือ มอร์ตาร์ ฉาบละเอียด
• เสือ มอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา
• เสือ มอร์ตาร์ ฉาบผิวคอนกรีต



 WWW.TIGERBAN
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เสือ มอร์ตาร์ ฉาบทั่วไป
General Plastering Mortar

 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
• ส�าหรับงานฉาบผนังอิฐมอญ อิฐบล็อก
• ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

 คุณสมบัติทั่วไป
• มีสารผสมเพิ่มความอุ้มน�้า ช่วยลดการแตกร้าว
• มีสารผสมเพิ่มฟองอากาศ ช่วยให้ฉาบลื่น เบาแรง
• มีส่วนผสมเพิ่มแรงยึดเกาะ ช่วยให้ผนังไม่หลุดร่อน
• มีส่วนผสมเพิ่มระยะเวลาการก่อตัว ช่วยให้การเซ็ทตัว 
 ที่เหมาะสม
• สามารถใช้งานได้กับเครื่องพ่นปูนฉาบ

 คุณสมบัติพิเศษ
•  ลดโอกาสการเกิดรอยแตกร้าวได้มากกว่า 2 เท่า  
• ลดปัญหาหลุดร่วงของเนื้อปูนในขณะฉาบ
• สามารถฉาบได้ตั้งแต่ 1.0-2.0 ซม.
• ปรับแต่งผิวได้ง่าย

 วิธีการใช้งาน
• ผสมกับน�้าสะอาด 9.5-11 ลิตร ต่อปูนฉาบ 1 ถุง
• ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน จนได้ความข้นเหลวตามที่ต้องการ 
 ฉาบด้วยเกรียงฉาบตามกรรมวิธีทั่วไป

 อุปกรณ์เสริม
• ตาข่ายลวดหรือพลาสติก ในกรณีที่ต้องการฉาบหนา  
 และบริเวณรอยต่อผนัง

 พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
• ความหนา 1.5 ซม. ฉาบได้ 1.7-1.8 ตร.ม.
 *ข้อมูลผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการ

การรับรองคุณภาพ
ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436
ISO 14001 : 2004 EMS 01025/063
มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251
มาตรฐาน มอก. 1776-2560

 คำาเตือนสำาหรับการใช้สินค้า  
•  ห้ามน�าวัสดุอื่น เช่น ทราย หิน น�้ายา หรือสารเคมี ผสมเพิ่มในปูน 
 ส�าเร็จรูป เนื่องจากการน�าวัสดุอื่นผสมเพิ่มในปูนส�าเร็จรูปส่งผล 
 ต่อคุณภาพงาน
•  ห้ามน�าสินค้าไปใช้งานผิดประเภท ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับ 
 วิธีการใช้งานซึ่งระบุไว้หลังถุง เช่น สินค้าส�าหรับงานฉาบ ต้องใช้ 
 ในการท�างานฉาบเท่านั้น ห้ามน�าไปใช้ในงานก่อ เป็นต้น
 เนือ่งจากการน�าปนูส�าเรจ็รปูไปใช้งานผดิประเภทส่งผลต่อ 
 ความแขง็แรงความสามารถในการยึดเกาะและคุณภาพของงานที่ได้  
•  ห้ามใช้งานกับอิฐมวลเบา ผนังคอนกรีต ฝ้าเพดาน

 ข้อควรระวัง  
•  สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าส�าหรับบริโภค ห้ามรับประทาน  
•  การสัมผัสและการหายใจเอาผงปูนส�าเร็จรูป หรือส่วนผสมปูน 
 ส�าเร็จรูปที่เปียกอาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนัง
 และระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติเพื่อความ 
 ปลอดภัย  
•  เมื่อผงปูนส�าเร็จรูปเข้าตาจะท�าให้เกิดการระคายเคืองและเป็น 
 อันตรายต่อดวงตา ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติเพื่อความ  
 ปลอดภัย  
•  อุณหภูมิในการท�างานที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่าง 15 ถึง 40  
 องศาเซลเซียส  
•  ควรกั้นหรือแบ่งรอยต่อของผนัง (Joint) ที่ระยะมากกว่า 6 เมตร  
 เนือ่งจากการฉาบอย่างต่อเนือ่งด้วยพืน้ทีม่ากกว่า 18 ตารางเมตร 
 ส่งผลกระทบต่อการแตกร้าวของผนัง  
•  การฉาบที่มีความหนาเกิน 1.5 เซนติเมตร ส่งผลต่อการยึดเกาะ 
 ของปูนกับผนัง  
•  การทาสีในขณะที่ผนังมีความชื้นส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของสี

 ลักษณะการใช้งาน
 มอร์ตาร์ส�าหรบัฉาบ ใช้ส�าหรบังานฉาบผนงัก่อชนดิทัว่ไป MA-I งานฉาบผนงัอฐิมอญ อฐิบลอ็ก ซึง่ต้องการผวิหน้าเรยีบสม�า่เสมอ มส่ีวนประกอบ 
 ของสารเพิม่ความอุม้น�า้ช่วยลดการแตกร้าว* มสีารเพิม่ฟองอากาศเพือ่ให้ฉาบล่ืน
 หมายเหต ุ*เมือ่เทยีบกับเสอื มอร์ตาร์ ฉาบทัว่ไป และผลงานขึน้อยูก่บัส่วนผสม วธิกีารผสม ความชำานาญ และฝีมอืช่าง

TECHNICAL DATA 
 Product Identity
Type:  Powder
Color:  Grey
Storage:  Keep in dry conditions and 
 avoid moisture and water
Shelf Life: up to 2 months.
Packaging: 50 kg/bag

 Application Data
Mixing (L/Bag):  9.5-11 
Pot Life (25° ำC):  2-3 hrs.
Layer Thickness:  10-15 mm.
Application:  Plaster on clay bricks,
 or concrete blocks
Temperature Range:  20-40˚C
Application Humidity:  min 50%

ใช้น�า้สะอาดในปริมาณที่ 
เหมาะสม

ให้ใช้ให้หมดภายใน 2 ชัว่โมง
หลงัจากผสมแล้ว

บ่มผนังอย่างน้อย 3 วนั โดย
ใช้น�า้ฉดีเพือ่ให้ผนงัมคีวามชืน้
อยูเ่สมอ

ปนูทีฉี่กถุงแล้ว ต้องปิดปากถงุ
ให้มดิชดิและใช้ให้หมดภายใน
1 วนั 

สถานทีเ่กบ็ต้องแห้งและป้องกนั
ความเปียกชืน้ไม่ให้เข้าถุงปูน มี 
พาเลทหรอืวสัดรุองรับและให้เกบ็ไว้
ในลกัษณะทีต่รวจสอบได้สะดวก มี
ข้อบ่งชีว่้าเป็นปูนประเภทใดและห้าม
กองเกบ็นานเกนิ 2 เดอืน 
นบัตัง้แต่วันท่ีผลติ

1. ท�าความสะอาดผนงัก่ออิฐให้ปราศจาก 
 คราบสกปรก

2. รดน�า้ให้ชุม่เพียงพอเพ่ือป้องกนัการ
 แตกร้าวเนือ่งจากอฐิท่ีแห้งจะดูดน�า้ 
 จากปนูส�าเรจ็รูป

3. ผสมปูนฉาบท่ัวไปกับน�า้สะอาดให้  
 เข้าเป็นเน้ือเดียวกัน ในอัตราส่วน  
 9.5-11 ลิตรต่อปูน 1 ถุง (50 กก.)

4. ฉาบปนูด้วยเกรียงฉาบ ตามวธิกีาร 
 ฉาบปนูทัว่ไป หรอืใช้งานกบัเครือ่งพ่น 
 ปนูฉาบได้ โดยความหนาในการฉาบ 
 รวม2 ชัน้ ไม่เกนิ 1.5 ซม.

คำาแนะนำา

9.5-11
ลติร

THE SIAM CEMENT (KAENG KHOI) CO., LTD.  
110 Moo 1, Banpa, KaengKhoi, Saraburi 18110, Thailand  
Tel: 02-586-2222 www.tigerbrandth.com

Wet Property
pH of mix  pH meter ~11
Air Content  ASTM C185    >17%
Water Retention  ASTM C1506   >90%
Time of Setting  ASTM C807    >150 minutes
Dry Property
Compressive Strength  TIS 1776-2560
  28 days    >2.5 MPa
Bonding Strength  TIS 1776-2560
  28 days    >0.15 MPa
Drying Shrinkage  ASTM C596
  28 days    <0.10% 
Plastic Shrinkage (Crack Width)
                  Modified ASTM C1579 <0.3 mm.

วิธีการใช้งาน

 ข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย  
•  ไม่ควรกองเก็บปูนส�าเร็จรูปซ้อนทับสูงเกิน 2 ชั้นพาเลท  
• หลีกเลี่ยงการหายใจเอาผงปูนส�าเร็จรูปเข้าไป โดยใช้หน้ากาก 
 กรองฝุ่นที่ได้มาตรฐาน  
•  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปูนส�าเร็จรูปโดยตรง ควรใช้อุปกรณ์ 
 ป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้า และถุงมือที่กันน�้าได้  
•  ถ้าปูนส�าเร็จรูปเข้าตาหรือเข้าปาก ให้ล้างด้วยน�้าสะอาดปริมาณ 
 มากๆ โดยทันที และหลังจากนั้นให้รีบปรึกษาแพทย์  
•  ถ้าปูนส�าเร็จรูปสัมผัสกับผิวหนัง ให้ล้างด้วยน�้าสะอาดปริมาณ 
 มากๆ โดยทันที  
•  กรณีที่มีอาการผิดปกติ เช่น ผื่นคันจากการแพ้ ระคายเคือง  
 ปวดแสบปวดร้อนบริเวณท่ีสมัผสักบัปนูส�าเรจ็รูป ให้รบีปรกึษาแพทย์ 
•  เสื้อผ้าที่เปื้อนปูนส�าเร็จรูป ให้ถอดล้างท�าความสะอาดก่อนน�ากลับ 
 มาใช้ใหม่  
•  ห้ามน�าถุงปูนบรรจุปูนส�าเร็จรูป ไปใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารและ 
 เครื่องดื่ม 
•  จัดเก็บให้พ้นมือเด็ก

Test Data
                 Standard           Spec.
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 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
• ส�าหรับงานฉาบผนังอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ 
• ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

 คุณสมบัติทั่วไป
• มีสารผสมเพิ่มความอุ้มน�้า ช่วยลดการแตกร้าว
• มีสารผสมเพิ่มฟองอากาศ ช่วยให้ฉาบลื่น เบาแรง
• มีส่วนผสมเพิ่มแรงยึดเกาะ ช่วยให้ผนังไม่หลุดร่อน
• มส่ีวนผสมเพ่ิมระยะเวลาการก่อตวั ช่วยให้การเซท็ตวัทีเ่หมาะสม
• สามารถใช้งานได้กับเครื่องพ่นปูนฉาบ

 คุณสมบัติพิเศษ
• ลดโอกาสการเกดิรอยแตกร้าวได้มากกว่า 5 เท่า
• ใช้ฉาบบนผนังอิฐมวลเบา หรอือฐิดดูซมึน�า้ได้น้อยทุกชนดิ
• มีสารอุ้มน�้าช่วยไม่ให้เนื้อปูนเสียน�้าเร็ว
• สามารถฉาบได้ตั้งแต่ 0.5-1.0 ซม.

 วิธีการใช้งาน
• ผสมกับน�้าสะอาด 9-11 ลิตร ต่อปูนฉาบ 1 ถุง
• ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน จนได้ความข้นเหลวตามที่   
ต้องการ ฉาบด้วยเกรียงฉาบตามกรรมวิธีทั่วไป

 อุปกรณ์เสริม
• ตาข่ายลวดหรือพลาสติก ในกรณีที่ต้องการฉาบหนา  
 และบริเวณรอยต่อผนัง

 พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
• ความหนา 0.5 ซม. ฉาบได้ 5.1-5.6 ตร.ม.
• ความหนา 1.0 ซม. ฉาบได้ 2.7-2.9 ตร.ม.
 *ข้อมูลผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการ
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 ลักษณะการใช้งาน
 มอร์ตาร์ส�าหรบัฉาบ ใช้ส�าหรบังานฉาบผนงัอฐิมวลเบาเท่านัน้ ซึง่ต้องการผวิหน้าเรยีบสม�า่เสมอ มส่ีวนประกอบของสารเพ่ิมความอุ้มน�า้ มสีาร  
 ช่วยลดการแตกร้าว ท�าให้ปกป้องดขีึน้* มสีารเพิม่ฟองอากาศเพือ่ให้ฉาบลืน่
 หมายเหต ุ*เมือ่เทยีบกับเสอื มอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบาและผลงานขึน้อยูก่บัส่วนผสม วธิกีารผสม ความชำานาญ และฝีมอืช่าง

ใช้น�้าสะอาดในปริมาณที่ 
เหมาะสม

ให้ใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
หลังจากผสมแล้ว

บ่มผนังอย่างน้อย 3 วัน โดย
ใช้น�้าฉีดเพื่อให้ผนังมีความชื้น
อยู่เสมอ

ปูนที่ฉีกถุงแล้ว ต้องปิดปากถุง
ให้มิดชิดและใช้ให้หมดภายใน
1 วัน 

สถานที่เก็บต้องแห้งและป้องกัน
ความเปียกชื้นไม่ให้เข้าถุงปูน มี 
พาเลทหรือวัสดุรองรับและให้เก็บ
ไว้ในลักษณะที่ตรวจสอบได้สะดวก 
มีข้อบ่งชี้ว่าเป็นปูนประเภทใดและ
ห้ามกองเก็บนานเกิน 2 เดือน 
นับตั้งแต่วันที่ผลิต

1. ท�าความสะอาดผนงัก่ออฐิให้ปราศจาก 
 คราบสกปรก

2. รดน�้าให้ชุ่มเพียงพอเพื่อป้องกันการ
 แตกร้าวเนื่องจากอิฐที่แห้งจะดูดน�้า 
 จากปูนส�าเร็จรูป

3. ผสมปูนฉาบกับน�้าสะอาดให้เข้าเป็น 
 เนื้อเดียวกัน ในอัตราส่วน 9-11  
 ลิตรต่อปูน 1 ถุง (50 กก.)

4. ฉาบปูนด้วยเกรียงฉาบ ตามวิธีการ 
 ฉาบปูนทั่วไป หรือใช้งานกับเครื่องพ่น 
 ปูนฉาบได้ โดยความหนาในการฉาบ 
 รวม 2 ชั้น ไม่เกิน 1 ซม.

วิธีการใช้งาน

คำาแนะนำา

 คำาเตือนสำาหรับการใช้สินค้า  
•  ห้ามน�าวัสดุอื่น เช่น ทราย หิน น�้ายา หรือสารเคมี ผสมเพิ่มในปูน 
 ส�าเร็จรูป เนื่องจากการน�าวัสดุอื่นผสมเพิ่มในปูนส�าเร็จรูปส่งผล 
 ต่อคุณภาพงาน
•  ห้ามน�าสินค้าไปใช้งานผิดประเภท ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับ 
 วิธีการใช้งานซึ่งระบุไว้หลังถุง เช่น สินค้าส�าหรับงานฉาบ ต้องใช้ 
 ในการท�างานฉาบเท่านั้น ห้ามน�าไปใช้ในงานก่อ เป็นต้น
 เนือ่งจากการน�าปนูส�าเรจ็รปูไปใช้งานผดิประเภทส่งผลต่อ 
 ความแขง็แรงความสามารถในการยึดเกาะและคุณภาพของงานที่ได้  
•  ห้ามใช้งานกับอิฐมอญ อิฐบล็อก ผนังคอนกรีต ฝ้าเพดาน

 ข้อควรระวัง  
•  สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าส�าหรับบริโภค ห้ามรับประทาน  
•  การสัมผัสและการหายใจเอาผงปูนส�าเร็จรูป หรือส่วนผสมปูน 
 ส�าเร็จรูปที่เปียกอาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนัง
 และระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติเพื่อความ 
 ปลอดภัย  
•  เมื่อผงปูนส�าเร็จรูปเข้าตาจะท�าให้เกิดการระคายเคืองและเป็น 
 อันตรายต่อดวงตา ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติเพื่อความ  
 ปลอดภัย  
•  อุณหภูมิในการท�างานที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่าง 20 ถึง 40  
 องศาเซลเซียส  
•  ควรกั้นหรือแบ่งรอยต่อของผนัง (Joint) ที่ระยะมากกว่า 6 เมตร  
 เนือ่งจากการฉาบอย่างต่อเนือ่งด้วยพืน้ทีม่ากกว่า 18 ตารางเมตร 
 ส่งผลกระทบต่อการแตกร้าวของผนัง  
•  การฉาบที่มีความหนาเกิน 1 เซนติเมตร ส่งผลต่อการยึดเกาะของ 
 ปูนกับผนัง  
•  การทาสีในขณะที่ผนังมีความชื้นส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของสี

 ข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย  
•  ไม่ควรกองเก็บปูนส�าเร็จรูปซ้อนทับสูงเกิน 2 ชั้นพาเลท  
• หลีกเลี่ยงการหายใจเอาผงปูนส�าเร็จรูปเข้าไป โดยใช้หน้ากาก 
 กรองฝุ่นที่ได้มาตรฐาน  
•  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปูนส�าเร็จรูปโดยตรง ควรใช้อุปกรณ์ 
 ป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้า และถุงมือที่กันน�้าได้  
•  ถ้าปูนส�าเร็จรูปเข้าตาหรือเข้าปาก ให้ล้างด้วยน�้าสะอาดปริมาณ 
 มากๆ โดยทันที และหลังจากนั้นให้รีบปรึกษาแพทย์  
•  ถ้าปูนส�าเร็จรูปสัมผัสกับผิวหนัง ให้ล้างด้วยน�้าสะอาดปริมาณ 
 มากๆ โดยทันที  
•  กรณีที่มีอาการผิดปกติ เช่น ผื่นคันจากการแพ้ ระคายเคือง  
 ปวดแสบปวดร้อนบริเวณท่ีสมัผสักบัปนูส�าเรจ็รูป ให้รบีปรกึษาแพทย์ 
•  เสื้อผ้าที่เปื้อนปูนส�าเร็จรูป ให้ถอดล้างท�าความสะอาดก่อนน�ากลับ 
 มาใช้ใหม่  
•  ห้ามน�าถุงปูนบรรจุปูนส�าเร็จรูป ไปใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารและ 
 เครื่องดื่ม 
•  จัดเก็บให้พ้นมือเด็ก

TECHNICAL DATA 

เสือ มอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา
Lightweight Block Plastering Mortar 

THE SIAM CEMENT (KAENG KHOI) CO., LTD.  
110 Moo 1, Banpa, KaengKhoi, Saraburi 18110, Thailand  
Tel: 02-586-2222 www.tigerbrandth.com

Wet Property
pH of mix  pH meter  ~11
Air Content  ASTM C185    >17%
Water Retention  ASTM C1506   >95%
Time of Setting  ASTM C807    >150 minutes
Dry Property
Compressive Strength ASTM C109   
  28 days     >2 MPa
Bonding Strength   TIS 2735-2559
  28 days     >0.2 MPa
Drying Shrinkage  ASTM C596
  28 days     <0.10%
Plastic Shrinkage (Crack Width)
                  Modified ASTM C1579  <0.2 mm.

 Product Identity
Type:  Powder
Color:  Grey
Storage:  Keep in dry conditions and 
 avoid moisture and water
Shelf Life: up to 2 months.
Packaging: 50 kg/bag

การรับรองคุณภาพ
ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436
ISO 14001 : 2004 EMS 01025/063
มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251
มาตรฐาน มอก. 2735-2559

 Application Data
Mixing (L/Bag):  9-11
Pot Life (25° ำC):  2-3 hrs.
Layer Thickness:  10-15 mm.
Application:  Plaster on lightweight blocks
Temperature Range:  20-40˚C
Application Humidity:  min 50%
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Test Data
                 Standard           Spec.

9-11
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9.5-11 ลิตรตอปูน 1 ถุง (50 กก.)
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TECHNICAL DATA 
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เสือ มอร์ตาร์ ฉาบละเอียด
Fine Plastering Mortar

 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
• ส�าหรับงานฉาบผนังอิฐมอญ อิฐบล็อกที่ต้องการ 
 ความเรียบเนียนเป็นพิเศษ
• ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

 คุณสมบัติทั่วไป
• มีสารผสมเพิ่มความอุ้มน�้า ช่วยลดการแตกร้าว
• มีสารผสมเพิ่มฟองอากาศ ช่วยให้ฉาบลื่น เบาแรง
• มีส่วนผสมเพิ่มแรงยึดเกาะ ช่วยให้ผนังไม่หลุดร่อน
• มส่ีวนผสมเพ่ิมระยะเวลาการก่อตวั ช่วยให้การเซท็ตวัทีเ่หมาะสม
• สามารถใช้งานได้กับเครื่องพ่นปูนฉาบ

 คุณสมบัติพิเศษ
• ลดปัญหาหลุดร่วงของเนื้อปูนในขณะฉาบ
• สามารถฉาบได้ตั้งแต่ 0.3-0.5 ซม.
• ให้ผิวงานที่ละเอียดกว่าฉาบทั่วไป เหมือนทรายละเอียด
 (ทรายแล่ง)

 วิธีการใช้งาน
• ผสมกับน�้าสะอาด 9.5-12.5 ลิตร ต่อปูนฉาบ 1 ถุง
• ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันจนได้ความข้นเหลวตามที่  
 ต้องการ ฉาบด้วยเกรียงฉาบตามกรรมวิธีทั่วไป

 อุปกรณ์เสริม
• ตาข่ายลวดหรือพลาสติก ในกรณีที่ต้องการฉาบหนา  
 และบริเวณรอยต่อผนัง

 พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
• ความหนา 5 มม. ฉาบได้ 6.30 ตร.ม.
• ความหนา 10 มม. ฉาบได้ 3.15 ตร.ม.
 *ข้อมูลผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการ

การรับรองคุณภาพ
ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436
ISO 14001 : 2004 EMS 01025/063
มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251
มาตรฐาน มอก. 1776-2560

 ลักษณะการใช้งาน
 มอร์ตาร์ส�าหรบัฉาบ ใช้ส�าหรบังานฉาบผนงัก่อชนดิละเอยีด MA-II เหมาะส�าหรบังานฉาบผนงัอฐิมอญ อฐิบลอ็ก ซึง่ต้องการผิวหน้าเรยีบเป็นพิเศษ 
 มส่ีวนประกอบของสารเพิม่ความอุม้น�า้ช่วยลดการแตกร้าว* มสีารเพิม่ฟองอากาศเพือ่ให้ฉาบล่ืน
 หมายเหต ุ*ผลงานขึน้อยูก่บัส่วนผสม วธิกีารผสม ความชำานาญ และฝีมอืช่าง

ใช้น�้าสะอาดในปริมาณที่ 
เหมาะสม

ให้ใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
หลังจากผสมแล้ว

บ่มผนังอย่างน้อย 3 วัน โดย
ใช้น�้าฉีดเพื่อให้ผนังมีความชื้น
อยู่เสมอ

ปูนที่ฉีกถุงแล้ว ต้องปิดปากถุง
ให้มิดชิดและใช้ให้หมดภายใน
1 วัน 

สถานที่เก็บต้องแห้งและป้องกัน
ความเปียกชื้นไม่ให้เข้าถุงปูน มี 
พาเลทหรือวัสดุรองรับและให้เก็บ
ไว้ในลักษณะที่ตรวจสอบได้สะดวก 
มีข้อบ่งชี้ว่าเป็นปูนประเภทใดและ
ห้ามกองเก็บนานเกิน 2 เดือน 
นับตั้งแต่วันที่ผลิต

1. ท�าความสะอาดผนงัก่ออฐิให้ปราศจาก 
 คราบสกปรก

2. รดน�้าให้ชุ่มเพียงพอเพื่อป้องกันการ
 แตกร้าวเนื่องจากอิฐที่แห้งจะดูดน�้า 
 จากปูนส�าเร็จรูป

3. ผสมปูนฉาบละเอียดกับน�้าสะอาดให้ 
 เข้าเป็นเน้ือเดียวกัน ในอัตราส่วน  
 9.5-12.5 ลิตรต่อปูน 1 ถุง (50 กก.)

4. ฉาบปูนด้วยเกรียงฉาบ ตามวิธีการ 
 ฉาบปูนทั่วไป หรือใช้งานกับเครื่องพ่น 
 ปูนฉาบได้ โดยความหนาไม่เกิน 1.5  
 ซม.

วิธีการใช้งาน

คำาแนะนำา

 Product Identity
Type:  Powder
Color:  Grey
Storage:  Keep in dry conditions and 
 avoid moisture and water
Shelf Life: up to 2 months.
Packaging: 50 kg/bag

Wet Property
pH of mix  pH meter ~11 
Air Content  ASTM C185     >10%
Water Retention  ASTM C1506    >80%
Time of Setting  ASTM C807     >150 Minutes
Dry Property 
Compressive Strength  TIS 1776-2560 
  28 days    2.5 MPa
Bonding Strength  TIS 1776-2560
  28 days   >0.15 MPa

9.5-12.5
ลติร

 คำาแนะนำา
• ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน�้าแล้ว
• ไม่ควรผสมน�้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
• ห้ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช่น ทราย จะท�าให้สัดส่วนของมวล 
  รวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง
• ในกรณีที่ต้องการฉาบบนผนังคอนกรีต ควรเตรียมพื้นผิว 
 คอนกรีตด้วยการสลัดดอก หรือใช้รองพื้นด้วย Bonding  
 mortar ก่อนฉาบ
• หลังฉาบแล้วควรรดน�้าบ่มผนังประมาณ 2-3 วัน 

 ข้อควรระวัง 
• การสัมผัสและการหายใจเอาผงปูนส�าเร็จรูป หรือ 
 ส่วนผสมปูนส�าเร็จรูปที่เปียกอาจก่อให้เกิดการแพ้  
 การระคายเคืองต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ  
• เมื่อปูนส�าเร็จรูปเข้าตาจะท�าให้เกิดการระคายเคือง 
 และเป็นอันตรายต่อดวงตา 
• สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าส�าหรับบริโภค ห้ามรับประทาน
• ไม่ควรใช้งานกับผนังอิฐมวลเบา
• ไม่ควรใช้งานกับผนังคอนกรีตโดยตรง
• อุณหภูมิในการใช้งานที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่าง 10  
 ถึง 40 องศาเซลเซียส
• หลีกเลี่ยงการท�างานกลางแจ้งที่แดดจัด หรือลมแรง 
 หากจ�าเป็นควรมีวัสดุก�าบัง

• ไม่ควรผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่มเติม หากจ�าเป็นควรขอค�าปรึกษา 
 กับผู้ผลิตวัสดุนั้นๆ  
• ควรก้ันหรือแบ่งรอยต่อของผนัง (Joint) ท่ีระยะยาว 
 มากกว่า 6 ม. หรือการฉาบอย่างต่อเนื่องด้วยพื้นที่ 
 มากกว่า 18 ตร.ม. อาจส่งผลกระทบต่อการแตก ร้าว 
 ของผนัง  
• การฉาบพื้นที่ที่มีความหนาเกินกว่า 3 ซม. ขึ้นไป    
 อาจส่งผลต่อการยึดเกาะของปูนกับผนัง  
• การทาสีในขณะที่ผนังมีความชื้น อาจส่งผลกระทบต่อ 
 คุณสมบัติของสีได้
• การใช้งานกับสีน�้ามันทั่วไป อาจพบปัญหาการยึดติดของ 
 สีกับผิวปูนส�าเร็จรูป หากจ�าเป็นควรขอค�าปรึกษาจาก 
 ผู้ผลิตสีนั้นๆ

THE SIAM CEMENT (KAENG KHOI) CO., LTD.  
110 Moo 1, Banpa, KaengKhoi, Saraburi 18110, Thailand  
Tel: 02-586-2222 www.tigerbrandth.com

 Application Data
Mixing (L/Bag):  9.5-12.5
Pot Life (25° ำC):  2 hrs.
Layer Thickness:  3-5 mm.
Application:  Plaster on clay bricks or  
 concrete blocks
Temperature Range:  10-40˚C
Application Humidity:  min 50%

Test Data
                 Standard           Spec.
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TECHNICAL DATA 

เสือ มอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา
Lightweight Block Plastering Mortar

 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
• ส�าหรับงานฉาบผนังอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ 
• ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

 คุณสมบัติทั่วไป
• มีสารผสมเพิ่มความอุ้มน�้า ช่วยลดการแตกร้าว
• มีสารผสมเพิ่มฟองอากาศ ช่วยให้ฉาบลื่น เบาแรง
• มีส่วนผสมเพิ่มแรงยึดเกาะ ช่วยให้ผนังไม่หลุดร่อน
• มส่ีวนผสมเพ่ิมระยะเวลาการก่อตวั ช่วยให้การเซท็ตวัทีเ่หมาะสม
• สามารถใช้งานได้กับเครื่องพ่นปูนฉาบ

 คุณสมบัติพิเศษ
• ใช้ฉาบบนผนังอิฐมวลเบา หรืออิฐดูดซึมน�้าได้น้อยทุกชนิด
• มีสารอุ้มน�้าช่วยไม่ให้เนื้อปูนเสียน�้าเร็ว
• สามารถฉาบได้ตั้งแต่ 0.5-1.5 ซม. ในกรณีที่ต้องการ 
 ฉาบทับหน้า สามารถฉาบได้ที่ความหนา 0.3-0.5 ซม,

 วิธีการใช้งาน
• ผสมกับน�้าสะอาด 10-11.5 ลิตร ต่อปูนฉาบ 1 ถุง
• ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน จนได้ความข้นเหลวตามที่  
 ต้องการ ฉาบด้วยเกรียงฉาบตามกรรมวิธีทั่วไป

 อุปกรณ์เสริม
• ตาข่ายลวดหรือพลาสติก ในกรณีที่ต้องการฉาบหนา  
 และบริเวณรอยต่อผนัง

 พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
• ความหนา 1.0 ซม. ฉาบได้ 2.6-2.8 ตร.ม.
• ความหนา 1.5 ซม. ฉาบได้ 1.7-1.9 ตร.ม.
 *ข้อมูลผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการ

การรับรองคุณภาพ
ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436
ISO 14001 : 2004 EMS 01025/063
มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251
มาตรฐาน มอก. 2735-2559

 คำาแนะนำา
• ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากผสมแล้ว
• ไม่ควรผสมน�้าเพิ่ม หลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
• ห้ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช่น ทราย จะท�าให้สัดส่วนของ 
 มวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง
• หลังฉาบแล้วควรรดน�้าบ่มผนังประมาณ 2-3 วัน 
 ข้อควรระวัง 
• การสัมผัสและการหายใจเอาผงปูนส�าเร็จรูป หรือ 
 ส่วนผสมปูนส�าเร็จรูปที่เปียกอาจก่อให้เกิดการแพ้  
 การระคายเคืองต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ  
• เมื่อปูนส�าเร็จรูปเข้าตาจะท�าให้เกิดการระคายเคือง 
 และเป็นอันตรายต่อดวงตา 
• สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าส�าหรับบริโภค ห้ามรับประทาน
• ไม่ควรใช้งานกับผนังคอนกรีตโดยตรง
• อุณหภูมิในการท�างานที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่าง 20  
 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
• หลีกเลี่ยงการใช้งานกลางแจ้งที่แดดจัดหรือลมแรง  
 หากจ�าเป็นควรมีวัสดุก�าบัง
• ไม่ควรผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่มเติม หากจ�าเป็นควรขอค�า 
 ปรึกษากับผู้ผลิตวัสดุนั้นๆ 
• ควรกัน้หรอืแบ่งรอยต่อของผนงั (Joint) ทีร่ะยะมากกว่า 
  6 เมตร เนื่องจากการฉาบอย่างต่อเนื่องด้วยพื้นที่ 
 มากกว่า 18 ตร.ม. อาจส่งผลกระทบต่อการแตกร้าว 
 ของผนัง  

• การฉาบที่มีความหนาเกินกว่า 3 ซม. ขึ้้นไป ส่งผลต่อ 
 การยึดเกาะของปูนฉาบกับผนัง  
• การทาสีในขณะที่ผนังมีความชื้นส่งผลกระทบต่อ  
 คุณสมบัติของสีได้
• การใช้งานกับสีน�้ามันทั่วไป อาจพบปัญหาการยึดติด 
 ของสีกับผิวปูนส�าเร็จรูป หากจ�าเป็นควรขอค�าปรึกษา 
 จากผู้ผลิตสีนั้นๆ

 ลักษณะการใช้งาน
 มอร์ตาร์ส�าหรบัฉาบ ใช้ส�าหรบังานฉาบผนงัอฐิมวลเบาโดยเฉพาะ มส่ีวนประกอบของสารเพิม่ความอุม้น�า้ ช่วยท�าให้เน้ือปูนเหนียว ฉาบลืน่ แห้งตัวใน 
 เวลาทีเ่หมาะสม
 หมายเหต ุผลงานขึน้อยูก่บัส่วนผสม วธิกีารผสม ความชำานาญ และฝีมอืช่าง

ใช้น�้าสะอาดในปริมาณที่ 
เหมาะสม

ให้ใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
หลังจากผสมแล้ว

บ่มผนังอย่างน้อย 3 วัน โดย
ใช้น�้าฉีดเพื่อให้ผนังมีความชื้น
อยู่เสมอ

ปูนที่ฉีกถุงแล้ว ต้องปิดปากถุง
ให้มิดชิดและใช้ให้หมดภายใน
1 วัน 

สถานที่เก็บต้องแห้งและป้องกัน
ความเปียกชื้นไม่ให้เข้าถุงปูน มี 
พาเลทหรือวัสดุรองรับและให้เก็บ
ไว้ในลักษณะที่ตรวจสอบได้สะดวก 
มีข้อบ่งชี้ว่าเป็นปูนประเภทใดและ
ห้ามกองเก็บนานเกิน 2 เดือน 
นับตั้งแต่วันที่ผลิต

1. ท�าความสะอาดผนงัก่ออฐิให้ปราศจาก 
 คราบสกปรก

2. ฉีดน�้าบนผิวหน้าของผนังก่ออิฐให้ชุ่ม 3. ผสมปูนฉาบอิฐมวลเบากับน�้าสะอาด 
 ให้เข้าเป็นเน้ือเดียวกัน ในอัตราส่วน  
 10-11.5 ลิตรต่อปูน 1 ถุง (50 กก.)

4. ฉาบปูนด้วยเกรียงฉาบ ตามวิธีการ 
 ฉาบปูนทั่วไป หรือใช้งานกับเครื่องพ่น 
 ปูนฉาบได้ โดยความหนาในการฉาบ 
 รวม 2 ชั้น ไม่เกิน 1 ซม.

วิธีการใช้งาน

คำาแนะนำา

 Product Identity
Type:  Powder
Color:  Grey
Storage:  Keep in dry conditions and 
 avoid moisture and water
Shelf Life: up to 2 months.
Packaging: 50 kg/bag

 Application Data
Mixing (L/Bag):  10-11.5
Pot Life (25 °̊C):  2-3 hrs.
Layer Thickness:  1.0-1.5 cm.
Application:  Plaster on lightweight
 block
Temperature Range:  20-40˚C
Application Humidity:  min 50%

10-11.5
ลติร

THE SIAM CEMENT (KAENG KHOI) CO., LTD.  
110 Moo 1, Banpa, KaengKhoi, Saraburi 18110, Thailand  
Tel: 02-586-2222 www.tigerbrandth.com
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Test Data
                 Standard           Spec.

Wet Property
pH of mix  pH meter  ~11
Air Content  ASTM C185      >15%
Water Retention  ASTM C1506     >95%
Time of Setting  ASTM C807      >150 Minutes
Dry Property
Compressive Strength  ASTM C109 
  28 days    >2 MPa
Bonding Strength       TIS 2735-2559
  28 days     >0.2 MPa
Drying Shrinkage  ASTM C596
  28 days     <0.13%
Plastic Shrinkage (Crack Width)
                  Modified ASTM C1579  <0.4 mm.
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3. ใช เสือ กาวซีเมนต กรีดลง
   บนผนังคอนกรีต โดยใช
   เกรียงหวีสำหรับกรีดกาว
   โดยเฉพาะ

4. ผสมปูนฉาบผิวคอนกรีตกับ
   น้ำสะอาดใหเขาเปนเน้ือเดียวกัน
   ในอัตราสวน 9-12 ลิตร
   ตอปูน 1 ถุง (50 กก.)

5. ฉาบปูนลงบนผิวคอนกรีต
   หนาครั ้งละไมเก ิน 1 ซม. 
   ถาผนังท่ีฉาบหนาเกิน 1 ซม.
   ใหแบงฉาบเปนชั้นๆ

ใชน้ำสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม ใหใชใหหมดภายใน 2 ชั่วโมง
หลังจากผสมแลว

บมผนังอยางนอย 3 วันโดย
ใชน้ำฉีดเพื่อใหผนังมีความชื้น
อยูเสมอ

ปูนที่ฉีกถุงแลว ตองปดปากถุง
ใหมิดชิดและใชใหหมดภายใน
1 วัน

สถานที่เก็บตองแหงและปองกัน
ความเปยกชื้นไมใหเขาถุงปูนมีพาเลท
หรือวัสดุรองรับและใหเก็บไวในลักษณะ
ที่ตรวจสอบไดสะดวก มีขอบงชี้วาเปน
ปูนประเภทใดและหามกองเก็บนาน
เกิน 2 เดือนนับตั้งแตวันที่ผลิต
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• เสือ มอร์ตาร์ ก่อทั่วไป
• เสือ มอร์ตาร์ ก่ออิฐมวลเบา

งานก่อ
MASONRY



TECHNICAL DATA 

เสือ มอร์ตาร์ ก่อทั่วไป
General Masonry Mortar

 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
• ส�าหรับงานก่อผนังอิฐมอญ อิฐบล็อก
• ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

 คุณสมบัติทั่วไป
• มสีารผสมเพิม่ความอุม้น�า้ ช่วยให้เนือ้ปนูนุม่เหนยีว ท�าให้ขึน้ 
 รูปและจัดแนวก่อได้ง่าย
• มีส่วนผสมเพิ่มแรงยึดเกาะ ท�าให้ผนังแข็งแรง
• ใช้งานได้กบัอฐิมอญ อฐิบลอ็ก อฐิแดงร ูอฐิโชว์แนว อฐิขาว  
 และอิฐช่องลม
• สามารถใช้งานได้กับเครื่องผสมปูนก่อ

 คุณสมบัติพิเศษ
• ให้การยึดเกาะกับอิฐมอญ หรืออิฐบล็อกทุกประเภทได้ดี
• เนือ้ปูนสามารถป้ันขึน้รปูได้ง่าย

 วิธีการใช้งาน
• ผสมกับน�้าสะอาด 6-7 ลิตร ต่อปูนก่อ 1 ถุง
• ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน จนได้ความข้นเหลวที่พอเหมาะ

 พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
• ก่ออฐิมอญครึง่แผ่น ทีม่คีวามหนา 1-2 ซม. ก่อได้ 1.0-1.5  
 ตร.ม.
• ก่ออิฐบล็อก ที่มีความหนา 1-2 ซม. ก่อได้ 2.0-2.8 ตร.ม.
 *ข้อมูลผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการ

 คำาแนะนำา
• ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากผสมน�้าแล้ว
• ไม่ควรผสมน�้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัว
• ควรตดิตัง้เหลก็เส้นกลม (หนวดกุง้) ทกุ 50 ซม. เพือ่ท�าให้ 
 ผนังแข็งแรงยิ่งขึ้น
• ควรรดน�า้เพือ่บ่มผนังทีก่่อเสร็จแล้วประมาณ 1-2 วนั เพือ่ 
 ให้ปูนก่อมีแรงยึดเกาะและรับก�าลังอัดได้อย่างเต็มที่ 

 ข้อควรระวัง 
• การสัมผัสและการหายใจเอาผงปูนส�าเร็จรูป หรือส่วน 
 ผสมปูนส�าเร็จรูปที่เปียกอาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคาย 
 เคืองต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ  
• เมื่อปูนส�าเร็จรูปเข้าตาจะท�าให้เกิดการระคายเคือง และเป็น 
 อันตรายต่อดวงตา 
• สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าส�าหรับบริโภค ห้ามรับประทาน
• ไม่ควรใช้งานกับผนังอิฐมวลเบา

วิธีการใช้งาน

1. รดน�้าอิฐมอญ อิฐบล็อกให้ชุ่ม 2. ผสมปูนก่อทั่วไปกับน�้าสะอาดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
 ในอัตราส่วนน�้า 6-7 ลิตร ต่อปูน 1 ถุง (50กก.)

3. ก่ออิฐมอญ อิฐบล็อก ตามขั้นตอนการก่อ
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คำาแนะนำา

ใช้น�้าสะอาดในปริมาณที่ 
เหมาะสม

ให้ใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
หลังจากผสมแล้ว

บ่มผนังอย่างน้อย 3 วัน โดย
ใช้น�้าฉีดเพื่อให้ผนังมีความชื้น
อยู่เสมอ

ปูนที่ฉีกถุงแล้ว ต้องปิดปากถุง
ให้มิดชิดและใช้ให้หมดภายใน
1 วัน 

สถานที่เก็บต้องแห้งและป้องกัน
ความเปียกชื้นไม่ให้เข้าถุงปูน มี 
พาเลทหรือวัสดุรองรับและให้เก็บ
ไว้ในลักษณะที่ตรวจสอบได้สะดวก 
มีข้อบ่งชี้ว่าเป็นปูนประเภทใดและ
ห้ามกองเก็บนานเกิน 2 เดือน 
นับตั้งแต่วันที่ผลิต

 ลักษณะการใช้งาน
 ปนูก่อส�าเรจ็รปูชนดิแห้ง งานก่อทัว่ไปชนดิ 50 ส�าหรบัก่อผนงัอฐิมอญ อฐิบลอ็ก มส่ีวนประกอบของสารเพิม่ความอุม้น�า้ ท�าให้เน้ือปูนมคีวามเหนียว  
 เพือ่ความทรงตวัของเนือ้ปนูขณะใช้งานและเพิม่แรงยดึเกาะ ท�าให้ผนงัมคีวามทนทานแขง็แรง
 หมายเหต ุผลงานข้ึนอยูก่บัส่วนผสม วธิกีารผสม ความช�านาญ และฝีมอืช่าง

การรับรองคุณภาพ
ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436
ISO 14001 : 2004 EMS 01025/063
มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251
มาตรฐาน มอก. 598-2560

Wet Property
pH of mix  pH meter  ~11
Air Content  ASTM C185      >0%
Water Retention  TIS 598  >75%
Time of Setting  ASTM C807      >60 Minutes
Dry Property
Compressive Strength  ASTM C109 
  28 days              >5.0 MPa
Bonding Strength      TIS 598-2560
  28 days     >0.2 MPa

 Product Identity
Type:  Powder
Color:  Grey
Storage:  Keep in dry conditions and 
 avoid moisture and water
Shelf Life: up to 2 months.
Packaging: 50 kg/bag

 Application Data
Mixing (L/Bag):  6-7
Pot Life (25˚C):  2 hrs.
Layer Thickness:  1-3 cm.
Application:  Laying on clay bricks or  
 concrete blocks
Temperature Range:  20-40˚C
Application Humidity:  min 50%

6-7
ลติร

THE SIAM CEMENT (KAENG KHOI) CO., LTD.  
110 Moo 1, Banpa, KaengKhoi, Saraburi 18110, Thailand  
Tel: 02-586-2222 www.tigerbrandth.com

• อุณหภูมิในการท�างานที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่าง 20  
 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
• หลีกเลี่ยงการใช้งานกลางแจ้งที่แดดจัดหรือลมแรง หาก 
 จ�าเป็นควรมีวัสดุก�าบัง
• ไม่ควรผสมวสัดอุืน่ๆ เพิม่เตมิ หากจ�าเป็นควรขอค�าปรกึษา 
  กับผู้ผลิตวัสดุนั้นๆ

Test Data
                 Standard           Spec.
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 คำาแนะนำา
• ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากผสมน�้าแล้ว
• ไม่ควรผสมน�้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัว
• ควรตดิตัง้เหลก็เส้นกลม (หนวดกุง้) ทกุ 50 ซม. เพือ่ท�าให้ 
 ผนังแข็งแรงยิ่งขึ้น
• ควรรดน�้าเพื่อบ่มผนังที่ก่อเสร็จแล้วประมาณ 1-2 วัน 

เสือ มอร์ตาร์ ก่ออิฐมวลเบา
Lightweight Masonry Mortar

 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
• ส�าหรับงานก่อผนังอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ
• ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

 คุณสมบัติทั่วไป
• มสีารผสมเพิม่ความอุม้น�า้ ช่วยให้เนือ้ปนูนุม่เหนยีว ท�าให้ขึน้ 
 รูปและจัดแนวก่อได้ง่าย
• มีส่วนผสมเพิ่มแรงยึดเกาะ ท�าให้ผนังแข็งแรง

 คุณสมบัติพิเศษ
• ใช้งานได้ดีกับอิฐมวลเบาทุกชนิด
• ช่วยประหยัดเวลาการก่อ ท�างานได้รวดเรว็
• สามารถใช้งานได้กบัเครือ่งผสมปนูก่อ

 วิธีการใช้งาน
• ผสมกับน�้าสะอาด 13-15 ลิตร ต่อปูนก่อ 1 ถุง
• ในกรณทีีผ่สมด้วยเกรยีง ผสมปนูครัง้ละไม่เกนิ 5 กก. ผสม 
 กับน�้าสะอาดแล้วคนด้วยเกรียงจนทั่ว จนเนื้อปูนเข้ากับน�้า
• ในกรณีที่ผสมด้วยสว่านไฟฟ้าติดใบกวน ผสมปูนคร้ังละไม ่
 เกิน 10 กก. ผสมกับน�้าสะอาดแล้วกวนด้วยสว่านไฟฟ้าติด 
 ใบกวนจนทั่ว จนเนื้อปูนเข้ากับน�้าได้ดี
• ถ้าต้องการผสมในปริมาณที่มาก ไม่เกิน 50 กก./ครั้ง ให้ 
 ผสมปูนในภาชนะผสมให้เข้ากัน

 อุปกรณ์เสริม
• เกรียงก่ออิฐมวลเบา  • สว่านไฟฟ้าตดิใบกวน

 พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
• ก่ออิฐมวลเบาขนาดมาตรฐาน 7 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ  
 25-30 ตร.ม./50 กก.ที่ความหนา 2-3 มม.  
 *ข้อมูลผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการ

 ข้อควรระวัง 
• การสัมผัสและการหายใจเอาผงปูนส�าเร็จรูป หรือส่วน 
 ผสมปูนส�าเร็จรูปที่เปียกอาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคาย 
 เคืองต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ  
• เมื่อปูนส�าเร็จรูปเข้าตาจะท�าให้เกิดการระคายเคือง และเป็น 
 อันตรายต่อดวงตา 
• สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าส�าหรับบริโภค ห้ามรับประทาน
• ไม่ควรใช้งานกับผนังอิฐมอญ อิฐบล็อก

วิธีการใช้งาน

1. ท�าความสะอาดอิฐมวลเบาให้ 
 ปราศจากคราบสกปรก

3. ก่ออิฐมวลเบา สามารถก่อได้ทันทีโดย 
 ไม่ต้องพรมน�้าที่อิฐมวลเบา

2. ผสมปูนก่ออิฐมวลเบากับน�้าสะอาดให้ 
 เข้าเป็นเน้ือเดียวกันในอัตราส่วน  
 13-15 ลิตร ต่อปูน 1 ถุง (50 กก.)

4. ใช้เกรียงปาดปูนที่อิฐมวลเบา ที่ความ 
 หนา 2-3 มม. และก่อตามขั้นตอน 
 การก่ออิฐมวลเบา

คำาแนะนำา

ใช้น�้าสะอาดในปริมาณที่ 
เหมาะสม

ให้ใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
หลังจากผสมแล้ว

บ่มผนังอย่างน้อย 3 วัน โดย
ใช้น�้าฉีดเพื่อให้ผนังมีความชื้น
อยู่เสมอ

ปูนที่ฉีกถุงแล้ว ต้องปิดปากถุง
ให้มิดชิดและใช้ให้หมดภายใน
1 วัน 

สถานที่เก็บต้องแห้งและป้องกัน
ความเปียกชื้นไม่ให้เข้าถุงปูน มี 
พาเลทหรือวัสดุรองรับและให้เก็บ
ไว้ในลักษณะที่ตรวจสอบได้สะดวก 
มีข้อบ่งชี้ว่าเป็นปูนประเภทใดและ
ห้ามกองเก็บนานเกิน 2 เดือน 
นับตั้งแต่วันที่ผลิต

 ลักษณะการใช้งาน
 ปนูก่อส�าเรจ็รปูชนดิแห้ง งานก่อทัว่ไปชนดิ 50 ส�าหรบัก่อผนงัอฐิมวลเบาโดยเฉพาะ มส่ีวนประกอบของสารเพิม่ ช่วยท�าให้แรงยึดเกาะสงู และมคีวาม 
 อุม้น�า้สงู
 หมายเหต ุผลงานข้ึนอยูก่บัส่วนผสม วธิกีารผสม ความช�านาญ และฝีมอืช่าง

 Product Identity
Type:  Powder
Color:  Grey
Storage:  Keep in dry conditions and 
 avoid moisture and water
Shelf Life: up to 2 months.
Packaging: 50 kg/bag

 Application Data
Mixing (L/Bag):  13-15
Pot Life (25°̊ C):  2 hrs.
Layer Thickness:  2-3 mm.
Application:  For laying on lightweight  
 blocks 
Temperature Range:  20-40˚C
Application Humidity:  min 50%

Wet Property
pH of mix  pH meter  ~11
Air Content  ASTM C185      >7%
Water Retention  TIS 2706-2559  >95%
Time of Setting  TIS 2706-2559  >120 Minutes
Dry Property
Compressive Strength  ASTM C109 
  28 days               >5.0 MPa
Bonding Strength      ASTM C952
  28 days              >0.25 MPa
Spliting Tensile Strength TIS 2706-2559          
  28 days              > 0.28 MPa

TECHNICAL DATA 

13-15
ลติร

THE SIAM CEMENT (KAENG KHOI) CO., LTD.  
110 Moo 1, Banpa, KaengKhoi, Saraburi 18110, Thailand  
Tel: 02-586-2222 www.tigerbrandth.com

การรับรองคุณภาพ
ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436
ISO 14001 : 2004 EMS 01025/063
มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251
มาตรฐาน มอก. 2706-2559

M
AS

ON
RY

• อุณหภูมิในการท�างานที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่าง 20 ถึง  
 40 องศาเซลเซียส 
• หลีกเลี่ยงการใช้งานกลางแจ้งที่แดดจัดหรือลมแรง 
 หากจ�าเป็นควรมีวัสดุก�าบัง
• ไม่ควรผสมวสัดอุืน่ๆ เพิม่เตมิ หากจ�าเป็นควรขอค�าปรกึษา 
 กับผู้ผลิตวัสดุนั้นๆ

Test Data
                 Standard           Spec.
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ขั้นตอนการก่อ 
อิฐมอญ

ขั้นตอนการก่อ 
อิฐบล็อก

ขั้นตอนการก่อ 
อิฐมวลเบา

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

M
AS

ON
RY
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• เสือ มอร์ตาร์ เทปรับพื้น
• เสือ มอร์ตาร์ คอนกรีตแห้ง 240 ksc

งานเทพ้ืน
FLOOR SCREED



เสือ มอร์ตาร์ เทปรับพื้น
Floor Screed

การรับรองคุณภาพ
ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436
ISO 14001 : 2004 EMS 01025/063
มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
• ส�าหรับงานเทพื้นเพื่อปรับพื้นให้เรียบก่อนการปูวัสดุทับ
• ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

 คุณสมบัติทั่วไป
• มีสารผสมเพิม่ระยะเวลาการก่อตวั ช่วยให้การเซท็ตวัทีเ่หมาะสม
• มีส่วนผสมเพิ่มแรงยึดเกาะ
• ใช้กับงานเทปรับพื้น ลานจอดรถ พื้นบ้าน ฯลฯ
• สามารถใช้งานได้กับเครื่องผสมปูนเทปรับพื้น

 คุณสมบัติพิเศษ
• ใช้งานได้ง่ายเน้ือปูนไหลตวัได้ดี

 วิธีการใช้งาน
• ท�าความสะอาดพื้นที่ แล้วพรมน�้าให้ชุ่ม
• หาระดับตามที่ต้องการ แล้วท�าแนวระดับไว้
• ผสมปูนเทปรับพื้นกับน�้าสะอาด ประมาณ 7-9 ลิตร ต่อ 
 ปูนเทปรับพื้น 1 ถุง (50 กก.)
• กรณีใช้เครื่องโม่ผสม ให้เทน�้าลงไปประมาณ 3 ใน 4 ของ 
 ปริมาณที่ใช้ เดินเคร่ืองโม่แล้วค่อยๆ เทปูนเทปรับพื้นลงไป 
 จนหมดถุง แล้วค่อยเติมน�้าที่เหลือ ให้ผสมต่อไปจนเนื้อเข้า 
 กันดี ให้ได้ความข้นเหลวพอเหมาะ

 อุปกรณ์เสริม
• คราดหรือเหล็กแหลมกรีดลาย
• ไม้สามเหลี่ยมขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน

 พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
• ความหนา 3 ซม. เทได้พื้นที่ 0.8-0.9 ตร.ม.
 *ข้อมูลผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการ

 คำาแนะนำา
• ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน�้าแล้ว
• ไม่ควรผสมน�้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
• ไม่ควรผสมน�้าจนเนื้อปูนเหลวเกินไป
• ใช้งานได้ที่ความหนาขั้นต�่า 3 ซม.

 ข้อควรระวัง 
• การสัมผัสและการหายใจเอาผงปูนส�าเร็จรูป หรือส่วน 
 ผสมปูนส�าเร็จรูปที่เปียกอาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคาย 
 เคืองต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ  
• เมื่อปูนส�าเร็จรูปเข้าตาจะท�าให้เกิดการระคายเคือง และเป็น 
 อันตรายต่อดวงตา 
• สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าส�าหรับบริโภค ห้ามรับประทาน
• อุณหภูมิในการท�างานที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่าง 10 ถึง  
 40 องศาเซลเซียส 

คำาแนะนำา

ใช้น�้าสะอาดในปริมาณที่ 
เหมาะสม

ให้ใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
หลังจากผสมแล้ว

บ่มผนังอย่างน้อย 3 วัน โดย
ใช้น�้าฉีดเพื่อให้ผนังมีความชื้น
อยู่เสมอ

ปูนที่ฉีกถุงแล้ว ต้องปิดปากถุง
ให้มิดชิดและใช้ให้หมดภายใน
1 วัน 

สถานที่เก็บต้องแห้งและป้องกัน
ความเปียกชื้นไม่ให้เข้าถุงปูน มี 
พาเลทหรือวัสดุรองรับและให้เก็บ
ไว้ในลักษณะที่ตรวจสอบได้สะดวก 
มีข้อบ่งชี้ว่าเป็นปูนประเภทใดและ
ห้ามกองเก็บนานเกิน 2 เดือน 
นับตั้งแต่วันที่ผลิต

 ลักษณะการใช้งาน
 มอร์ตาร์ส�าหรบังานเทปรบัระดบัพืน้คอนกรตี เพือ่ปรบัแต่งระดบั
 หมายเหต ุผลงานข้ึนอยูก่บัส่วนผสม วธิกีารผสม ความช�านาญ และฝีมอืช่าง

1. ก่อนเทปรับพื้น ควรกระเทาะ 
 ผิวเดิมให้ขรุขระ เพื่อการยึด 
 เกาะที่ดีขึ้น

3. หาระดับความหนาที่ต้องการ  
 ด้วยความหนาไม่ต�่ากว่า 3  
 ซม.

2. เตรียมพื้นให้สะอาดและราด 
 น�้าให้พื้นชุ่ม

4. ผสมปูนเทปรับพื้นกับน�้า 
 สะอาดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 
 ในอัตราส่วนน�้า 7-9 ลิตร  
 ต่อปูน 1 ถุง (50 กก.)

5. เทปูนลงพื้น แล้วปรับแต่งพื้น 
 ผวิให้ได้ระดบัด้วยไม้สามเหลีย่ม 
  บริเวณที่ปรับเรียบเนียนได้ 
 ระดับแล้ว ควรทิ้งไว้ 12 ชม.  
 แล้วบ่มผิิวหน้าด้วยน�้าให้ชุ่ม 
 ต่อไปอีก 2-3 วัน

วิธีการใช้งาน

 Product Identity
Type:  Powder
Color:  Grey
Storage: Keep in dry conditions and 
 avoid moisture and water
Shelf Life: up to 2 months.
Packaging: 50 kg/bag

 Application Data
Mixing (L/Bag):  7-9
Pot Life (25°̊ C):  2-3 hrs.
Layer Thickness:  3-5 cm.
Application:  For flf loor leveling  
Temperature Range:  10-40˚C
Application Humidity:  min 50%

Wet Property
pH of mix  pH meter  ~11 
Air Content  ASTM C185     >0%
Water Retention  ASTM C1506  >40%
Time of Setting  ASTM C807     >60 Minutes
Dry Property
Compressive Strength  ASTM C109 
    28 days             >24 MPa
Bonding Strength  ASTM C952
    28 days             >0.1 N/mm2

TECHNICAL DATA 

7-9
ลติร

THE SIAM CEMENT (KAENG KHOI) CO., LTD.  
110 Moo 1, Banpa, KaengKhoi, Saraburi 18110, Thailand  
Tel: 02-586-2222 www.tigerbrandth.com
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• หลีกเลี่ยงการใช้งานกลางแจ้งที่แดดจัดหรือลมแรง หาก 
 จ�าเป็นควรมีวัสดุก�าบัง
• ไม่ควรผสมวสัดอุืน่ๆ เพิม่เตมิ หากจ�าเป็นควรขอค�าปรกึษา 
 กับผู้ผลิตวัสดุนั้นๆ

Test Data
                 Standard           Spec.
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เสือ มอร์ตาร ์คอนกรีตแห้ง
Dry Concrete (240ksc)

 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
• ส�าหรับงานเทเสาเอ็น เททับหลัง เทพื้น
• ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

 คุณสมบัติทั่วไป
• มีส่วนประกอบของปนูซเีมนต์คณุภาพสงู ทีไ่ด้สดัส่วนเหมาะสม
• สามารถใช้การผสมด้วยมือได้
• ลดปัญหาการผสมไม่ได้สัดส่วน

 คุณสมบัติพิเศษ
• รับแรงกดได้มากกว่า 240 ksc (EN12390)
• ใช้งานได้ง่ายเน้ือปูนไหลตวัได้ดี

 วิธีการใช้งาน
• ผสมคอนกรีตแห้งกับน�้าสะอาด ประมาณ 4.5-6.0 ลิตร ต่อ 
 คอนกรีตแห้ง 1 ถุง (50 กก.)
• กรณีใช้เครื่องโม่ผสม ให้เทน�้าลงไปประมาณ 3 ใน 4 ของ 
 ปริมาณที่ใช้ เดินเครื่องโม่แล้วค่อยๆ เทคอนกรีตแห้ง ลงไป 
 จนหมดถุง แล้วค่อยเติมน�้าที่เหลือ ให้ผสมต่อไปจนเนื้อเข้า 
 กันดี ให้ได้ความข้นเหลวพอเหมาะ

 อุปกรณ์เสริม
• คราดหรือเหล็กแหลมกรีดลาย
• ไม้สามเหลี่ยมขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน

 พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
• พื้นที่ใช้งาน 0.02 ลบ.ม./50 กก.
 *ข้อมูลผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการ

 คำาแนะนำา
• การใช้คอนกรีตแห้ง ห้ามแบ่งถุงผสมน�า้ ให้ผสมเป็นถงุๆ ไป
• ปริมาณน�้าที่ใช้ในการผสมมีผลต่อความแข็งแรงของ 
 คอนกรีต จึงควรผสมในอัตราส่วนที่ก�าหนด
• ควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง หลังผสมน�้าแล้ว
• ห้ามน�าคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วมาผสมน�้าเพื่อใช้งานต่อ
• ไม่ควรผสมน�้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
• ไม่ควรผสมน�้าจนเนื้อปูนเหลวเกินไป 

 Product Identity
Type:  Powder
Color:  Grey
Storage: Keep in dry conditions and 
 avoid moisture and water
Shelf Life: up to 2 months.
Packaging: 50 kg/bag

 Application Data
Mixing (L/Bag):  4.5-6.0
Pot Life (25 °̊C):  2 hrs.
Layer Thickness:  10-15 mm.
Application:  For gut column, lintel,  
 f loor grouting
Temperature Range:  20-40˚C
Application Humidity:  min 50%

Wet Property
pH of mix pH meter  ~11
Slump ASTM C143   10-15 cm
Dry Property
Compressive Strength  EN 12390 
  28 days      >240 ksc

การรับรองคุณภาพ
ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436
ISO 14001 : 2004 EMS 01025/063
มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

 ข้อควรระวัง 
• การสัมผัสและการหายใจเอาผงปูนส�าเร็จรูป หรือ 
 ส่วนผสมปูนส�าเร็จรูปที่เปียกอาจก่อให้เกิดการแพ้  
 การระคายเคืองต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ  
 และเป็นอันตรายต่อดวงตา 
• สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าส�าหรับบริโภค ห้ามรับประทาน

THE SIAM CEMENT (KAENG KHOI) CO., LTD.  
110 Moo 1, Banpa, KaengKhoi, Saraburi 18110, Thailand  
Tel: 02-586-2222 www.tigerbrandth.com

TECHNICAL DATA 
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คำาแนะนำา

การใช้คอนกรตีแห้งห้ามแบ่งถงุ 
ผสมน�า้ให้ผสมเป็นถงุๆ ไป 
ปรมิาณทีใ่ช้ในการผสมมผีลต่อ
ความแขง็แรงของคอนกรตีจงึ
ควรผสมต่ออตัราส่วนทีก่�าหนด
  

ควรใช้ให้หมดหลังจากผสมน�้า
แล้วภายใน 60 นาที หลังจาก
การผสมเสร็จห้ามน�าคอนกรีต
ที่ก�าลังแข็งตัวมาเติมน�้าเพื่อใช้
งานต่อกรณีที่มีการน�าสารมา
ผสมเพิ่มหรือสาร เคลือบผิว
มาใช้ควรเลือกชนิดส�าหรับใช้ใน
งานคอนกรีต

ในกรณีทีเ่ป็นแบบหล่อขนาด
ใหญ่ จ�าเป็นต้องเทคอนกรตี
หลายคร้ังการเทแต่ละคร้ังไม่
ควรเกนิ 60 นาทเีพือ่ป้องกนั
การเกดิรอยต่อระหว่าง
คอนกรตี (Cool Joint) การใช้
เครือ่งสัน่ตวัในการเทคอนกรตี
จะช่วยให้คอนกรตีผสมเข้ากัน
และเข้าแบบได้ดีขึน้

ระยะเวลาการแขง็ตวัของคอนกรตี
สดอาจมกีารเปลีย่นแปลง ตาม
สภาพอากาศหน้างาน ดงัน้ันใน
การท�างานควรปรบัระยะเวลา
ให้เหมาะสมกบัสภาพอากาศหน้า
งาน โดยอณุหภมูใินการใช้งาน 
15- 40 องศาเซลเซยีส ควร
หลกีเลีย่งการท�างานบรเิวณที่
มลีมแรงหรอืแดดร้อนจดัหาก
จ�าเป็นควรหาวสัดมุาก�าบงัใน
กรณเีป็นคอนกรตีในลกัษณะ
คานลอย ควรท�าการค�า้ยนั
คอนกรตีหลงัจากถอดแบบเป็น
เวลาอย่างน้อย 7 วนั

อายุการกองเกบ็ในสภาวะปกติใน
ทีร่่มและอากาศแห้งประมาณ 2 
เดือนนับจากวันผลิตกรณกีารใช้
งานเทคอนกรีต นอกเหนือจากที่
ระบุไว้โปรดปรึกษาเจ้าหน้าทีข่อง
บริษัท

 ลักษณะการใช้งาน
 ส�าหรบังานเทเสาเอน็ เททบัหลงั ทีก่�าลงัอดัแบบทรงลกูบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. (EN 12390) ที ่28 วนั คณุภาพตามมาตรฐานสากล
 หมายเหต ุผลงานข้ึนอยูก่บัส่วนผสม วธิกีารผสม ความช�านาญ และฝีมอืช่าง

1. ท�าความสะอาดพืน้ทีบ่รเิวณที่ 
 จะท�าการเทแบบหล่อคอนกรตี  
 และเครือ่งมอืทีใ่ช้ให้สะอาด  
 ปราศจากสิง่สกปรกทีจ่ะท�า 
 ให้มผีลกระทบต่อต่อคอนกรตี  
 เช่น ดนิ เป็นต้น

3. ผสมคอนกรีตแห้งในกระบะ 
 หรือโม่ โดยอัตราส่วนผสม 
 1 ถุง (50 กก.) ต่อน�้า 
 สะอาด 4.5-6.0 ลิตร ให้เข้าจน 
 เป็นเน้ือเดียวกัน

2. ใช้น�าส้ะอาดราดทีแ่บบหล่อและ 
 พืน้ทีท่ีจ่ะท�าการเทคอนกรตี 
 ให้ชุม่พอประมาณ เพือ่ลด 
 การดดูซมึน�า้จากคอนกรตี 
 และช่วยให้คอนกรตีไหลเข้า 
 แบบได้ง่ายขึน้

4. น�าคอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้ว 
 เทลงในแบบหล่อที่เตรียมไว้
 ทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน เพื่อให้ 
 คอนกรีตแข็งตัว ท�าการ 
 ถอดแบบหล่อคอนกรตีทีแ่ขง็ 
 ตวัแล้ว

5. ท�าการบ่มคอนกรีตต่อด้วยน�า้ 
 สะอาดหรอืน�า้ยาบ่มคอนกรตี  
 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7  
 วัน เพื่อให้คอนกรีตแข็งตัว 
 เต็มที่ พร้อมเปิดพื้นที่ใช้งาน

วิธีการใช้งาน

4.5-6.0
ลติร

• อุณหภูมิในการใช้งานที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่าง 15  
 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียส 
• หลีกเลี่ยงการท�างานกลางแจ้งที่แดดจัดหรือลมแรง  
 หากจ�าเป็นควรมีวัสดุก�าบัง
• ไม่ควรผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่มเติม หากจ�าเป็นควรขอค�า 
 ปรึกษากับผู้ผลิตวัสดุนั้นๆ

Test Data
                 Standard           Spec.
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งานแต่งผิว
WALL DECORATIVE WORK

• เสือ มอร์ตาร์ ฉาบแต่งผิว เรียบเนียนพิเศษ สีเทา
• เสือ มอร์ตาร์ ฉาบแต่งผิว เรียบเนียนพิเศษ สีขาว



เสือ มอร์ตาร์ สกิมโคท 
ฉาบแต่งผิวเรียบเนียนพิเศษ สีเทา 

Grey Smooth Skim Coat

	 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
•	ส�ำหรับงำนฉำบแต่งผิวเรียบเนียนพิเศษ	ให้ผิวผนังที่ 
	 เรียบเนียนพิเศษ
•	เนื้อซีเมนต์เป็นสีเทำ
•	ส�ำหรับงำนฉำบแต่งผิวเรียบเนียนพิเศษ	ท่ีควำมหนำ	 
	 1-3	มม.
•	สำมำรถฉำบปิดผิวผนงัมรีตูำมด	รอยตะเข็บ	และรอยเมด็ทรำย
•	สำมำรถฉำบได้บนผนังปูนฉำบ	ผนังคอนกรีต 
	 และผนังส�ำเร็จรูป

	 คุณสมบัติพิเศษ
•	เนื้อปูนมีควำมละเอียดเรียบกว่ำปูนฉำบชนิดอื่น
•	สำมำรถฉำบทับบนพื้นผิวผนังคอนกรีตได้	โดยไม่ต้องสลัด 
	 ดอก	หรือกระเทำะพื้นผิว

	 พื้นที่การใช้งาน	(ตร.ม./ถุง)
•	ควำมหนำ	1	มม.	ฉำบได้พ้ืนท่ีประมำณ	25	ตร.ม.
 *ข้อมูลผลกำรทดลองจำกห้องปฏิบัติกำร	

	 อุปกรณ์เสริม
•	เกรียงเหล็กขัดมัน	•	สว่ำนไฟฟ้ำติดใบกวน	•	ถังใส่ปูน		 
•	เกรียงพลำสติกส�ำหรับปั่นผิวหน้ำ		•	ฟองน�้ำ		

	 วิธีการใช้งาน
•	ท�ำควำมสะอำดพื้นผิวให้สะอำดปรำศจำกครำบสกปรกไม่มี 
	 ครำบน�้ำมันหรือสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อกำรยึดเกำะของ 
	 สกิมโคท
•	ผสมสกิมโคทกับน�้ำสะอำดในอัตรำส่วน	7.5-8.5	ลิตร	ต่อ	
	 ปูน	1	ถุง	(20	กก.)	โดยใช้สว่ำนติดใบกวนผสมปูนจนเข้ำ	
	 เป็นเนื้อเดียวกัน
•	ใช้เกรียงเหล็กขัดมันเป็นอุปกรณ์ในกำรฉำบ	ควรฉำบ 
	 อย่ำงน้อย	2	ช้ัน	โดยปูน	1	ถุง	(20	กก.)
	 *ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับลักษณะกำรใช้งำนของผู้ใช้งำน

ค�าแนะน�า

ใช้น�้ำสะอำดในปริมำณที่เหมำะสม ควรใช้ให้หมดภำยใน	1	ชั่วโมง	หลังจำกผสมแล้ว	และไม่ควรเติมน�้ำเพิ่มเมื่อปูนเริ่ม
แข็งตัว

	 ลักษณะการใช้งาน
	 สกิมโคทฉำบแต่งผิวเรียบเนียนพิเศษ	สีเทำ	ให้พ้ืนผิวท่ีเรียบเหมำะส�ำหรับงำนฉำบปรับผิวท่ีควำมหนำ	1-3	มม.	สำมำรถฉำบปิดรอยตำมด	 
	 รอยตะเขบ็บนผนงัปนูฉำบ	ผนงัคอนกรตี	ผนงัพรคีำสท์	และผนงัส�ำเรจ็รปูอืน่ๆ	ฉำบทบัผวิเดิมได้โดยไม่ต้องสลดัดอก	หรอืกระเทำะพ้ืนผิวเดิม

วิธีการใช้งาน

 ค�าแนะน�า
•	ควรใช้ให้หมดภำยใน	1	ชั่วโมง	หลังผสมน�้ำแล้ว
•	ไม่ควรผสมน�้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
•	ใช้น�้ำสะอำดในปริมำณที่เหมำะสม	

	 ข้อควรระวัง	
•	กำรสมัผสัและกำรหำยใจเอำผงปนูส�ำเรจ็รปู	หรอืส่วนผสม 
	 ปูนส�ำเร็จรูปที่เปียก	อำจก่อให้เกิดกำรแพ้	กำรระคำยเคือง 
	 ต่อผิวหนัง	และระบบทำงเดินหำยใจ
•	เมื่อปูนส�ำเร็จรูปเข้ำตำจะท�ำให้เกิดกำรระคำยเคืองและเป็น 
	 อนัตรำยต่อดวงตำ
•	สนิค้ำนีไ้ม่ใช่สนิค้ำส�ำหรบับรโิภค	ห้ำมรบัประทำน	
•	อณุหภมูใินกำรใช้งำนทีเ่หมำะสม	ควรอยูร่ะหว่ำง	15	องศำ 
	 เซลเซยีส	ถงึ	40	องศำเซลเซยีส
•	หลีกเลี่ยงกำรท�ำงำนกลำงแจ้งที่แดดจัดหรือลมแรง	 หำก 
	 จ�ำเป็นควรมวีสัดกุ�ำบงั

1.	ท�ำควำมสะอำดพื้นผิวให้สะอำดปรำศจำกครำบ
	 สกปรก	ไม่มีครำบน�้ำมันหรือสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อ 
	 กำรยึดเกำะของสกิมโคท

3.	ใช้เกรียงเหล็กขัดมันเป็นอุปกรณ์ในกำรฉำบ	ควร 
	 ฉำบอย่ำงน้อย	2	ช้ัน	โดยปูน	1	ถุง	(20	กก.)	 
	 ฉำบท่ีควำมหนำเฉล่ีย	1	มม.	ได้พ้ืนท่ีประมำณ	 
			25	ตร.ม.
	 *	ขึ้นอยู่กับลักษณะกำรใช้งำนของช่ำง

2.	ผสมสกิมโคทกับน�้ำสะอำดในอัตรำส่วน	น�้ำ	7.5-8.5		
	 ลิตร	ต่อปูน	1	ถุง	(20	กก.)	โดยใช้สว่ำนผสมปูน	
	 จนเข้ำเป็นเนื้อเดียวกัน

TECHNICAL DATA 

การรับรองคุณภาพ
ISO	9001	:	2008	QMS	01185/436
ISO	14001	:	2004	EMS	01025/063
มอก.	18001	:	2554	:	OHS	09017/251

 Product Identity
Aggregate State:  Powder
Color:  Grey
Bulk Density 	 0.97	kg/L
Moisture by Weight:	 <	0.20%
Storage & Shelf Life:	Storage	in	dry	 
	 conditions.	Shelf	life	in		
	 unopened,	undamaged		
	 bags	in	6	months.
Packaging:	 20	kg/bag

 Application Data
Mixing Water:		 7.5-8.5
Pot	Life	(25 °̊C):		 >180	minutes
Layer Thickness:		 0.5-3.0	mm.
Substrate: 	 Plastering	Mortar/Concrete	Panel
Temperature Range: 	15-40˚C
Application Humidity:		min	50%
Application Area: 					 Indoor	and	outdoor	applications

 Test Data
Property  Results  Method

Wet Property
pH of mix 	 ~12
Specifif	ic	Gravity	of	mix		2.75	g/cm3   
Air Content		 5-15%
Water Retention		 >97%		 ASTM	C1506
Time of Setting	 Initial	>	240	minutes
Dry Property
Compressive	Strength			 ASTM	 C109 
			28	days		 >14.0	N/mm2

Bonding	Strength	(Pull-Off	Bonding)	 ASTM	C1583
			28	days		 >0.8	N/mm2

7.5-8.5
ลติร

•	ไม่ควรผสมวสัดอุืน่ๆ	เพิม่เตมิ	
•	ห้ำมทำสีน�้ำมันปิดทับผิวปูน	 เพรำะอำจก่อให้เกิดปัญหำ	 
	 กำรหลดุร่อนของสี
•	ควรป้องกนัอันตรำยจำกฝุน่ท่ีเกดิจำกกำรขดัผิวปนูฉำบด้วย 
	 กระดำษทรำย

THE	SIAM	CEMENT	(KAENG	KHOI)	CO.,	LTD.  
110	Moo	1,	Banpa,	KaengKhoi,	Saraburi	18110,	Thailand	 
Tel:	02-586-2222	www.tigerbrandth.com
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เสือ มอร์ตาร์ สกิมโคท 
ฉาบแต่งผิวเรียบเนียนพิเศษ สีขาว 

White Smooth Skim Coat

	 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
•	ส�ำหรบังำนฉำบแต่งผวิเรยีบเนยีนพเิศษสขีำว	ให้ผิวผนงัทีเ่นียน	
	 พิเศษ 
•	เนื้อซีเมนต์เป็นสีขำว
•	ส�ำหรับงำนฉำบแต่งผิวเรียบเนียนพิเศษ	ท่ีควำมหนำ	1-3		มม.
•	สำมำรถฉำบปิดผวิผนงัมรีตูำมด	รอยตะเขบ็	และรอยเม็ดทรำย
•	สำมำรถฉำบได้บนผนังปูนฉำบ	 ผนังคอนกรีต	 และผนัง 
	 ส�ำเร็จรูป

	 คุณสมบัติพิเศษ
•	เนื้อปูนมีควำมละเอียดเรียบกว่ำปูนฉำบชนิดอื่น
•	สำมำรถฉำบทับบนพื้นผิวผนังคอนกรีตได้	 โดยไม่ต้องสลัด 
	 ดอก	หรือกระเทำะพื้นผิว	
•	ประหยัดในกำรใช้น�้ำยำรองพื้น

	 พื้นที่การใช้งาน	(ตร.ม./ถุง)
•	ควำมหนำ	1	มม.	ฉำบได้พ้ืนท่ีประมำณ	25	ตร.ม.
 *ข้อมูลผลกำรทดลองจำกห้องปฏิบัติกำร

	 อุปกรณ์เสริม
•	เกรียงเหล็กขัดมัน		•	สว่ำนไฟฟ้ำติดใบกวน		•	ถังใส่ปูน		
•	เกรียงพลำสติกส�ำหรับปั่นผิวหน้ำ		•	ฟองน�้ำ

	 วิธีการใช้งาน
•	ท�ำควำมสะอำดพื้นผิวให้สะอำดปรำศจำกครำบสกปรก	 
	 ไม่มีครำบน�้ำมันหรือสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อกำรยึดเกำะของ 
	 สกิมโคทขำว
•	ผสมสกมิโคทขำว	กับน�ำ้สะอำดใน	อตัรำส่วน	8.5-9.5	ลติร 
	 ต่อปูน	1	ถุง	(20	กก.)	โดยใช้	สว่ำนติดใบกวนผสมปูนจน	
	 เข้ำเป็นเนื้อเดียวกัน
•	ใช้เกรียงเหล็กขัดมันเป็นอุปกรณ์ในกำรฉำบ	ควรฉำบ 
	 อย่ำงน้อย	2	ช้ัน	โดยปูน	1	ถุง	(20	กก.)
 *ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะกำรใช้งำนของช่ำง

ค�าแนะน�า

	 ลักษณะการใช้งาน
	 สกิมโคทฉำบแต่งผิวเรียบเนียนพิเศษ	สีขำว	ให้พ้ืนผิวท่ีเรียบเหมำะส�ำหรับงำนฉำบปรับผิวท่ีควำมหนำ	1-3	มม.	สำมำรถฉำบปิดรอยตำมด 
	 รอยตะเขบ็บนผนงัปนูฉำบ	ผนงัคอนกรตี	ผนงัพรคีำสท์	และผนงัส�ำเรจ็รปูอืน่ๆ	ฉำบทบัผวิเดิมได้โดยไม่ต้องสลดัดอก	หรอืกระเทำะพ้ืนผิวเดิม

 ค�าแนะน�า
•	ควรใช้ให้หมดภำยใน	1	ชั่วโมง	หลังผสมน�้ำแล้ว
•	ไม่ควรผสมน�้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
•	ใช้น�้ำสะอำดในปริมำณที่เหมำะสม	

วิธีการใช้งาน

1.	ท�ำควำมสะอำดพื้นผิวให้สะอำดปรำศจำกครำบ
	 สกปรก	ไม่มีครำบน�้ำมันหรือสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อ 
	 กำรยึดเกำะของสกิมโคทขำว

3.	ใช้เกรียงเหล็กขัดมันเป็นอุปกรณืในกำรฉำบ	ควร 
	 ฉำบอย่ำงน้อย	2	ช้ัน	โดยปูน	1	ถุง	(20	กก.)	 
	 ฉำบท่ีควำมหนำเฉล่ีย	1	มม.	ได้พ้ืนท่ีประมำณ	 
	 25	ตร.ม.
	 *	ขึ้นอยู่กับลักษณะกำรใช้งำนของช่ำง

2.	ผสมสกิมโคทขำวกับน�้ำสะอำด	ในอตัรำส่วน	น�ำ้	 
	 8.5-9.5	ลติร	ต่อปนู	1	ถงุ	(20	กก.)	โดยใช้สว่ำน	
	 ผสมปูนจนเข้ำเป็นเนื้อเดียวกัน Product Identity

Aggregate State:  Powder
Color:  White
Bulk Density 	 1.07	g/Cm3

Moisture by Weight:	 <	0.20%
Storage & Shelf Life: Storage	in	dry	conditions.	 
	 Shelf	life	in	unopened,un 
	 damaged	bags	in	6	months.
Packaging:	 20	kg/bag

การรับรองคุณภาพ
ISO	9001	:	2008	QMS	01185/436
ISO	14001	:	2004	EMS	01025/063
มอก.	18001	:	2554	:	OHS	09017/251

 Application Data
Mixing Water:		 8.50-9.50
Pot	Life	(25 °̊C):		 >180	minutes
Layer Thickness:		 0.5-3.0	mm.
Substrate: 	 Plastering	Mortar/	Concrete	Panel
Temperature Range: 	15-40˚C
Application Humidity:		min	50%
Application Area:  Indoor	and	outdoor	applications

8.5-9.5
ลติร

THE	SIAM	CEMENT	(KAENG	KHOI)	CO.,	LTD.  
110	Moo	1,	Banpa,	KaengKhoi,	Saraburi	18110,	Thailand	 
Tel:	02-586-2222	www.tigerbrandth.com

TECHNICAL DATA 

	 ข้อควรระวัง	
•	กำรสมัผสัและกำรหำยใจเอำผงปูนส�ำเรจ็รปู	หรอืส่วนผสม 
	 ปูนส�ำเร็จรูปทีเ่ปียก	อำจก่อให้เกิดอำกำรแพ้	กำรระคำยเคอืง 
	 ต่อผิวหนัง	และระบบทำงเดินหำยใจ
•	เมื่อปูนส�ำเร็จรูปเข้ำตำจะท�ำให้เกิดกำรระคำยเคืองและเป็น 
	 อนัตรำยต่อดวงตำ
•	สนิค้ำนีไ้ม่ใช่สนิค้ำส�ำหรบับรโิภค	ห้ำมรบัประทำน	
•	อณุหภมูใินกำรใช้งำนทีเ่หมำะสม	ควรอยูร่ะหว่ำง	15	องศำ 
	 เซลเซยีส	ถงึ	40	องศำเซลเซยีส
•	หลีกเลี่ยงกำรท�ำงำนกลำงแจ้งที่แดดจัดหรือลมแรง	 หำก 
	 จ�ำเป็นควรมวีสัดกุ�ำบงั
•	ไม่ควรผสมวสัดอุืน่ๆ	เพิม่เตมิ	
•	ห้ำมทำสีน�้ำมันปิดทับผิวปูน	 เพรำะอำจก่อใให้เกิดปัญหำ	 
	 กำรหลดุร่อนของสี
•	ควรป้องกนัอันตรำยจำกฝุน่ท่ีเกดิจำกกำรขดัผิวปนูฉำบด้วย 
	 กระดำษทรำย

ใช้น�้ำสะอำดในปริมำณที่เหมำะสม ควรใช้ให้หมดภำยใน	1	ชั่วโมง	หลังจำกผสมแล้ว	และไม่ควรเติมน�้ำเพิ่มเมื่อปูนเริ่ม
แข็งตัว
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Test Data
Property  Results  Method

Wet Property
pH of mix 	 ~11
Specifif	ic	Gravity	of	mix		 2.68	g/cm3 
Water Retention		 >	99%		 ASTM	C191
Time of Setting	 Initial	>	240	minutes	
Dry Property
%	Whiteness(Hunter)		 90%
Average	shrinkage		 <	0.20%	 ASTM	C531
Compressive	Strength		 	 ASTM	C109
			28	days		 >	6.0	N/mm2

Bonding	Strength	(Pull-Off	Bonding)	 ASTM	C1583
			28	days		 >	0.8	N/mm2

43เสือ มอร์ตาร์42



• เสือ กาวซีเมนต์ สำาหรับกระเบ้ือง เซรามิค แกรนิตโต้
• เสือ กาวซีเมนต์ สำาหรับกระเบ้ือง เซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต

กาวซีเมนต์                                           
WALL AND  

FLOOR TILING



การรับรองคุณภาพ

มอก.	2703-2559
รายแรกของประเทศไทย
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เสือ กาวซีเมนต์
สำ�หรับกระเบื้อง เซร�มิค แกรนิตโต้

Tiger Tile Adhesive Green 
Ceramic Granito Tiles

THE SIAM CEMENT (KAENG KHOI) CO., LTD.  
110 Moo 1, Banpa, KaengKhoi, Saraburi 18110, Thailand  
Tel:	02-586-2222	www.tigerbrandth.com

Test Data
                 Standard       Spec.   Result
                                             (Range)

Wet Property
pH of mix  pH	meter    ~11
Sag on vertical  TIS 2703-2559  <0.5	 	0-0.5	
surface (mm)
Dry Property
Tensile Strenght TIS 2703-2559
				28	days(N/mm2)	/EN12004
-	Standard	condition		 	>0.5	 	>0.8

 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
•	สำาหรบังานปพูืน้สามารถใช้ได้กบักระเบ้ืองเซรามคิ	แกรนติโต้	
•	สำาหรบังานปผูนงัเหมาะกบักระเบ้ืองเซรามิคและแกรนติโต้		
	 ขนาดสงูสดุ	60x60	ซม.
•	ขนาดบรรจุ	20	กก./ถุง

 คุณสมบัติพิเศษ
•	มีสารผสมเพิม่ความยดึเกาะพเิศษ	ทำาให้มแีรงยดึเกาะระหว่าง 
	 พืน้ผวิและกระเบ้ืองสงู
•	ลดปัญหาการหลดุร่อนของกระเบือ้ง
•	ลดปัญหาส่วนผสมไม่ได้สดัส่วน

 วิธีการใช้งาน
•	ผสม	เสือ	กาวซีเมนต์	สำาหรับกระเบื้องเซรามิค	แกรนิตโต้		
	1	ถุง	ต่อนำ้าสะอาด	4.5-5.5	ลิตร
•	ผสมโดยใช้เกรียงคนให้ทั่ว	แล้วใช้เครื่องมือผสมจนเป็นเนื้อ	
	 เดียวกัน	จึงนำามาใช้งาน
•	ได้พื้นที่การใช้งาน	 4-5	 ตร.ม.	 โดยประมาณ	 ขึ้นอยู่กับ 
	 ความหนาในการปูกระเบื้อง											
	 *ข้อมูลผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการ

คำาแนะนำา
•	สำาหรับงานปูผนังต้องใช้ตัวยึดกระเบื้องร่วมด้วย	เมื่อปู	
	 กระเบื้องสูงมากกว่า	3	ม.
•	สำาหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่กว่า	30x30	ซม.	ต้อง	
	 ปาดกาวซีเมนต์บนพื้นผิวที่ต้องการ	 และหลังกระเบ้ืองเพื่อ 
	 เพิ่มแรงยึดเกาะ
•	สามารถใช้บนผนังฉาบปูน	 ผนังคอนกรีต	 พื้นเทปรับระดับ	 
	 พื้นคอนกรีต	ทั้งภายในและภายนอกอาคาร       

 ลักษณะการใช้งาน
	 •	สำาหรบังานปพูืน้สามารถใช้ได้กบักระเบือ้งเซรามคิ	และแกรนติโต้
	 •	สำาหรบังานปผูนงัเหมาะกบักระเบือ้งเซรามคิ	แกรนติโต้	ขนาดสงูสดุ	60	×	60	ซม.	
	 •	สำาหรบังานปผูนงัต้องใช้ตวัยดึกระเบือ้งร่วมด้วย	เมือ่ปกูระเบือ้งสงูมากกว่า	3	เมตร
	 •	สำาหรบังานปกูระเบือ้ง	ขนาดใหญ่กว่า	30	×	30	ซม.	ต้องปาดกาวซเีมนต์บนพืน้ผวิทีต้่องการและหลงักระเบือ้งเพ่ือเพ่ิมแรงยึดเกาะ
	 •	สามารถใช้บนผนงัฉาบปนู	ผนงัคอนกรตี	พืน้เทปรบัระดบั	พืน้คอนกรตีทัง้ภายในและภายนอกอาคาร

วิธีการใช้งาน

1.	เตรยีมพืน้ผิวให้เรียบ	แขง็แรง	ปรบัให้	
	 ได้ตามระดบัทีต้่องการ	พืน้ผิวต้อง 
	 สะอาดและแห้ง	ปราศจากสิง่แปลก	
	 ปลอมต่างๆ	เช่น	ฝุน่ฝง	เศษปนู	สี		
	 นำา้ยาบ่มคอนกรตี	และนำา้มนั

3.	ควรตดิและจดักระเบือ้งให้เสรจ็หลงั 
	 จากปาดกาวซเีมนต์ทีก่ระเบือ้งแล้ว 
	 ภายใน		20	นาที

2.	ผสมกาวซเีมนต์กบันำา้สะอาดในอตัรา 
	 ส่วนกาวซเีมนต์	1	ถงุ	ต่อนำา้	4.5-	 
	 5.5	ลติร	โดยใช้เกรยีงคนให้ทัว่	แล้ว 
	 ใช้เครือ่งมอืผสมจนเป็นเน้ือเดยีวกนั	 
	 เมือ่ผสมเสรจ็ไม่ควรเตมิกาวซเีมนต์ 
	 หรอืนำา้เพิม่อกี	และควรใช้ให้หมดหลงั	
	 จากผสมนำา้แล้ว	ภายใน	4	ชม.

4.	ติดกระเบื้องลงบนพื้นหรือผนัง	พร้อม 
	 กับปรับระดับและจัดให้สวยงาม	ใช้ค้อน	
	 ยางเคาะแผ่นกระเบือ้งให้แนบสนิท
	 การบ่ม	:	ควรทิ้งไว้ไม่ให้สัมผัส 
	 แสงแดดโดยตรง	และไม่ให้สูญเสียนำ้า	
	 เร็วจนเกินไปประมาณ	24	ชม.	เพื่อ 
	 ให้กาวซีเมนต์พัฒนาแรงยึดเกาะได้ 
	 สมบรูณ์มากยิง่ขึน้ก่อนทำาการยาแนว

สำาหรับกาวซีเมนต์ที่เปิดถุงแล้ว	ควรใช้ให้หมดภายใน	1	วัน	ควรปิดปากถุงให้ 
สนทิหลังการใช้	และเกบ็ไว้ในถงุพลาสติกรัดปากถงุให้สนิท

สถานที่กองเก็บต้องแห้ง	ปละป้องกันความชื้นไม่ให้เข้าถุงปูน	มีพาเลทหรือวัสดุ
รองรับ	และให้เก็บไว้ในลักษณะที่ตรวจสอบได้สะดวก	มีข้อบ่งชี้ว่าเป็นปูนประเภทใด	
และห้ามกองเก็บนานเกิน	90	วัน	นับตั้งแต่วันที่ผลิต

4.5-5.5
ลติร

ข้อควรระวัง
•	การสัมผัสและการหายใจเอาผงกาวซีเมนต์	หรือส่วนผสม	
	 ของกาวซีเมนต์ทีเ่ปียก	อาจก่อให้เกดิการแพ้	การระคายเคอืง 
	 ต่อผิวหนัง	และระบบทางเดินหายใจ
•	เมื่อกาวซีเมนต์เข้าตาจะทำาให้เกิดการระคายเคือง	และเป็น	
	 อันตรายต่อดวงตา
•	สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าสำาหรับการบริโภค	ห้ามรับประทาน
•	ไม่ควรใช้ปูกระเบื้องที่เปียกนำ้า
•	ไม่ควรใช้กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องแบบซาลาเปา

•	ไม่ควรปูกระเบื้องบนพื้นผิวที่ร้อนจัดหรือสัมผัสแสงแดด	
	 โดยตรง
•	ควรฉาบกาวซีเมนต์บนพื้นที่คราวละไม่เกิน	1	ตารางเมตร	 
	 เพื่ือให้มีเวลาในการตกแต่งให้สวยงามขึ้น
•	อุณหภูมิในการใช้งานที่เหมาะสม	ควรอยู่ระหว่าง	15		
	 องศาเซลเซียส	ถึง	40	องศาเซลเซียส
•	หลีกเลี่ยงการทำางานกลางแจ้งที่แดดจัดหรือลมแรง	 
	 หากจำาเป็นควรมีวัสดุกำาบัง
•	ไม่ควรผสมวัสดุอื่นเพิ่มเติม	หากจำาเป็นควรขอคำาปรึกษา	
	 กับผู้ผลิตวัสดุนั้นๆ

TECHNICAL DATA 
 Product Identity
Type: 	 Powder
Color:  Grey
Storage:	 Keep	in	dry	conditions	and 
	 avoid	moisture	and	water
Shelf Life: up	to	3	months.
Packaging:	 20	kg/bag

               Application Data
Mixing Water (L/Bag): 4.5-5.5	L/20	kg	Bag
Pot Life (25°̊ C): 	 >	6	hrs.
Layer Thickness: 	 3-5	mm.
Substrate: 	 Ceramic	tile,	Granito	tiles	up		
	 to	60x60	cm.
	 Applicable	to	both	walls	and		
 f loor
Temperature Range:  15-40˚C
Application Humidity:		min	50%

คำาแนะนำา
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เสือ กาวซีเมนต์
สำ�หรับกระเบื้องเซร�มิค แกรนิตโต้  

หินอ่อน หินแกรนิต Tiger Tile Adhesive 
Pink Granito Tiles, Granites and Marbles

 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
•	สำาหรบังานปพูืน้สามารถใช้ได้กบักระเบ้ืองเซรามคิ	แกรนติโต้		
	 หินอ่อนและหินแกรนิต
•	สำาหรบังานปผูนงัเหมาะกบักระเบ้ืองเซรามิคและแกรนติโต้		
	 ขนาดสงูสดุ	90x90	ซม.	
•	สำาหรบังานปผูนงัเหมาะกบักระเบ้ืองหนิอ่อนและหนิแกรนติ	
	 ขนาดสงูสดุ	60x60	ซม.
•	ขนาดบรรจุ	20	กก./ถุง

 คุณสมบัติพิเศษ
•	มีสารผสมเพิม่ความยดึเกาะพเิศษ	ทำาให้มแีรงยดึเกาะระหว่าง 
	 พืน้ผวิและกระเบ้ืองสงู
•	ลดปัญหาการหลดุร่อนของกระเบือ้ง
•	ลดปัญหาส่วนผสมไม่ได้สดัส่วน

 วิธีการใช้งาน
•	ผสม	เสือ	กาวซีเมนต์	สำาหรับกระเบื้องเซรามิค	แกรนิตโต้		
	 หินอ่อน	หินแกรนิต	1	ถุง	ต่อนำ้าสะอาด	4.5-5.5	ลิตร
•	ผสมโดยใช้เกรียงคนให้ทั่ว	แล้วใช้เครื่องมือผสมจนเป็นเนื้อ	
	 เดียวกัน	จึงนำามาใช้งาน
•	ได้พื้นที่การใช้งาน	 4-5	 ตร.ม.	 โดยประมาณ	 ขึ้นอยู่กับ 
	 ความหนาในการปูกระเบื้อง					
	 *ข้อมูลผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการ

THE SIAM CEMENT (KAENG KHOI) CO., LTD.  
110 Moo 1, Banpa, KaengKhoi, Saraburi 18110, Thailand  
Tel:	02-586-2222	www.tigerbrandth.com

คำาแนะนำา
•	สำาหรับงานปูผนังต้องใช้ตัวยึดกระเบื้องร่วมด้วย	เมื่อปู	
	 กระเบื้องสูงมากกว่า	3	ม.
•	สำาหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่กว่า	30x30	ซม.	ต้อง	
	 ปาดกาวซีเมนต์บนพื้นผิวที่ต้องการ	 และหลังกระเบ้ืองเพื่อ 
	 เพิ่มแรงยึดเกาะ
•	สามารถใช้บนผนังฉาบปูน	 ผนังคอนกรีต	 พื้นเทปรับระดับ	 
	 พื้นคอนกรีต	ทั้งภายในและภายนอกอาคาร       
ข้อควรระวัง
•	การสัมผัสและการหายใจเอาผงกาวซีเมนต์	หรือส่วนผสม	
	 ของกาวซีเมนต์ที่เปียก	อาจก่อให้เกิดการแพ้	การระคาย	
	 เคืองต่อผิวหนัง	และระบบทางเดินหายใจ
•	เมื่อกาวซีเมนต์เข้าตาจะทำาให้เกิดการระคายเคือง	และเป็น	
	 อันตรายต่อดวงตา
•	สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าสำาหรับการบริโภค	ห้ามรับประทาน
•	ไม่ควรใช้ปูกระเบื้องที่เปียกนำ้า
•	ไม่ควรใช้กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องแบบซาลาเปา
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 ลักษณะการใช้งาน
	 •	สำาหรบังานปพูืน้สามารถใช้ได้กบักระเบือ้งเซรามคิ	แกรนติโต้	หนิอ่อน	หนิแกรนติ
	 •	สำาหรบังานปผูนงัเหมาะกบักระเบือ้งเซรามคิ	แกรนติโต้	ขนาดสงูสดุ	90	×	90	ซม.	
	 •	สำาหรบังานปผูนงัเหมาะกบักระเบือ้งหนิอ่อน	และหนิแกรนติ	ขนาดสงูสดุ	60	×	60	ซม.
	 •	สำาหรบังานปผูนงัต้องใช้ตวัยดึกระเบือ้งร่วมด้วย	เมือ่ปกูระเบือ้งสงูมากกว่า	3	เมตร
	 •	สำาหรบังานปกูระเบือ้ง	ขนาดใหญ่กว่า	30	×	30	ซม.	ต้องปาดกาวซเีมนต์บนพืน้ผวิทีต้่องการและหลงักระเบือ้งเพ่ือเพ่ิมแรงยึดเกาะ
	 •	สามารถใช้บนผนงัฉาบปนู	ผนงัคอนกรตี	พืน้เทปรบัระดบั	พืน้คอนกรตีทัง้ภายในและภายนอกอาคาร

 Product Identity
Type: 	 Powder
Color:  Grey
Storage:	 Keep	in	dry	conditions	and 
	 avoid	moisture	and	water
Shelf Life: up	to	3	months.
Packaging:	 20	kg/bag

TECHNICAL DATA 

วิธีการใช้งาน

1.	เตรยีมพืน้ผิวให้เรียบ	แขง็แรง	ปรบัให้	
	 ได้ตามระดบัทีต้่องการ	พืน้ผิวต้อง 
	 สะอาดและแห้ง	ปราศจากสิง่แปลก	
	 ปลอมต่างๆ	เช่น	ฝุน่ฝง	เศษปนู	สี		
	 นำา้ยาบ่มคอนกรตี	และนำา้มนั

3.	ควรตดิและจดักระเบือ้งให้เสรจ็หลงั 
	 จากปาดกาวซเีมนต์ทีก่ระเบือ้งแล้ว 
	 ภายใน		20	นาที

2.	ผสมกาวซเีมนต์กบันำา้สะอาดในอตัรา 
	 ส่วนกาวซเีมนต์	1	ถงุ	ต่อนำา้	4.5-	 
	 5.5	ลติร	โดยใช้เกรยีงคนให้ทัว่	แล้ว 
	 ใช้เครือ่งมอืผสมจนเป็นเน้ือเดยีวกนั	 
	 เมือ่ผสมเสรจ็ไม่ควรเตมิกาวซเีมนต์ 
	 หรอืนำา้เพิม่อกี	และควรใช้ให้หมดหลงั	
	 จากผสมนำา้แล้ว	ภายใน	4	ชม.

4.	ติดกระเบื้องลงบนพื้นหรือผนัง	พร้อม 
	 กับปรับระดับและจัดให้สวยงาม	ใช้ 
	 ค้อนยางเคาะแผ่นกระเบือ้งให้แนบสนทิ
	 การบ่ม	:	ควรทิ้งไว้ไม่ให้สัมผัส 
	 แสงแดดโดยตรง	และไม่ให้สูญเสียนำ้า	
	 เร็วจนเกินไปประมาณ	24	ชม.	เพื่อให้ 
	 กาวซีเมนต์พัฒนาแรงยึดเกาะได้ 
	 สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนทำาการยาแนว

สำาหรับกาวซีเมนต์ที่เปิดถุงแล้ว	ควรใช้ให้หมดภายใน	1	วัน	ควรปิดปากถุงให้สนิท
หลังการใช้	และเก็บไว้ในถุงพลาสติกรัดปากถุงให้สนิท

สถานที่กองเก็บต้องแห้ง	ปละป้องกันความชื้นไม่ให้เข้าถุงปูน	มีพาเลทหรือวัสดุ
รองรับ	และให้เก็บไว้ในลักษณะที่ตรวจสอบได้สะดวก	มีข้อบ่งชี้ว่าเป็นปูนประเภทใด	
และห้ามกองเก็บนานเกิน	90	วัน	นับตั้งแต่วันที่ผลิต

4.5-5.5
ลติร

                Application Data
Mixing Water (L/Bag): 	4.5-5.5	L/20	kg	Bag
Pot Life (25°̊ C): 	 >	6	hrs.
Layer Thickness: 	 3-5	mm.
Substrate: 	 Large	size	of	tiles
	 Ceramic	and	granito	tiles	up		
	 to	90x90	cm.
	 Granite	and	marble	tiles	up		
	 to	60x60	cm.	
	 Applicable	to	both	walls	and		
 f loor
Temperature Range:  15-40˚C
Application Humidity:		min	50%

•	ไม่ควรปูกระเบื้องบนพื้นผิวที่ร้อนจัดหรือสัมผัสแสงแดด	
	 โดยตรง
•	ควรฉาบกาวซีเมนต์บนพื้นที่คราวละไม่เกิน	1	ตารางเมตร	 
	 เพื่ือให้มีเวลาในการตกแต่งให้สวยงามขึ้น
•	อุณหภูมิในการใช้งานที่เหมาะสม	ควรอยู่ระหว่าง	15 
	 องศาเซลเซียส	ถึง	40	องศาเซลเซียส
•	หลีกเลี่ยงการทำางานกลางแจ้งที่แดดจัดหรือลมแรง	 
	 หากจำาเป็นควรมีวัสดุกำาบัง
•	ไม่ควรผสมวัสดุอื่นเพิ่มเติม	หากจำาเป็นควรขอคำาปรึกษา	
	 กับผู้ผลิตวัสดุนั้นๆ

คำาแนะนำา

Test Data
                  Standard      Spec.   Result
                                             (Range)

Wet Property
pH of mix  pH	meter    ~11 
Sag on vertical  TIS 2703-2559  <0.5	 	0-0.5	
 surface (mm)
Dry Property
Tensile Strenght TIS 2703-2559
				28	days(N/mm2)	/EN12004
-	Standard	condition		 	>1.0	 	>1.3
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งานซ่อม
REPAIRING WORK

• เสือ มอร์ตาร์ ปูนซ่อมอเนกประสงค์



เสือ มอร์ตาร์
ซ่อมเอนกประสงค์

Fixing Mortar
การรับรองคุณภาพ
ISO	9001	:	2008	QMS	01185/436
ISO	14001	:	2004	EMS	01025/063
มอก.	18001	:	2554	:	OHS	09017/251

 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
•	สำาหรับงานซ่อมอเนกประสงค์
•	ขนาดบรรจุ	5	กก./ถุง

 คุณสมบัติทั่วไป
•	มีสารผสมเพิ่มความอุ้มนำ้า	ช่วยให้เนื้อปูนนุ่มเหนียว
•	ลดการแตกร้าว	ทำาให้มีประสิทธิภาพในการทำางาน

 คุณสมบัติพิเศษ
•	ใช้ซ่อมแซมงานฉาบและซ่อมแซมงานก่ออิฐได้
•	ใช้ซ่อมแซม	อุดร่องงานฝังท่อนำา้	ท่อสายไฟ
	 งานวางระบบท่อต่างๆ	เป็นต้น

 วิธีการใช้งาน
•	ผสมกับนำ้าสะอาด	ประมาณ	0.8-1.0	ลิตร	ต่อปูนซ่อม	
	 อเนกประสงค์	5	กก.
•	ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน	ให้ได้ความข้นเหลวพอเหมาะ

 พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
•	ความหนา	0.5	ซม./0.5	ตร.ม.
•	ความหนา	1.0	ซม./0.25	ตร.ม.
	 *ข้อมูลผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการ

 คำาแนะนำา
•	ควรใช้ให้หมดภายใน	2	ชั่วโมง	หลังผสมนำ้าแล้ว	
•	ไม่ควรผสมนำา้เพิม่หลงัปนูเร่ิมแขง็ตวัแล้ว
•	ไม่ควรผสมนำา้จนเนือ้ปนูเหลวเกินไป

 ข้อควรระวัง
•	การสมัผสัและการหายใจเอาผงปนูสำาเรจ็รปู	หรอืส่วนผสม 
	 ปูนสำาเร็จรูปที่เปียก	อาจก่อให้เกิดการแพ้	การระคายเคือง 
	 ต่อผิวหนัง	และระบบทางเดินหายใจ
•	เมื่อปูนสำาเร็จรูปเข้าตาจะทำาให้เกิดการระคายเคืองและเป็น 
	 อนัตรายต่อดวงตา
•	สินค้านีไ้ม่ใช่สินค้าสำาหรับบริโภค	ห้ามรับประทาน	
•	อณุหภูมิในการใช้งานท่ีเหมาะสม	ควรอยูร่ะหว่าง	15	องศา 
	 เซลเซยีส	ถึง	40	องศาเซลเซยีส
•	หลีกเล่ียงการทำางานกลางแจ้งท่ีแดดจัดหรือลมแรง	 หาก 
	 จำาเป็นควรมีวสัดกุำาบงั
•	ไม่ควรผสมวสัดอุืน่ๆ	 เพิม่เตมิ	หากจำาเป็นควรขอคำาปรกึษา 
	 กับผูผ้ลติวสัดนุัน้ๆ
•	ปูนซ่อมอเนกประสงค์ทีเ่ปิดถงุแล้ว	ควรใช้ให้หมดภายใน	1	วนั	 
	 ควรปิดปากถุงให้สนิทหลังการใช้	 และเก็บไว้ในถุงพลาสติก	 
	 รัดปากถงุให้สนทิ
•	ควรเกบ็ในทีร่่มและเปียกชืน้	มพีลาสตกิหรอืไม้รองถงุปูนซ่อม 
	 อเนกประสงค์	ไม่ให้สัมผสัพืน้โดยตรง

THE SIAM CEMENT (KAENG KHOI) CO., LTD.  
110 Moo 1, Banpa, KaengKhoi, Saraburi 18110, Thailand  
Tel:	02-586-2222	www.tigerbrandth.com
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