
วัสดุอะคสูตกิ เอสซจีี สาํหรับผนังตกแต่งดดูซับเสียง รุ่น CylenceTM  ZanderaTM 
   

1. ความต้องการทั.วไป  
1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที�มคีณุภาพ แรงงานที�มีฝีมอื และความชํานาญ มีระบบควบคมุคณุภาพที�ด ีในการตดิตั (ง
วสัดอุะคสูตกิตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ  
1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอยา่งพร้อมรายละเอียด และขั (นตอนการตดิตั (งวสัดอุะคสูติก เช่น แผ่นวสัดอุะคสูตกิ พร้อมอปุกรณ์
ต่างๆ ให้ผู้ควบคมุงานพจิารณาอนมุตัิก่อนการสั�งซื (อ  
1.3 ผู้ รับจ้างต้องจดัทา Shop Drawing เพื�อให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตั (ง ดงันี (  

1.3.1 แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของผนงั หรือฝ้าเพดาน แสดงแนวและระยะ ที�ต้องติดวสัดอุะคสูติก ให้ครบถ้วนทกุ
ระบบ  
1.3.2 แบบขยายรูปตดัของผนงัและฝ้าที�มีการตดิตั (งวสัดอุะคสูติก 

 
2. ผลติภณัฑ์ 
2.1 วัสดุอะคูสติก เอสซีจี สําหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง รุ่น CylenceTM  ZanderaTM  สแตนดาร์ดคอลเลกชั.น 
(Standard Collection)  
วสัดอุะคูสติก เอสซีจี สําหรับผนงัตกแต่งดดูซบัเสียง รุ่น CylenceTM  ZanderaTM เนื (อฉนวนใยแก้วสีนํ (าตาลแบบแผ่น ปิดผิว
ด้านหน้าและด้านหลงัด้วยแผ่นกลาสทิชช ูเคลอืบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ  หุ้มด้วยผ้า (มีทั (งหมด 9 สี สีครีม สี
แดง สีเทา สีส้ม สีขาว สีเขียวอ่อน สีนํ (าตาลอ่อน สีนํ (าตาลเข้ม และสีดํา) ความหนาแน่น 100 กก/ลบ.ม. หนา 25 มม. ขนาด 
0.60x1.20 ม. (0.60x0.60, 0.20x0.60, 0.20x0.30, 0.10x0.60, 0.10x0.30, 0.30x030,0.30x0.60) มีคา่การดดูซบัเสยีง(Noise 
Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75   กําหนดค่าการนําความร้อน (k-Value) ไม่เกิน 0.031 W/m.K  ผลิตตาม
มาตรฐาน มอก.486/2527  ได้รับฉลากคาร์บอนฟตุปริ (นท์จากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก และ ได้รับฉลาก SCG Eco 
Value ให้ใช้ของ [ตราเอสซจีี ผลิตและจดัจําหน่ายโดยบริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จํากัด ในกลุม่ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์
ก่อสร้าง] หรือ [……………] หรือ [……………] หรือเทียบเท่า 
 
2.2 วัสดุอะคูสตกิ เอสซีจี สําหรับผนังตกแต่งดดูซับเสียง รุ่น CylenceTM  ZanderaTM  แนททูร่าคอลเลกชั.น (Natura 
Collection ) 
วสัดอุะคสูติก เอสซีจี สาํหรับผนงัตกแตง่ดดูซบัเสยีง รุ่น CylenceTM  ZanderaTM เนื (อฉนวนใยแก้วสนํี (าตาล ปิดผิวด้านหน้าและ
ด้านหลงัด้วยแผ่นกลาสทิชช ูเคลอืบขอบรอบด้านด้วยสารโพลเีมอร์ชนิดพเิศษ  หุ้มทบัด้วยผ้าPasayaซึ�งเป็นผ้าชนิดพิเศษ (มีการ
เคลอืบสารกนันํ (า ทําให้เช็ดคราบเปื(อนออกได้ง่าย ทนการขดัถไูด้ ไม่เป็นขยุ สไีม่ตก มีสทีั (งสิ (น 17 สี ได้แก่ คาร์โมมายด์, บลอนด์
วีท, ซนัไรส์, แคนยอน, ซนัเซ็ท, โรส, เวอร์เวน, สกายมิ (นท์, เจด, เมโดว์, โอสีฟ, การ์ซีเนีย, ดีปโอเชี�ยน, มารูนไทด์, โลม, แบลค
เอาท์ และซีเมนต์) ความหนาแน่น 100 กก/ลบ.ม. หนา 25 มม. ขนาด 0.60x1.20 ม. (0.60x0.60, 0.20x0.60, 0.20x0.30, 
0.10x0.60, 0.10x0.30, 0.30x030,0.30x0.60, 0.30x0.30x0.42, 0.42x0.42x0.60, 0.60x0.60x0.85) มีมีค่าการดดูซบัเสียง
(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75   กําหนดค่าการนําความร้อน (k-Value) ไม่เกิน 0.031 W/m.K  ผลติ
ตามมาตรฐาน มอก.486/2527  ได้รับฉลากคาร์บอนฟตุปริ (นท์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และได้รับฉลาก SCG 



Eco Value ให้ใช้ของ [ตราเอสซีจี ผลิตและจัดจําหน่ายโดยบริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จํากัด ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-
ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง] หรือ [……………] หรือ [……………] หรือเทียบเท่า 
 
3. การดาํเนินการ  
3.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและทําการตดิตั (งวสัดอุะคสูตกิ เอสซจีี สาํหรับผนงัตกแตง่ดดูซบัเสยีง รุ่น CylenceTM  ZanderaTM 
บริเวณผนงัอาคารทั (งหมด โดยให้ใช้วสัดอุะคสูตกิ เอสซีจี สาํหรับผนงัตกแตง่ดดูซบัเสยีง รุ่น CylenceTM  ZanderaTM ตาม
รายละเอียดของวสัดทุี�ระบ ุโดยจะต้องปฏิบตัติามคาํแนะนาํของบริษัทผู้ผลติอย่างเคร่งครัด 
3.2 เตรียมผนงัให้เรียบร้อย เพื�อให้ช่างสามารถวดัระยะและระดบัก่อนการตดิตั (งวสัดอุะคสูติก เอสซีจี สาํหรับผนงัตกแตง่ดดูซบั
เสยีง รุ่น CylenceTM  ZanderaTM ตามที�กําหนดในแบบ หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ  
3.3 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง และประสานงานกบัผู้ติดตั (งเพื�อกําหนดตาํแหนง่ของงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ และระบบอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบังานผนงั เช่น งานเตรียมโครงคร่าวผนงั, ตําแหนง่สายไฟ และตาํแหน่งทอ่ในผนงั เป็นต้น 
เพื�อให้งานตดิตั (งวสัดอุะคสูตกิ เอสซีจี สําหรับผนงัตกแตง่ดดูซบัเสยีง รุ่น CylenceTM  ZanderaTM ได้อยา่งเรียบร้อยสวยงาม 
3.4 ก่อนปฏบิติังานบริเวณที�มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ต้องมั�นใจวา่ไม่มีกระแสไฟรั�วและทําการตดัไฟก่อนทกุครั (ง 
 
4. การตดิตั Bง 
4.1 ขั Bนตอนในการตดิตั Bงวัสดุอะคสูตกิ เอสซีจ ีสาํหรับผนังตกแต่งดดูซับเสียง รุ่น CylenceTM  ZanderaTM บนผนัง 

4.1.1 ทําความสะอาดพื (นที�ก่อนติดตั (ง และกําหนดจดุพื (นที�ติดตั (ง 
4.1.2 เตรียมแผ่นอะคสูติก เอสซจีี สาํหรับผนงัตกแตง่ดดูซบัเสยีง รุ่น Cylence ZanderaTM ที�จะทาํการติดตั (ง นาํมา 
ทากาวยดึตดิพลงัสงู (กาวพลงัตะป)ู ด้านหลงัแผน่ เป็นแนวแทยงมมุ  ไปเรื�อยๆ จนเต็มแผ่น 
4.1.3 นําวสัดอุะคสูติก เอสซจี ีสาํหรับผนงัตกแตง่ดดูซบัเสยีง รุ่น Cylence ZanderaTM ที�ทากาวเรียบร้อยแล้วติดกบั 
ผนงัตามแบบที�เตรียมไว้โดยกดทิ (งไว้สกัครู่ เพื�อให้กาวยดึตวักบัผนงัจนแนน่  ควรเริ�มตดิตั (งจากตรงกลางผนงั และจาก
ด้านลา่ง ไปด้านบน 
4.1.4 ติดตั (งวสัดอุะคสูตกิ เอสซจีี สาํหรับผนงัตกแตง่ดดูซบัเสยีง รุ่น Cylence ZanderaTM ตามแบบจนเตม็พื (นที�  แล้ว 
ตรวจสอบ ความเรียบร้อย   พร้อมเก็บรายละเอยีดของงาน 

4.2 ขั Bนตอนในการตดัต่อวัสดุอะคสูตกิ เอสซจีี สาํหรับผนังตกแต่งดดูซับเสียง รุ่น CylenceTM  ZanderaTM 
4.2.1 เตรียมแผ่น วสัดอุะคสูตกิ เอสซีจี สาํหรับผนงัตกแต่งดดูซบัเสียง รุ่น  Cylence ZanderaTM ที�จะทาํการตดั โดย 
ลอกผ้าที�หุ้มด้านหลงัออก จากนั (นวดัและตดัแผ่นอะคสูติกด้านในตามขนาดที�ต้องการ 
4.2.2 ตดัผ้าให้เหลอืขนาดกว้างประมาณ 2 นิ (ว (5 ซม.) จากนั (นทากาวบริเวณที�ต้องการหุ้มกลบั ( แนะนํา 3M กาว 
สเปรย์75) 
4.2.3 หุ้มผ้าที�ทากาวเรียบร้อยกลบัตามเดิม 

 
5.   ผู้จดัจาํหน่าย 

ประเภทวสัด ุ ยี�ห้อ ผู้จดัจําหนา่ย 



วสัดอุะคสูติก สาํหรับผนงัดดูซบัเสยีง 
 

วสัดอุะคสูติก เอสซีจี บจก.สยามไฟเบอร์กลาส 
หรือเทียบเท่า 

 


