
ลำดับ ปญหาที่พบ สาเหตุ วิธีแกปญหา วิธีปองกัน
1 1.1 คอนกรีตยังไมอิ่มน้ำ

ทำใหพื้นคอนกรีตแยงน้ำ
การไหลของ เฟอรโรกรีต
216 จะลดลง ทำใหตอรอย
ไมทัน
1.2 พื้นรอน กรณีเทพื้นชวง
11.00 - 14.00 น. พ้ืนคอน-
กรีตอาจรอน ทำให เฟอรโร-
กรีต 216 หนืดเมื่อเทลงไป
สัมผัสกับคอนกรีต
1.3 เครื่องผสมนอยเกินไป
ตองรูระยะเวลาตอรอบ
(Heal) ของ เฟอรโรกรีต
216 วาไมควรเกิน 10 นาที
ตองคำนวณขนาดหองที่
จะเทใหเสร็จกับจำนวน
สวานปนใหทันกัน
1.4 ผสมแลวทิ้งคาถังไว
นานเกิน

1.1 ขัดเจียรดวยใบกระ-
ดาษทรายซอน เมื่อแหง

1.1 บมน้ำบนผิวคอนกรีต
ใหชุมน้ำ จนไมมีฟองอากาศ
สวนขึ้นมา ซึ่งเรียกวาการ
อิ่มน้ำพอดี (Saturated
dry)

รอยตอไมเรียบและมีรูพรุน

2 2.1 ไมไดใชน้ำยาบมคอน-
กรีต เฟอรโรเคียว 113 บี
เคลียร ในการบมผิวหนา
คอนกรีต

2.1 สกัดผิวปูน เฟอรโรกรีต
216 ออกและขัดผิวคอน-
กรีตที่ออนแอออก ทำความ
สะอาดพื้นผิวใหสะอาด

2.1 หลังจากทิ้งแหง 30-60
นาที ตองใชน้ำยาบมคอน-
กรีต เฟอรโรเคียว 113 บี 
เคลียร เทาน้ัน เน่ืองจาก
ออกแบบเปนพิเศษเฉพาะ
ใชกับมอรตารเซ็ทตัวเร็ว

แตกลายงา

3 3.1 ไมใชเครื่องกัดผิว (Sca-
rifier) และไมเจียรผิวดวย
ใบเพชรลูกถวย (Diamond
grinder) ทำให เฟอรโร-
กรีต 216 ไปยึดบนผิวออน-
แอ ซึ่งเปนน้ำปูนแหง ไมได
ยึดกับเนื้อคอนกรีตที่แข็งแรง
จึงรอนงายเมื่อรถวิ่งผาน
3.2 ผิวคอนกรีตและปูนทราย
(Topping) ออนแอเกินไป
ไมเหมาะสำหรับการยึดเกาะ
3.3 ฝนตกติดตอกันหลายวัน
แลวเท เฟอรโรกรีต 216
โดยไมทิ้งใหคอนกรีตเดิม
แหงสนิทกอน (ความช้ืน
สะสมในคอนกรีตมากกวา
4%) ทำใหตอนบายแดดจัด
เปล่ียนความช้ืนในคอนกรีต
(Moisture) ใหกลายเปน
ไอรอน (Vapour) ดันผิว
เฟอรโรกรีต 216 โปงพอง
และหลุดรอน

3.1 สกัดผิวปูน เฟอรโรกรีต
216 ออกและขัดผิวคอน-
กรีตที่ออนแอออก ทำความ
สะอาดพื้นผิวใหสะอาด

3.1 ใหนึกถึงวาทำไมหมอฟน
ตองกรอ กอนอุดฟน คือ
การเตรียมผิวใหหยาบสะ-
อาด เพื่อการยึดเกาะระยะ
ยาวนั่นเอง

รอน
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216/5.5 L.

(GALLON)

ลำดับ ปญหาที่พบ สาเหตุ วิธีแกปญหา วิธีปองกัน
4 4.1 เทขามรอยตอบนพ้ืนเดิม

เมื่อรอยตอขยับ เฟอรโร-
กรีต 216 จะแตกตาม

4.1 ใช เฟอรโรเรซ 700 ฉีด
ซอมแลวขวางรอยดวยตะปู
คอนกรีต หรือน็อตเกลียว
ละเอียด (Thread stud)
ขนาด 6-10 มม. จะชวย
ยึดรอยราวใหขยับตัวนอยลง
ผูติดตั้งควรฉีดซอมแลว
ทิ้งไว 3-24 ชม. เทตัวอยาง
เล็กนอย ดวย เฟอรโรกรีต
216 ทับตามแนวรอยราว
ที่ซอมกวางประมาณ 20
ซม. แลวทิ้งขามวัน

4.1 ซอมแซมรอยตอและ
รอยราวกอนเท เฟอรโรกรีต
216 ปดทับ
4.2 พื้นผิวที่จะซอมจะตอง
มีความกวางไมเกิน 10 ม.
และยาวไมเกิน 15 ม. ตอ
แผง

ราว

5 5.1 ผิวปูน เฟอรโรกรีต 216
เมื่อแหงเอามือลูบเปนฝุน
5.2 เติมน้ำเกินกวาที่ระบุ
หรือไมซื้อแกลลอนตวงน้ำ
ตามดาตาชีท
5.3 ไมใชสวานปน ที่บริษัทฯ
กำหนด ซึ่งจะมีรอบเกียร
ที่เหมาะสมไมเกิดการเออ-
น้ำมาก โดยเฉพาะถารอบ
เร็วเกินไป
5.4 ปนผสมนานกวาที่
กำหนด จะเรงสาร Super-
plasticizer ในเนื้อ เฟอร-
โรกรีต 216 ใหทำงาน
มากไปและเกิดความเหลว-
มาก เมื่อแหงจะเออน้ำ 
5.5 ผสมแลวยังไมเท ทิ้งไว
นานแลวมาเติมน้ำเพิ่มอีก

5.1 สกัดผิวปูน เฟอรโรกรีต
216 ออกและขัดผิวคอน-
กรีตที่ออนแอออก ทำความ
สะอาดพื้นผิว ใหสะอาด
กอนเทปูน เฟอรโรกรีต
216 ใหม

5.1 เฟอรโรกรีต 216 1 ถุง
25 กก. ผสมน้ำ 5.5 ลิตร
ตองเขาใจและนึกภาพเหมือน
ทอดไข ถาทอดนานไปก็ไหม
ตองใชเครื่องจับเวลาและ
หยุดตามเสปค
5.2 ใชสวานที่บริษัทฯ กำหนด
รอบปนเกียร 2 สปด 5
ปนนาน 1 นาที ตอปูน 1 ถุง
25 กก.

พื้นผิวเปนฝุนและคราบเออน้ำ

6 6.1 เทหนากวาที่สเปคกำ-
หนดไว ทำใหเวลาเซ็ตตัว
ชากวาปกติ พอกรีดหนา
ลายหนาปูนจึงยน
6.2 กรีดหนาลายเร็วเกินไป
กอนที่ เฟอรโรกรีต 216
จะเซ็ตตัว
6.3 เฟอรโรกรีต 216 เซ็ตตัว
แข็งแลว ทำใหกรีดหนา-
ลายแลว ลายไมขึ้น

6.1 ใชเกรียงเหล็กปาดใหเรียบ
และทำการกรีดหนาลายใหม
6.2 ใชคัตเตอร หรือเกรียง-
เหล็กกรีดลาย แทนคราด
กรีดหนาลาย

6.1 สังเกตผิวหนาคอนกรีต
เริ่มตึงและไมมีคราบน้ำ
ใหทำการกรีดหนาลายไดเลย
6.2 งานกลางแจงแดดจัด
ทิ้งแหงหมาดประมาณ 5-10
นาที เริ่มกรีดหนาลายดวย
คราดลวดกรีดหนาลายถนน

กรีดหนาลายแลวยนและไมขึ้นลาย

บริษัท เฟอรโรคอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด 
144 หมู 1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทร.305-473-877-8  แฟกซ 035-473879

www.ferroproduct.co.th

»˜ÞËÒ·Õ่¾ºº‹ÍÂ
PROBLEM SHOOTING

à¿ÍÃ�âÃ¡ÃÕµ 216

ปรับปรุง 27/7/2564
หนา 2/2




