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ข้ อกําหนด งานทาสี
สําหรั บงานทาสีอาคาร และงานทาสีท่อ
1. จุดประสงค์
ข้ อกําหนด งานทาสีทางสถาปั ตยกรรม สําหรับงานทาสีอาคารนี เป็ นข้ อกําหนดเพื#อใช้ เป็ นมาตรฐาน
สําหรับงานทาสีอาคารทุกประเภทของ กปภ.ที#กําหนดให้ ทาสี หากมีข้อขัดแย้ งจากข้ อกําหนดด้ านงานทาสีอื#นๆ
กับข้ อกําหนดนี ให้ ยดึ ถือตามข้ อกําหนดนีเป็ นหลัก
ให้ ทาสีอาคารและสิ#งก่อสร้ าง ส่วนที#อยูพ่ ้ นดิน ซึง# สามารถมองเห็นได้ และสามารถทาสีได้ ทังหมด
พร้ อมทังปฏิบตั ติ าม มาตรฐานงานก่อสร้ างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 01/2558 งานก่อสร้ างทัว# ไป หมวด
ค. งานอาคาร ข้ อ 13 งานทาสี หรื อมาตรฐานงานก่อสร้ างการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับล่าสุด
2. พืนผิวปูน
2.1 การเตรี ยมพืนผิว
2.1.1 พืนผิวปูนใหม่ ให้ ทําความสะอาดและปล่อยไว้ จนแห้ งสนิทไม่มีความชืน ปราศจากฝุ่ น ปูนทราย
ที#หลุดร่อน รวมทังคราบนํามัน และสิ#งสกปรกอื#น
2.1.2 พืนผิวปูนเก่า ผิวปูนเก่าที#เคยทาสีมาแล้ วให้ ขดั ถูและล้ างด้ วยนําจนสะอาด ปล่อยทิงไว้ ให้ แห้ ง
สนิทก่อนทาสี ถ้ ามีตะไคร่จบั หรื อขึนราใช้ นํายาฟอกขาว หรื อ โซเดียม ไฮโปคลอไรด์ ขัดถูและ
ล้ างด้ วยนําจนสะอาด ปล่อยทิงไว้ ให้ แห้ งก่อนทาสี
2.2 ระบบการทาสี
2.2.1 ผิวปูนใหม่ ทาสีรองพืนปูนใหม่
1
ครัง
ทาสีทบั หน้ า
2
ครัง
2.2.2 ผิวปูนเก่า ทาสีรองพืนปูนเก่า
1
ครัง
ทาสีทบั หน้ า
2
ครัง
3. พืนผิวโลหะ
3.1 การเตรี ยมพืนผิว
3.1.1 พืนผิวโลหะใหม่หรื อที#ยงั ไม่เคยทาสี ให้ ขดั ด้ วยแปรงลวด หรื อกระดาษทรายแล้ วเช็ดออกให้
สะอาด ปราศจากความชืน ฝุ่ น นํามัน สนิม คราบสิ#งสกปรกต่าง ๆ
/ 3.1.2 พืนผิวโลหะที#......

-23.1.2 พืนผิวโลหะที#เคยทาสีมาแล้ ว ต้ องลอกสีเก่าออกให้ หมดจนถึงเนือโลหะ และเตรี ยมพืนผิวเช่น
เดียวกับพืนผิวโลหะใหม่
3.2 ระบบการทาสี
ทาสีรองพืนกันสนิม
1
ครัง
ทาสีทบั หน้ า
2
ครัง
4. พืนผิวไม้
4.1 การเตรี ยมพืนผิว
4.1.1 พืนผิวไม้ ใหม่ ให้ ตกแต่งใสให้ เรี ยบ ปราศจากเสียน ร่องรอยต่าง ๆ ต้ องแน่ใจว่า แห้ งสนิท
ปราศจากความชืน คราบนํามัน ส่วนของไม้ ที#จะนําไปติดตังกับผนังอิฐ คอนกรี ต ให้ ทาสีรองพืน
ไม้ ก่อนนําไปติดตัง เพื#อป้องกันคราบนําปูน
4.1.2 พืนผิวไม้ เก่าหรื อที#เคย ทาสีมาแล้ ว ให้ ขดู ลอกสีเก่าออกให้ หมด แล้ วใช้ นําล้ างทําความสะอาด
ปล่อยทิงไว้ จนแห้ งสนิท ตกแต่งเสียนไม้ และอุดร่องรอยแตก ขัดให้ ผิวเรี ยบก่อนทาสี
4.2 ระบบการทาสี
4.2.1 พืนผิวไม้ ใหม่ กรณีที#ทาสีทบั
ทาสีรองพืนไม้ กนั เชือรา
1
ครัง
ทาสีทบั หน้ า
2
ครัง
4.2.2 พืนผิวไม้ ใหม่ที#ต้องการทาวานิชใส
ย้ อมสีไม้ ด้วยนํายาแชล็ค
1
ครัง
ทาวานิช
2
ครัง
4.2.3 พืนผิวไม้ ใหม่ที#ต้องการทายูรีเทน
ทานํามันเคลือบแข็งโพลียรู ี เทน
2-3 ครัง
4.2.4 พืนผิวไม้ เก่า
ดําเนินการเหมือนข้ อ 4.2.1 พืนผิวไม้ ใหม่
5. พืนผิวอื#น ๆ
เช่น อิฐเปลือย อิฐประดับ หินขัด หินล้ าง กรวดล้ าง ทรายล้ าง หินประดับต่าง ๆ
5.1 การเตรี ยมพืนผิว ให้ ล้างทําความสะอาด ปราศจากคราบฝุ่ น นํามัน ปล่อยทิงไว้ ให้ แห้ งสนิท
5.2 ระบบการทาสี
ให้ ทานํายาซิลิโคนใสสําหรับเคลือบผิวหน้ า 2
ครัง
/ 6. ชนิดและคุณภาพของสี…….

-36. ชนิดและคุณภาพของสีรองพืน
6.1 สีรองพืนและสีทบั หน้ า ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ยี#ห้อเดียวกัน
6.2 สีรองพืนสําหรับผิวปูน ผลิตภัณฑ์ต้องได้ รับ มอก. 1123-2539 หรื อ มอก.ล่าสุดที#ทางราชการออกให้
6.3 สีรองพืนสําหรับผิวเหล็ก ผลิตภัณฑ์ต้องได้ รับ มอก. 389-2531 หรื อ มอก.ล่าสุดที#ทางราชการออกให้
6.4 สีรองพืนสําหรับผิวไม้ ผลิตภัณฑ์ต้องได้ รับ มอก. 328-2523 หรื อ มอก.ล่าสุดที#ทางราชการออกให้
7. ยี#ห้อ และรุ่นของผลิตภัณฑ์ ที#กําหนดให้ ใช้ ในงานของ กปภ.
7.1 งานเหล็กและไม้ ใช้ สีเคลือบเงา ผลิตภัณฑ์ ตาม มอก. 327-2553 หรื อฉบับล่าสุด ได้ แก่ยี#ห้อ และรุ่น
ที#กําหนดให้ เลือกใช้ ดงั ต่อไปนี
TOA / TOA HIGH GLOSS ENAMEL Glipton JOTUN / GARDEX ENAMEL
CAPTAIN / HIGH GLOSS ENAMEL
ICI / DULUX GLOSS
BEGER / SUPER GLOSS ENAMEL
DELTA / HIGH GLOSS ALKYD ENAMEL
DYNO / HIGH GLOSS ENAMEL
SHERWIN WILLIAM / KEMLUSTRAL
DIMET / PROGARD ENAMEL
RPS / FULLGLOSS ENAMEL
CHUGOKU / EVAMARINE EXTERIOR
CIC / SUPERLUX GLOSS FINISH
7.2 ผิวปูนฉาบ,คอนกรี ต, กระเบืองแผ่นเรี ยบ, ผนังก่ออิฐ หรื อวัสดุเลียนแบบแผ่นไม้ ใช้ สีอิมลั ชัน ชนิด
ทนสภาวะอากาศ ผลิตภัณฑ์ ตาม มอก. 2321-2549 หรื อฉบับล่าสุด เกรด PREMIUM คุณภาพ
สูงสุด ได้ แก่ยี#ห้อ และรุ่นที#กําหนดให้ เลือกใช้ ดงั ต่อไปนี
TOA / SUPERSHIELD
JOTUN / JOTASHIELD EXTREME
CAPTAIN / PARASHIELD
ICI / DULUX WEATHERSHIELD
BEGER / BEGER COOL UV SHIELD
DELTA / DELTA SHIELD ECO CLEAN
DYNO / DYNO SILK
SHERWIN WILLIAM / A100 EXTERIOR ACRYLIC
DIMET / SOLA GARD
RPS / PREMIUM SHIELD
CIC / HOME SHIELD
8. งานทาสีพืน ที#ระบุให้ ทาสี EPOXY
8.1 การเตรี ยมพืนผิว
พืน คสล. ให้ ทําผิวหน้ าแต่งเรี ยบ ขัดหยาบ พร้ อมให้ ล้างทําความสะอาด ปราศจากคราบฝุ่ น นํามัน
แล้ วปล่อยทิงไว้ ให้ แห้ งสนิท
8.2 การทาสีรองพืน ให้ ทาสี PRIMER สําหรับงานพืน EPOXY จํานวน 1 ครัง แล้ วปล่อยทิงไว้ จนแห้ งสนิท
8.3 การทาสี EPOXY ให้ ทาสี EPOXY ชนิด Solvent Type ( 2-Component ) ทับอีกจํานวน 3 ครัง
8.4 เฉดของสี กําหนดให้ ใช้ สี EPOXY สีเขียวอ่อน แถบสีมาตรฐาน RAL 6019 ตามตารางแนบท้ าย
/ 9. เฉดสี ของการทาสีอาคาร.....

-49. เฉดสี ของการทาสีอาคาร
เฉดสีทาอาคารที#กําหนดนี ให้ ใช้ ได้ กบั ทุกอาคารที#กําหนดให้ ทาสี โดยให้ เทียบเคียง และประยุกต์ให้
เหมาะสมกับอาคารที#จะทาสี โดยดูให้ กลมกลืน และสวยงาม หากมีข้อสงสัย หรื อไม่แน่ใจ ให้ สอบถามสถาปนิก
ผู้ออกแบบอาคารนันๆ
เฉดสีที#กําหนดนี เพื#อความสะดวก จะกําหนดจากแถบสีมาตรฐาน RAL ซึง# เมื#อเลือกใช้ สียี#ห้อใดตามที#
กําหนดตามข้ อ 7.1 และ 7.2 แล้ วก็อนุญาตให้ เทียบเฉดสีให้ ใกล้ เคียงกันได้
9.1 ส่วนของอาคาร ที#เป็ นผนังก่ออิฐฉาบปูนโดยทัว# ไป(ไม่วา่ ก่ออิฐมอญ หรื อก่อซีเมนต์บล็อก)ทังที#อยูภ่ ายนอก
และภายในอาคาร ให้ ทาสีนําอะครี ลิค 100% สําหรับใช้ ทาภายนอกอาคาร เฉดสีตามแถบสีมาตรฐาน
RAL 9001
9.2 ส่วนของอาคาร ที#เป็ นคอนกรี ตฉาบปูนเรี ยบ หรื อคอนกรี ตเปลือยที#ไม่ได้ ขงั นํา และกําหนดให้ ทาสี ทังที#อยู่
ภายนอกและภายในอาคาร ให้ ทาสีนําอะครี ลิค 100% สําหรับใช้ ทาภายนอกอาคาร เฉดสีตามแถบสีมาตรฐาน RAL 9001
9.3 ส่วนที#เป็ นวงกบประตู หรื อวงกบหน้ าต่าง ทังส่วนที#เป็ นไม้ และที#เป็ นเหล็ก และกําหนดให้ ทาสี ทังที#อยู่
ภายนอก และภายในอาคาร ให้ ทาสีเคลือบเงา (สีนํามัน) เฉดสีตามแถบสีมาตรฐาน RAL 7042
9.4 ส่วนที#เป็ นบัวเชิงผนัง ทังเป็ นไม้ หรื อวัสดุเลียนแบบไม้ ที#อยูภ่ ายในอาคารและกําหนดให้ ทาสี ให้ ปฏิบตั ดิ งั นี
9.4.1 บัวเชิงผนังไม้ ให้ ทาสีเคลือบเงา (สีนํามัน) เฉดสีตามแถบสีมาตรฐาน RAL 7031
9.4.2 บัวเชิงผนังที#เป็ นวัสดุเลียนแบบไม้ ให้ ทาสีรองพืนปูนเก่า จํานวน 1 เที#ยว แล้ วทาทับด้ วยสีนําอะครี ลิค 100% สําหรับใช้ ทาภายนอกอาคาร เฉดสีตามแถบสีมาตรฐาน RAL 7032
9.4.3 บัวเชิงผนังที#กําหนดให้ ทาสี โดยตัดแนวบนผนังฉาบปูนโดยรอบ ให้ ทาสีนําอะครี ลิค 100% สําหรับ
ใช้ ทาภายนอกอาคาร เฉดสีตามแถบสีมาตรฐาน RAL 5024
9.5 หากมีงานโครงหลังคาเหล็กที#กําหนดให้ ทาสี EPOXY ให้ ปฏิบตั ดิ งั นี
9.5.1 การเตรี ยมพืนผิว ให้ ปฏิบตั ติ ามข้ อ 3.1 การเตรี ยมพืนผิว ในหัวข้ อ 3.พืนผิวโลหะ
9.5.2 ทาสีกนั สนิม คุณภาพเทียบเท่า ยี#ห้อ TOA รุ่น TOA Rust Tech จํานวน 1 เที#ยว
9.5.3 ทาสี EPOXY คุณภาพเทียบเท่า TOA EpoGuard ทับอีกจํานวน 2 เที#ยว สีเขียวอ่อน เฉดสีตาม
แถบสีมาตรฐาน RAL 6019
9.6 เชิงชาย และหรื อ ไม้ ปิดลอนกระเบืองที#เป็ นไม้ หรื อวัสดุเลียนแบบไม้ ให้ ปฏิบตั ดิ งั นี
9.6.1 เชิงชาย และหรื อ ไม้ ปิดลอนกระเบืองที#เป็ นไม้ ให้ ทาสีเคลือบเงา (สีนํามัน) เฉดสีตามแถบสี
มาตรฐาน RAL 5019
9.6.2 เชิงชาย และหรื อ ไม้ ปิดลอนกระเบือง ที#เป็ นวัสดุเลียนแบบไม้ (เช่น เชิงชายตราช้ าง ,Conwood
หรื อ เฌอร่า ) ให้ ทาสีรองพืนปูนเก่า จํานวน 1 เที#ยว แล้ วทาทับด้ วยสีนําอะครี ลิค 100% สําหรับใช้
ทาภายนอกอาคาร เฉดสีตามแถบสีมาตรฐาน RAL 5024
/ 9.5 ฝ้าเพดานภายในอาคาร......

-59.7 ฝ้าเพดานภายในอาคาร ทังส่วนที#เป็ นงานฉาบปูน และส่วนที#เป็ นแผ่นยิบซัม# บอร์ ดที#ต้องทาสี และ
กําหนดให้ ทาสี ( ยกเว้ นแผ่นฝ้าที#ทําสีสําเร็ จรูปมาแล้ ว ) ให้ ทาสีนําอะครี ลิค 100% สําหรับใช้ ทาภายนอกอาคาร เฉดสีตามแถบสีมาตรฐาน RAL 9016
9.8 ฝ้าเพดานที#อยูภ่ ายนอกอาคาร และหรื อ ฝ้าชายคา ให้ ปฏิบตั ดิ งั นี
9.8.1 หากวัสดุของฝ้าที#จะทาสีเป็ นไม้ ให้ ทาสีเคลือบเงา(สีนํามัน) เฉดสีตามแถบสีมาตรฐาน RAL 6027
9.8.2 หากวัสดุของฝ้าที#จะทาสีนนเป็
ั นปูนฉาบ หรื อคอนกรี ตเปลือย หรื อวัสดุเลียนแบบไม้ ให้ ทาสี
รองพืนปูนเก่า จํานวน 1 เที#ยว แล้ วทาทับด้ วยสีนําอะครี ลิค 100% ชนิดทาภายนอก เฉดสีตาม
แถบสีมาตรฐาน RAL 6027
9.9 ผนังปิ ดหน้ าจัว# ที#เป็ นกระเบืองแผ่นเรี ยบ หรื อวัสดุที#คล้ ายกับกระเบืองแผ่นเรี ยบ และกําหนดให้ ทาสี ให้
ทาสีรองพืนปูนเก่า จํานวน 1 เที#ยว แล้ วทาทับด้ วย สีนําอะครี ลิค100% สําหรับใช้ ทาภายนอกอาคาร เฉดสี
ตามแถบสีมาตรฐาน RAL 7035
9.10 ส่วนที#เป็ นราวระเบียง ,ราวกันตกจากที#สงู ราวบันได และลูกกรงของราวบันไดที#เป็ นเหล็กทังหมด ให้ ทาสี
นํามัน โดยมีรายละเอียดดังนี
9.10.1 ราวระเบียง ,ราวกันตกจากที#สงู ราวบันได และลูกกรงของราวบันไดที#เป็ นเหล็กทัว# ไป ให้ ทาสี
รองพืนกันสนิม 1 เที#ยว และทาสีเคลือบเงา (สีนํามัน) สีเหลือง เฉดสีตามแถบสีมาตรฐาน
RAL 1021 จํานวน 2 เที#ยว
9.10.2 ราวระเบียง ,ราวกันตกจากที#สงู ราวบันได และลูกกรงของราวบันได ที#เป็ นเหล็กกัลวาไนซ์
ให้ ทาสีรองพืน EPOXY 1 เที#ยว ( คุณภาพเทียบเท่า TOA Rust Tech สําหรับทาโลหะผิวลื#น )
และทาสีเคลือบเงา (สีนํามัน) สีเหลือง เฉดสีตามแถบสีมาตรฐาน RAL 1021 จํานวน 2 เที#ยว
9.11 ท่อเหล็กต่างๆที#เป็ นท่อนําที#ใช้ ในกระบวนการผลิตนําประปา และอยูภ่ ายใน หรื ออยูป่ ระกอบกับโรง
กรองนํา ,ถังตกตะกอน ,โรงสูบนํา หรื อถังนําใสต่างๆ กําหนดให้ ทาสีผิวภายนอกของท่อเหล็กนัน โดยให้
ทาสีเคลือบเงา (สีนํามัน) เฉดสีที#จะทาแต่ละท่อ ให้ ยดึ ถือตามที#กําหนดดังนี
9.11.1 สําหรับถังตกตะกอน (ยกเว้ นภายในถังตกตะกอน) การทาสีทอ่ ประตูนํา อุปกรณ์ประกอบท่อ
ให้ ทาดังนี
ท่อนําดิบ
ทาสี เทา เฉดสีกลาง RAL 7031
ท่อนําเข้ ากรอง ทาสี เทา เฉดสีกลาง RAL 7031
/ 9.11.2 สําหรับโรงกรองนํา (ยกเว้ น…….

-69.11.2 สําหรับโรงกรองนํา (ยกเว้ นภายในถังกรองนํา) การทาสีทอ่ ประตูนํา อุปกรณ์ประกอบท่อ
ให้ ทาดังนี
ท่อนําใส
ทาสี เขียว เฉดสีกลาง RAL 6024
ท่อนําล้ างกรอง
ทาสี นําเงิน เฉดสีกลาง RAL 5015
ท่อนําล้ างกรองทิง
ทาสี แดง เฉดสีกลาง RAL 3020
ท่อนํากรองทิง
ทาสี เทา เฉดสีกลาง RAL 7031
ท่อนําล้ างหน้ าทราย ทาสี ส้ ม เฉดสีกลาง RAL 2009
ท่ออากาศล้ างกรอง
ทาสี เหลือง เฉดสีกลาง RAL 1021
9.11.3 สําหรับหอถังสูง การทาสีทอ่ ประตูนํา อุปกรณ์ประกอบท่อ ให้ ทาดังนี
ท่อนําขึนถัง ทาสี เขียว เฉดสีกลาง RAL 6024
ท่อจ่ายนํา
ทาสี นําเงิน เฉดสีกลาง RAL 5015
ท่อระบายนําทิง ทาสี นําตาล เฉดสีกลาง RAL 8002
ท่อนําล้ น
ทาสี เหลือง เฉดสีกลาง RAL 1021
9.12 สําหรับอาคารที#จะทาสี เพื#อให้ เป็ นรูปแบบของประปาต้ นแบบ ( สีฟ้าสลับสีขาว ) กําหนดให้ ทาสีดงั นี
9.12.1 หากทาสีบนผนังก่ออิฐฉาบปูน หรื อผนังคอนกรี ตเปลือย หรื อผนังคอนกรี ตฉาบปูน หรื อวัสดุ
เลียนแบบไม้ ให้ ใช้ สีนําอะครี ลิค100% สําหรับใช้ ทาภายนอกอาคาร โดยกําหนดเฉดสี สีฟ้า
และสีขาวดังนี
เฉดสีฟ้า ให้ ใช้ เฉดสีกลาง RAL 5015
เฉดสีขาว ให้ ใช้ เฉดสีกลาง RAL 9010
9.12.2 หากทาสีบนพืนผิวที#เป็ นไม้ หรื อวัสดุที#เป็ นเหล็ก ให้ ใช้ สีเคลือบเงา (สีนํามัน) โดยกําหนดเฉดสี
สีฟ้า และสีขาวดังนี
เฉดสีฟ้า ให้ ใช้ เฉดสีกลาง RAL 5015
เฉดสีขาว ให้ ใช้ เฉดสีกลาง RAL 9010
รูปแบบของการทาสีเพื#อเป็ น ประปาต้ นแบบ หรื อโทนสีขาว สลับสีฟ้านี กปภ.จะกําหนดรูปแบบที#จะทาสี
ในแต่ละอาคารให้ ในขณะทําการก่อสร้ าง
10. ตัวทําละลายของงานทาสีเคลือบเงา (สีนํามัน)
เพื#อเป็ นการป้องกันการกัดกร่อน หรื อมีผลอย่างหนึง# อย่างใดต่อท่อนําประปาส่วนที#เป็ นเหล็ก จึง
กําหนดให้ งานที#กําหนดให้ ทาสีเคลือบเงา (สีนํามัน) จะต้ องใช้ นํา7 มันสน เป็ นตัวทําละลาย เท่านัน
โดยห้ ามใช้ ทินเนอร์ อย่างเด็ดขาด
/ 11.งานทาสี เพื#อทําระบบกันซึม…….

-711.งานทาสี เพื#อทําระบบกันซึม
ส่วนของอาคารที#เป็ นหลังคา คสล. หรื อส่วนที#เป็ นกันสาด คสล. และตามแบบแปลนกําหนดให้ ทาสีกันซึม ให้ ปฏิบตั ดิ งั นี
11.1 ให้ ทาสี เพื#อทําระบบกันซึมเฉพาะส่วนที#เป็ นพืนกันสาด คสล. หรื อผิวบนของหลังคา คสล.เท่านัน
ส่วนที#เป็ นคาน คสล. ไม่ต้องทาสีกนั ซึม
11.2 สีทากันซึม เป็ นวัสดุกนั ซึมประเภทอะครี ลิคที#มีความยืดหยุน่ ตัวได้ สงู ถึง 500% ไร้ รอยต่อ กันนําได้
100% ใช้ สําหรับทาเคลือบผิวคอนกรี ต เพื#อป้องกันการรั#วซึม ช่วยปกปิ ดรอยแตกร้ าวของคอนกรี ต
ที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงของอุณหภูมิได้ ดี สามารถทนต่อแสงแดด ทนต่อสภาพอากาศที#รุนแรง
และรับแรงเสียดสีจากการสัญจรได้ คุณภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ ยี#ห้อ TOA รุ่น 201 Roofseal
โดยเฉดสีที#กําหนดให้ ทาคือ สีเทา
11.3 การทา จะทาด้ วยแปรง ใช้ ลกู กลิง หรื อการพ่นก็ได้
11.4 กรรมวิธีการทาสี เพื#อทําระบบกันซึม
11.4.1 เตรี ยมพืนผิวที#จะทาให้ สะอาด ปราศจากฝุ่ นผง และสิ#งสกปรกต่างๆ และผิวต้ องแห้ งสนิท
11.4.2 หากมีรอยร้ าว ต้ องอุดรอยร้ าวให้ เรี ยบร้ อยก่อน ด้ วยวัสดุ Sealant
11.4.3 ทาวัสดุ Roofseal เป็ นชันรองพืนก่อนจํานวน 1 เที#ยว ขณะที#สียงั ไม่แห้ ง ให้ ปตู าข่ายไฟเบอร์ คุณภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ ยี#ห้อ TOA Fiber Mesh โดยให้ ตาข่ายไฟเบอร์ ฝังลง
ในเนือของสี Roofseal ขอบของตาข่ายไฟเบอร์ ที#วิ#งไปชนกับผนังแนวตัง หรื อขอบของ
คานในแนวตัง ให้ ปตู าข่ายไฟเบอร์ พบั ขอบ ยกขึนไปในแนวตัง สูง 15 ซม.ทุกด้ าน โดยที#
ปลายของขอบตาข่ายไฟเบอร์ ในแนวตัง ให้ กรี ดแนวผนังหรื อข้ างคานให้ เป็ นร่องลึก
ประมาณ 1 ซม. เพื#อฝั งขอบตาข่ายนีเข้ าไปไว้ ในผนังหรื อคานด้ วย
11.4.4 ทาวัสดุ Roofseal ทับอีก 2 เที#ยว ทุกบริ เวณที#ปตู าข่ายไฟเบอร์ และตามแนวริ มขอบใน
แนวตังตลอดแนว ทิงไว้ ให้ แห้ งโดยไม่ใช้ งานไม่น้อยกว่า 24 ชัว# โมง (บ่มตัวเต็มที# 7 วัน)
11.5 ห้ ามใช้ สีทากันซึมกับบริ เวณที#ต้องแช่นํา หรื อขังนําตลอดเวลา
12. ข้ อกําหนดเพิ#มเติม
เพื#อเป็ นการสร้ างความมัน# ใจให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง (กปภ.) ว่าจะได้ สีที#มีคณ
ุ ภาพ และมีมาตรฐาน ผลิตจาก
โรงงานผู้ผลิตสียี#ห้อนันๆตามที#กําหนด จึงกําหนดให้ ผ้ รู ับจ้ างต้ องส่ง สําเนาใบเสร็ จรับเงิน หรื อสําเนาใบส่งของ
หรื อหลักฐานการส่งของ ที#ออกโดยบริ ษัท หรื อโรงงานที#ผลิตสียี#ห้อนันๆ ที#ได้ นํามาใช้ งานทาสีตามข้ อกําหนดนี
ให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างไว้ เป็ นหลักฐานประกอบการส่งงวดงาน ( ผ่านทางผู้ควบคุมงานก่อสร้ าง )
ฝ่ ายวิศวกรรม
กรกฎาคม 2559
( สามารถดู และDownload ต้ นฉบับได้ ทาง Internet โดยพิมพ์ Engineer.pwa.co.th/document/Color_standard.pdf )

-8ตารางแนบท้ าย แสดงแถบสีมาตรฐาน RAL ทีUกาํ หนด เปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์ ทU ีมีขายในท้ องตลาด
( หากใช้ ยี#ห้ออื#นที#ไม่ใช่ยี#ห้อ TOA ก็อนุญาตให้ เทียบเฉดสีให้ ใกล้ เคียงกันได้ )
แถบสีมาตรฐาน RAL
RAL 1021 Rape Yellow
RAL 2009 Traffic Orange
RAL 3020 Traffic Red
RAL 5015 Sky Blue
RAL 5015 Sky Blue
RAL 5019
RAL 5024
RAL 6019
RAL 6024
RAL 6027
RAL 6027
RAL 7031
RAL 7032
RAL 7035
RAL 7042
RAL 8002
RAL 9001
RAL 9010
RAL 9010

Capri Blue
Pastel Grey
Pastel Green
Traffic Green
Light Green
Light Green
Blue Grey
Pebble Grey
Light Grey
Traffic Grey
Signal Brown
Cream
Pure White
Pure White

RAL 9016 Traffic White

สี ยีUห้อ TOA ( ทางเลือก )
HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี SULPHUR YELLOW-G 160
HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี OMAHA ORANGE-G 275
HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี SCARET-MEDIUM-G 252
HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี RIVER BLUE-G 372 ( ทาสีทอ่ )
HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี BLASING BLUE-G 355 ( ทาสี
อาคารประปาต้ นแบบ )
HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี MIST BLUE-G 372
SUPERSHIELD เฉดสี Hide Out-G 420 (กึ#งเงา)
Floor Guard 100 (EPOXY) RAL 6019
HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี TOURMARINE-G 586
HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี NICE BLUE-G 016 ( สีนํามัน )
SUPERSHIELD เฉดสี Shakespeare Blue – G 414 (กึ#งเงา) (สีอะครี ลิค)
HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี PASTEL GREY-G 684
SUPERSHIELD เฉดสี Sandstone-S 601 (เนียน)
SUPERSHIELD เฉดสี Swansdown - G 501 (กึ#งเงา)
HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี HERON GREY-G 600
HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี CORAL RED-G 463
SUPERSHIELD เฉดสี Pearl White-G 500 (กึ#งเงา)
SUPERSHIELD เฉดสี White – G 100 (กึ#งเงา) (สีอะครี ลิค)
HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี PRIMROSE WHITE-G 008 (สี
นํามัน )
SUPERSHIELD เฉดสี White –S 100 (เนียน)

醗「棚脚品輔弼鞘涌組鞘掛軸随L謙l珊釦繭棚乱調細的翻鈍さ縮約1轟綜綱咽
̀尊

個白雪

鵬冊刺川盲馴闇RAL

RALlO21FapeYellow

FULLGLOSSENAMEL

RAL2009Tra餓cOrang

RAL3020T財銃cRed

「

FULLGLOSSENAMEL

◆

F。L山。L。SS醐嚇言

RAL5019CapriBlue

FULLGLOSSENAMEL

PREM工UMSHIELDGROSS

量P。ⅩY

RAL6024T褐鯖cGree櫨

￣(￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣(†

【

FULLGLOSSENAMEL

RAL6027LightGreen

FULLGLOSSENAMEL

RAL6027Lig血tGreen

PREMIUMSHIELDGROSS

RAL7031BlueGrey

FULLGLOSSENAMEL

RAL7032PebbleG雌y
PREMIUMSHIELDSHEEN

RAL7035LightGrey

RAL8002SignalBrown

音

RAL9010PmeWhite

RAL9010PrueWhite

RAL9016Tra餓cwhite

音

「

音

音

PREMIUMSHIELDGROSS

RAL7042Tra範cGrey

RAL9001Cream

NO.

FULLGLOSSENAMELl

RAL50工5SkyB弛e

RAL6019PastelGreen

さ養

胸的顔

FULLGLOSSENAMEL

RÅL5015SkyBlue

RAL5024P謡te事G時y

雷ノ

徴櫨珊㊦RPS

FULLGLOSSENAMEL

(

FULLGLOSSENAMEL

音 PREMIUMSHⅢLDGROSS

i

PREMIUMSH量ELDGROSS

FULLGLOSSENAMEL

PREMIUMSH職LDSHEEN

̀毒手暮誘前 8↑盲 轟く8釘寄附紬寄㊥a8↑打の
細岡膿55哩計2飢脚耶脚部附帥5
前脚青諭や訊l舶抑抑軸舶載Ⅵ嵐醐誼糾732宣0
高言倣‑8宣宣0038,倣‑81重857‑9肌や坪血しc○皿

i

1

【

i

