บทความจากฝ่ ายขายและการตลาด PST Group

ขัน้ ตอนการฉาบปูนผนังอิฐบล็อก (สาหรับช่างก่อสร้าง)
โดยใช้เครื่องพ่นปูนฉาบ

ขั้นตอนการฉาบปูนผนังอิฐบล็อก (สาหรับช่ างก่ อสร้ าง) โดยใช้ เครื่ องพ่นปูนฉาบ

ขั้นตอนที่ 1 เตรี ยมพื้นผิวที่จะทำกำรฉำบปูนให้เรี ยบร้อย ตรวจดูว่ำบริ เวณไหนพื้นผิวนูนหรื อผิวไม่เรี ยบ
และตั้งนัง่ ร้ำน เพื่อควำมสะดวกในกำรทำงำน จำกนั้นให้ทำกำรฉี ดน้ ำบริ เวณพื้นผิวที่จะฉำบปูนให้ชุ่ม
ขั้ น ตอนที่ 2 ปู น ฉำบที่ จ ะใช้ก็ จ ะใช้ท รำยละเอี ย ดจ ำนวน 7 บุ ้ง กี๋ ต่ อ ปู น อ 1 กระสอบ และใส่ น้ ำ
จำนวน 4 ถัง ผสมคลุกเคล้ำให้เข้ำกัน แล้วหลังจำกนั้นเติมน้ ำจำนวน 4 ถัง จำกนั้นแล้วพักปูนฉำบที่ผสมแล้ว ทิ้ งไว้
ประมำณ 5 นำที หรื อไม่เกิน 10 นำที จำกนั้นก็คนให้เข้ำกันอีกครั้ง ก็จะเหมำะแก่งำนฉำบปูนแล้ว
ขั้นตอนที่ 3 ตักปูนฉำบจำกกระบะที่ผสมใส่ ลงไปในถังที่เตรี ยมไว้ แล้วใช้เกรี ยงฉำบตักปูนฉำบไปลงบน
ผนังหรื อพื้นผิวที่ตอ้ งกำรให้ทวั่
ขั้นตอนที่ 4 ปำดพื้นผิวปูนฉำบ
-ปาดปูนครั้งที่ 1 โดยใช้สำมเหลี่ยมปำดปูน ปำดบริ เวณพื้นผิวผนังที่ได้ฉำบปูนไว้
-ปาดปูนครั้งที่ 2 โดยใช้สำมเหลี่ยมปำดปูน ปำดพื้นผิวปูนฉำบแบบละเอียดอีกครั้ง
-ปาดปูนครั้ งที่ 3 โดยเริ่ มจำกพรมน้ ำลงบนพื้นผิวปูนในส่ วนที่ยงั ไม่เต็มให้ทวั่ ก่อน แล้วทำกำรโป้ พ้นื ผิว โดยใช้ปูนที่มี
เนื้อละเอียดและนิ่ม ฉำบโป้ลงบริ เวณพื้นผิวที่สำมเหลี่ยมปำดปูนครั้งที่ 2 แล้วทัว่ ทั้งบริ เวณ ทิง้ ไว้รอจนปูนฉำบแห้ง ก็ให้
ใช้สำมเหลี่ยมปำดปูนออกอีกครั้ง เพื่อให้พ้นื ผิวปูนฉำบเสมอกันกับส่ วนที่เรำปำดในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จำกนั้นพื้นผิว
ผนังปูนฉำบจะเรี ยบเนียนเสมอกัน
ขั้นตอนที่ 5 ทำกำรซับหน้ำพื้นผิวปูนฉำบ ประมำณ 2-3 มิลลิเมตร จนทัว่ ทั้งบริ เวณพื้นผิวปูนฉำบ และ
ต้องรอให้พ้นื ผิวแห้งและเซ็ทตัวก่อน เป็ นอันเสร็ จกำรฉำบปูนผนังอิฐบล็อกทัว่ ไป
ขั้นตอนที่ 6 เคลือบผิวปูนด้วยวัสดุเคลือบผิว หรื อ ใช้ปูนขัดมันสำเร็ จรู ป
การเคลื อบผิวปูนด้ วยวัสดุเคลื อบผิว มี 3 แบบ ดังนี้
1.เคลือบผิวปูนแบบด้ าน: โดยเทน้ ำยำเคลือบผิวลงในเครื่ องพ่น แล้วพ่นน้ ำยำเคลือบผิวแบบด้ำนให้ทวั่ ทั้งผนัง
พื้นปูนฉำบ
2.เคลื อบผิวปูนแบบกึ่งเงากึ่งด้ าน: โดยเตรี ยมขี้ผ้ ึงใส่ ในภำชนะ แล้วใช้เกรี ยงเหล็กฉำบขี้ผ้ งึ ให้ทวั่ ผนังพื้นปูน
ฉำบ
3.เคลือบผิวปูนแบบเคลือบเงา: โดเทน้ ำยำเคลือบเงำใสกันซึ มลงในเครื่ องพ่น แล้วพ่นน้ ำยำเคลือบเงำใสกันซึ ม
ให้ทวั่ ทั้งผนังพื้นปูนฉำบ
การเคลือบผิวปูนด้ วยปูนฉาบขัดมันสาเร็จรูป เพื่อขึ้นรู ปผนังให้สวยงำม โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1.ทำควำมสะอำดพื้นผิว
2.กั้นขอบเขตเนื้องำน ก่อนที่จะเริ่ มฉำบ ควรมีวสั ดุที่ใช้ป้องกันกำรไหลเลอะพื้น
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3.ฉำบด้วย ปูนฉำบขัดมัดสำเร็ จรู ป ที่เตรี ยมไว้ โดยฉำบพื้นผิวอย่ำงน้อย 3 ครั้ ง หรื อ ให้เรี ยบเนี ยนตำมควำม

เหมำะสม
4. ขัดด้วยกระดำษทรำยให้พ้นื ผิวเรี ยบเนียนเสมอกัน เพียงเท่ำนี้ พื้นผิวปูนฉำบก็จะขึ้นรู ปสวยงำมแล้ว

แต่ในปั จจุ บนั นี้ มีเครื่ องมือก่อสร้ำงที่จะเข้ำมำช่วยในกำรอำนวยควำมสะดวกสำหรั บงำนกำรฉำบปูนให้
สะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น โดยจะลดขั้นตอนกำรฉำบปูนของช่ำงก่อสร้ำงลง โดยใช้เครื่ องมือก่อสร้ำงที่เรี ยกว่ำ “เครื่ องพ่นปูน
ฉำบ” ที่มีควำมสำมำรถในกำรผสมวัสดุ เช่น ปูน ทรำย และน้ ำ แบบอัตโนมัติในตัวเครื่ องพ่นปูนฉำบ ซึ่ งนำยช่ำงก่อสร้ำง
ไม่ตอ้ งมำเสี ยเวลำในกำรผสมปูนเองและไม่ทำให้นำยช่ำงก่อสร้ำงต้องเหนื่อย อีกทั้งเครื่ องพ่นปูนฉำบยังมีสำมำรถลำเลียง
ปูนฉำบมำตำมท่อยำง เพื่อพ่นปูนฉำบไปยังพื้นผิวพนังที่ตอ้ งกำร ทำให้นำยช่ำงไม่ตอ้ งเสี ยเวลำมำตักเนื้อปูนฉำบเองเพื่อ
ฉำบปูน และไม่ตอ้ งเสี ยเนื้ อปูนฉำบชที่อำจจะร่ วงตกหล่นระหว่ำงทำงในขณะที่กำลังขนปูนฉำบ ซึ่ งจะกล่ำวโดยสรุ ปก็
คือ เครื่ องพ่นปูนฉำบ มีควำมสำมำรถเด่นๆ ที่เข้ำมำทดแทนขั้นตอนกำรฉำบปูนผนังอิฐบล็อก (สำหรับช่ำงก่อสร้ ำง) ใน
ขั้นตอนที่ 2 และ 3 นัน่ ก็คือ ช่วยให้นำยช่ำงก่อสร้ำงไม่ตอ้ งเสี ยเวลำ ลดกำรใช้แรง ลดกำรสิ้ นเปลืองของเนื้อปูน และทำ
ให้งำนพ่นปูนฉำบเสร็ จได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น

