
ท่อพีวีซีและอุปกรณ์พีวีซี เอสซีจี 

SCG Pipe and Fittings  

 
1. ความต้องการทั่วไป 

 1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและมีความชํานาญ มีระบบควบคมุคณุภาพ

ท่ีดีในการติดตัง้ทอ่พีวีซี เอสซจีีตามท่ีระบใุนแบบ และรายการประกอบแนบ 

 1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอยา่งพร้อมรายละเอียดและขัน้ตอนการติดตัง้งานทอ่พีวีซ ีเอสซีจี ให้ผู้ควบคมุงาน

พิจารณาอนมุตัิก่อนการสัง่ซือ้ 

 
2. ผลิตภณัฑ์ 

2.1 ท่อพีวซีี เอสซีจี สาํหรับระบบประปา และระบายนํา้ 

2.1.1 ท่อนํา้ประปา (CW) งานรับแรงดัน  

ทอ่พีวีซีผลติตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม เลขท่ี มอก. 17-2532 สฟ้ีา ชัน้คณุภาพ 13.5และข้อ

ตอ่พีวีซีสาํหรับงานรับแรงดนั ผลติตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมเลขท่ี มอก.1131-2535 “มาตรฐานข้อ

ตอ่ทอ่พีวีซีแข็ง สาํหรับใช้กบัทอ่รับแรงดนั” การตอ่ประกอบให้ตอ่ด้วยนํา้ยาประสานทอ่พีวซีี ผลติตามมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมเลขท่ี มอก. 1032-2534 และมีคา่ของสารอินทรีย์ระเหยงา่ย (VOCs) ไมเ่กิน 510 g/l  

ซึง่เป็นคา่มาตรฐานท่ีระบใุนมาตรฐานอาคารเขียว 

2.1.2 ท่องานระบายนํา้ ไม่รับแรงดัน  

ทอ่พีวีซผีลติตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม เลขท่ี มอก. 17-2532 สฟ้ีา ชัน้คณุภาพ 13.5 หรือ 8.5 

ข้อตอ่พีวีซีสาํหรับงานไมรั่บแรงดนั  ให้ใช้เป็นข้อตอ่พีวซีีผลติตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมเลขท่ี  

มอก. 1410-2540 “มาตรฐานข้อตอ่ทอ่พีวีซีแข็ง สาํหรับใช้กบัทอ่ในงานระบายนํา้เสยี สิง่ปฏิกลู และระบาย

อากาศ”การตอ่ประกอบให้ตอ่ด้วยนํา้ยาประสานทอ่พีวซีี ผลติตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมเลขท่ี มอก. 

1032-2534 และมคีา่ของสารอินทรีย์ระเหยงา่ย(VOCs) ไมเ่กิน 510 g/l ซึง่เป็นคา่มาตรฐานท่ีระบใุนมาตรฐาน

อาคารเขียว 

 

2.2 ท่อพีวซีี เอสซีจี สาํหรับระบบร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลอืง) 

2.2.1 ท่อพวีีซี เอสซจีี สาํหรับระบบร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง) 

ผลติจากวสัด ุuPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride)  หรือทอ่พีวีซีแขง็ (Rigid PVC)  ตาม

มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม เลขท่ี 216-2524 มีสเีหลอืงออ่น  แบง่ออกเป็น 3 ชัน้คณุภาพคอื ชัน้คณุภาพ1 

(หนาท่ีสดุ) ยาว  4 เมตร  ชัน้คณุภาพ 2 และ 3 ยาว 6 เมตร  มีขนาดตัง้แต ่15(3/8”) – 100(4”) มม.  ต้องมี

คณุสมบตัิเป็นฉนวนไฟฟ้า  สามารถใช้งานได้ท่ีอณุหภมูิปกตจินสงูถึง 60 องศาเซลเซียส และไมล่ามไฟเมื่อเกิด

ไฟไหม้  มีขนาด มิติ และการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม เลขท่ี 216-2524 “ 

ทอ่พีวีซีแขง็สาํหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศพัท์”การตอ่ประกอบควรใช้ข้อตอ่ท่ีมีขนาด มิติ และสเีดียวกนั

จากผู้ผลติเดียวกนักบัทอ่ ไมแ่นะนําให้ใช้ไฟ หรือลมร้อนรนทอ่เพ่ือดดัโค้ง 

 



2.2.2 ท่ออ่อนลายลกูฟูกพีวซีี เอสซีจี สาํหรับระบบร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง) 

ผลติจากวสัดพีุวซีี ตามมาตรฐาน JIS C 8461:2005  มีขนาดตัง้แต ่15(3/8”) – 25(1”) มม.  ต้องมี

คณุสมบตัิต้านเปลวไฟ แข็งแรงทนทาน ทนตอ่แรงกดและแรงกระแทก ยืดหยุน่ตวัไมต้่องดดัทอ่  เหมาะสาํหรับ

งานเดินลอยหรือเดินสายไฟบนฝ้าในอาคาร  ตอ่ประกอบด้วยข้อตอ่ทอ่ออ่นลายลกูฟกูโดยเฉพาะ 

 

2.3 ท่อพีวซีี เอสซีจี สาํหรับระบบร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สขีาว) JIS 

2.3.1 ท่อพวีีซี เอสซจีี สาํหรับระบบร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีขาว) JIS 

ผลติจากวสัด ุuPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride)  หรือทอ่พีวีซีแขง็ (Rigid PVC)  ซึง่มีปริมาณ

สารเติมแตง่ท่ีเหมาะสมชว่ยให้มคีณุสมบตัิพิเศษ ทนทานตอ่แสงแดด ป้องกนัรังส ีUV และมีคณุสมบตัิยืดหยุน่

มากเป็นพิเศษ สามารถดดัเย็นโค้งงอได้โดยไมต้่องใช้ความร้อน ผลติตามมาตรฐาน  JIS C 8430  มีสขีาว   

วดัขนาดทอ่ด้วยวิธีการคํานวณในลกัษณะเดียวกนักบัทอ่ร้อยสายไฟและสายโทรศพัท์สเีหลอืงตามมาตรฐาน 

มอก. 216-2524 จงึเป็นขนาดแบบ Norminal Size  ตัง้แต ่15(3/8”) – 55(2”) มม.  ความยาว 2.92 เมตร ต้องมี

คณุสมบตัิเป็นฉนวนไฟฟ้า  สามารถใช้งานได้ท่ีอณุหภมูิปกตจินสงูถึง 60 องศาเซลเซียส และไมล่ามไฟเมื่อเกิด

ไฟไหม้  การตอ่ประกอบควรใช้ข้อตอ่ท่ีมีขนาด มิติ และสเีดยีวกนัจากผู้ผลติเดียวกนักบัทอ่  สามารถลดการใช้ 

ข้อตอ่โดยการใช้สปริงสาํหรับดดัทอ่ ท่ีผลติตามมาตรฐานเดียวกนัเทา่นัน้  วดัระยะและสอดเข้าไปในเส้นทอ่เพ่ือ

ป้องกนัการหกังอ 

2.3.2 ท่ออ่อนลายลกูฟูกพีวซีี เอสซีจี สาํหรับระบบร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีขาว) JIS 

ผลติจากวสัดพีุวซีี ตามมาตรฐาน JIS C 8461:2005  มีขนาดตัง้แต ่15(3/8”) – 25(1”) มม.  ต้องมี

คณุสมบตัิต้านเปลวไฟ แข็งแรงทนทาน ทนตอ่แรงกดและแรงกระแทก ยืดหยุน่ตวัไมต้่องดดัทอ่  เหมาะสาํหรับ

งานเดินลอยหรือเดินสายไฟบนฝ้าในอาคาร  ตอ่ประกอบด้วยข้อตอ่ทอ่ออ่นลายลกูฟกูโดยเฉพาะ 

 

2.4 ท่อพีวซีี เอสซีจี สาํหรับระบบร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สขีาว) BS 

            2.4.1 ท่อพวีีซี เอสซีจี สาํหรับระบบร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีขาว) BS 

  ผลติจากวสัด ุuPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride)  หรือทอ่พีวีซีแขง็ (Rigid PVC)  ซึง่มีปริมาณ

สารเติมแตง่ท่ีเหมาะสมชว่ยให้มคีณุสมบตัิพิเศษ ทนทานตอ่แสงแดด ป้องกนัรังส ีUV และมีคณุสมบตัิยืดหยุน่

มากเป็นพิเศษ สามารถดดัเย็นโค้งงอได้โดยไมต้่องใช้ความร้อน ผลติตามมาตรฐาน  IEC/BS 61386  มีสขีาว  

วดัขนาดทอ่ด้วยเส้นผา่นศนูย์กลางภายนอก  ขนาดตัง้แต ่16(3/8”) – 50(1 1/2”) มม.  ความยาว 2.92 เมตร 

ต้องมคีณุสมบตัิเป็นฉนวนไฟฟ้า  สามารถใช้งานได้ท่ีอณุหภมูิปกติจนสงูถงึ 60 องศาเซลเซียส และไมล่ามไฟ

เมื่อเกิดไฟไหม้  การตอ่ประกอบควรใช้ข้อตอ่ท่ีมีขนาด มิติ และสเีดียวกนัจากผู้ผลติเดียวกนักบัทอ่  สามารถลด

การใช้ข้อตอ่โดยการใช้สปริงสาํหรับดดัทอ่ ท่ีผลติตามมาตรฐานเดยีวกนัเทา่นัน้  วดัระยะและสอดเข้าไปในเส้น

ทอ่เพ่ือป้องกนัการหกังอ 

2.4.2 ท่ออ่อนลายลกูฟูกพีวซีี เอสซีจี สาํหรับระบบร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีขาว) BS 

ผลติจากวสัดพีุวซีี ตามมาตรฐาน IEC/BS 61386  มีขนาดตัง้แต1่6(3/8”) – 50(1 1/2”) มม.  ต้องมี

คณุสมบตัิต้านเปลวไฟ แข็งแรงทนทาน ทนตอ่แรงกดและแรงกระแทก ยืดหยุน่ตวัไมต้่องดดัทอ่  เหมาะสาํหรับ

งานเดินลอยหรือเดินสายไฟบนฝ้าในอาคาร  ตอ่ประกอบด้วยข้อตอ่ทอ่ออ่นลายลกูฟกูโดยเฉพาะ 

 



2.5 ท่อพีวซีี เอสซีจี สาํหรับระบบนํา้งานเกษตรกรรม 

ทอ่พีวีซีสเีทาสาํหรับระบบนํา้งานเกษตรกรรม ผลติจากพลาสตกิพีวีซีแขง็ (Unplasticizied Polyvinyl Chloride) 

ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร ขนาด 10-125 มม.  

2.6 ท่อพีพอีาร์ เอสซีจี สาํหรับระบบประปา และประปานํา้ร้อน 

ผลติจากเม็ดพลาสติก PP-R 80 (Polypropylene Random Copolymer 80)มาตรฐานยโุรปจากLyondellbasell 

ตามมาตรฐาน DIN 8077 และ DIN 8078 สาํหรับทอ่และ DIN 16962 สาํหรับข้อตอ่ซึง่สามารถทนแรงดนัได้สงูสดุ 20 บาร์ 

และผา่นการทดสอบความสะอาดของนํา้ท่ีไหลผา่นทอ่ตามมาตรฐาน BS 6920ตอ่ประกอบโดยใช้วิธีเช่ือมสอดด้วยความ

ร้อน(Socket Fusion) โดยจะให้ความร้อนแก่ทอ่และข้อตอ่พร้อมกนั ผา่นเคร่ืองเช่ือมและหวัเช่ือมท่ีอณุหภมูิ 260 องศา

เซลเซยีส ซึง่เป็นช่วงอณุหภมูิท่ีทําให้ทอ่และข้อตอ่เกิดการหลอมละลายเมื่อนํามาตอ่กนัจะทําให้ทอ่และข้อตอ่หลอมเป็น

เนือ้เดยีวกนั  ทัง้นีร้ะยะเวลาการให้ความร้อนจะแตกตา่งกนัไปตามขนาดของทอ่(เปิดดจูากตารางคูม่ือ)  ทอ่พีพีอาร์

สามารถติดตัง้ร่วมกบัทอ่ประเภทอ่ืนๆได้ เน่ืองจากมข้ีอตอ่ประเภทเกลยีวทัง้ชนิดท่ีทําจากทองเหลอืง และทองเหลอืงชบุ

นิกเกิล และข้อตอ่ประเภทหน้าจาน 

2.6.1   ท่อพีพอีาร์ เอสซีจีสาํหรับระบบประปาท่อพีพีอาร์ PN10 หรือ SDR11  

สามารถทนอณุหภมูิได้ 3-60 องศาเซลเซยีส และทนความดนัได้สงูสดุ 10 บาร์ ลกัษณะเป็นทอ่สเีขียว 

คาดแถบสนํีา้เงิน ความยาว 4 เมตร 

2.6.2   ท่อพีพอีาร์ เอสซีจี สาํหรับระบบประปานํา้ร้อนท่อพพีีอาร์ PN20 หรือ SDR6  

สามารถทนอณุหภมูิได้ 3-95 องศาเซลเซยีส และทนความดนัได้สงูสดุ 20 บาร์ ลกัษณะเป็นทอ่สเีขียว 

คาดแถบสแีดง ความยาว 4 เมตร 

 

2.7 นํา้ยาประสานท่อพีวีซี เอสซีจี  

ผลติและผา่นการทดสอบตามผลติตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมเลขท่ี มอก.1032-2534  “มาตรฐาน

นํา้ยาประสานทอ่พีวีซแีข็งและข้อตอ่พีวีซีแข็ง” และสามารถแสดงเอกสาร MSDS ได้สามารถละลายเนือ้พีวีซี ให้ประสาน

เป็นเนือ้เดียวกนั โดยมีสว่นประกอบหลกัเป็นตวัทําละลาย 3 ชนิด ได้แก่ เมทิลเอทิลคีโทน  เตตราไฮโดรฟิวราน และ  

ไซโคลเฮกซาโนนสามารถใช้ได้กบัทัง้ทอ่รับความดนั และทอ่ไมรั่บแรงดนั ทกุขนาด ทกุชัน้คณุภาพไมทํ่าให้นํา้มีกลิน่ รส 

และ ส ีเปลีย่นไปจากเดมิ  และไมม่ีสารพิษละลายออกมาจนเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพทนสารเคมี กรด และ ดา่ง ได้

เทียบเทา่ทอ่พีวซี ี

 

2.7.1 นํา้ยาประสานท่อพวีีซีเอสซีจีชนิดเข้มข้น (SCG Solvent Cement High Pressure) 

เป็นนํา้ยาประสานทอ่ชนิดเข้มข้น ความหนืดสงู เน่ืองจากมเีนือ้นํา้ยาอยูม่าก ทําให้ไมไ่หลย้อยขณะทํา

การประกอบเหมาะกบัการตอ่ทอ่ท่ีต้องการคณุภาพสงู และเร่งใช้งานเนือ้นํา้ยามีความเข้มข้นสงู จึงสามารถ

เช่ือมทอ่ และข้อตอ่ท่ีมีช่องวา่งระหวา่ง 0.1-0.2 มม.ได้มาตรฐานคณุภาพระดบัสากล เช่น ASTM D2564, 

BS4346, DIN169790 และมอก.1032-2534สามารถยดึตดิทอ่ได้อยา่งรวดเร็ว และรับแรงดนัได้สงูถึง 16 บาร์ 

มีคา่ VOCs หรือสารระเหย 69.2 g/l และตํ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน**  ซึง่กําหนดไว้ ไมใ่ห้ผลติภณัฑ์ 

นํา้ยาประสานทอ่มีคา่ VOCs เกิน 510 g/l ทําให้ปลอดภยัตอ่การนําไปใช้งาน 

 

 



2.7.2 นํา้ยาประสานท่อพวีีซี เอสซีจี ชนิดใส (SCG Solvent Cement Standard) 

เป็นนํา้ยาประสานทอ่ชนิดธรรมดา ความหนืดตํ่า เนือ้ใส ทําให้สามารถทํางานได้งา่ยขึน้ และสามารถ

ปรับแตง่ทอ่ก่อนการใช้งานได้ เหมาะกบัการตอ่ทอ่ท่ีมีขนาดใหญ่ งานตอ่ทอ่ทัว่ไปและงานท่ีไมเ่ร่งใช้งาน

มาตรฐานคณุภาพได้รับการรับรองจาก กระทรวงอตุสาหกรรม มอก.เลขท่ี 1032-2534มีคา่ VOCs หรือ 

สารระเหย 88.6 g/l และตํ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน**  ซึง่กําหนดไว้ ไมใ่ห้ผลติภณัฑ์นํา้ยาประสานทอ่มีคา่ VOCs 

เกิน 510 g/l ทําให้ปลอดภยัตอ่การนําไปใช้งาน 

หมายเหต ุ  เกณฑ์มาตรฐาน**   อ้างอิงจาก เกณฑ์การประเมินความยัง่ยืนทางพลงังานและสิง่แวดล้อมไทย สาํหรับการ

ก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม ่ ฉบบัมกราคม 2553 หมวดท่ี 6 เร่ืองคณุภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร

(Indoor Environmental Quality) ซึง่จดัทําโดยสถาบนัอาคารเขียวไทย 

 
 
3. การดาํเนินการ 

3.1 การต่อประกอบท่อพวีีซี ชนิดต่อด้วยนํา้ยาประสานท่อพวีีซ ี

  3.1.1 ตดัทอ่ให้ได้ฉากโดยใช้เลือ่ยตดัโลหะหรือกรรไกรตดัทอ่ 

3.1.2 ใช้ตะไบละเอียดลบมมุปลายทอ่โดยรอบ ให้มีความลาดเอียงประมาณ 15 องศา เพ่ือใข้สวมทอ่

เข้ากบัข้อตอ่ได้งา่ยขึน้และเพ่ือไมใ่ห้ปลายทอ่ขดูนํา้ยาประสานทอ่พีวีซท่ีีทไ่ว้แล้วในข้อตอ่เข้าไปข้างในทัง้หมด 

3.1.3 วดัระยะความลกึในการสวม โดยการทดลองสวมทอ่เข้ากบัข้อตอ่และทําเคร่ืองหมายไว้บนทอ่ด้วย

ดินสอสดีํา 

3.1.4 ใช้นํา้ยาทําความสะอาดทอ่พีวีซีเช็ดทําความสะอาดภายในข้อตอ่และปลายทอ่ให้ปราศจากคราบ

นํา้มนั ฝุ่ น ความชืน้ 

3.1.5 ทานํา้ยาประสานทอ่พีวีซท่ีีผิวด้านในข้อตอ่ให้ทัว่ก่อนแล้วจึงทาท่ีผิวด้านนอกของทอ่เฉพาะสว่นท่ี

จะต้องใช้ข้อตอ่ โดยทาให้หนากวา่ข้อตอ่เลก็น้อย 

3.1.6 สวมปลายทอ่เข้ากบัข้อตอ่แล้วกดเข้าไปจนถึงเคร่ืองหมายท่ีทําไว้ จากนัน้ให้กดทอ่ตอ่ไว้อีก 15 

วินาที 

3.1.7 เช็ดนํา้ยาประสานทอ่ท่ีล้นออกมาให้หมดแล้วทิง้ไว้ให้นํา้ยาแข็งตวัประมาณ 5 นาที ก่อนเร่ิมใช้

งาน 
 

3.2 การต่อประกอบท่อพวีีซี เอสซีจี ชนิดต่อด้วยแหวนยาง 

3.2.1 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการตอ่ประกอบทอ่ เช่น ปากกา เลือ่ย ตลบัเมตร นํา้ยาทําความ

สะอาดทอ่ นํา้ยาหลอ่ลืน่ ตะไบ ผ้า และ Puller 

3.2.2 กรณีท่ีต้องตดัทอ่ให้ทําเคร่ืองหมายระยะท่ีต้องการตดัให้ได้ฉากกบัแนวแกนทอ่ 

3.2.3 ตดัทอ่ด้วยเลือ่ยชา่งไม้ หรือ เลือ่นตดัโลหะ หรือ Tubing Cutting 

3.2.4 ใช้ตะไบละเอียดแตง่รอบตดัให้เรียบและลบปลายมมุทอ่โดยรอบ มีความลาดเอียงประมาณ 15 

องศา 

3.2.5 ใช้นํา้ยาทําความสะอาดทอ่พีวีซีทําความสะอาดปลายทอ่ท่ีจะสวมใสแ่ละบริเวณแนวร่องแหวน

ยาง 

3.2.6 ใสแ่หวนยางเข้าไปโดยบีบแหวนยางให้เป็นรูปหวัใจและหนัด้านท่ีโตกวา่ไว้ข้างในทอ่ 



3.2.7 ทานํา้ยาหลอ่ลืน่บริเวณปลายทอ่และด้านในหวัตอ่ 

3.2.8 ตอ่ทอ่เข้าด้วยกนัโดยใช้ Puller 

3.2.9 เมื่อทอ่ถกูตอ่เข้าด้วยกนัแล้วตรวจดวูา่ทอ่ตอ่ถึงบริเวณท่ีขดีเคร่ืองหมายไว้หรือไม ่โดยใช้ Check 

Gauge ตรวจดวูา่แหวนยางอยูใ่นตําแหนง่ท่ีถกูต้องหรือไม ่
 

3.3 การต่อประกอบท่อพีพอีาร์ เอสซีจ ี

3.3.1 ตดัทอ่ให้ได้ฉากตามความยาวท่ีต้องการโดยใช้เลือ่ยตดัโลหะหรือกรรไกรตดัทอ่ 

3.3.2 วดัระยะความลกึของทอ่ตามความลกึของข้อตอ่และทําเคร่ืองหมาย 

3.3.3 นําทอ่และข้อตอ่สวมเข้าในหวัเช่ือมพร้อมๆกนั โดยสวมทอ่ให้ลกึจนถงึตาํแหนง่ท่ีทําเคร่ืองหมาย

ไว้และให้ความร้อนตามขนาดของทอ่แตล่ะขนาดตามตารางเวลาการให้ความร้อนท่ีระบ ุ

3.3.4 นําทอ่และข้อตอ่ท่ีให้ความร้อนแล้วสวมเข้าด้วยกนัจนสดุตาํแหนง่ท่ีทําเคร่ืองหมายไว้ จบัทอ่และ

ข้อตอ่ให้น่ิงไว้สกัครู่ แล้วปลอ่ยทิง้ไว้ให้ทอ่เย็นตวั 

3.3.5 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาสามารถนําทอ่และข้อตอ่ท่ีตอ่ประกอบเสร็จไปติดตัง้ใช้งานได้ทนัที 
 

3.4 การดัดท่อพีวีซี เอสซีจี ระบบร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สขีาว) JIS และ BS  

3.4.1 ดดัทอ่ใหได้ฉากและระยะตามต้องการโดยใช้เลือ่ยดดัโลหะหรือกรรไกรตดัทอ่ 

3.4.2 ทําเคร่ืองหมายตําแหนง่ท่ีจําทําการดดัลงบนตวัทอ่ 

3.4.3 นําสปริงดดัทอ่ผกูเชือกท่ีปลายด้านหนึง่สอดเข้าไปในทอ่ โดยให้ตาํแหนง่ท่ีทําเคร่ืองหมายไว้อยู่

กึ่งกลางของสปริงดดัทอ่ 

3.4.4 ดดัทอ่โดยใช้เขา่ ดดัค้างไว้ประมาณ 10 วินาที เพ่ือให้ทอ่คงรูปและดดัให้ไดองศามากกวา่ท่ี

ต้องการเลก็น้อยเพ่ือป้องกนัทอ่คนืตวั 

3.4.5 ดงึสปริงดดัทอ่ท่ีสอดอยูอ่อกและตอ่อปุกรณ์ชนิดอ่ืนได้ตามต้องการ 

3.4.6 นําทอ่ท่ีดดัเรียบร้อยแล้วไปใช้งานตามต้องการ 
 

4. การบาํรุงรักษา 

ควรใช้ทอ่กบัอปุกรณ์ท่ีได้มาตรฐานของสนิค้านัน้ๆ โดยทอ่พีวซีี เอสซีจี สาํหรับระบบประปา และระบายนํา้  

ห้ามใช้กบันํา้อณุหภมูิเกิน 60 องศาเซลเซยีส ซึง่อาจทําให้ทอ่เสยีรูปทรงและเกิดการร่ัวซมึได้ หลกีเลีย่งการใช้สนิค้ากบั

สารเคมีทกุชนิดซึง่สง่ผลอนัตรายตอ่ร่างกายและทรัพย์สนิ หากมคีวามจําเป็นต้องใช้ต้องศกึษาตารางความทนทานตอ่

สารเคมใีนคูม่อืการใช้งานทกุครัง้  

สาํหรับนํา้ยาประสานทอ่ ควรปิดฝาให้สนิทหลงัการใช้งานทกุครัง้และเก็บในท่ีร่ม มีอากาศถ่ายเท หา่งจากเปลว

ไฟ  

การทําความสะอาด  หากใช้งานแล้วพบวา่ทอ่มีคราบสกปรกหรือรอยเปือ้น สามารถทําความสะอาดได้โดยใช้

นํา้ยาทําความสะอาดทอ่พีวีซี เอสซีจี 


