
งานระแนงไวนิล 

 VINYL SHADING SYSTEM 

1.ความต้องการทั่วไป 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และ ความชํานาญ มีระบบควบคมุคณุภาพท่ีดี ใน

การติดตัง้งานระบบระแนงไวนิลตามระบใุนแบบ และ รายการประกอบแบบ 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอยา่งพร้อมรายละเอียด และขัน้ตอนการติดตัง้งานระแนงไวนิล เช่น ระแนง คลปิเส้น หรือ 

อปุกรณ์ตา่งๆ ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสัง่ซือ้ 

2. ผลิตภณัฑ์ 

2.1 ระบบระแนงไวนิล ผลติจากไวนิลสตูรพิเศษท่ีทนทานตอ่สภาพแวดล้อม มีอายกุารใช้งานยาวนาน  

     หมดปัญหาเร่ืองปลวก สลีอกลอ่น เน่ืองจากผสมสลีงในเนือ้วสัด ุติดตัง้ด้วยระบบ Snap-Fit ไมม่ีรอยหวัสกรู  

  มีสใีห้เลอืกใช้งานได้ 2 ส ีได้แก่ สขีาวและสโีอ๊ค และมีให้เลอืก 4 ขนาด คือ 1.5”, 2”, 3” และ 4” ยาว 3 เมตร ให้ใช้ตรา

เอสซีจี ผลติโดยบริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จํากดั 

2.2 แผ่นปิดหลังระแนง 

2.2.1 ขนาดเลก็ (สาํหรับใช้กบัแผน่ระแนงขนาด 1.5” และ 2”) ความยาว 57.5 ซม. มี 2 ส ีได้แก่ สขีาวและสโีอ๊ค 

2.2.2 ขนาดใหญ่ (สาํหรับใช้กบัแผน่ระแนงขนาด 3” และ 4”) ความยาว 57.5 ซม. มี 2 ส ีได้แก่ สขีาวและสโีอ๊ค 

     2.3 ฝาปิดปลายระแนงวินด์เซอร์ ขนาด 1.5”, 2”, 3” และ 4” มี 2 ส ีได้แก่ สขีาวและสโีอ๊ค 

     2.4 คลปิเส้นติดตัง้ระแนงวินด์เซอร์ ความยาว 2.4 เมตร  

     2.5 สกรูปลายสวา่นเบอร์ 8 ยาว 5/8 นิว้ 

 

3. การดาํเนินการ 

3.1 ขัน้ตอนการติดตัง้คลิปเส้น กรณีติดตัง้เหนือผนัง ความสูง* ตัง้แต่ 0-5 เมตร 

3.1.1 ก่อนการติดตัง้ วางแนวระดบัการติดตัง้คลปิเส้นบนโครงเหลก็หลกั เพ่ือให้ระยะการติดตัง้คลปิเส้น    

      คลาดเคลือ่นน้อยท่ีสดุ 

3.1.2 กรณีความสงู* ไมเ่กิน 5 เมตร สามารถใช้คลปิเส้นเป็นโครงซอยได้โดยไมต้่องมีโครงเหลก็ซอยรับ โดย  

      โครงเหลก็หลกัแนะนําให้ใช้เหลก็กลอ่ง 2”x2” หนา 1.8 มม. ขึน้ไป และความสงูตอ่โครงเหลก็หลกั  

      แนวนอน 1 ช่วง ไมเ่กิน 120 ซม. ติดตัง้คลปิเส้นทกุระยะมาตรฐานไมเ่กิน 60 ซม. 

 

 



 

3.2 ขัน้ตอนการติดตัง้คลิปเส้นกรณีติดตัง้เหนือผนัง ความสูง* ตัง้แต่ 5-20 เมตร 

3.2.1 ก่อนการติดตัง้ วางแนวระดบัการติดตัง้คลปิเส้นบนโครงเหลก็หลกั เพ่ือให้ระยะการติดตัง้คลปิเส้น 

      คลาดเคลือ่นน้อยท่ีสดุ 

3.2.2 กรณีความสงู* ไมเ่กิน 5 เมตร ต้องเสริมโครงเหลก็ซอย โดยแนะนําให้ใช้เหลก็กลอ่ง 1 ½” x 1 ½” หนา  

1.8 มม. ขึน้ไป และความสงูตอ่โครงเหลก็หลกัแนวนอน  1 ช่วง ไมเ่กิน 120 ซม. แล้วจึงติดตัง้คลปิเส้น           

บนโครงเหลก็ ทกุระยะมาตรฐานไมเ่กิน 60 ซม. 

หมายเหตุ* ความสูงที่มีระยะจากระดับพืน้ดินไปจนถงึระดับบนสุดของพืน้ที่ติดตัง้สินค้า 

 3.3 กรณีติดตัง้บนผนัง ความสูง* ตัง้แต่ 0-20 เมตร 

3.3.1 ก่อนการติดตัง้ วางแนวระดบัการติดตัง้คลปิผนงั เพ่ือให้ระยะการติดตัง้คลปิเส้น 

         คลาดเคลือ่นน้อยท่ีสดุ 

3.3.2 กรณีความสงู* ไมเ่กิน 20 เมตร สามารถใช้คลปิเส้นยดึติดกบัผนงัโดยตรง ติดตัง้คลปิเส้น 

         ทกุระยะมาตรฐานไมเ่กิน 60 ซม. 

3.4. การติดตัง้ 

3.4.1 การติดตัง้แผน่ระแนง เอสซีจี 

- วางแผน่ระแนงเอสซีจี ให้เขีย้วด้านบนของแผน่ระแนงเก่ียวเข้ากบับริเวณขอบด้านบน 

   ของคลปิเส้น 

- กดบริเวณด้านลา่งแผน่ระแนงท่ียงัไมไ่ด้ลอ็คเข้ากบัคลปิเส้นเพ่ือให้แผน่ไม้ระแนงลอ็คเข้ากบั 

      ทกุจดุท่ีมีคลปิเส้นรองรับ 

- ติดแผน่ระแนงให้ครบตามรูปแบบท่ีต้องการ 

3.4.2 การติดตัง้แผน่ปิดหลงัระแนง เอสซีจี 

ให้นําแผน่ปิดหลงัติดตัง้เข้ากบับริเวณด้านหลงัของแผ่นระแนงโดยการกดแผ่นปิดหลงัให้เข้าล็อค

ตลอดแนวแผน่ระแนง หากต้องการถอดแผ่นปิดหลงั ให้ใช้ไขควงปากแบนงดับริเวณด้านบนของ

แผน่ปิดหลงัอยา่งระมดัระวงั 

           3.4.3 การติดตัง้ฝาปิดปลายระแนงเอสซีจี 

- ทากาวร้อนบริเวณขาทกุขาของฝาปิด จากนัน้นําไปปิดกบัแผน่ระแนง 

- หากปลายแผน่ระแนงอยูชิ่ดขอบคลปิเส้น ให้ตดัขาของฝาปิดปลายด้านในออกด้วยคีม  

จากนัน้ทากาวร้อนบริเวณขาของฝาปิดและนํามาปิดเข้ากบัปลายแผน่ระแนง 

         



 

3.4.4 ข้อจํากดัระยะตา่งๆ 

   - ระบบระแนงไวนิลเอสซจีี สามารถปลอ่ยระยะปลายแผน่ได้ไมเ่กิน 15 ซม. 

   - การตอ่แผน่ระแนงไวนิลเอสซจีี ต้องเว้นระยะหา่ง ระหวา่งปลายแผน่ 3 มม. 

   - การตอ่แผน่ระแนงไวนิลเอสซจีี บริเวณมมุ 90 องศา(ภายนอก) สามารถตอ่ได้แบบธรรมดา  

(ใช้ฝาปิดเก็บงาน) และแบบเข้ามมุ 45 องศา โดยทัง้สองวิธี ต้องเว้นระยะหา่งระหวา่งปลายแผน่

ระแนงอยา่งน้อย 3 มม. 

  3.4.5 การตอ่แผน่ระแนงไวนิลเอสซีจี บริเวณมมุ 90 องศา(ภายใน)  

- ให้ตอ่แบบธรรมดา เพ่ือให้ง่ายตอ่การทํางาน และดสูวยงาม (ไมต้่องใช้ฝาปิดเก็บงาน) โดย

จะต้องเว้นระยะหา่งระหวา่งปลายแผน่ระแนง อยา่งน้อย 3 มม. 

 

   3.4.6 การบาํรุงรักษา 

   ในกรณีท่ีใช้ระบบระแนงไวนิลวินด์เซอร์ไประยะหนึง่แล้วพบวา่มคีราบสกปรกหรือรอยเปือ้น 

    - กรณีฝุ่นหรือคราบสกปรกทั่วไป :  

          ทําความสะอาดด้วยนํา้สบู ่หากเป็นคราบมนั สามารถใช้นํา้ยาล้างจานได้ 

    - กรณีคราบสกปรกฝังแน่น :  

          ทําความสะอาดด้วยนํา้ยาอะซิเตท (Acetate) หรือนํา้ยาเอ็มอีเค (Methyl Ethyl Ketone) 

       หมายเหตุ: ห้าม ใช้นํา้ยาที่มีส่วนผสมของทินเนอร์ในการทาํความสะอาด 

 

 

 

 


