
อิฐมวลเบา ดีคอนสีเทา CLC

เหนือกวาดวย คุณภาพ

อิฐมวลเบาดีคอนสีเทา CLC คือ อีกทางเลือกสำหรับท่ีอยูอาศัย ดวยความม่ันใจในความแข็งแรง หวงใยในสุขภาพควบคูความสวยงาม

ตามมิติที่เลือกสรรไดตามใจคุณ

แข็งแรง เน่ืองจากมีสวนผสมของปูนซีเมนตเปนหลัก พรอมคัดสรรและควบคุมคุณสมบัติ วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตมีคุณสมบัติความเปนฉนวน

กับความรอน กันเสียงและใชปูนทรายในการกอฉาบได

สุขภาพ ใสใจในสุขภาพผูใชสินคา ดวยกรรมวิธีการผลิตโดยวิธีการเติมฟองอากาศ ทำใหไดโครงสรางแบบ Close Cell ทำใหน้ำซึมผานไดยาก

ตอตานการเกิดเชื้อรา ซึ่งเปนอันตรายตอปอด

สวยงาม นอกเหนือจาก กันความรอนและประหยัดพลังงานอยางเต็มพิกัด ยังสรางความสวยงามตามใจคุณ ในรูปแบบมุมมองผนังหนามีมิติ

ดวยอิฐมวลเบา หนา 20 cm. จาก DCON

สินคามาตรฐานสากล

คุณภาพดี บริการดี คือดีคอน มาตรฐานสากล ISO 9001:2008

อิฐมวลเบาดีคอนสีเทา CLC คือ อีกทางเลือกสำหรับท่ีอยูอาศัย ดวยความม่ันใจในความแข็งแรง หวงใยในสุขภาพควบคูความสวยงาม

หนา 20 ซมหนา 20 ซมหนา 20 ซมหนา 20 ซมหนา 20 ซมหนา 7.5 ซมหนา 7.5 ซมหนา 7.5 ซม
หนา 7 ซมหนา 7 ซมหนา 7 ซม

ผนังหนา มีมิติ
ดวย CLC 20 cm

(Cellular Lightweight Concrete)



Cellular lightweight concrete

     Cellular lightweight concrete (CLC) เปนประเภทหน่ึงของคอนกรีตมวลเบาซ่ึงเกิดจากการเติมโฟม
ที่มีเสถียรภาพสูงลงไป mix design เพื่อใหคอนกรีต มีความหนาแนนลดต่ำลงเนื่องจาก การแทนที่ของฟอง
อากาศเล็กๆ ทำใหมีคุณสมบัติเปนฉนวนกันความรอน กันเสียง และเนื่องจากการกระจายตัวของฟองอากาศ
อยางไมเปนระเบียบและไมตอเนื่องจึงทำใหคอนกรีตมีน้ำหนักเบาและความชื้นซึมผานไดยาก
    

โฟมเสถียรภาพสูง (High Stability) คอนกรีตมวลเบา

Air void

     การกระจายตัวของฟองอากาศ ที่ไมตอเนื่องของ CLC มีลักษณะเปนเซลลปด ทำใหไดโครงสรางแบบ
Close Cell ดังน้ัน จึงสามารถตานทานการซึมผานของน้ำไดดีกวาอิฐมวลเบาท่ัวไปในตลาด เกือบ 2 เทา ลด
ความช้ืนในฝาผนัง สงผลใหลดโอกาสการเกิดเช้ือราอันเปนอันตรายตอสุขภาพ นอกจากน้ียังเหมาะกับการทำงาน
ในสวนของผนังหองน้ำที่ตองมีการฝงทอตางๆที่ตองการความแข็งแรงและปองกันความชื้นไดดี

การเทมอรตาลงในแบบหลอ ภาพถายขยาย Microscope



ขอดีของอิฐมวลเบาสีเทา CLC เทียบกับอิฐมอญ

VS

VS

ขอดีอิฐมวลเบาสีเทา CLC เทียบกับอิฐมวลเบาสีขาว (AAC)

ประหยัดพลังงาน : เหนือกวาอิฐมอญ 6-8 เทา ในดานประสิทธิภาพการตานทานความรอน
ทำงานไดรวดเร็ว : ลดเวลาการทำงานได 2-3 เทา
ความตานทานไฟ : เหนือกวาอิฐมอญ 2-3 เทา
การเก็บกันเสียง : ลดปญหาเสียงรบกวนไดดีกวา

ใชปูนทรายธรรมดาในการกอฉาบได : ลดตนทุนวัสดุกอฉาบในการกอสราง  
อัตราการดูดซึมน้ำต่ำ : ลดปญหาความชื้น ลดโอกาสความเสี่ยงตอเชื้อราอันเปนอันตรายตอสุขภาพ

VS

VS



ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ

ขนาด (ซม.)

รายการ อิฐมวลเบาดีคอน
CLC

อิฐมวลเบาดีคอน
AAC

อิฐมอญ

จำนวนกอนใน 1 ตร.ม. (กอน/ตร.ม.)

ความเร็วในการกอ (ตร.ม./คน/วัน)

น้ำหนัก (กก./ตร.ม.)

น้ำหนักรวมฉาบ 2 ดาน (กก./ตร.ม.)

ความหนาของการกอ (ซม.)

ความหนาของการฉาบ (ซม.)

ความหนาแนนแบบแหง (กก./ลบ.ซม.)

คากำลังอัก (28วัน) (กก.ตร.ซม.)

คาการดูดซึมน้ำ (%)

คาการนำความรอน (วัตต/ม.เคลวิน)

อัตราการทนไฟ (ชั่วโมง)

20x30x7

16

15-25

65-70

100-120

1-1.5

1-1.5

700-800

25-30

23-25

0.186

4

20x60x7.5

8.33

15-25

45-50

90-100

0.3-0.5

0.5-1.0

500-700

30-50

30

0.089-0.132

4

7x15x6

120-130

6-12

130

180

2.0-2.5

1.5-3.0

1800

15-40

25-40

1.15

2

อัตราการกันเสียง (เดซิเบล) 40 43 38

มอก.2601-2556

อิฐมวลเบาดีคอน CLC
ขนาดมาตรฐาน ขนาดพิเศษ

20x30x7 ซม. 20x30x10 ซม.

20x30x15 ซม.

20x30x20 ซม.

20x60x10 ซม.

20x60x15 ซม.

20x60x20 ซม.

20x30x7.5 ซม.

20x60x7 ซม.

20x60x7.5 ซม.

คุณภาพดี บริการดี คือดีคอน
มาตรฐานสากล ISO 9001:2008



วิธีการกอฉาบอิฐมวลเบาดีคอน CLC อยางมีประสิทธิภาพ

     กอนเริ่มทำงานเลือกความหนากอนที่เหมาะสมกับความตองการโดยเผื่อความหนาปูนฉาบดานละ 1-1.5 ซม. ควรสกัดผิวหยาบ
บริเวณขางเสา  และพื้นที่บริเวณที่กอเพื่อเพิ่มการยึดเกาะกับปูนกอ ในบางกรณีอาจทาดวยน้ำยาประสาน ( Bonding Agent ) ควร
หลีกเล่ียงการสกัดในระหวางการทำงานเพราะการส่ันสะเทือนจะทำใหแผงท่ีกอไปแลวเกิดการแยกเปนรอยแตกขางเสา-พ้ืนไดมีข้ันตอน
ปฏิบัติดังนี้

การกอ
 ใหรดน้ำกอนบล็อกใหชุมเพื่อลางเศษฝุน และลดปญหากอนบล็อกดึงน้ำออกจากปูนกอ
 ปรับระดับแนวกอดวยปูนทรายกอนกอชั้นแรกประมาณ 2 ซม. เพื่อปองกันความขรุขระหลังคานที่อาจ เปนจุดกดทำใหกอน
 แตกราวควรกอใหเต็มความหนาของกอนโดยกอหนา 1-1.5 ซม. ทั้งแนวตั้งแนวนอน
 ควรทำเสาเอ็นทุกระยะความกวาง 2.5 ม.และควรทำทับหลังที่ความสูงไมเกิน 2 ม.
 ควรทำเสาเอ็นทับหลังประมาณ 3 วันหลังกอ  เพื่อปองกันแผงลมและเปนการกระจายน้ำหนักที่ดี
 เสริมเหล็กหนวดกุงทุกๆ ความสูง 2 กอน โดยใชเหล็ก RB 6 เสียบเขาไปในเสาอยางนอย 5 ซม. และใหอยูบนกอนอยางนอย
 20 ซม.
 เมื่อเทคานทับหลังจะตองทิ้งไวประมาณ 2-3 วัน กอนกอกอนตอบนคานทับหลัง  ทั้งนี้เพื่อใหคานทับหลังแข็งแรงเพียงพอ
 ตอการรับน้ำหนักได
 การกอชนทองคาน หรือ พ้ืนระบบ Post Tension จะตองเวนชองวางไว ไมนอยกวา 2.5 ซม. และอุดดวยวัสดุยืดหยุน เชน
 โฟม หรือแผนยางเพื่อปองกันน้ำหนักกดทับมาที่ผนัง ซึ่งจะทำใหผนังแตกราวได
 ควรเสริมลวดตาขายใหคลุมรอยตอกับโครงสรางทุกจุด รวมท้ังบริเวณท่ีมีการหักมุมของผนัง เชน มุมวงกบประตูหนาตางและ
 มุมใตคานเพื่อตานแรงดึงจากการหดตัวของปูนฉาบ
 ภายหลังการกอ 4 ช.ม. เมื่อปูนกอเซ็ตตัวเสร็จใหทำการบมดวยการรดน้ำผนัง เพื่อใหปูนกอมีน้ำเพียงพอสำหรับการพัฒนา
 กำลังและมีความแข็งแรง มีการบมน้ำ3-5 วัน

การฉาบ
 รอผนังที่กอเสร็จเปนเวลาอยางนอย 7 วัน  กอนที่จะเริ่มฉาบ
 แนะนำใหใชปูนฉาบมวลเบา หรือปูนฉาบสำเร็จรูป ซึ่งสามารถควบคุมความสะอาดและอัตราสวนผสมของปูนฉาบไดงายและ
 มีสารหนวงแข็งตัวเพื่อใหสามารถแตงผิวไดทัน
 ในกรณีใชปูนซีเมนตผสมกับทราย  ควรระมัดระวังเรื่องความสะอาดของวัสดุ อัตราสวนผสมและการระเหยของน้ำออก จาก
 ปูนฉาบ ซ่ึงจะทำใหเกิดการแตกลายงาไดงายผูใชควรผสมน้ำยาหนวงในปูนฉาบเพ่ือลดอัตราการสูญเสียน้ำออกจากปูนฉาบเร็ว
 เกินไป
 ใหความชื้นกอนและแผงที่กอไวจนหมาด  เพื่อลดการแยงน้ำจากปูนฉาบและควรฉาบหนา 1-1.5 ซม.
 วิธีการและขั้นตอนในการฉาบ ใหทำเหมือนแผงกออิฐมอญทั่วไป แตควรระวังเรื่องความเร็วในการขึ้นปูน กับการแหงตัวของ
 ปูนฉาบใหสัมพันธกัน
 ใหฉาบผนังสองชั้น โดยชั้นแรกฉาบหนาประมาณ 7 มม. ใหใชอัตราสวน ปูน ตอ ทราย เทากับ 1:3 และ ชั้นที่สองฉาบหนา
 ประมาณ 3 มม. ใหใชอัตราสวนปูนตอทราย เทากับ 1:4
 ใหเตรียมปมน้ำที่มีขนาดเพียงพอสำหรับการรดบล็อกมวลเบาใหชุมกอนทำการกอ และบมผนังหลังจากฉาบเสร็จ
  ภายหลังการฉาบ 4 ช.ม. เม่ือปูนฉาบเซ็ตตัวเสร็จใหทำการบมดวยการรดน้ำผนัง เพ่ือใหปูนฉาบมีน้ำเพียงพอสำหรับการพัฒนา
 กำลัง และมีความแข็งแรง

หมายเหตุ ขอมูลขางตนนี้ไดมาจากการทดสอบจริง ภายใตการควบคุมอยางละเอียดทุกขั้นตอน ณ โรงงานผูผลิตจังหวัดลพบุรีแตผลจากการ
  ใชงานจริงอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ สภาพอากาศ วัสดุกอฉาบ  และวิธีการทำงานของผูใชเปนสำคัญ






