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ระบบกันซึม
การทาระบบกันซึ ม ปัจจุบนั มีหลากหลายวิธีการและมีขอ้ ดีขอ้ เสี ยต่างกัน โดย การทางานระบบกันซึ ม มีการทางาน
ได้ 4 วิธี คือ
1. การผสมสารเคมีเข้าไปในเนื้อคอนกรี ต หรื อเนื้อมอร์ ตา้ ให้เกิดการกันซึ ม
2. กันซึ มประเภท ทา เคลือบ พ่น ฉาบ ลงบนพื้นผิว ให้เป็ นชั้นกันซึ ม
3. กันซึ มประเภทแผ่นสาเร็ จรู ปปูเคลือบลงบนพื้นผิว ให้เป็ นชั้นกันซึ ม

การทากันซึ มผูใ้ ช้ตอ้ งพิจารณาถึง งบประมาณ และข้อดี ข้อเสี ยของแต่ละวิธีในการทา
1 Admixture Waterproofing คือ กันซึ ม ชนิดสารเติมกับคอนกรี ตหรื อมอร์ ตา้ ทาให้เกิดการมีคุณสมบัติ
กันซึ ม ใช้ผสมลงไประหว่างการผสมคอนกรี ต หรื อระหว่างการผสมมอร์ ตา้ มีผผู ้ ลิตหลายรายให้เลือก เช่น

2. Cementious Waterproofing คือ กันซึ ม ชนิดมีปูนซิ เมนต์เป็ นวัสดุพ้นื ฐาน ใช้ทาหรื อฉาบลงบนผิว
คอนกรี ต หรื อผิวมอร์ ตา้ ผิวที่ทาจะเป็ นชั้นผิวหน้าป้องกันการรั่วซึม แบ่งเป็ น 2 ชนิดย่อย คือ
ชนิดส่ วนผสมเดี่ยว จะเป็ น ผงซิเมนต์กนั ซึ ม นามาผสนกับน้ าตามอัตราส่ วนที่ผผู ้ ลิตกาหนด เมื่อทาผิวจะได้ผิวหน้ากัน
ซึ มที่แข็ง มีราคาประหยัด แต่ไม่มีความยืดหยุ่น
2.2 ชนิด 2 ส่ วนผสม จะเป็ น ผงซิ เมนต์กนั ซึ ม และน้ ายากันซึมพร้อมเพิ่มความยืดหยุน่ ทาให้ผิวที่ได้สามารถยืดหยุน่ ได้
2.1

3 Crystallization Waterproofing มีท้ งั ชนิ ดน้ าและชนิ ดผง โดยใช้เติมลงไปในคอนกรี ต หรื อมอร์ ตา้
จากนั้นจะเกิดปฏิกริ ยาเคมี กับ free limeในเนื้ อคอนกรี ต ทาให้เกิดการตกผลึกคริ สตัลในเนื้ อคอนกรี ต หรื อ มอร์ ตา้
อุดช่องว่างรู พรุ น และมีความทึบน้ ามากขึ้น สามารถป้องกันการรั่วซึ มได้ พื้นที่ที่เหมาะกับวัสดุประเภทนี้คือบริ เวณชั้นใต้
ดินเช่นผนังกั้นดินและพื้นชั้นใต้ดิน เมื่อเนื้ อคอนกรี ตมีความชื้นรั่ วซึ มแต่ไม่ควรใช้กบั พื้นดาดฟ้าที่บริ เวณใต้พ้ืนที่มีการ
ตกแต่งภายใน เพราะว่าหากพื้นมีรอยแตกแล้วก่อนที่จะทาปฏิกิริยาเกิดเป็ นผลึกได้น้ นั ต้องอาศัยระยะเวลาหนึ่ งในการก่อ
ตัวเป็ นผลึกทึบน้ าอาจทาให้มีน้ ารั่วลงสู่ ช้ นั ล่างได้
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4 Membrane Waterproofing เป็ นสารประกอบ Bituminous ,HDPE ,PVC มี 2 ชนิด ได้แก่
4.1 ชนิดเป็ นของเหลว หรื อ Liquid Membrane ใช้ทาเพื่อสร้างชั้นฟิ ล์ม โดยความหนาที่ได้ข้ นึ อยูก่ บั อัตราการทา
สามารถสร้างชี้นฟิ ล์มหนาบางได้ตามต้องการ และมีสีให้เลือกตามความต้องการ
4.2 ชนิดแผ่น หรื อ Sheet Membrane แกนกลางเสริ มแผ่นเสริ มแรง ใช้ปูลงบนพื้นผิว มีท้ งั แบบ
กาวติดในตัว หรื อเป่ าไฟเพื่อให้เนื้อกาว หรื อเนื้อเมมเบรนละลายติดกับผิวงาน

5 Polyurethane Membrane เป็ นโพลิเมอร์ ชนิดหนึ่งเกิดจากการผสมระหว่าง Isocyanate + polyol
(หรื อที่เรี ยกว่า Part A+ B) ผสมแบบ 1:1 ส่ วน กลายเป็ น Polyurethane Foam จากนั้นนามาฉี ดและรอ
แห้งเพื่อเคลือบพื้นผิวดาดฟ้า การกันซึ มขึ้นอยูก่ บั ความหนาของ PU โดยปกติจะทาหนา 1-10 มม. พื้นที่ๆเหมาะกับวัสดุ
ประเภทนี้คือพื้นดาดฟ้าระเบียงที่ไม่มีน้ าท่วมขังตลอดเวลาโดยตัวคุณสมบัติของ PU จะทนความร้อนได้ดีและสามารถ
ทาสี อะคริ ลิคหรื อสี สะท้อนแสงทับได้ เพื่อสะท้อนรังสี ยวู ี

6 Acrylic Membrane วัสดุกนั ซึ มประเภทอะคริ ลิค พื้นที่ที่เหมาะกับวัสดุประเภทนี้ ได้แก่ ชั้นดาดฟ้ าระเบียง
พื้นต่างๆที่ไม่มีน้ าขัง และหากเสริ ม Fiberglass ก็จะทาให้มีความหนาเพิ่มมากขึ้นนอกจากจะกันรั่ วซึ มได้แล้วยัง
สามารถลดความร้อนลงสู่ พ้นื ชั้นล่างได้ในระดับหนึ่ง ข้อดีของวัสดุประเภทนี้คือใช้งานง่าย

บทความจากฝ่ ายขายและการตลาด PST Group

ระบบกันซึม

7 Polyester ,Polymer Membrane ใช้ทาหรื อพ่น สารประกอบโพลีเอสเตอร์ โพลีเมอร์ แทรกซึ มเข้าไปใน
เนื้อให้ทวั่ พื้นผิวบริ เวณที่ทากันซึ ม

การใช้เครื่ องพ่นในระบบกันซึ ม แบ่งเป็ น 3 ระบบ คือ
1 ระบบ Airless Spray
เครื่ องพ่นระบบนี้ พ่นกันซึ มโดยการสร้างแรงดันในเนื้ อแมททีเรี ยล และพ่นผ่านสายแรงดัน ไปที่หัวทิปปลาย
ปื นจนเกิดการแตกตัวของแมททีเรี ยลเป็ นละออง ข้อดีคือสามารถพ่นได้เร็ วและได้พ้ืนที่มากแต่ ไม่สามารถพ่นได้กรณี ที่
แมททีเรี ยลไม่เป็ นเนื้ อเดียว แรงดันที่ได้จากการพ่น ทาให้ถึง 200-230 บาร์ ทาให้ละอองพ่นมีการแตกตัวเล็กมาก เช่น
เครื่ องพ่นรุ่ น Graco Mark V ,เครื่ องพ่นรุ่ น Graco Mark X , เครื่ องพ่นรุ่ น EverSpray V เป็ นต้น
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2ระบบ สกรู ปั๊ม
เครื่ องพ่นระบบนี้ พ่นโดยใช้การสร้ างแรงดันจากชุด Rotor&Stator ซึ่ งเป็ นสกรู รีดแมททีเรี ยลผ่านยาง
ทาให้เกิดแรงดัน โดยแรงดันที่ได้จะเป็ นแรงดัน ตั้งแต่ 10-30 บาร์ และหากต้องการพ่นให้เกิดละอองฝอยต้องท างาน
ร่ วมกับปั๊มลม ละอองพ่นที่ได้จะมีเม็ดใหญ่ เช่น เครื่ องพ่น IMER Step120 ,IMER Small50 เป็ นต้น

3 ระบบ Injection หรื อ ไดอะแฟรมปั๊ม
การทากันซึ มโดยต้องการอัดแมททีเรี ยลเข้าไปยังช่องรอยแตก ในพื้นหรื อผนังต้องการ เครื่ องพ่นที่ดนั แมททีเรี ยล
เข้า ไปในช่ อ งแคบๆ ผ่ า นหัว Packing โดยต้อ งการดัน ด้ว ยแรงดัน ต่ า ไปจนถึ งสู งแต่ มี แ รงดัน คงที่ เช่ น เครื่ อ ง
พ่น WAGNER SF23i

