
วัสดุอะคูสตกิ เอสซีจี สาํหรับผนังดดูซับเสียง รุ่น CylenceTM ZoftoneTM 
   

1. ความต้องการทั-วไป  
1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคมุคณุภาพที�ดี ในการ
ติดตั (งวสัดอุะคสูติกตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ  
1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอย่างพร้อมรายละเอียด และขั (นตอนการติดตั (งวสัดอุะคสูติก เช่น แผ่นวสัดอุะคูสติก พร้อม
อปุกรณ์ตา่งๆ ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสั�งซื (อ  
1.3 ผู้ รับจ้างต้องจดัทา Shop Drawing เพื�อให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตั (ง ดงันี (  

1.3.1 แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของผนงั หรือฝ้าเพดาน แสดงแนวและระยะ ที�ต้องติดวสัดอุะคสูติก ให้ 
ครบถ้วนทกุระบบ  
1.3.2 แบบขยายรูปตดัของผนงัและฝ้าที�มีการติดตั (งวสัดอุะคสูติก 

 
2. ผลิตภณัฑ์ 
2.1 วัสดุอะคูสติก เอสซีจี สาํหรับผนังดูดซับเสียง รุ่น CylenceTM ZoftoneTM แบบแผ่นแข็งมาตรฐาน Light (L) 
วสัดอุะคสูติก เอสซีจี สําหรับผนงัดดูซบัเสียง รุ่น CylenceTM ZoftoneTM เนื (อฉนวนเป็นใยแก้วสีเขียวใสส่ารHydroProtecTM 
ลดการอุ้มนํ (า แบบแผ่น  หุ้มด้านหน้าและด้านข้างด้วยผ้าใยแก้วกันไฟสีดําหรือสีขาว ปิดผิวด้านหลงัด้วยแผ่นอลมูิเนียม
ฟอยล์เสริมแรง 3 ทิศทาง มีค่าการดดูซบัเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.83 ความหนาแน่น 32 
กก/ลบ.ม. เป็นแบบแผน่แข็งมาตรฐาน (Light :L)  หนา [50] , [25] มม.ขนาด 0.60x1.20 ม. กําหนดคา่การนําความร้อน (k-
Value) ไม่เกิน 0.033 W/m.K  ผลิตตามมาตรฐาน มอก.486/2527  ได้รับฉลากเขียว (Green Label) จากสถาบัน
สิ�งแวดล้อมไทย, ได้รับฉลากประสทิธิภาพสงูเบอร์ 5 จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน  
และได้รับฉลาก SCG Eco Value ให้ใช้ของ [ตราเอสซีจี ผลติและจดัจําหน่ายโดยบริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จํากดั ในกลุม่
ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง] หรือ [……………] หรือ [……………] หรือเทียบเทา่ 
 
2.2 วัสดุอะคูสติก เอสซีจี สาํหรับผนังดูดซับเสียง รุ่น CylenceTM ZoftoneTM  แบบแผ่นแข็ง  Medium (M) 
วสัดอุะคสูติก เอสซีจี สําหรับผนงัดดูซบัเสียง รุ่น CylenceTM ZoftoneTM เนื (อฉนวนเป็นใยแก้วสีเขียวใสส่ารHydroProtecTM 
ลดการอุ้มนํ (า แบบแผน่  หุ้มด้านหน้าและด้านข้างด้วยผ้าใยแก้วกนัไฟสดีําหรือสขีาว ปิดผิวด้านหลงัด้วยผน่อลมูิเนียมฟอยล์
เสริมแรง 3 ทิศทาง มีคา่การดดูซบัเสยีง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไมน้่อยกวา่ 0.98 ความหนาแนน่ 48 กก/ลบ.
ม. เป็นแบบแผ่นแข็ง  (Medium : L)  หนา [50] , [25] มม.ขนาด 0.60x1.20 ม. กําหนดค่าการนําความร้อน (k-Value) ไม่
เกิน 0.032 W/m.K  ผลิตตามมาตรฐาน มอก.486/2527  ได้รับฉลากเขียว (Green Label) จากสถาบนัสิ�งแวดล้อมไทย, 
ได้รับฉลากประสทิธิภาพสงูเบอร์ 5 จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน  และได้รับฉลาก 
SCG Eco Value       ให้ใช้ของ [ตราเอสซีจี ผลติและจดัจําหนา่ยโดยบริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จํากดั ในกลุม่ธุรกิจเอสซีจี 
ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง] หรือ [……………] หรือ [……………] หรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 



2.3 วัสดุอะคูสติก เอสซีจี สาํหรับผนังดูดซับเสียง รุ่น CylenceTM ZoftoneTM แบบแผ่นแข็งพิเศษ  High (H) 
วสัดอุะคสูติก เอสซีจี สําหรับผนงัดดูซบัเสียง รุ่น CylenceTM ZoftoneTM เนื (อฉนวนเป็นใยแก้วสีเขียวใสส่ารHydroProtecTM 
ลดการอุ้มนํ (า แบบแผน่  หุ้มด้านหน้าและด้านข้างด้วยผ้าใยแก้วกนัไฟสดีําหรือสขีาว ปิดผิวด้านหลงัด้วยผน่อลมูิเนียมฟอยล์
เสริมแรง 3 ทิศทาง  ความหนาแน่น 64 กก/ลบ.ม. เป็นแบบแผ่นแข็งพิเศษ  (High : H)  หนา [50] , [25] มม. ขนาด 
0.60x1.20 ม. กําหนดค่าการนําความร้อน (k-Value) ไม่เกิน 0.031 W/m.K  ผลิตตามมาตรฐาน มอก.486/2527  ได้รับ
ฉลากประสทิธิภาพสงูเบอร์ 5 จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน  และได้รับฉลาก SCG 
Eco Value ให้ใช้ของ [ตราเอสซีจี ผลิตและจดัจําหน่ายโดยบริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จํากดั ในกลุม่ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-
ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง] หรือ [……………] หรือ [……………] หรือเทียบเทา่ 
 
3. การดาํเนินการ  
3.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและทําการติดตั (งวสัดอุะคสูติก เอสซีจี สาํหรับผนงัดดูซบัเสยีง รุ่น CylenceTM ZoftoneTM บริเวณ
ผนงัอาคารทั (งหมด โดยให้ใช้วสัดอุะคสูติก เอสซีจี สาํหรับผนงัดดูซบัเสียง รุ่น CylenceTM ZoftoneTMตามรายละเอียดของ
วสัดทีุ�ระบ ุโดยจะต้องปฏิบตัิตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลติอยา่งเคร่งครัด 
3.2 เตรียมผนงัให้เรียบร้อย เพื�อให้ช่างสามารถวดัระยะและระดบัก่อนการติดตั (งวสัดอุะคสูติก เอสซีจี สําหรับผนงัดดูซบั
เสยีง รุ่น CylenceTM ZoftoneTMตามที�กําหนดในแบบ หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ  
3.3 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง และประสานงานกบัผู้ติดตั (งเพื�อกําหนดตําแหน่งของงานระบบไฟฟ้า ระบบ
ปรับอากาศ และระบบอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบังานผนงั เช่น งานเตรียมโครงคร่าวผนงั, ตําแหนง่สายไฟ และตําแหนง่ทอ่ในผนงั 
เป็นต้น เพื�อให้งานติดตั (งวสัดอุะคสูติก เอสซีจี สาํหรับผนงัดดูซบัเสยีง รุ่น CylenceTM ZoftoneTMได้อยา่งเรียบร้อยสวยงาม 
3.4 ก่อนปฏิบตัิงานบริเวณที�มีกระแสไฟฟ้าไหลผา่น ต้องมั�นใจวา่ไมม่ีกระแสไฟรั�วและทําการตดัไฟก่อนทกุครั (ง 
 
4. การติดตั Iงวัสดุ 
4.1 กําหนดตําแหน่งที�จะติดตั (ง Spindle Pin  ให้มีระยะระหว่างหมดุประมาณ 30-45 ซม. ในกรณีที�เป็นผนงัคอนกรีตที�มี
การทาสไีปแล้ว ให้ทําการลอกออกในตําแหนง่ที�จะติด Spindle Pin   
4.2 ทําการติดตั (ง Spindle Pin ด้วยกาวชนิดพิเศษ ในกรณีที�เป็นผนงัยิปซั�ม หรือผนงัไม้ สามารถยดึด้วยวิธีตอกตะปไูด้ 
4.3 ติด Spindle Pin ตามระยะหา่งที�กําหนดไว้แล้วจนครบทกุจดุ และทิ (งไว้ให้กาวแห้งเพื�อรับนํ (าหนกัได้เต็มที� 
4.4 ติดตั (งวสัดอุะคสูติก เอสซีจี สาํหรับผนงัดดูซบัเสยีง Cylence TM ZoftoneTM  กบั Spindle Pinโดยเสยีบให้ทะลแุผ่น โดย
มีรูปแบบของหวัหมดุทั (งสิ (น 2 แบบ 

4.4.1 แบบที� 1 การติดตั (งโดยใช้หวัหมดุพลาสติก : ควรเลอืก Spindle Pin  ให้มีความยาวมากกวา่ความหนาของ
วสัดอุะคสูติก เอสซีจี สาํหรับผนงัดดูซบัเสยีง รุ่น CylenceTM ZoftoneTM ประมาณ 10-12 มม. 

4.4.1.1 วสัดอุะคสูติก เอสซีจี สาํหรับผนงัดดูซบัเสยีง รุ่น  CylenceTM ZoftoneTM  หนา 25 มม. ติดตั (ง 
โดยใช้หมดุยดึกบัผนงั ขนาดความยาวของหมดุ 32 มม. 
4.4.1.2 วสัดอุะคสูติก เอสซีจี สาํหรับผนงัดดูซบัเสยีง รุ่น  CylenceTM ZoftoneTM  หนา 50 มม. ติดตั (ง 
โดยใช้หมดุยดึกบัผนงั ขนาดความยาวของหมดุ 57 มม. 



4.4.2 แบบที� 2 การติดตั (งโดยใช้แหวนรองโลหะ: ควรเลอืก Spindle Pin ให้มีความยาวมากกวา่ความหนาของ 
วสัดอุะคสูติก เอสซีจี สาํหรับผนงัดดูซบัเสยีง รุ่น CylenceTM ZoftoneTM ประมาณ 15-25 มม. 

4.4.2.1 วสัดอุะคสูติก เอสซีจี สาํหรับผนงัดดูซบัเสยีง รุ่น CylenceTM ZoftoneTM  หนา 25 มม. ติดตั (ง 
โดยใช้หมดุยดึกบัผนงั ขนาดความยาวของหมดุ 50 มม. 
4.4.2.2 วสัดอุะคสูติก เอสซีจี สําหรับผนงัดดูซบัเสียง รุ่น  CylenceTM ZoftoneTM  หนา 50 มม. ติดตั (ง
โดยใช้หมดุยดึกบัผนงั ขนาดความยาวของหมดุ 65 มม. 

 
5. ผู้จัดจาํหน่าย 

ประเภทวสัด ุ ยี�ห้อ ผู้จดัจําหนา่ย 
วสัดอุะคสูติก สาํหรับผนงัดดูซบัเสยีง 
 

วสัดอุะคสูติก เอสซีจี บจก.สยามไฟเบอร์กลาส 
หรือเทียบเทา่ 

 
  
 


