
 

ประเภทผลิตภณัฑ์ ตรายี�ห้อ มาตรฐาน ข้อมลูรายการประกอบแบบ รูปภาพสินค้า/ภาพที�สื�อสินค้า Green Criteria & Eco Label*
กระเบื 4องหลงัคาคอนกรีต กระเบื 4องหลงัคา

คอนกรีตSCG รุ่น 
NeuStile

- กระเบื 4องคอนกรีตชนิดเรียบที�มีลิ 4นรางรับนํ 4าด้านข้างกระเบื 4อง 
(Interlocking Flat Concrete Roof Tile) ขนาดแผ่น 40 x 40 
ซม. ผลิตด้วยระบบอดัแรงดนัสูง (High Pressure Pressing 
Process) เคลือบสีด้วยสี Acrylic (water base) แบบ Airless 
Spray System  ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ในตราสินค้า “กระเบื 4อง
หลงัคาคอนกรีต SCG รุ่นนิวสไตล์" ผลิตภณัฑ์ของ บจก.
กระเบื 4องหลงัคาซแีพค การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธี
ของผู้ผลิต

LEED Criteria :
         SS 7.2 : Heat Island Effect - Roof
         MR5 : Regional Materials
TREES Criteria :
        SL5 : การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อน
        MR5 : การใช้วสัดุพื 4นถิ�นหรือในประเทศ 
        MR6 : วสัดุที�ผลิตหรือมีผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมตํ�า 
Eco Label

* ผลิตภณัฑ์ที�เข้าข่ายข้อกําหนดและได้การรับรองมาตรฐานเป็น
สินค้าเฉพาะบางรุ่น

กระเบื 4องหลงัคา
คอนกรีต SCG รุ่น 
Rustique

- กระเบื 4องคอนกรีตผิวสมัผสัร่องลายซกีไม้ที�มีลิ 4นรางรับนํ 4า
ด้านข้างกระเบื 4อง (Interlocking Flat Concrete Roof Tile) 
และกนันํ 4าด้านหวักระเบื 4องด้วยระบบ Anti –wake Ramp 
ขนาดแผ่น 40 x 40 ซม. ผลิตด้วยระบบอดัแรงดนัสูง (High 
Pressure Pressing Process) ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ในตราสินค้า 
“กระเบื 4องหลงัคาคอนกรีต SCG รุ่น Rustique" ผลิตภณัฑ์ของ
 บจก.กระเบื 4องหลงัคาซแีพค การติดตั 4งตามมาตรฐานและ
กรรมวิธีของผู้ผลิต

กระเบื 4องหลงัคา
คอนกรีต SCG รุ่น 
Oriental

- กระเบื 4องคอนกรีตชนิดเรียบรูปว่าวที�มีลิ 4นรางรับนํ 4าด้านข้าง
กระเบื 4อง (Interlocking Flat Concrete Roof Tile) ขนาดแผ่น 
9 นิ 4ว ผลิตด้วยระบบอดัแรงดนัสูง (High Pressure Pressing 
Process) เคลือบสีด้วยสี Acrylic (water base) แบบ Airless 
Spray System ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ในตราสินค้า “กระเบื 4องหลงัคา
คอนกรีต SCG รุ่น Oriental" ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4อง
หลงัคาซแีพค การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

กระเบื 4องหลงัคา
คอนกรีต SCGรุ่น 
Prestige

- กระเบื 4องคอนกรีตชนิดเรียบที�มีลิ 4นรางรับนํ 4าด้านข้างกระเบื 4อง 
(Interlocking Flat Concrete Roof Tile) ขนาดแผ่น 33 x 42 
ซม. ผลิตด้วยระบบรีด (Extrusion Process) เคลือบสี Cement
 Slurry ด้วยระบบ Wet on Wet Process ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ใน
ตราสินค้า “กระเบื 4องหลงัคาคอนกรีต SCGรุ่นเพรสทีจ" 
ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคาซแีพค การติดตั 4งตาม
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

กระเบื 4องหลงัคาSCG
 ซแีพคโมเนีย

มอก.535-2540 กระเบื 4องคอนกรีตเคลือบสีชนิดรูปลอนที�มีลิ 4นรางรับนํ 4า
ด้านข้างกระเบื 4อง (Interlocking Profiled Concrete Roof Tile)
 ขนาดแผ่น 33 x 42 ซม. ผลิตด้วยระบบรีด เคลือบสี Cement 
Slurry ด้วยระบบ Wet on Wet Process มอก. 535 - 2540 ให้
ใช้ผลิตภณัฑ์ในตราสินค้า “กระเบื 4องหลงัคาคอนกรีต SCG" 
ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคาซแีพค การติดตั 4งตาม
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

ระบบหลงัคาเย็น ระบบหลงัคาเย็น 
SCG สําหรับหลงัคา
คอนกรีต SCGทุกรุ่น
 ยกเว้น รุ่น Rustique,
 รุ่น Oriental

- ระบบการติดตั 4งแผ่นสะท้อนความร้อนชนิดอลูมิเนียมฟอยล์
บริสุทธิs 2 ด้านที�ผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมรีดบางไม่น้อยกว่าด้าน
ละ 7 ไมครอนมีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 170 กรัมต่อตรม. 
อยู่เหนือจนัทนัและอยู่ใต้แปเหล็กชุบสงักะสี ด้วยตวัตั 4งระยะ 
และติดตั 4งชุดครอบระบายอากาศในแนวสนัหลงัคาและระบบ 
Dry Tech System ในแนวสนัหลงัคาและตะเข้สนัเพื�อระบาย
ความร้อนออกจากโถงหลงัคา SCG ผลิตภณัฑ์ของ บจก.
กระเบื 4องหลงัคาซแีพค การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธี

อุปกรณ์ประกอบงาน
หลงัคา

แผ่นปิดรอยต่อ SCG
 สําหรับหลงัคา
คอนกรีต SCGทุกรุ่น

- แผ่นปิดรอยต่อขนาด 28 x 40 ซ.ม.ผลิตจากพลาสติก
สงัเคราะห์ประเภท Polyisobuthylene (PIB) พร้อมแถบกาว 
Butyl Glue เสริมแกนกลางด้วยตะแกรงอลูมิเนียม สามารถ
ทาสีทบัได้ด้วยสีสีเดียวกบักระเบื 4องหลงัคาคอนกรีต SCG 
ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคาซแีพค ติดตั 4งในบริเวณ
รอยต่อบนหลงัคา การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของ

ผลิตภัณฑ์ของเอสซีจี (SCG) หมวดสินค้า งานสถาปัตยกรรม

กลุ่มสินค้า หลังคา แผ่นสะท้อนความร้อน และอุปกรณ์
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แผ่นปิดหวัรางนํ 4า 
SCG สําหรับหลงัคา
คอนกรีต SCGทุกรุ่น

- แผ่นปิดหวัรางนํ 4าขนาด 14 x 60 ซ.ม.ผลิตจากพลาสติก
สงัเคราะห์ประเภท Polyisobuthylene (PIB) พร้อมแถบกาว 
Butyl Glue เสริมแกนกลางด้วยตะแกรงอลูมิเนียม ทดแทนการ
บดักรีรอยต่อ SCG ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคาซแีพค
 ติดตั 4งในบริเวณรอยต่อชนบริเวณหวัรางนํ 4าตะเข้ทั 4งสองที�มา
บรรจบกนั การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

รางนํ 4าตะเข้กลัวาไนซ์
 SCG สําหรับหลงัคา
คอนกรีต SCGทุกรุ่น

- รางนํ 4าตะเข้ที�มีร่องรางนํ 4าเป็นรูปตวั U หงาย ขนาดร่องรางนํ 4า
กว้าง 12 ซม และ 15 ซม. ร่องรางนํ 4าลึก 3 ซม. มีเขื�อนกั 4นนํ 4า 3 
แนวยาวตลอดปีกรางนํ 4า ผลิตจากเหล็กกลัวาไนซ์ มอก. 
50-2538 และ JIS G 3312 (1994)   เคลือบสีโพลีเอสเตอร์ทั 4ง 2
 ด้าน SCG ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคาซแีพค โดย
ติดตั 4งในบริเวณรอยต่อของหลงัคาในแนวตะเข้ราง และใน
กรณีที�ต้องติดตั 4งหวัรางนํ 4าตะเข้ 2 รางมาบรรจบกนั บริเวณหวั
รางนํ 4า  ให้ใช้แผ่นปิดหวัรางนํ 4าตะเข้ SCGปิดทบัรอยต่อแทน
การเชื�อมบดักรี  การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

รางนํ 4าตะเข้สเตนเลส
 SCG สําหรับหลงัคา
คอนกรีต SCGทุกรุ่น

- รางนํ 4าตะเข้สเตนเลสที�มีร่องรางนํ 4าเป็นรูปตวั U หงาย ขนาด
ร่องรางกว้าง 12 ซม.และ 15 ซม. ร่องรางนํ 4าลึก 3 ซม. มีเขื�อน
กั 4นนํ 4า 3 แนวยาวตลอดปีกรางนํ 4า ผลิตจากสเตนเลส AISI 304 
SCG ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคาซแีพค โดยติดตั 4ง
ในบริเวณรอยต่อของหลงัคาในแนวตะเข้ราง การติดตั 4งตาม
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

ชุดครอบระบบแห้ง 
SCG สําหรับหลงัคา
คอนกรีต SCGทุกรุ่น

- ชุดอุปกรณ์ติดตั 4งครอบหลงัคาสําเร็จรูปโดยทําการยึดครอบ
หลงัคาติดกบัเหล็กรับครอบด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน และ
ใช้แผ่นรองใต้ครอบซึ�งทําจาก Fleece Material with 
Permeability to Air พร้อมแถบกาว Butyl Glue ปิดทบัรอยต่อ
ระหว่างกระเบื 4องตามแนวสนัหลงัคาและตะเข้สนั แล้วจึงติดตั 4ง
ชุดครอบหลงัคาปิดคลุมทบัอีกชั 4นหนึ�ง   SCG ผลิตภณัฑ์ของ 
บจก.กระเบื 4องหลงัคาซแีพค โดยติดตั 4งบริเวณแนวสนัหลงัคา
และตะเข้สนั  การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

ระบบครอบผนงั SCG
 สําหรับหลงัคา
คอนกรีต SCGทุกรุ่น
 ยกเว้น รุ่นRustique,
รุ่นOriental

- ชุดระบบครอบผนงั ประกอบด้วย แผ่นปิดกนัรั�วผลิตจาก
พลาสติกสงัเคราะห์ประเภท Polyisobuthylene (PIB) พร้อม
แถบกาว Butyl Glue เสริมแกนกลางด้วยตะแกรงอลูมิเนียม 
โดยใช้ปิดทบัรอยต่อระหว่างกระเบื 4องกบัผนงัก่อน แล้วจึงยึด 
ครอบผนงักบัเหล็กรองครอบผนงัปิดคลุมอีกชั 4นหนึ�ง ให้ใช้ชุด
ครอบผนงัสีเดียวกบักระเบื 4องหลงัคาคอนกรีต SCG 
ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคาซแีพค  โดยติดตั 4งบริเวณ 
แนวรอยต่อระหว่างผืนกระเบื 4องหลงัคาคอนกรีตกบัผนงั
คอนกรีต การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

แผ่นรองใต้หลงัคา 
SCG สําหรับหลงัคา
คอนกรีต SCGทุกรุ่น

- แผ่นสะท้อนความร้อนที�มีความสามารถรองรับนํ 4าฝนได้ (%
Absoption = 0%) และเคลือบผิวด้านหนึ�งด้วย Blue Anti 
Glare ขนาด 1.5 x 10 เมตรใช้งานร่วมกบัแผ่นรองเชิงชาย 
SCG   ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคาซแีพค  โดยติดตั 4ง
แผ่นรองใต้หลงัคาเหนือจนัทนัและอยู่ใต้แปเหล็กชุบสงักะสีที�
ยึดติดกบัจนัทนัด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน  การติดตั 4งตาม
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

แผ่นรองเชิงชาย SCG - กว้าง 0.25 เมตร ยาว 2 เมตรต่อท่อน  นํ 4าหนกั 1.25 กิโลกรัม
ต่อท่อน ใช้ติดตั 4งตามแนวเชิงชายเพื�อรองรับแผ่นรองใต้หลงัคา
ทําให้นํ 4าไม่ขงั ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคาซแีพค  
การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

ตะปูเกลียวยึด
กระเบื �องSCG

ตะปูเกลียวยึดกระเบื �อง ผลิตจากเหล็กชุบสงักะสีกนัสนิม ใช้
สําหรับยึดกระเบื �องหลงัคาให้ติดกบัแปด้วยสว่านไฟฟ้า โดยไม่
ต้องเจาะนํา  แปด้วยสว่านไฟฟ้า โดยไม่ต้องเจาะนํา มีให้เลือก 
4 ขนาด คือ
1.5 นิ �ว, 2 นิ �ว, 2.25 นิ �ว, 2.5 นิ �ว, 3 นิ �ว และ 4 นิ �ว
  ผลิตภณัฑ์ของ บจก..กระเบื �องหลงัคาซแีพค การติดตั �งตาม
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต  
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ตะปูเกลียวยึดแป 
SCG

เป็นตะปูเกลียวเหล็กชุบสงักะสีกนัสนิม ใช้สําหรับติดตั �งแป 
SCGทําให้ไม่เสี=ยงต่อการเป็นสนิมที=เกิดจากการเชื=อมแปติด
กบัจนัทนั มีความสามารถในการเจาะเหล็กหนาสูงสุดไม่เกิน 
3.2 มม.  โดยไม่ต้องเจาะรูนําบรรจุกล่องละ 500 ตวั 1 กล่อง
ติดตั �งแป SCGได้ 44 ท่อน
ผลิตภณัฑ์ของ บจก..กระเบื �องหลงัคาซแีพค การติดตั �งตาม
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต  

แป SCG ขนาด 0.55
 มม. สําหรับหลงัคา
คอนกรีต SCGทุกรุ่น

- แปเหล็กชุบสงักะสีตวั U ควํ�า ขนาดความกว้าง 65 มม. สูง 30 
มม. ความหนา 0.55 มม. โดยปีกแปทั 4งสองข้างที�ใช้สําหรับ
เจาะยึดตะปูเกลียวปลายสว่าน กว้างข้างละ 15 มม. ผลิตจาก
แผ่นเหล็กชุบสงักะสีโดยกรรมวิธี HOT DIP GALVANIZED ที�
ได้ มอก.50-2538 และ JIS G 3302 – 1994 โดยมีปริมาณของ
สงักะสีเคลือบ 220 กรัมต่อตารางเมตร SCG ผลิตภณัฑ์ของ 
บจก.กระเบื 4องหลงัคาซแีพค  โดยติดตั 4งแปเหล็กชุบสงักะสีบน
จนัทนัโดยยึดติดกบัจนัทนัด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน  การ
ติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

แป SCG ขนาด 0.70
 มม. สําหรับหลงัคา
คอนกรีต SCGทุกรุ่น

- แปเหล็กชุบสงักะสีตวั U ควํ�า ขนาดความกว้าง 65 มม. สูง 30 
มม. ความหนา 0.7 มม. โดยปีกแปทั 4งสองข้างที�ใช้สําหรับเจาะ
ยึดตะปูเกลียวปลายสว่าน กว้างข้างละ 15 มม. ผลิตจากแผ่น
เหล็กชุบสงักะสีโดยกรรมวิธี HOT DIP GALVANIZED ที�ได้ 
มอก.50-2538 และ JIS G 3302 – 1994 โดยมีปริมาณของ
สงักะสีเคลือบ 220 กรัมต่อตารางเมตร SCG ผลิตภณัฑ์ของ 
บจก.กระเบื 4องหลงัคาซแีพค  โดยติดตั 4งแปเหล็กชุบสงักะสีบน
จนัทนัโดยยึดติดกบัจนัทนัด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน  การ
ติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

แผ่นปิดเชิงชาย SCG
 สําหรับหลงัคา
คอนกรีต SCGและ 
รุ่น Prestige

- แผ่นปิดเชิงชายพลาสติกสําเร็จรูปปิดช่องว่างระหว่างลอน
กระเบื 4องมงุหลงัคากบัขอบด้านบนของไม้บวัเชิงชายตลอดแนว
เชิงชาย โดยใช้แผ่นปิดเชิงชายพลาสติกสําเร็จรูปที�ผลิตจาก
พลาสติกประเภท Polyvinyl Chloride (PVC) ใช้ชนิดที�รูปลอน
เดียวกบักระเบื 4องมงุหลงัคา โดยติดตั 4งบริเวณไม้บวัเชิงชาย 
SCG ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคาซแีพค  การติดตั 4ง
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

กระเบื 4องหลงัคาโปร่ง
แสงSCG สําหรับ
หลงัคาคอนกรีต 
SCGทุกรุ่น ยกเว้น 
รุ่นRustique, รุ่น

- กระเบื 4องโปร่งแสงรูปลอนเดียวกบักระเบื 4องมงุหลงัคา ขนาด
แผ่น 33 x 42 ซม. ผลิตจาก Acrylic Plastic (Polymethyl 
Methacrylate- PMMA) ชนิดใสที�ยอมให้แสงผ่านได้ 90 – 95 %
  SCG ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคาซแีพค การติดตั 4ง
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

แผ่นสะท้อนความร้อน แผ่นสะท้อนความร้อน
 SCG สําหรับหลงัคา
ทุกรุ่น

- แผ่นสะท้อนความร้อนชนิดอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิs 2 ด้าน ที�
ผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมรีดบางไม่น้อยกว่าด้านละ 7 ไมครอน 
มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 170 กรัม/ตร.ม. มีโครงสร้าง 6 ชั 4น 
ใช้ Polyethylene Adhesive เป็นตวัประสานยึดติดกนัของแต่
ละชั 4น พร้อมตาข่ายใยแก้วเสริมแรง 3 ทิศทาง สามารถรับแรง
ดึงตามยาวได้ไม่น้อยกว่า 11 กิโลนิวตนั/ตร.ม. และมีคุณสมบตัิ
ไม่ลามไฟตามมาตรฐาน BS 476 SCG ผลิตภณัฑ์ของ บจก.
กระเบื 4องหลงัคาซแีพค การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธี
ของผู้ผลิต

แผ่นสะท้อนความร้อน
 SCG รุ่นอลัตร้าคูล 
สําหรับหลงัคา
คอนกรีต SCG, รุ่น
Prestige, รุ่น 
Neustile-Modern , 
รุ่นRustique

- วสัดุกนัความร้อนชนิดมีผิวด้านบนและล่างเป็นแผ่นสะท้อน
ความร้อนชนิดอลูมิเนียมบริสุทธิsรีดบาง ไม่น้อยกว่าด้านละ 7 
ไมครอน ใช้ Polyethylene Adhesive เป็นตวัประสานพร้อมตา
ข่ายใยแก้วเสริมแรง 3 ทิศทาง เสริมแกนกลางด้วยฉนวน 
Green 3 หนา 3 นิ 4ว ขนาด 1.2 x 4 ม. SCG ผลิตภณัฑ์ของ 
บจก.กระเบื 4องหลงัคาซแีพค โดยติดตั 4งวสัดุกนัความร้อนบนแป
ใช้งานร่วมกบัแผ่นปิดตะเข้ SCGและอลูมิเนียมเทป SCG การ
ติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต
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โครงหลงัคาสําเร็จรูป โครงหลงัคาสําเร็จรูป
 SCG

AS 1397 หรือ 
JIS 3302 หรือ 
มอก.50-2538

โครงหลงัคาเหล็กกลัวาไนซ์สําเร็จรูป ผลิตจากแผ่นเหล็กชุบ
สงักะสีโดยกรรมวิธี HOT DIP GALVANIZED ที�ได้มาตรฐาน 
มอก.50-2538 และ JIS G 3302 – 1994 เป็นเหล็กกําลงัดึงสูง 
(G550 Mpa.) มี Yield Stress ไม่ตํ�ากว่า 5,500 ksc. ความ
หนาแน่นของสงักะสีเคลือบ 220 กรัมต่อตร.ม. (Z22) 
ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคาซแีพค การติดตั 4งตาม
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

กระเบื 4องหลงัคาเซรามิค กระเบื 4องหลงัคาSCG
 Excella รุ่น CLASSIC

- กระเบื 4องเซรามิค ชนิดรูปลอนที�มีลิ 4นรางรับนํ 4าด้านข้างกระเบื 4อง
 (Interlocking Profiled Ceramic Roof Tile) ขนาดแผ่น 33 x 
42 ซม. ผลิตด้วยระบบ Dry Press Fast Firing Process เผาที�
อุณหภมิู 1,100 องศาเซลเซยีส SCGเอ็กซ์เซลล่า รุ่นคลาสสิค 
ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคาเซรามิคไทย การติดตั 4งตาม
มาตรฐานของผู้ผลิต

กระเบื 4องหลงัคาSCG
 Excella รุ่น GRACE

- กระเบื 4องเซรามิค  ชนิดรูปลอนที�มีลิ 4นรางรับนํ 4าด้านข้าง
กระเบื 4อง (Interlocking Profiled Ceramic Roof Tile) ขนาด
แผ่น 34.5 x 42 ซม. ผลิตด้วยระบบ Dry Press Fast Firing 
Process เผาที�อุณหภมิู 1,100 องศาเซลเซยีส SCGเอ็กซ์เซลล่า
 รุ่นเกรซ ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคาเซรามิคไทย การติดตั 4ง
ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

กระเบื 4องหลงัคาSCG
 Excella รุ่น 
MODERN

- กระเบื 4องเซรามิคชนิดเรียบ  ที�มีลิ 4นรางรับนํ 4าด้านข้างกระเบื 4อง 
(Interlocking Profiled Ceramic Roof Tile) ขนาดแผ่น 33.5 x
 42 ซม. ผลิตด้วยระบบ Dry Press Fast Firing Process เผาที�
อุณหภมิู 1,100 องศาเซลเซยีส SCGเอ็กซ์เซลล่า รุ่นโมเดิร์น 
ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคาเซรามิคไทย การติดตั 4งตาม
มาตรฐานของผู้ผลิต

อุปกรณ์ประกอบการ
ติดตั 4งกระเบื 4องหลงัคา
เซรามิค

อุปกรณ์ระบบแห้ง
เอ็กซ์เซลล่า-สนัหลงัคา

อุปกรณ์ระบบแห้งผลิตขึ 4นเพื�อทดแทนการใช้ปูนทราย เพื�อให้
งานมงุหลงัคามีความปราณีตสวยงาม ไม่เลอะเทอะ ติดตั 4งง่าย
 สะดวก รวดเร็ว เหมาะสําหรับกระเบื 4องเซรามิค  1 ชุดติดตั 4ง
ได้ยาว 3 ม. ประกอบด้วย
1. แผ่นปิดรอยต่อ 0.15 x 3 ม. ( จํานวน 2 ม้วน/ชุด ) วสัดุยาง
บิวทิวคุณภาพสูง สามารถทนความร้อนได้สูง
2. เหล็กกลัวาไนซ์ (C-Line) ยาว 3 ม.
3. ขายึดเหล็กรองใต้ครอบ 5 ตวั
4. ตะปูเกลียวยึดขาตั 4ง 20 ตวัและตะปูเกลียวยึดครอบ 20 ตวั
 ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคาเซรามิคไทย การติดตั 4ง
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

อุปกรณ์ระบบแห้ง
เอ็กซ์เซลล่า-ตะเข้สนั

อุปกรณ์ระบบแห้งผลิตขึ 4นเพื�อทดแทนการใช้ปูนทราย เพื�อให้
งานมงุหลงัคามีความปราณีตสวยงาม ไม่เลอะเทอะ ติดตั 4งง่าย
 สะดวก รวดเร็ว 1 ชุดติดตั 4งได้ยาว 3 ม. ประกอบด้วย
1. แผ่นปิดรอยต่อ 0.15 x 0.55 ม. ( จํานวน 20 ม้วน/ชุด )
    วสัดุยางบิวทิวคุณภาพสูง สามารถทนความร้อนได้สูง
2. เหล็กกลัวาไนซ์ (C-Line) ยาว 3 ม.
3. ขายึดเหล็กรองใต้ครอบ 5 ตวั
4. ตะปูเกลียวยึดขาตั 4ง 20 ตวัและตะปูเกลียวยึดครอบ 20 ตวั
ระยะซ้อนทบั 5 ซม.  ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคา
เซรามิคไทย การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต  

แผ่นปิดรอยต่อ SCG
 สําหรับหลงัคาSCG 
Excella ทุกรุ่น

แผ่นปิดรอยต่อขนาด 0.30 x 0.80 ม. และขนาด 0.30 x 3 ม. 
ผลิตจากแผ่นยางบิวทิวคุณภาพสูง ใช้ปิดรอยต่อบริเวณหลงัคา
เซรามิคโดยเฉพาะ สามารถดดัให้เป็นรูปลอน และยึดติดกบัผิว
วสัดุต่างๆ ได้อย่างแนบแน่น ทนทานต่อสภาพอากาศที�
แปรเปลี�ยน มีอายุการใช้งานที�ยาวนาน และป้องกนัการรั�วซมึได้
 100%  ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคาเซรามิคไทย 
ติดตั 4งในบริเวณรอยต่อบนหลงัคา ระยะซ้อนทบั 5 ซม.   
ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคาเซรามิคไทย การติดตั 4ง
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต  
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รางนํ �าสแตนเลส รางนํ �าสแตนเลสรูปตวัยูหงาย เพื=อให้สามารถรับและระบายนํ �า
ได้ดี
 ป้องกนัปัญหานํ �าล้นราง เพราะรับนํ �าได้น้อย อีกทั �งต้องใช้ปีก
รางที=กว้างมากกว่าปกติทําให้มีปัญหาในการยึดกระเบื �อง
บริเวณตะเข้ราง
1. ขนาดปีกราง 12.5 ซม. ร่องราง 12.5 ซม. ลึก 3 ซม. ยาว 2.4
 ม.
2. นํ �าหนกั 2 กิโลกรัมต่อท่อน
ระยะซ้อนทบัระหว่างรางนํ �าตะเข้ 20 ซม. โดยไม่ต้องบดักรี
 ผลิตภณัฑ์ของผู้ผลิต บจก.กระเบื �องหลงัคาเซรามิคไทย การ
ติดตั �งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต  

แผ่นกนัรั=วเอ็กซเซลล่า เพื=อเสริมบริเวณจุดกระทบของนํ �าบริเวณรอบล่าง โดยเฉพาะ
ปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน นํ �าหนกัเบา ขึ �นรูปให้มี
ความแข็งแรง ป้องกนัการเสียรูปทรง มี 2 แบบตามรูปลอน
กระเบื �อง คือ รุ่นแผ่นลอน Classic และรุ่นแผ่นเรียบ
1. รุ่นแผ่นรูปลอนClassic ขนาดกว้าง 26.5 ซม. ยาว 41  ซม. 
และรุ่นแผ่นเรียบ ความหนาประมาณ  0.35 มม. แผ่นกว้าง 27 
ซม. ยาว 38 ซม.
2. จํานวน 10 แผ่นต่อกล่อง ( ใช้งานได้ 1 ตร.ม. )
 ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื �องหลงัคาเซรามิคไทย การติดตั �ง
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต  

กาวเส้นเอ็กซเซลล่า ใช้ปิดเป็นเขื�อนป้องกันนํ�ารั �ว บรเิวณจุดหางกระเบื�องที�
ซ้อนทบักันตําแหน่ง
ตะเขส้นั ใช้ก่อนปิดแผ่นปิดรอยต่อเพื�อป้องกันนํ�าไหลเขา้
บรเิวณกระเบื�อง
ตะเขส้นัที�ซ้อนทบักัน ผลิตจากวสัดุคุณภาพสูง ทนต่อ
สภาพแวดล้อม และสภาพภูมอิากาศสามารถยดึเกาะกับ
หลังคาเซรามคิไดด้ ีสามารถใช้งานกับความยาวตะเขส้นั 7 
ม. ต่อกล่อง ปรมิาณการใช้งานต่อจุดไม่ควรน้อยกว่า 5 ซม. 
 ผลิตภณัฑข์อง บจก.กระเบื�องหลังคาเซรามคิไทย การตดิตั �ง
ตามมาตรฐานและกรรมวธิขีองผูผ้ลิต

แผ่นปิดเชิงชายเอก็ซ์
เซลล่า

แผ่นปิดเชิงชายเอ็กซ์เซลล่า ใช้สําหรับปิดลอนกระเบื �องบริเวณ
เชิงชาย ผลิตจากพลาสติก PVC คุณภาพสูงทนต่อสภาพอากาศ
 แข็งแรงทนทาน ไม่บิดงอ ขอบด้านบนโค้งตามลกัษณะรูปลอน
 Classic ของกระเบื �อง Excella Classic  ปริมาณการใช้งาน
ต่อความยาวเชิงชาย 6 ม.ต่อกล่อง
นํ �าหนกั 0.9 กิโลกรัมต่อกล่อง  จํานวน 10 แผ่นต่อกล่อง
ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื �องหลงัคาเซรามิคไทย การติดตั �ง
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต  

แผ่นปิดกนันกรองใต้
ครอบสนัโค้ง เอ็กซ์
เซลล่า

แผ่นปิดกนันกกรองใต้ครอบ ใช้ปิดลอนกระเบื �องเพื=อป้องกนันก
 หรือสตัว์อื=นๆ เข้าไปทํารัง และป้องกนันํ �าฝนสาดเข้าบริเวณ
แนวบรรจบกระเบื �อง มี 2 ประเภทคือ บริเวณสนัโค้งและ
บริเวณตะเข้สนั ผลิตจากวสัดุเหล็กชุบสงักะสีรมดํา ที=มี
คุณภาพดี  ใช้งานได้ 3 เมตรต่อกล่อง
ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื �องหลงัคาเซรามิคไทย การติดตั �ง
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต  



 

ประเภทผลิตภณัฑ์ ตรายี�ห้อ มาตรฐาน ข้อมลูรายการประกอบแบบ รูปภาพสินค้า/ภาพที�สื�อสินค้า Green Criteria & Eco Label*

ผลิตภัณฑ์ของเอสซีจี (SCG) หมวดสินค้า งานสถาปัตยกรรม

กลุ่มสินค้า หลังคา แผ่นสะท้อนความร้อน และอุปกรณ์

กระเบื �องโปร่งแสง

เอ็กซ์เซลล่า

กระเบื �องโปร่งแสงเหมาะสําหรับบริเวณหลงัคาที=ต้องการแสง
สว่างจาก
ธรรมชาติ ช่วยประหยดัต่าไฟฟ้า และลดความอบัชื �นได้ดี ผลิต
จากวสัดุคุณภาพสูงที=ทนความร้อนสูง นํ �าหนกั 1.4 กิโบกรัมต่อ
กล่อง จํานวน 5 แผ่นต่อกล่อง กระเบื �องโปร่งแสง 1 แผ่น
เท่ากบักระเบื �อง Excella Classic 2 แผ่นห้ามตดักระเบื �อง
โปร่งแสง การมงุกระเบื �องโปร่งแสงให้มงุสลบัแผ่นเหมือน
กระเบื �องปกติ  ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื �องหลงัคาเซรามิค
ไทย การติดตั �งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต  

กระเบื �องปล่อง

เอ็กซ์เซลล่า

สําหรับติดตั �งอุปกรณ์เสริมบนหลงัคา เช่น เสาทีวี ปล่องควนั 
ติดตั �งสะดวก ง่าย โดยที=ไม่ต้องเจาะหลงัคาให้เกิดความ
เสียหายขนาดทํากระเบื �องปกติ ติดตั �งเหมือนกระเบื �องทั=วไป
ตรงตําแหน่งที=ต้องการ  ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื �องหลงัคา
เซรามิคไทย การติดตั �งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

ครอบปล่องเอ็กซ์เซล
ล่า

ช่วยในการตดิตั �งเสาล่อฟ้า ร่วมกับสนัหลังคา โดยที�หลังคา
ไม่รั �วเพราะมหีมวกยางกันรั �วอย่างดโีดยไม่ตอ้งเจาะครอบให้
เสยีหาย ใช้ตดิตั �งแทนครอบสนัโคง้บรเิวณจุดสนัหลังคาที�
ตอ้งการ โดยไม่ตอ้งเจาะครอบ
  ผลิตภณัฑข์อง บจก.กระเบื�องหลังคาเซรามคิไทย การ
ตดิตั �งตามมาตรฐานและกรรมวธิขีองผูผ้ลิต

สีทากระเบื �องเอ็กซ์

เซลล่า

สีทากระเบื �องเอ็กซ์เซลล่า เป็นสีนํ �ามนัคุณภาพสูง เพื=อให้เกิด
ความสวยงาม กลมกลืนกบัสีของกระเบื �องและครอบ สะดวก 
และประหยดัเวลา ไม่ต้องผสมสีเอง   ผลิตภณัฑ์ของ บจก.
กระเบื �องหลงัคาเซรามิคไทย การติดตั �งตามมาตรฐานและ
กรรมวิธีของผู้ผลิต  

ขอยึดกระเบื �องเอ็กซ์
เซลล่า

ขอยึดกระเบื �องผลิตจากเหล็กชุบสงักะสีกนัสนิม แข็งแรง 
ทนทาน 
ให้ความแน่นหนาในการยึดเกาะเพิ=มความมั=นคงให้กบัผืน
หลงัคา
จํานวน 250 ตวัต่อกล่อง  นํ �าหนกั 2 กิโลกรัมต่อกล่อง    
ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื �องหลงัคาเซรามิคไทย การติดตั �ง

ตะปูเกลียวยึด
กระเบื �องเอ็กซเซลล่า

ตะปูเกลียวยึดกระเบื �อง ผลิตจากเหล็กชุบสงักะสีกนัสนิม ใช้
สําหรับยึดกระเบื �องหลงัคาเซรามิคให้ติดกบัแปด้วยสว่านไฟฟ้า
 โดยไม่ต้องเจาะนํา  แปด้วยสว่านไฟฟ้า โดยไม่ต้องเจาะนํา มี
ให้เลือก 4 ขนาด คือ
1.5 นิ �ว , 2.25 นิ �ว , 3 นิ �ว , และ 4 นิ �ว
  ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื �องหลงัคาเซรามิคไทย การติดตั �ง
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต  

แป SCG ขนาด 0.55
 มม.

- แปเหล็กชุบสงักะสีตวั U ควํ�า ขนาดความกว้าง 65 มม. สูง 30 
มม. ความหนา 0.55 มม. โดยปีกแปทั 4งสองข้างที�ใช้สําหรับ
เจาะยึดตะปูเกลียวปลายสว่าน กว้างข้างละ 15 มม. ผลิตจาก
แผ่นเหล็กชุบสงักะสีโดยกรรมวิธี HOT DIP GALVANIZED ที�
ได้ มอก.50-2538 และ JIS G 3302 – 1994 โดยมีปริมาณของ
สงักะสีเคลือบ 220 กรัมต่อตารางเมตร SCG ผลิตภณัฑ์ของ 
บจก.กระเบื 4องหลงัคาเซรามิคไทย  โดยติดตั 4งแปเหล็กชุบ
สงักะสีบนจนัทนัโดยยึดติดกบัจนัทนัด้วยตะปูเกลียวปลาย
สว่าน  การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

แป SCG ขนาด 0.70
 มม.

- แปเหล็กชุบสงักะสีตวั U ควํ�า ขนาดความกว้าง 65 มม. สูง 30 
มม. ความหนา 0.7 มม. โดยปีกแปทั 4งสองข้างที�ใช้สําหรับเจาะ
ยึดตะปูเกลียวปลายสว่าน กว้างข้างละ 15 มม. ผลิตจากแผ่น
เหล็กชุบสงักะสีโดยกรรมวิธี HOT DIP GALVANIZED ที�ได้ 
มอก.50-2538 และ JIS G 3302 – 1994 โดยมีปริมาณของ
สงักะสีเคลือบ 220 กรัมต่อตารางเมตร SCG ผลิตภณัฑ์ของ 
บจก.กระเบื 4องหลงัคาเซรามิคไทย  โดยติดตั 4งแปเหล็กชุบ
สงักะสีบนจนัทนัโดยยึดติดกบัจนัทนัด้วยตะปูเกลียวปลาย
สว่าน  การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต



 

ประเภทผลิตภณัฑ์ ตรายี�ห้อ มาตรฐาน ข้อมลูรายการประกอบแบบ รูปภาพสินค้า/ภาพที�สื�อสินค้า Green Criteria & Eco Label*

ผลิตภัณฑ์ของเอสซีจี (SCG) หมวดสินค้า งานสถาปัตยกรรม

กลุ่มสินค้า หลังคา แผ่นสะท้อนความร้อน และอุปกรณ์

ตะปูเกลียวยึดแป 
SCG

เป็นตะปูเกลียวเหล็กชุบสงักะสีกนัสนิม ใช้สําหรับติดตั �งแป 
SCGทําให้ไม่เสี=ยงต่อการเป็นสนิมที=เกิดจากการเชื=อมแปติด
กบัจนัทนั มีความสามารถในการเจาะเหล็กหนาสูงสุดไม่เกิน 
3.2 มม.  โดยไม่ต้องเจาะรูนําบรรจุกล่องละ 500 ตวั 1 กล่อง
ติดตั �งแป SCGได้ 44 ท่อน
ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื �องหลงัคาเซรามิคไทย  การติดตั �ง
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต  

ระบบครอบผนงั SCG - ชุดระบบครอบผนงั ประกอบด้วย แผ่นปิดกนัรั�วผลิตจาก
พลาสติกสงัเคราะห์ประเภท Polyisobuthylene (PIB) พร้อม
แถบกาว Butyl Glue เสริมแกนกลางด้วยตะแกรงอลูมิเนียม 
โดยใช้ปิดทบัรอยต่อระหว่างกระเบื 4องกบัผนงัก่อน แล้วจึงยึด 
ครอบผนงักบัเหล็กรองครอบผนงัปิดคลุมอีกชั 4นหนึ�ง 
ผลิตภณัฑ์ของ บจก..กระเบื 4องหลงัคาเซรามิคไทย    โดยติดตั 4ง
บริเวณ แนวรอยต่อระหว่างผืนกระเบื 4องหลงัคากบัผนงั
คอนกรีต การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

แผ่นสะท้อนความร้อน แผ่นสะท้อนความร้อน
 SCG

- แผ่นสะท้อนความร้อนชนิดอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิs 2 ด้าน ที�
ผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมรีดบางไม่น้อยกว่าด้านละ 7 ไมครอน 
มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 170 กรัม/ตร.ม. มีโครงสร้าง 6 ชั 4น 
ใช้ Polyethylene Adhesive เป็นตวัประสานยึดติดกนัของแต่
ละชั 4น พร้อมตาข่ายใยแก้วเสริมแรง 3 ทิศทาง สามารถรับแรง
ดึงตามยาวได้ไม่น้อยกว่า 11 กิโลนิวตนั/ตร.ม. และมีคุณสมบตัิ
ไม่ลามไฟตามมาตรฐาน BS 476 SCG ผลิตภณัฑ์ของ บจก.
กระเบื 4องหลงัคาเซรามิคไทย  การติดตั 4งตามมาตรฐานและ
กรรมวิธีของผู้ผลิต

กระเบื 4องหลงัคาดินเผา กระเบื 4องหลงัคา
เทอราคอตตา SCG 
รุ่นโรมนั

ISO 9001-2000 กระเบื 4องหลงัคาดินเผา เอสซจีี รุ่นเทอราคอตตา โรมนั สี........
(ตามที�ระบุในแคตตาลอค) ของบจก.กระเบื 4องหลงัคาเซรามิค
ไทย  ผลิตด้วยเทคโนโลยี H+G Duo Tech และ เผาที�อุณหภมิู 
1,100 องศาเซลเซยีส ขนาดกระเบื 4อง 29x45x7 ซม.การติดตั 4ง
ด้วยระบบล็อคกนันํ 4าสองทาง พร้อมอุปกรณ์และการติดตั 4ง
ตามมาตรฐานผู้ผลิต (โดยยึดกระเบื 4องด้วยขอยึดกระเบื 4อง)

อุปกรณ์ประกอบการ
ติดตั 4งกระเบื 4องหลงัคาดิน
เผา

ตวัยึดกระเบื 4องขนาด
มาตรฐาน

- ตวัยึดกระเบื 4องขนาดมาตรฐาน ใช้สําหรับยึดกระเบื 4องหลงัคา 
SCG เทอราคอตตา เข้ากบัแปหลงัคา เพื�อเพิ�มความแข็งแรง
ให้กบัผืนหลงัคา ผลิตจากเหล็กชุบสงักะสีป้องกนัสนิม 
ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคาเซรามิคไทย การติดตั 4ง
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

แผ่นปิดกนันก โรมนั - แผ่นปิดกนันก ใช้สําหรับยึดด้านในของบวัเชิงชายใต้ท้อง
กระเบื 4อง แทนการคว้านไม้บวัเชิงชายแบบเดิม ยึดด้วยตะปู
เกลียวรมดํา ขนาด 18 มม. ที�บรรจุมาให้ในกล่อง ตลอดแนว
ตามรูปลอนของกระเบื 4องหลงัคา SCG เทอราคอตตา สามารถ
ป้องกนัสตัว์เล็กไม่ให้เข้าไปทําความรําคาญ และสร้างความ
เสียหายใต้หลงัคา มีช่องระบายอากาศ ช่วยลดความอบัชื 4นใต้
หลงัคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4อง
หลงัคาเซรามิคไทย การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของ

อุปกรณ์ระบบแห้ง/
คอมแพ็คโรลเทา

- ชุดอุปกรณ์ครอบระบบแห้ง ใช้ติดตั 4งร่วมกบัครอบเทอราคอต
ตา ด้วยระบบการติดตั 4งแบบแห้งโดยไม่ต้องใช้ปูนทรายบน
หลงัคา ช่วยให้การติดตั 4งสะดวก สวยงามและป้องกนัการรั�วซมึ
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในชุด ประกอบด้วย 1. ขาเหล็กตวั U  
จํานวน 5 ตวั ใช้เพื�อรองรับเหล็ก ซ-ีลายน์  รับครอบ  2. เหล็ก 
ซ-ีลายน์ รับครอบ ยาว 3 เมตร จํานวน 1 เส้น ทําหน้าที�เป็น
เหล็กรองรับ และยึดครอบเทอราคอตตา SCG 3. ตะปูเกลียว
ยึดขาเหล็ก/โครงเหล็ก 4. แผ่นปิดใต้ครอบ 5. ตะปูเกลียวยึด
ครอบ   SCG บจก.กระเบื 4องหลงัคาเซรามิคไทย การติดตั 4ง
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต
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กลุ่มสินค้า หลังคา แผ่นสะท้อนความร้อน และอุปกรณ์

สีทากระเบื 4องหลงัคา 
เทอราคอตตา

- สีนํ 4าอะคริลิคคุณภาพสูงสําหรับทาภายนอก ที�ผลิตขึ 4นมาเพื�อ
ใช้กบักระเบื 4องหลงัคา SCG เทอราคอตตา โดยเฉพาะจึงมีเฉด
สีเหมือนกระเบื 4องหลงัคา 100% สีไม่เพี 4ยน ไม่ซดีจาง ใช้
ตกแต่งสีตามรอยตดั รอยสีถลอก เพื�อให้หลงัคาดูสวยงาม 
กลมกลืนไปกบัสีของกระเบื 4อง มีสีครบทุกสีตามสีของกระเบื 4อง
 ทําให้สะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องผสมสีใหม่ ผลิตภณัฑ์ของ 
บจก.กระเบื 4องหลงัคาเซรามิคไทย การติดตั 4งตามมาตรฐาน
และกรรมวิธีของผู้ผลิต

แป SCG ขนาด 0.55
 มม.

- แปเหล็กชุบสงักะสีตวั U ควํ�า ขนาดความกว้าง 65 มม. สูง 30 
มม. ความหนา 0.55 มม. โดยปีกแปทั 4งสองข้างที�ใช้สําหรับ
เจาะยึดตะปูเกลียวปลายสว่าน กว้างข้างละ 15 มม. ผลิตจาก
แผ่นเหล็กชุบสงักะสีโดยกรรมวิธี HOT DIP GALVANIZED ที�
ได้ มอก.50-2538 และ JIS G 3302 – 1994 โดยมีปริมาณของ
สงักะสีเคลือบ 220 กรัมต่อตารางเมตร SCG ผลิตภณัฑ์ของ 
บจก.กระเบื 4องหลงัคาเซรามิคไทย  โดยติดตั 4งแปเหล็กชุบ
สงักะสีบนจนัทนัโดยยึดติดกบัจนัทนัด้วยตะปูเกลียวปลาย
สว่าน  การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

แป SCG ขนาด 0.70
 มม.

- แปเหล็กชุบสงักะสีตวั U ควํ�า ขนาดความกว้าง 65 มม. สูง 30 
มม. ความหนา 0.7 มม. โดยปีกแปทั 4งสองข้างที�ใช้สําหรับเจาะ
ยึดตะปูเกลียวปลายสว่าน กว้างข้างละ 15 มม. ผลิตจากแผ่น
เหล็กชุบสงักะสีโดยกรรมวิธี HOT DIP GALVANIZED ที�ได้ 
มอก.50-2538 และ JIS G 3302 – 1994 โดยมีปริมาณของ
สงักะสีเคลือบ 220 กรัมต่อตารางเมตร SCG ผลิตภณัฑ์ของ 
บจก.กระเบื 4องหลงัคาเซรามิคไทย  โดยติดตั 4งแปเหล็กชุบ
สงักะสีบนจนัทนัโดยยึดติดกบัจนัทนัด้วยตะปูเกลียวปลาย
สว่าน  การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

ตะปูเกลียวยึดแป 
SCG

เป็นตะปูเกลียวเหล็กชุบสงักะสีกนัสนิม ใช้สําหรับติดตั �งแป 
SCGทําให้ไม่เสี=ยงต่อการเป็นสนิมที=เกิดจากการเชื=อมแปติด
กบัจนัทนั มีความสามารถในการเจาะเหล็กหนาสูงสุดไม่เกิน 
3.2 มม.  โดยไม่ต้องเจาะรูนําบรรจุกล่องละ 500 ตวั 1 กล่อง
ติดตั �งแป SCGได้ 44 ท่อน
ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื �องหลงัคาเซรามิคไทย  การติดตั �ง
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต  

รางนํ 4าตะเข้กลัวาไนซ์
 SCG

- รางนํ 4าตะเข้ที�มีร่องรางนํ 4าเป็นรูปตวั U หงายขนาดร่องรางนํ 4า
กว้าง 15 ซม.และร่องรางนํ 4าลึก 3 ซม. มีเขื�อนกั 4นนํ 4า 3 แนวยาว
ตลอดปีกรางนํ 4า ผลิตจากเหล็กกลัวาไนซ์ มอก. 50-2538 และ 
JIS G 3312 (1994)   เคลือบสีโพลีเอสเตอร์ทั 4ง 2 ด้าน SCG 
ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคาเซรามิคไทย  โดยติดตั 4ง
ในบริเวณรอยต่อของหลงัคาในแนวตะเข้ราง และในกรณีที�
ต้องติดตั 4งหวัรางนํ 4าตะเข้ 2 รางมาบรรจบกนั บริเวณหวัรางนํ 4า 
 ให้ใช้แผ่นปิดหวัรางนํ 4าตะเข้ SCGปิดทบัรอยต่อแทนการเชื�อม
บดักรี  การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

รางนํ �าสแตนเลส SCG รางนํ �าสแตนเลสรูปตวัยูหงาย เพื=อให้สามารถรับและระบายนํ �า
ได้ดี
 ป้องกนัปัญหานํ �าล้นราง เพราะรับนํ �าได้น้อย อีกทั �งต้องใช้ปีก
รางที=กว้างมากกว่าปกติทําให้มีปัญหาในการยึดกระเบื �อง
บริเวณตะเข้ราง
1. ขนาดปีกราง 12.5 ซม. ร่องราง 12.5 ซม. ลึก 3 ซม. ยาว 2.4
 ม.
2. นํ �าหนกั 2 กิโลกรัมต่อท่อน

แผ่นปิดรอยต่อ SCG - แผ่นปิดรอยต่อขนาด 28 x 40 ซ.ม.และ 28 ซม.X 10 ม. ผลิต
จากพลาสติกสงัเคราะห์ประเภท Polyisobuthylene (PIB) 
พร้อมแถบกาว Butyl Glue เสริมแกนกลางด้วยตะแกรง
อลูมิเนียม สามารถทาสีทบัได้ด้วยสีสีเดียวกบักระเบื 4องหลงัคา
คอนกรีต SCG ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคาเซรามิค
ไทย  ติดตั 4งในบริเวณรอยต่อบนหลงัคา การติดตั 4งตาม
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต



 

ประเภทผลิตภณัฑ์ ตรายี�ห้อ มาตรฐาน ข้อมลูรายการประกอบแบบ รูปภาพสินค้า/ภาพที�สื�อสินค้า Green Criteria & Eco Label*

ผลิตภัณฑ์ของเอสซีจี (SCG) หมวดสินค้า งานสถาปัตยกรรม

กลุ่มสินค้า หลังคา แผ่นสะท้อนความร้อน และอุปกรณ์

แผ่นปิดหวัรางนํ 4า 
SCG

- แผ่นปิดหวัรางนํ 4าขนาด 14 x 60 ซ.ม.ผลิตจากพลาสติก
สงัเคราะห์ประเภท Polyisobuthylene (PIB) พร้อมแถบกาว 
Butyl Glue เสริมแกนกลางด้วยตะแกรงอลูมิเนียม ทดแทนการ
บดักรีรอยต่อ SCG ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคา
เซรามิคไทย  ติดตั 4งในบริเวณรอยต่อชนบริเวณหวัรางนํ 4าตะเข้
ทั 4งสองที�มาบรรจบกนั การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธี

ระบบครอบผนงั SCG - ชุดระบบครอบผนงั ประกอบด้วย แผ่นปิดกนัรั�วผลิตจาก
พลาสติกสงัเคราะห์ประเภท Polyisobuthylene (PIB) พร้อม
แถบกาว Butyl Glue เสริมแกนกลางด้วยตะแกรงอลูมิเนียม 
โดยใช้ปิดทบัรอยต่อระหว่างกระเบื 4องกบัผนงัก่อน แล้วจึงยึด 
ครอบผนงักบัเหล็กรองครอบผนงัปิดคลุมอีกชั 4นหนึ�ง 
ผลิตภณัฑ์ของ บจก..กระเบื 4องหลงัคาเซรามิคไทย    โดยติดตั 4ง
บริเวณ แนวรอยต่อระหว่างผืนกระเบื 4องหลงัคากบัผนงั
คอนกรีต การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

แผ่นรองใต้หลงัคา 
SCG

- แผ่นสะท้อนความร้อนที�มีความสามารถรองรับนํ 4าฝนได้ (%
Absoption = 0%) และเคลือบผิวด้านหนึ�งด้วย Blue Anti 
Glare ขนาด 1.5 x 10 เมตรใช้งานร่วมกบัแผ่นรองเชิงชาย 
SCG   ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคาเซรามิคไทย  โดย
ติดตั 4งแผ่นรองใต้หลงัคาเหนือจนัทนัและอยู่ใต้แปเหล็กชุบ
สงักะสีที�ยึดติดกบัจนัทนัด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน  การ
ติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

แผ่นรองเชิงชาย SCG - กว้าง 0.25 เมตร ยาว 2 เมตรต่อท่อน  นํ 4าหนกั 1.25 กิโลกรัม
ต่อท่อน ใช้ติดตั 4งตามแนวเชิงชายเพื�อรองรับแผ่นรองใต้หลงัคา
ทําให้นํ 4าไม่ขงั ผลิตภณัฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลงัคาเซรามิคไทย
 การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

แผ่นสะท้อนความร้อน แผ่นสะท้อนความร้อน
 SCG

- แผ่นสะท้อนความร้อนชนิดอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิs 2 ด้าน ที�
ผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมรีดบางไม่น้อยกว่าด้านละ 7 ไมครอน 
มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 170 กรัม/ตร.ม. มีโครงสร้าง 6 ชั 4น 
ใช้ Polyethylene Adhesive เป็นตวัประสานยึดติดกนัของแต่
ละชั 4น พร้อมตาข่ายใยแก้วเสริมแรง 3 ทิศทาง สามารถรับแรง
ดึงตามยาวได้ไม่น้อยกว่า 11 กิโลนิวตนั/ตร.ม. และมีคุณสมบตัิ
ไม่ลามไฟตามมาตรฐาน BS 476 SCG ผลิตภณัฑ์ของ บจก.
กระเบื 4องหลงัคาเซรามิคไทย  การติดตั 4งตามมาตรฐานและ
กรรมวิธีของผู้ผลิต

กระเบื 4องหลงัคาไฟเบอร์
ซเีมนต์ (ไม่มีใยหิน)

กระเบื 4องหลงัคาSCG
 รุ่นลอนคู่

มอก.1407-2540 กระเบื 4องหลงัคาไฟเบอร์ซเีมนต์ (ไม่มีใยหิน) รุ่นลอนคู่ สี... 
(ตามระบุในแคตตาล็อก) ขนาด... (50x120 ซม. หรือ 50x150 
ซม.) ความหนา 6 มม. ความสูงลอน 5 ซม. SCG ของ บจก. 
กระเบื 4องกระดาษไทย  พร้อมครอบและอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ 
แป SCG สําหรับหลงัคา SCG รุ่นลอนคู่และพรีม่า, และชุด
ติดตั 4งครอบโค้ง SCG,แผ่นปิดเชิงชาย SCG,รางนํ 4าตะเข้ 
SCG,สีทากระเบื 4องลอน การติดตั 4งตามมาตรฐานของผู้ผลิต

กระเบื 4องหลงัคาSCG
 รุ่นพรีม่า

- กระเบื 4องหลงัคาไฟเบอร์ซเีมนต์ (ไม่มีใยหิน) รุ่นพรีม่า สี... 
(ตามที�ระบุในแคตตาล็อก) ขนาด 55x65 ซม. ความหนา 5 มม.
 ความสูงลอน 5 ซม. ระยะแป 50 ซม. SCG ของบจก. 
กระเบื 4องกระดาษไทย ติดตั 4งพร้อมครอบและอุปกรณ์ครบชุด  
ได้แก่ แป SCG สําหรับหลงัคา SCG รุ่นลอนคู่และพรีม่า, คลิป
ล็อค SCG สําหรับหลงัคา SCG รุ่นพรีม่า และชุดแผ่นปิดลอน
สนัหลงัคา,สนัตะเข้ สําหรับหลงัคา SCG รุ่น พรีม่า ,แผ่นปิด
เชิงชาย SCG สําหรับ หลงัคา SCG รุ่นพรีม่า,รางนํ 4าตะเข้ 
SCG,สีทากระเบื 4อง การติดตั 4งตามมาตรฐานของผู้ผลิต

กระเบื 4องหลงัคาSCG
 รุ่นเคิฟลอน

- กระเบื 4องหลงัคาไฟเบอร์ซเีมนต์ (ไม่มีใยหิน) รุ่นเคิฟลอน สี... 
(ตามระบุในแคตตาล็อก) ขนาด... (55x120 ซม. หรือ 55x150 
ซม.) ความหนา 5  มม. ความสูงลอน 5 ซม. SCG ของ บจก. 
กระเบื 4องกระดาษไทย  พร้อมครอบและอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ 
แป SCG สําหรับหลงัคา SCG รุ่นลอนคู่และพรีม่า, คลิปล็อค 
SCGสําหรับ หลงัคาSCG รุ่นลอนคู่ และชุดติดตั 4งครอบโค้ง 
SCG,แผ่นปิดเชิงชาย SCG,รางนํ 4าตะเข้ SCG,สีทากระเบื 4อง
ลอน การติดตั 4งตามมาตรฐานของผู้ผลิต
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กระเบื 4องหลงัคาSCG
 ไอยร่า

- กระเบื 4องหลงัคาไฟเบอร์ซเีมนต์ (ไม่มีใยหิน) แบบเรียบ รุ่น...สี
...ขนาด...(ตามที�ระบุในแคตตาล็อก)  ความหนา 6 มม.  SCG 
ไอยร่า ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย พร้อมครอบและ
อุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ แป SCG ไอยร่า สําหรับหลงัคา SCG 
ไอยร่า ขนาด 0.55 และ 0.7, ตะปูเกลียว SCG ปลายสว่าน,
กาวยึดกระเบื 4องอีพ็อคซ,ีตะปูเกลียว SCG ปลายสว่าน สําหรับ
ยืดแป, ชุดอุปกรณ์ติดตั 4งครอบระบบแห้ง,แผ่นสะท้อนความ
ร้อน SCG, รางนํ 4าตะเข้ SCG,สีทากระเบื 4อง สําหรับหลงัคา 
SCG ไอยร่า การติดตั 4งตามมาตรฐานของผู้ผลิต

อุปกรณ์ประกอบการ
ติดตั 4งกระเบื 4องหลงัคา ไฟ
เบอร์ซเีมนต์

แป SCG ขนาด 0.70
 มม. สําหรับหลงัคา
SCG ทุกรุ่น

- แปเหล็กเคลือบกนัสนิมตามมาตรฐาน มอก.50-2538 และ JIS
 G 3302 เคลือบกนัสนิม แบบ Hot Dip Galvanized Z22   
สามารถรับนํ 4าหนกั และใช้บนระยะจนัทนัได้ถึง 1.2 เมตร   หนา
 0.7 มม. ยาว 4 เมตร มีปีกยึดพิเศษสามารถยึดติดกบัคลิปล็อค
 SCG สําหรับหลงัคาSCGรุ่น ลอนคู่ และพรีม่าโดยเฉพาะ 
SCG ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตั 4งตาม
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

ตะปูเกลียว SCG 
ปลายสว่าน  ยาว 13 
มม.

- ตะปูเกลียว ปลายสว่าน 13 มม. . ชนิดหวัหมดุ ปลายสว่าน ใช้
สําหรับ - ยึดแป SCG ให้ติดกบัจนัทนัเหล็กหนา 1.2 – 3.2 มม.
 - ยึดคลิปล็อค พรีม่า/ลอนคู่ SCG  ในแถวริมสุดทุกด้าน ทั 4ง
ด้านสนัหลงัคา ปั4นลม เชิงชาย และตะเข้ราง เพื�อเพิ�มความ
แข็งแรง - ยึดโครงซ-ีลายน์ SCG ให้ติดกบัแบร็คเก็ต SCG โดย
ไม่ต้องเจาะนํา  โดนชนิดหวัหมดุ  ออกแบบให้ใช้งานใน
ลกัษณะทั�วไป โดยหวัตะปูจะไม่ฝังจม จนเจาะทะลุสินค้า มี
ความแข็งแรงกบัการใช้งานได้ดีเยี�ยม มีปลายสว่าน  ออกแบบ
ให้มีปลายสว่านพิเศษ ไม่ต้องเจาะนํา ทํางานง่าย เกลียว
แข็งแรง  และสามารถเจาะเหล็กได้อย่างรวดเร็ว เคลือบผิวด้วย
วิธี Mechanical Coating Class 3 หนาถึง 25 ไมครอน ตาม
มาตรฐาน DIN 7540 สามารถป้องกนัสนิมได้ยาวนาน SCG 
ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตั 4งตามมาตรฐานและ
กรรมวิธีของผู้ผลิต บริเวณรอยต่อของหลงัคาในแนวตะเข้ราง

คลิปล็อค SCG 
สําหรับหลงัคา SCG 
รุ่นลอนคู่,รุ่นพรีม่า

- คลิปล็อค สําหรับหลงัคา SCG รุ่นลอนคู่  ความยาว 20 ซม. 
และคลิปล็อค SCG สําหรับหลงัคา SCG รุ่นพรีม่า ความยาว 
15 ซม. มีทั 4งชุบซงิค์ และชุบสีเหมือนหลงัคา ออกแบบเฉพาะ 
เพื�อให้สามารถเกี�ยวกบัปีกของแป SCG เพื�อทําการยึด
กระเบื 4องลอนคู่ และพรีม่าโดยไม่ต้องเจาะกระเบื 4อง จึงป้องกนั
ปัญหาการรั�วซมึได้อย่างสมบูรณ์แบบ และยงัทําให้หลงัคาสวย 
เรียบเนียน เพราะไม่มีอุปกรณ์ยึดโผล่ขึ 4นเหนือผืนหลงัคา 
แข็งแรง ปลอดภยั จากแรงลม โดยผ่านการทดสอบทั 4งระบบ
จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยวิธี Reverse Load Test 
SCG ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย โดยการติดตั 4งตาม
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

ชุดติดตั 4งครอบโค้ง
ลอนคู่ SCG

- ชุดอุปกรณ์สําหรับรองรับการยึดครอบโค้งลอนคู่ SCGแทน
การสร้างอกไก่เทียมเพื�อรองรับครอบจากเหล็กกล่องหรือไม้  
ทําให้ครอบยึดแน่นกบักบัหลงัคา และสวยงามได้ระดบั เพราะ
ใช้เหล็กซ-ีลายน์รองรับครอบ พร้อมยึดกบัอุปกรณ์SCGครบชุด
ได้แก่ 1. ขาเหล็กตวั U จํานวน 4 ตวั ใช้เพื�อรองรับเหล็ก ซ-ี
ลายน์  รับครอบ สามารถปรับระดบัครอบให้สูง-ตํ�าได้ตาม
ต้องการ โดยปรับขาเหล็กรับโครงซ-ีลายน์ 2. เหล็ก ซ-ีลายน์ 
รับครอบ กว้าง 38 มม. สูง 14 มม. หนา 0.55 มม. ยาว 3 เมตร 
จํานวน 1 เส้น ทําหน้าที�เป็นเหล็กรองรับ และยึดครอบ SCG 3.
 ตะปูเกลียวยึดขาเหล็ก/โครงเหล็ก 4. ตะปูเกลียวยึดครอบหวั
หกเหลี�ยมพร้อมแหวนยาง  ทนทาน ไม่เป็นสนิม เพราะอุปกรณ์
SCG ที�ใข้ยึดครอบหลงัคาทําจากเหล็กชุบกลัวาไนซ์ กนัสนิม  
SCG ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตั 4งตาม
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แผ่นปิดเชิงชาย SCG
 สําหรับหลงัคาSCG 
รุ่นลอนคู่ และรุ่นพรีม่า

- แผ่นปิดเชิงชายสําหรับหลงัคาSCG รุ่นลอนคู่ ยาว 50 ซม. สูง 
10 ซม. หนา 4 มม. ขนาดบรรจุ 10 แผ่น/กล่อง พร้อมตะปูรมดํา
 ขนาด 1 นิ 4ว 30 ตวั ใช้ปิดเชิงชายได้ยาว 4.50 เมตร     แผ่นปิด
เชิงชาย SCG สําหรับหลงัคาSCG รุ่นพรีม่า ยาว 55.3 ซม. สูง 
13.2 ซม.  ขนาดบรรจุ : 10 แผ่น/กล่อง พร้อมตะปูรมดํา ขนาด 
1 นิ 4ว 30 ตวั ใช้ปิดเชิงชายได้ยาว 4.5 ม.  ป้องกนัสตัว์เล็กเข้า
ใต้หลงัคาได้ เพราะแผ่นปิดเชิงชาย SCG มีขนาดพอดีกบัลอน
หลงัคา SCG รุ่นลอนคู่,รุ่นพรีม่า ทนทาน ไม่หดตวั หรือบิดงอ 
เพราะทําจากพลาสติกพี.วี.ซ.ี คุณภาพสูง ทนความร้อนได้ดี  
SCG ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตั 4งตาม
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

ขอ ป.ปลา SCG - ขอ ป.ปลา ขนาดยาว 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 นิ 4ว ขนาดบรรจุ 300
 ชุด/กล่อง ใช้สําหรับยึดกระเบื 4องลอนคู่ ให้ติดกบัแปเหล็กตวัซ ี
ผลิตจากเหล็กชุบกลัวาไนซ์กนัสนิมหนาถึง 8 ไมครอน กนัสนิม
ได้ 100% ในชุดประกอบด้วยหมวกสงักะสีกนัสนิม และแหวน
ยาง SCG ทําให้ยึดกระเบื 4องได้อย่างปลอดภยั ไม่รั�วซมึ
เพราะหมวกสงักะสีกนัสนิม และแหวนยาง SCG เป็นเนื 4อยางที�
มีคุณภาพสูง เมื�อโดนความร้อนบนหลงัคาที�สูงมากกว่า 60 
องศาเซลเซยีสจะหลอมละลายยึดติดเป็นเนื 4อเดียวกบัหมวก
เหล็ก SCG ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตั 4งตาม
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

ชุดแผ่นปิดสนัลอน
หลงัคาและสนัตะเข้ 
SCG สําหรับหลงัคา 
SCG รุ่นพรีม่า

- แผ่นปิดสนัลอนหลงัคาผลิตจากแผ่นเหล็กพ่นสี กนัสนิม  
สามารถยึดครอบติดกบัชุดแผ่นปิดลอนสนัหลงัคา,สนัตะเข้ 
โดยไม่ต้องเจาะโครงหลงัคา รับครอบได้อย่างแข็งแรง 
ออกแบบพอดีลอนพรีม่า ทนทาน แข็งแรง ไม่ปลิวจากแรงลม  
สําหรับชุดแผ่นปิดลอนสนัตะเข้ 20-25 องศา, 30-35 องศา และ
 40 องศา ขนาดบรรจุ 10 แผ่น/กล่อง พร้อมน๊อตยึดสนัตะเข้ 12
 ตวั SCG ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตั 4งตาม
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

ขอยึดหลงัคา SCG 
รุ่นพรีม่า ขนาด 1 นิ 4ว 
และ 1.5 นิ 4ว และขอ
ยึดหลงัคากบัแปตวัซ ี 
 สําหรับหลงัคา SCG

- ขอยึดกระเบื 4องพรีม่า 1 นิ 4ว ใช้ยึดติดกบัแปเหล็กกล่อง  1.5 นิ 4ว 
ใช้ยึดติดกบัแปไม้ ขอยึดหลงัคากบัแปตวัซ ีใช้ยึดติดกบัแป
เหล็กตวั C 75 และ C 100    สามารถใช้ยึดหลงัคา SCG รุ่นพ
รีม่า โดยไม่ต้องเจาะนํา  ผลิตจากเหล็กแผ่นเกรดเอชุบกลัวา
ไนซ์ กนัสนิมอย่างดี SCG ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย 
การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

แป SCG ไอยร่า 0.55
 และ  0.7 มม.

- แป สามารถรับนํ 4าหนกั และใช้บนระยะจนัทนัได้ถึง 1.2 เมตร 
มีความหนา 0.7 และ 0.55 มม. ยาว 4 เมตร ออกแบบให้ใช้
สําหรับกระเบื 4องไอยร่าโดยเฉพาะผลิตจากเหล็กเคลือบกนั
สนิมคุณภาพสูง  ออกแบบพิเศษให้มีแนวบอกระยะการมงุ
กระเบื 4องไอยร่า ทําให้มงุกระเบื 4องได้สวย เนี 4ยบ ได้ระดบั SCG
 ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตั 4งตามมาตรฐาน
และกรรมวิธีของผู้ผลิต

ชุดอุปกรณ์ติดตั 4ง
ครอบระบบแห้ง SCG
 ไอยร่า

- ชุดอุปกรณ์ครอบระบบแห้ง ใช้ติดตั 4งร่วมกบัครอบไอยร่า ด้วย
ระบบการติดตั 4งแบบแห้งโดยไม่ต้องใช้ปูนทรายบนหลงัคา ช่วย
ให้การติดตั 4งสะดวก สวยงามและป้องกนัการรั�วซมึได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ ในชุด ประกอบด้วย 1. ขาเหล็กตวั U  จํานวน 4 
ตวั ใช้เพื�อรองรับเหล็ก ซ-ีลายน์  รับครอบ  2. เหล็ก ซ-ีลายน์ 
รับครอบ กว้าง 38 มม. สูง 14 มม. หนา 0.55 มม. ยาว 3 เมตร 
จํานวน 1 เส้น ทําหน้าที�เป็นเหล็กรองรับ และยึดครอบไอยร่า 
SCG 3. ตะปูเกลียวยึดขาเหล็ก/โครงเหล็ก
4. แผ่นปิดใต้ครอบ 5. ตะปูเกลียวยึดครอบ (หวั 6 เหลี�ยม 
พร้อมแหวนยาง)  SCG ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย การ
ติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

กาวยึดกระเบื 4องอิ
พอคซี� SCG สําหรับ
ยึดหลงัคา ไอยร่า

- กาวอีพ็อคซี�ที�มีความสามารถในการยึดเกาะได้ดีเยี�ยม และ
ทาสีนํ 4าพลาสติก อะคริลิค 100% ทบัได้ ทนต่อสภาพภมิูอากาศ
ได้ยาวนาน ใช้ติดตั 4งกระเบื 4องไอยร่าในจุดที�ไม่สามารถยึดด้วย
ตะปูเกลียวยึดกระเบื 4องไอยร่าได้ เช่น เศษกระเบื 4อง ที�รางนํ 4า 
หรือตะเข้สนั ขนาดบรรจุ : 100 กรัม/หลอด SCG ของ บจก. 
กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธี
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ผลิตภัณฑ์ของเอสซีจี (SCG) หมวดสินค้า งานสถาปัตยกรรม

กลุ่มสินค้า หลังคา แผ่นสะท้อนความร้อน และอุปกรณ์

ตะปูเกลียว SCG 
ปลายสว่าน 32 มม. 
สําหรับ หลงัคา SCG 
ไอยร่า

- ตะปูเกลียวชนิดหวัฝังจม ออกแบบให้มีครีบบริเวณหวัตะปู ทํา
ให้หวัตะปูฝังจมในเนื 4อแผ่นโดยอตัโนมตัิ ทําให้ผิวงานเรียบ 
เนียนสวย  และมีปลายสว่านพิเศษ ไม่ต้องเจาะนํา ทํางานง่าย 
เกลียวแข็งแรง  และสามารถเจาะเหล็กได้อย่างรวดเร็ว  มี
ขนาดความยาว 32 มม. ออกแบบพิเศษให้เหมาะสมกบัการใช้
งาน สําหรับยึดกระเบื 4องไอยร่า ติดกบัแปไอยร่า ได้อย่าง
ปลอดภยั ทนทาน ป้องกนัสนิมได้ยาวนานกว่า เพราะ เคลือบ
ผิวด้วยวิธี Mechanical Coating Class 3 หนาถึง 25 ไมครอน
 ตามมาตรฐาน DIN 7540 (Heat Treated Carbon Steel AISI
 C) SCG ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตั 4งตาม
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

แผ่นปิดรอยต่อ SCG
 สําหรับหลงัคา SCG
 ทุกรุ่น

- แผ่นปิดรอยต่อขนาด กว้าง 35 มม. ยาว 50 ซม. หนา 2 มม. 
ผลิตจากเนื 4อยางบิทูเมน (Bitumen ) คุณภาพสูง กนันํ 4าได้ 
100% ทนความร้อนได้ถึง 120 องศาเซลเซยีสและรังสี UV 
เสริมแกนกลางด้วยตะแกรงอลูมิเนียมสามารถดดัขึ 4นรูปตาม
ลอนกระเบื 4องได้สะดวก และมีแถบกาวทั�วทั 4งแผ่น ยึดติดกบัผิว
วสัดุอื�นได้อย่างแนบแน่น แข็งแรง ทั 4งยงัให้ความสวยงาม
กลมกลืน แนบสนิท ป้องกนัการกนัการรั�ว ซมึ ได้อย่างเด็ดขาด 
SCG ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตั 4งตาม
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

แผ่นปิดชนผนงั SCG
 สําหรับหลงัคา SCG
 ทุกรุ่น

- แผ่นปิดชนผนงั กว้าง 20 ซม ยาว 300 ซม. หนา 0.2 ซม. 
ออกแบบมาให้เหมาะสําหรับการใช้กบัรอยต่อชนผนงั
โดยเฉพาะ ทําจากวสัดุพิเศษ เสริมด้วยตะแกรงเส้นใย
อลูมิเนียม และแผ่นอะคริลิค ทําให้มีความยืดหยุ่น สามารถดดั
โค้งงอได้แนบสนิทกบัทุกรอย จึงป้องกนัการรั�วซมึระหว่าง
หลงัคา และผนงัได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทาสีทบัได้
 ทนความร้อน และความชื 4นได้สูง  SCG ของ บจก. กระเบื 4อง
กระดาษไทย การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

รางนํ 4าตะเข้ SCG 
สําหรับหลงัคาSCG 
ทุกรุ่น

- รางนํ 4าตะเข้ที�มีร่องรางนํ 4าเป็นรูปตวั U สามารถรองรับการไหล
ของนํ 4าฝนปริมาณมาก ตดัปัญหานํ 4าล้นรางนํ 4า เพราะร่องนํ 4าลึก
 5 ซม. กว้าง 15 ซม. จึงรับนํ 4าได้มากกว่า และระบายนํ 4าได้เร็ว
กว่า ตดัปัญหานํ 4ากระเซน็ เพราะปีกรางกว้างถึง 18.4 ซม.
พร้อมขอบรางนํ 4าพบักลบัตลอดแนว กนันํ 4าได้อย่างมั�นใจ ตดั
ปัญหาหลงัคารั�ว เพราะทําจากเหล็กคุณภาพสูง เบอร์ 28 ใช้ได้
กบัตะเข้รางนํ 4าที�มีความยาวได้ถึง 12 เมตร  SCG ของ บจก. 
กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธี

สีทากระเบื 4องหลงัคา
 SCG รุ่นลอนคู่
,พรีม่า, ไอยร่า

- สีนํ 4าพลาสติกอะคริลิคคุณภาพสูงที�ผลิตขึ 4นมาเพื�อใช้กบั
กระเบื 4องSCGโดยเฉพาะจึงมีเฉดสีเหมือนกระเบื 4องSCG 
100% ทนทานทนนานสีไม่เพี 4ยน ไม่ซดีจาง ใช้ตกแต่งรอยขูด
ขีดบนแผ่นกระเบื 4อง ให้กลมกลืนไปกบัสีของกระเบื 4องได้อย่าง
แนบเนียน มีสีครบทุกสีตามสีของกระเบื 4องSCG ขนาดบรรจุ สี
ทาหลงัคา SCG รุ่นลอนคู่ รุ่นพรีม่า บรรจุ 2 กก./กระป๋อง  
สําหรับหลงัคา SCG ไอยร่า บรรจุ 1 กก./กระป๋อง  SCG ของ 
บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตั 4งตามมาตรฐานและ

แผ่นสะท้อนความร้อน แผ่นสะท้อนความร้อน
 SCG

- แผ่นสะท้อนความร้อนชนิดอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิs 2 ด้าน ที�
ผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมรีดบางไม่น้อยกว่าด้านละ 7 ไมครอน 
มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 170 กรัม/ตร.ม. มีโครงสร้าง 6 ชั 4น 
ใช้ Polyethylene Adhesive เป็นตวัประสานยึดติดกนัของแต่
ละชั 4น พร้อมตาข่ายใยแก้วเสริมแรง 3 ทิศทาง สามารถรับแรง
ดึงตามยาวได้ไม่น้อยกว่า 11 กิโลนิวตนั/ตร.ม. และมีคุณสมบตัิ
ไม่ลามไฟตามมาตรฐาน BS 476 SCG ผลิตภณัฑ์ของ บจก.
กระเบื 4องกระดาษไทย  การติดตั 4งตามมาตรฐานและกรรมวิธี
ของผู้ผลิต


