
ระบบกันซึมห้องน ้ำ
BATHROOM WATREPROOF SYSTEM



ท ำไมห้องน ้ำถึงร่ัวซึม

1. เนื่องจากก่อสร้างไม่ดี 
ไม่มีระบบกันซึม ไม่เข้ำใจระบบกันซึม

2. ในแบบไม่ได้ก าหนด
ระบบกันซึมที่ละเอียดชัดเจน

3. ผู้ก่อสร้างไม่มีความรู้
ทำงด้ำนระบบกันซึมที่มำกเพียงพอ

4. การใช้วัสดุที่ผิดกับพ้ืนผิว
หรือสภำพกำรป้องกัน

5. การก่อสร้าง ที่เร่งเวลำเกินไป
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น ้ำในห้องน ้ำ

ร่ัวซึม
บริเวณไหนบ้ำง

1. บริเวณคอท่อรอยต่อ
ท่อชักโครกกับพ้ืนคอนกรีต

2. บริเวณรอยร้าว
ทีเ่กิดข้ึนใตท้้องพ้ืน

3. บริเวณขอบผนัง
ซึมออกห้องที่ติดกัน

4. ร่ัวในลักษณะซึม
ทั่วบริเวณ 3



เกิดควำมช้ืนท่ีผิวคอนกรีต
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น ้ำรั่วซึม
ท าความเสียหาย
กับวัสดุตกแต่งภำยใน
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เมื่อเกิดน ้ำซึม
จนเหล็กเสริม

เป็นสนิม

6



ใช้น ้ำยำกันซึมผสมปูน
แก้ไขกำรรั่วซึมได้ไหม

ซึ่งน ้ายากันซึมชนิดผสมปนูนั้น เป็นเพียงสารที่เพ่ิมความ
ทึบน ้าในคอนกรีตหรือปูน แต่ไม่สามารถกันน ้าได้ 100% 
เพียงแต่ลดอัตรำกำรดูดซึมน ้ำในคอนกรีต เช่น ในคอนกรีตขนำด 
1 ตำรำงเมตรหนำ 10 เซนติเมตร ถ้ำไม่ใส่น ้ำยำกันซึม พ้ืนน้ีจะอิ่มน ้ำ 

โดยคิดเป็นน ้าหนักเท่ากับ 100 กรัม แต่ถ้าใส่น ้ายากันซึม พ้ืนน้ีจะอิ่มน ้ำ 
คิดเป็นน ้ำหนัก 85 กิโลกรัม ปัญหำคือคอนกรีตยังดูดน ้ำแต่ดูดน ้ำใน
อัตรำท่ีน้อยลงแต่สิ่งท่ีต้องกำรคือกำรไม่ให้พ้ืนปูนสัมผัสน ้ำหรืออมน ้ำเลย

ยังมีความเข้าใจ
ที่ผิดอีกมาก
ในกำรใช้น ้ำกันซึม
ชนิดผสมปูน 
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ท ำไมน ้ำถึงรั่ว
บริเวณคอท่อทะลุพ้ืนปูน

บริเวณนี้เป็นรอยต่อ
ที่เกิดจำกกำรเทคอนกรีตกับท่อพลำสติก pvc ซ่ึง

โดยมำกจะมีท่อโผล่ทะลุข้ึนมำ 3 ท่อหลักๆ ดังนี้ 

1. ท่อน ้ำดี 

2. ท่อน ้ำทิ้ง floor drain 

3. ท่อชักโครก 

เมื่อปูนแห้งตัวจะมีการหดตัว จะเกิดการแยกตัว

ไม่จับกันเป็นเนื้อเดียวกัน ระหว่ำงท่อพลำสติกกบั

ปูน เกิดช่องว่ำงเลก็ๆ เมื่อมีกำรใช้น ้ำ น ้ำจึงซึมผ่ำน

กระเบื้องลงมำสะสมบริเวณนี้และรั่วซึมออกมำก 
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น ้ำท่ีรั่วหรือควำมช้ืน
ท่ีซึมออกด้ำนข้ำงเกิดจำกสำเหตุอะไร

โดยมากผู้ใช้งานยังอนุมานว่าปกูระเบ้ืองและยาแนว
แล้วจะไม่มีการรั่วซึม ซึ่งเป็นความเชื่อท่ียังไม่ถูกต้อง 
ปูกระเบื้องแล้ว ยำแนวแล้ว ยังสำมำรถรั่วซึมได้ เนื่องจำกกระเบื้องนั้น
สำมำรถดูดซึมน ้ำได้บำงส่วน ย่ิงกระเบ้ืองถูกมำกๆ อัตรำกำรซึมน ้ำก็
มำกขึ้นไปด้วย 

ยาแนวนี่คือสาเหตุหลักที่น ้าลงไปขังใต้กระเบื้อง ยาแนวนั้นก็
ผลิตจากซีเมนต์เป็นวัตถุดิบหลัก ขึ้นชื่อว่ำซีเมนต์เมื่อแห้งย่อมหดตัวและดูด
ซึมน ้ำ ไม่มีซีเมนต์ชนิดไหนในโลกที่ไม่ดูดซึมน ้ำ เมื่อใช้ไปนำนเข้ำยำแนวห้องน ้ำจึง
เส่ือมสภำพจึงเกิดกำรซึมของน ้ำไปขังอยู่ใต้กระเบื้อง และเมื่อน ้ำมำกพอก็จะดันไป
ออกตำมที่ต่ำงๆ เช่น ผนังด้ำนข้ำง หรือรั่วลงไปใต้ท้องพ้ืนตำมรอยแตกร้ำว
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เรำควรออกแบบ
ระบบกันซึมอย่ำงไร

บริเวณคอท่อ 
เรำจะออกแบบให้มียำงกันซึมชนิดบวมน ำ้
พันรอบท่อ ก่อนที่จะเทพ้ืนคอนกรีต

ROCKMAX SWELLING 101 
ขนาด 20มม x 10มม.

พ้ืนคอนกรีต ให้ใช้ชนิดหล่อ
ในที่เท่ำนั้นและตดิตัง้ระบบกันซึมคือ 

ROCKMAX DRY MEMBRANE 50
ROCKMAX PROOF H2 

ส่วนเปียก ให้ทำสูง 150 เซนติเมตร

ส่วนแห้ง ให้ทำสูง 30 เซนติเมตร
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รูปแบบกำรติดต้ังระบบกันซึมห้องน ้ำ

กระเบ้ือง

ปนูปรับระดับ

พ้ืนคอนกรีต

ท่อ pvc

DRY50 cap DRY50

Rockmax Swelling 101 (20x10)

Rockmax Proof H2 ทำ 2 รอบ
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ยำงรัดท่อก่อนท่ีจะเทคอนกรีต เพ่ือกันน ้าซึม
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ยาง waterstop นี้ท าหน้าที่ป้องกันน ้าซึมผ่าน

บริเวณท่อประปาหรือท่ออื่นๆ ที่ทะลุผ่ำนพ้ืนหรือผนงั
คอนกรีตกำรท ำงำนของยำงจะท ำกำรบวม หรือขยำยตัว 
เพ่ือไม่ให้น ้ำซึมผ่ำนได้กำรติดตั้งควรท ำ

การติดตั้ง
ยางบวมน ้า ก่อนที่จะเทคอนกรีต
และใช้กำวตะปูติดยำงกบัท่อ



ระบบกันซึมแบบผ้ำกันซึมคืออะไร

เป็นระบบกันซึมแบบแห้ง 
ซ่ึงเป็นผ้าใยที่ทักทอและสามารถให้ความทึบน ้าได้ 100% 
น ้ำไม่สำมำรถซึมผ่ำนได้ ทนต่อแรงดันน ้ำและยังสำมำรถกันควำมชื้นได้ดี 
แตกต่ำงจำกกันซึมแบบทำซีเมนต์เบสท่ัวไปท่ียังไม่สำมำรถกันควำมชื้นได้ มี
ควำมหนำประมำณ 0.07 มิลลิเมตร ควำมหนำแน่น 400 กรัมต่อตำรำงเมตร 
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วิธีกำรติดต้ัง ROCKMAX DRY MEMBRANE 50

ติดต้ังผ้าใยกันซึม
โดยวิธีการปูโดยใช้ปูนกาวปู
กระเบ้ืองเป็นกำวประสำน
ระหว่ำงพ้ืนกับผ้ำใย 

เมื่อปูเสร็จรอให้ปูน
กำวแห้ง 24 ช่ัวโมง 
สำมำรถทดสอบน ้ำได้ทันที
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รูปแบบการติดต้ังผ้าใยกันซึม



รูปแบบการติดต้ังผ้าใยกันซึมในห้องน ้า



วิธีการติดต้ัง ROCKMAX PROOF H2
ทำกันซึมซีเมนต์ยืดหยุ่นจ ำนวน 2 รอบทับลงบนผ้ำ
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1. พ้ืนผิวต้อง
ฉ ่ำน ้ำหมำดๆ

2. ผสม Part A 
+ Part B 3-4 นำที

3. ทาซีเมนต์กันซึมเท่ียวแรก 
ด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง 
รอให้แห้ง 60-90 นำที

4. ทาเที่ยวที่ 2 
รอให้แห้ง 24 ชั่วโมง

5. พ่นน ้าเพ่ือบ่ม 2-3 วัน 
ก่อนปูกระเบื้อง



THANK YOU
BATHROOM WATREPROOF SYSTEM


