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งานเคลือบสีผิวแอสฟลต 

1.0 ขอกําหนดทั่วไป 

1.1 คําอธิบาย 
การระบุวัสดุในโครงการสามารถระบุคําวา “งานเคลือบสีผิวแอสฟลต” หรือ “พื้นแอสฟลตเคลือบส”ี ลงในแบบหรือ
เอกสารได ซึ่งหมายถึงกระบวนการเคลือบสีพิเศษตามมาตรฐานผูผลิตลงบนพืน้ผิวแอสฟลต และจะตองดําเนินการโดย
ผูรับเหมาผูชํานาญการเทาน้ัน 

1.2 ขอบเขตการทํางาน 
หมายเหตุสําหรับผูออกแบบ: คุณภาพของพื้นแอสฟลตเคลือบสี ขึ้นอยูกับการออกแบบและกอสรางชั้นดินเดิม ชั้นรองผิว

ทาง และชั้นแอสฟลตซึง่เตรียมไวสําหรับการเคลือบสี โดยการเตรียมชั้นดินเดิมและการกอสรางชั้นรองผวิทาง และชั้น

แอสฟลตจะตองเปนไปตามขอกําหนดทั่วไปหรือมาตรฐานหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยทั่วไป ชั้นแอสฟลตผสมรอนควรมี

คุณสมบัติผานมาตรฐานกรมทางหลวง, เชน มาตรฐานแอสฟลตคอนกรีตของกรมทางหลวง ทล.-ม. 208/2532 

 
ตําแหนง, ลวดลาย และสี ตามที่ระบุไวในแบบ (ผัง) 

 
พื้นแอสฟลตบรเิวณที่ตองการ จะถูกเคลือบผิวดวยสารเคลือบเพื่อปองกันชั้นท่ีหน่ึง และเคลือบทับอีกชั้นหน่ึง รวมเปน 2 

ชั้น หรือหากตองการความทนทานมากขึ้น สามารถเพิ่มความหนาได ตามขอกําหนดของผูออกแบบ แตสูงสุดตองไมเกิน 4 

ชั้น โดยสารเคลือบทั้งสองชั้นจะตองเปนอีพอกซี่โมดิฟายดเรซินสําหรับผิวแอสฟลต นอกจากนี้สารเคลือบน้ีจะตองมี

สวนผสมที่เปนมวลรวมละเอียดเพื่อใหพื้นผิวมีความฝด ปองกันการลื่น โดยหลังจากเคลือบผิวแลวจะตองฝดเทากับผิว

แอสฟลตเดิม 

 

2.0 วัสดุ 

2.1 แอสฟลตคอนกรีตผสมรอน (Hot Mix Asphalt Concrete, HMA) 

เลือกใชแอสฟลตคอนกรีตผสมรอน ตาม ภาคผนวก 1 และแอสฟลตจะตองบดอัดแนนตามมาตรฐานกอนการพิมพลาย 
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2.2 สารเคลือบผิว 

ผิวแอสฟลตจะตองเคลือบและประสานดวยสารเคลือบผิวอีพอกซี่โมดิฟายดเรซิน ท่ีมีสวนผสมของมวลรวมละเอียด ซึ่งมี

คุณสมบัติขั้นตํ่าตาม ตารางที่ 1 

 

3.0 การกอสราง 

3.1 โครงสรางถนน 

แอสฟลตคอนกรีตผสมรอนบดอัดแนนตามมาตรฐานแลว จะตองมีความหนาไมนอยกวา 40 มิลลิเมตร โดยหามใชนํ้ามันทา
ผิวลอรถบด หรือ เครื่องบดอัดตางๆ เน่ืองจาก นํ้ามันอาจจะทําใหผิวแอสฟลตหลุดรอนได และมีผลกระทบโดยตรงกับสี

เคลือบผิวแอสฟลต 

3.2 การเคลือบสี 

พื้นผิวแอสฟลตกอนเคลือบสีตองแหง ไมมีฝุน, ทราย, คราบน้ํามัน และสิ่งสกปรกอื่นๆ ฝุน ทราย หรือสิ่งสกปรก ตองทํา

ความสะอาด นอกพ้ืนท่ีท่ีจะเคลือบสีหางออกมาอยางนอย 60 เซนติเมตร สวนคราบน้ํามัน หมากฝรั่ง หรือสารเคมีอื่นๆ ตอง

ขุดเปลี่ยนและบดอัดแอสฟลตใหมเฉพาะจุด เคลือบสี 2 ชั้น ตามมาตรฐานผูผลิต 

3.3 การปดการจราจรและการลางพื้น 

ไมอนุญาตใหมีการสัญจรผานพื้นท่ีเพิ่งเคลือบผิวเสร็จ ตองปลอยใหแหงทั่วทัง้หมดและมีเวลาพัฒนากําลังอยางนอย 6 

ชั่วโมง และควรหลีกเลี่ยงการลางดวยนํ้าเปนเวลา 24 ชั่วโมงหลงัจากเคลือบสี เพราะอาจทําใหมีคราบขาวเกิดขึ้นบนพื้นผิวได 

3.4 การติดตั้งอุปกรณอาณัติสัญญาณ 

การติดต้ัง หมุดเรืองแสง อุปกรณวัดปริมาณการจราจรตางๆ ซึ่งตองเจาะหรือตัดพื้นผิว จะตองติดต้ังใหแลวเสร็จกอน

ขั้นตอนการเคลือบสี  

4.0 คุณภาพ 

4.1 วัสดุ 

ผูรับเหมาจะตองจัดหาวัสดุและใชวสัดุท่ีผานการรับรองตามเกณฑมาตรฐาน ตามตารางที่ 1 สีและสวนผสมที่ใชเคลือบตอง

นํามาผสมที่หนางานเทาน้ัน 
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4.2 ความหนาของสี 

ความหนาของสเีคลือบสามารถดูไดจากปริมาณการใชสีตอพื้นท่ี โดยคาเฉลี่ยของอัตราการใชสีมาตรฐาน คือ 20 ตารางเมตร 

ตอ วัสดุ 5 แกลลอน และผูรับเหมาจะตองสามารถแสดงอัตราการใชวัสดุได หากเจาของโครงการรองขอ 

 

5.0 การวัดปริมาณงาน 

5.1 วิธีวัด 

ปริมาณงานวัดเปน “ตารางเมตร” ตามพื้นท่ีจริงหนางาน ไมหัก ฝาทอ รางระบายน้ํา และสวนของโครงสรางใดๆ ท่ีอยูใน

พื้นท่ี 
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ตารางที่ 1: สมบัติทางกายภาพและประสิทธิภาพของวัสดุเคลือบผวิประเภทอีพอกซ่ีโมดิฟายดเรซิน 
 
Characteristics Test Specification Minimum Requirement for Epoxy Modified Coating 

Solids by Volume (%) ASTM D-2697 57.5% 

Solids by Weight (%) ASTM D-2369 74.5% 

Density ASTM D-1475 13.84 lbs./gal (1.66 kg/l) 

Flash Point ASTM D-3278 >230°F (110°C) 

Percent Pigment (by weight including cement) ASTM D-3723 61.4% 

Sheen ASTM D-523 < 3 @ 85° 

Dry Time (to re-coat) Gardner Circular meter 37 mins 

Dry Time (for traffic) 75°F/30%RH N/A 80% strength @ 6-8Hrs 

Taber Abrasion H-10(Dry Wear Index) ASTM D-4060 0.98 grams/1000 cycles after 7 days cure 

Adhesion (PLI) To an Asphalt substrate ASTM D-4541 Cohesive failure of asphalt prior to adhesive failure 

QUV ΔE ASTM G154 500 hours 0.46CIE units 

Hydrophobicity (9days immersion) ASTM D-570 9.7% wt gain 

Shore Hardness ASTM D-2240 63 Type D 

Temperature Limits for Service Dry, cured material -30°F to 140°F 

Surface Build N/A 10 – 15 mils (1 application) 

 

 

 


