
 
ฉนวนกันความร้อนสาํหรับงานหุ้มท่อปรับอากาศ 

 
1. ความต้องการทั�วไป  
1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคมุคณุภาพที�ด ีในการ
ติดตั (งงานฉนวนตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ  
1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอยา่งพร้อมรายละเอียด และขั (นตอนการติดตั (งงานฉนวนหุ้มทอ่ เช่น ฉนวน กาว พร้อมอปุกรณ์
ตา่งๆ ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสั�งซื (อ  
 
2. ผลิตภณัฑ์  
2.1 ฉนวนกนัความร้อน เอสซีจี สาํหรับงานทอ่ลมรุ่น FRK - G เนื (อฉนวนใยแก้วสเีขยีวใสส่าร HydroProtecTM ลดการอุ้ม

นํ (า แบบม้วน ปิดผิว 1 ด้านด้วยแผน่อลมูิเนียมฟอยล์เสริมแรง 3 ทางชนิดไมล่ามไฟ แบบ 5 เลเยอร์ ผา่นการทดสอบตาม

มาตรฐาน BS476 และ ASTM E84/UL723 (ประกอบด้วยแผน่ฟอยล์อลมูิเนียมด้านนอก, กาวพอลเิมอร์, เส้นใยไฟเบอร์

กลาสเสริมแรง 3 ทาง, กาวพอลเิมอร์, กระดาษคราฟท์) ความหนาแนน่ [24], [32] กก./ลบ.ม. ([1.5], [2] ปอนด์/ลบ.ฟตุ) 

ความหนา [25], [50] มม.มีคา่สมัประสทิธ̀ิการนําความร้อนไมเ่กิน [0.035],[0.033] W/m.K ([0.243],[0.229] 

Btu.in/ft.h.F)  ที�อณุหภมูิ 24C (75 F) ฟอยล์และฉนวนต้องผา่นการทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน  ASTM E84, UL 

723, NFPA 255 อยา่งใดอยา่งหนึ�ง หรือเทียบเทา่ที�สอดคล้องตามเงื�อนไขมาตรฐานการติดตั (ง NFPA  90A ผลติตาม

มาตรฐาน มอก.486/2527 ได้รับฉลากเขียวจากสถาบนัสิ�งแวดล้อมไทยได้รับฉลากประสทิธิภาพสงูเบอร์ 5 จากกรม

พฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน และได้รับฉลาก SCG Eco Value ให้ใช้ของ [ตราเอสซีจี ผลติและจดัจําหนา่ย

โดยบริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จํากดั ในกลุม่ธุรกิจเอสซจีี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง] หรือ [……………] หรือ 

[……………] หรือเทียบเทา่ 

2.2  ฉนวนกนัความร้อน เอสซีจี สาํหรับงานทอ่ลมรุ่น FRKF - G เนื (อฉนวนใยแก้วสเีขยีวใสส่าร HydroProtecTM ลดการอุ้ม

นํ (า แบบม้วน ปิดผิว 1 ด้านด้วยแผน่อลมูิเนียมฟอยล์เสริมแรง 3 ทางชนิดไมล่ามไฟ แบบ 7 เลเยอร์ ผา่นการทดสอบตาม

มาตรฐาน BS476 และ ASTM E84/UL723 (ประกอบด้วยแผน่ฟอยล์อลมูิเนียมด้านนอก, กาวพอลเิมอร์, เส้นใยไฟเบอร์

กลาสเสริมแรง 3 ทาง, กาวพอลเิมอร์, กระดาษคราฟท์, กาวพอลเิมอร์ และแผน่ฟอยล์อลมูิเนียมด้านใน) ความหนาแนน่ 

[24], [32] กก./ลบ.ม. ([1.5], [2] ปอนด์/ลบ.ฟตุ) ความหนา [25], [50] มม. มีคา่สมัประสทิธ̀ิการนําความร้อนไมเ่กิน 

[0.035],[0.033] W/m.K ([0.243],[0.229] Btu.in/ft.h.F) ที�อณุหภมูิ 24C (75 F) ฟอยล์และฉนวนต้องผา่นการทดสอบการ

ลามไฟตามมาตรฐาน  ASTM E84, UL 723, NFPA 255 อยา่งใดอยา่งหนึ�ง หรือเทียบเทา่ที�สอดคล้องตามเงื�อนไข

มาตรฐานการติดตั (ง NFPA   90A ผลติตามมาตรฐาน มอก.486/2527 ได้รับฉลากเขียวจากสถาบนัสิ�งแวดล้อมไทยได้รับ

ฉลากประสทิธิภาพสงูเบอร์ 5 จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังานและได้รับฉลาก SCG Eco Value ให้ใช้

ของ [ตราเอสซจีี ผลติและจดัจําหนา่ยโดยบริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จํากดั ในกลุม่ธุรกิจเอสซจีี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์

ก่อสร้าง] หรือ [……………] หรือ [……………] หรือเทียบเทา่ 



3. การดาํเนินการ  

3.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและทําการติดตั (งฉนวนกนัความร้อนบริเวณทอ่ปรับอากาศ โดยให้ใช้ฉนวนใยแก้วกนัความร้อน 
ตามรายละเอียดของวสัดทีุ�ระบ ุโดยจะต้องปฏิบตัิตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลติอยา่งเคร่งครัด 
3.2 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง และประสานงานกบัผู้ติดตั (งเพื�อกําหนดตาํแหนง่ของงานระบบไฟฟ้า และ
ระบบอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัทอ่ลมของระบบปรับอากาศ เพื�อให้งานฉนวนติดตั (งได้อยา่งเรียบร้อยสวยงาม  
3.3 ก่อนปฏิบตัิงานบริเวณที�มีกระแสไฟฟ้าไหลผา่น ต้องมั�นใจวา่ไมม่ีกระแสไฟรั�วและทําการตดัไฟก่อนทกุครั (ง 
3.4 พื (นผิวของทอ่ลมต้องสะอาด แห้ง ปราศจากสนิม คราบนํ (ามนัและรอยรั�ว โดยต้องทําการตรวจสอบโดยละเอียดก่อน

ติดตั (ง 

 

4. การติดตั (ง 
4.1 ตดัฉนวนหุ้มทอ่ตามขนาดที�กําหนด พร้อมทั (งตดัฉนวนบริเวณขอบประมาณ 5 เซนตเิมตร เพื�อเป็นปีกซ้อนทบัรอยตอ่
ฉนวน  
4.4 หุ้มฉนวนรอบทอ่ลมให้รอยตอ่แนบกนัสนิท โดยให้ปีกที�เว้นไว้ซ้อนทบักนั ปะทบัด้วยอลมูินั�มเทปฟอยล์ขนาด 2.5 นิ (ว
ขึ (นไป  
4.3 การติดฉนวนหุ้มทอ่ลมที�มีขนาดกว้างเกิน  24 นิ (วควรมตีวัยดึ เพื�อยดึฉนวนให้แนบสนิทกบัผิวทอ่ โดยยดึติดไว้ทาง
ด้านลา่งของทอ่ภายในทกุระยะไมเ่กิน 18 นิ (ว 
4.4 การติดฉนวนหุ้มทอ่ลมตรงตาํแหนง่มมุทอ่ ห้ามกดหรือดงึฉนวนมากเกินจนทําให้ความหนาลดลง จะทําให้เกิดปัญหา
หยดนํ (ากลั�นตวัที�ตาํแหนง่มมุของทอ่ได้ 
4.5 ตรวจสอบวสัดปิุดผิวหลงัติดตั (ง หากพบรอยรั�ว ถลอก หรือฉีกขาด ให้ปะซอ่มด้วยเทปอลมูิเนียมฟอยล์เพื�อปกป้อง
ความชื (น 
 

5. ผู้จัดจาํหน่าย 

ประเภทวสัด ุ ยี�ห้อ ผู้จดัจําหนา่ย 

ฉนวนกนัความร้อน  สาํหรับงานหุ้มทอ่ปรับอากาศ ฉนวนกนัความร้อน เอสซีจี บจก.สยามไฟเบอร์กลาส          

หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 


