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อุปกรณ์หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
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แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี

20

คุณสมบัติ สะท้อนรังสีความร้อนก่อนเข้าสู่ตัวบ้านได้สูงถึง
วิธีใช้งาน
ขนาด

95% ผลิตจากอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิ์
หนา 7 ไมครอน 2 ด้าน หนาแน่น 170 กรัม/ ตร.ม.
ติดตั้งได้ทั้งใต้แป และบนแป เอสซีจี
มี 2 ขนาดความยาว (กว้าง x ยาว(เมตร))
• 1.25 x 20 ม. พื้นที่สินค้า 25 ตร.ม./ม้วน
• 1.25 x 60 ม. พื้นที่สินค้า 75 ตร.ม./ม้วน

2

แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่น อัลตร้าคูล

17

คุณสมบัติ พัฒนาการอีกขั้นของแผ่นสะท้อนความร้อน

วิธีใช้งาน
ขนาด

3

ที่ผสมผสานคุณสมบัติของแผ่นสะท้อนรังสี
ความร้อนบวกฉนวนใยแก้ว Green-3  เข้าไว้ดว้ ยกัน
ท� ำ ให้ น อกจากสะท้ อ นรั ง สี ค วามร้ อ นได้ 95%
แล้วยังป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านได้เพิ่ม
ขึ้นอีกด้วย
ติดตั้งบนหลังแปและอยู่ระหว่างช่องจันทัน
ระยะ 0.95 – 1.05 เมตร ใช้ร่วมกับแผ่นปิดตะเข้
4 ตร.ม./ม้วน
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อลูมิเนียมเทป เอสซีจี

8 11

คุณสมบัติ เป็นเทปกาวที่ผลิตจากอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิ์

วิธีใช้งาน

ขนาด

4

จึงสามารถสะท้อนรังสีความร้อนได้สูงถึง 95%
เนื้อกาวมีคุณสมบัติพิเศษ และทนทานต่ออุณหภูมิ
ที่แตกต่างได้ดี สามารถยึดเกาะกับชิ้นงาน และ
วัสดุปิดผิว
ใช้ ติ ด บริ เ วณที่ แ ผ่ น สะท้ อ นความร้ อ น เอสซี จี
รุ่น อัลตร้าคูล  กับแผ่นปิดตะเข้ เอสซีจี ซ้อนทับกัน
เพื่ อ ให้ แ นบสนิ ท กั น และใช้ ป ิ ด บริ เ วณจุ ด ที่
แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่น อัลตร้าคูล เกิด
การฉีกขาด เพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนรั่วไหลผ่าน
บริเวณรอยฉีกขาดของแผ่นสะท้อนความร้อน
เอสซีจี รุ่น อัลตร้าคูล
2 นิ้ว ยาว 45 ม.

วิธีใช้งาน

ขนาด

5

อลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิ์ หนา 7 ไมครอน 2 ด้าน
หนาแน่น 170 กรัม/ตร.ม.
ใช้แผ่นปิดตะเข้ปูคลุมตามแนวตะเข้สันและ
ตะเข้รางก่อนติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี
รุ่น อัลตร้าคูล เพื่อให้การสะท้อนรังสีความร้อน
ทั้งผืนหลังคาเต็มประสิทธิภาพ
0.625 x 1.00 ม.

วิธีใช้งาน
ขนาด

6

• ช่วยลดแรงลม (Wind Uplift Pressure)
ลดความเสี่ ย งกระเบื้ อ งปลิ ว หลุ ด จากแรงลม
(ติดตั้งเต็มผืนหลังคา)
ติดตั้งใต้แป เอสซีจี (หันด้านสีฟ้าขึ้นด้านบนเสมอ)
(กว้าง x ยาว (เมตร))
1.25 x 10 ม. พื้นที่สินค้า 12.5 ตร.ม./ม้วน

9

แผ่นรองใต้หลังคา ท�ำให้น�้ำไม่ขัง

วิธีใช้งาน ใช้ร่วมกับแผ่นรองใต้หลังคา  (Roof Sarking)
ขนาด
25 x 200 x 0.04 ซม.

7

กาวเส้นติดผนัง เอสซีจี

คุณสมบัติ กาวเส้นติดผนังใช้ควบคู่กับแผ่นรองใต้หลังคา 

วิธีใช้งาน

เอสซี จี (Roof Sarking) ช่ ว ยเพิ่ ม ความมั่ น ใจ
ในการป้องกันการรั่วบริเวณที่แผ่นรองใต้หลังคา
ชนกับผนัง
ให้พับขอบแผ่นรองใต้หลังคาชนใต้ท้องปีก คสล.
และใช้กาวเส้นติดผนังยึดแผ่นรองใต้หลังคากับผนัง
ตลอดแนวความยาวของแผ่นรองใต้หลังคา 
(บริเวณด้านข้างแผ่นรองใต้หลังคา) และตลอดแนว
ปีก คสล. (บริเวณด้านบนแผ่นรองใต้หลังคา)
0.8 ซม. X 4.5 ม.

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง เอสซีจี ปลายสว่าน ขนาด 2.25 นิ้ว

คุณสมบัติ ขนาดยาว 2.25 นิ้ว ปลายสว่าน ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม Class 3

ผ่านการทดสอบด้วย Salt Spray 1,100 ชัว่ โมง ตามมาตรฐาน ASTM B117
แข็งแรง ให้ความหนาแน่นในการยึดเกาะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับ
ผืนหลังคาโดยไม่ต้องเจาะน�ำ
วิธีใช้งาน ใช้ยึดกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า  คลาสสิค
กับแปเหล็กฉากหนาไม่เกิน 3.2 มม.
ขนาดบรรจุ 250 ตัว/กล่อง

10

ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง เอสซีจี ปลายสว่าน ขนาด 4 นิ้ว

คุณสมบัติ ขนาดเบอร์ 10 ยาว 4 นิ้ว ปลายสว่าน ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม

แข็งแรง ให้ความหนาแน่นในการยึดเกาะ ช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับ
ผืนหลังคาโดยไม่ต้องเจาะน�ำ มาตรฐาน AS 3622.2 : 2002 Class 3
วิธีใช้งาน ใช้ยึดกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า  คลาสสิค กับแป
เหล็กฉาก Light Gauge ความหนาไม่เกิน 3.2 มม. ที่หน้าตัดเหล็กฉากมี
ความลึกของขาฉากไม่เกิน 50 มม.
ขนาดบรรจุ 250 ตัว/กล่อง
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แผ่นรองเชิงชาย เอสซีจี

คุณสมบัติ ใช้ติดตั้งตามแนวเชิงชายเพื่อรองรับ

ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี

ให้ความหนาแน่นในการยึดเกาะโดยไม่ต้องเจาะน�ำ
มาตรฐาน AS 3622.2 : 2002 Class 3
วิธีใช้งาน ใช้ยึดแป เอสซีจี กับจันทันเหล็กประเภท Light Gauge ที่มีความหนา
ไม่เกิน 3.2 มม. ด้วยสว่านไฟฟ้า
ขนาดบรรจุ 500 ตัว/กล่อง

แผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี

คุณสมบัติ • สะท้อนรังสีความร้อนก่อนเข้าสูต่ วั บ้านได้สงู ถึง 95%

4

8

5 6

คุณสมบัติ ขนาดเบอร์ 10 ยาว 13 มม. ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม แข็งแรง

แผ่นปิดตะเข้ เอสซีจี

คุณสมบัติ สะท้อนรังสีความร้อนได้สูงถึง 95% ผลิตจาก

ขนาด

16

แป เอสซีจี

คุณสมบัติ เป็นแปกัลวาไนซ์ ออกแบบเพือ่ ใช้งานบนหลังคาเอสซีจี ปลอดสนิม เพราะ
ผลิตจากโรงงานแบบ Hot Dip Galvanized ตามมาตรฐาน มอก.50-2548
JIS G 3302 เหมือนกรรมวิธีชุบสังกะสีกันสนิมของตัวถังรถยนต์
วิธีใช้งาน ติดตั้งบนจันทัน โดยใช้ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี ยึดที่ปีกทั้ง 2 ด้าน ลงบน
จันทันโดยไม่ต้องเจาะน�ำ
ขนาดบรรจุ มี 2 ขนาดความหนา
• หนา 0.55 มม. ยาว 4 ม., 6 ม./ท่อน ระยะห่างจันทันไม่เกิน 1.00 ม.
• หนา 0.70 มม. ยาว 4 ม., 6 ม./ท่อน ระยะห่างจันทันไม่เกิน 1.20 ม.
  

   (ระยะห่างจันทันที่ระบุนี้ส�ำหรับหลังคาที่ไม่ได้ออกแบบรับแรงลม)
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ขอยึดเชิงชาย เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

คุณสมบัติ ใช้ส�ำหรับยึดหลังคาแถวสุดท้ายแนวเชิงชายเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรง

ให้กับผืนหลังคา แข็งแรง ทนทานไม่เป็นสนิม มี 2 วัสดุ
• ขอยึดเชิงชายกัลวาไนซ์ เอสซีจี
• ขอยึดเชิงชายสแตนเลส เอสซีจี
วิธีใช้งาน ใช้ ยึ ด ปลายกระเบื้ อ งแถวสุ ด ท้ า ยแนวเชิ ง ชายเท่ า นั้ น โดยยึ ด เกี่ ย ว
กั บ ลิ้ น รางกระเบื้ อ งด้ า นข้ า ง และยึ ด กั บ แปรองหางกระเบื้ อ งด้ ว ย
ตะปูเกลียวยึดแปทุกแผ่นเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงให้กับผืนหลังคา
ขนาดบรรจุ 50 ตัว/กล่อง

18

อุปกรณ์หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
22
23

18

รางน�้ำตะเข้สแตนเลส เอสซีจี

คุณสมบัติ ผลิ ต จากสแตนเลส AISI 304 ไม่ เ ป็ น สนิ ม ตลอดอายุ
วิธีใช้งาน
ขนาด

การใช้งาน รองรับและระบายน�้ำได้อย่างมั่นใจ
มีขอบพับช่วยป้องกันน�้ำกระเซ็นหมดปัญหาน�้ำล้นราง
ใช้ป้องกันน�้ำเข้าใต้หลังคาบริเวณตะเข้ราง ใช้กับตะเข้ราง
ความยาวไม่เกิน 6 ม. ส�ำหรับรุ่นปีกราง 12.5 ซม.
ปีกรางกว้าง 12.5 ซม. ร่องรางกว้าง 12 ซม. ลึก 3 ซม.
ยาว 2 ม.

ค�ำแนะน�ำ และข้อควรระวัง รางน�้ำตะเข้ร่องราง 12 ซม. เหมาะสมส�ำหรับตะเข้รางที่มีความยาวไม่เกิน 6 ม. และมีพื้นที่รับน�้ำ

เหนือรางน�้ำตะเข้ไม่เกิน 36 ตร.ม. และการติดตั้งใช้ระยะซ้อนทับระหว่างรางน�้ำตะเข้ 20 ซม. โดยไม่ต้องบัดกรีกันรั่ว

a

วิธีใช้งาน

24

13

ขนาด

20

อุปกรณ์ปรับระดับแป เอสซีจี

ขอยึดกระเบื้อง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

คุณสมบัติ ใช้ส�ำหรับยึดกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า  คลาสสิค

21

ทุกแถว ทุกแผ่น เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผืนหลังคา ป้องกันกระเบื้อง
หลังคาหลุดปลิว แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย ไม่เป็นสนิม เพราะผลิตจาก
สแตนเลส
วิธีใช้งาน ใช้ยดึ บริเวณลิน้ รางกระเบือ้ งด้านข้างของกระเบือ้ งแผ่นบนกับหัวกระเบือ้ ง
แผ่นล่างทุกแถว ทุกแผ่น ป้องกันกระเบื้องหลังคาหลุดปลิว
ขนาดบรรจุ 250 ตัว/กล่อง

คุณสมบัติ ป้องกันรั่วได้อย่างมั่นใจตลอดอายุหลังคา  ติดตั้งด้วยการใช้อุปกรณ์
ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี ติดตั้งง่าย สะดวก และรวดเร็ว

วิธีใช้งาน ใช้ติดตั้งตามแนวสันหลังคา  พร้อมอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี
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1
3

4

2
5

ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี รุ่น พรีเมี่ยม (ดรายเทคซิสเต็ม เอสซีจี รุ่น พรีเมี่ยม) (ใช้บริเวณตะเข้สัน)

คุณสมบัติ ป้องกันรั่วได้อย่างมั่นใจตลอดอายุหลังคา  ติดตั้งด้วยการใช้อุปกรณ์
ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี ติดตั้งง่าย สะดวก และรวดเร็ว

17

แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี

คุณสมบัติ ผลิ ต จากแผ่ น พลาสติ ก สั ง เคราะห์ PIB ที่ เ สริ ม ตะแกรงเหล็ ก

วิธีใช้งาน
ขนาด

บริ เ วณกลางแผ่ น ดั ด ขึ้ น รู ป ตามลอนกระเบื้ อ งหรื อ รอยต่ อ ได้
แนบแน่น ทนทานต่อแสงแดด มั่นใจไม่รั่วซึม
และสามารถทาสีทับให้กลมกลืนกับสีของกระเบื้องหลังคา
ใช้ปิดรอยต่อหลังคาได้ทุกจุดที่เสี่ยงต่อการรั่วซึม
กว้าง x ยาว x หนา = 28 x 40 x 0.2 ซม.
และ 28 ซม. x 10 ม. x 0.2 ซม.

1
3

4

5

สัตว์ขนาดเล็กไม่ให้เข้าใต้หลังคา มีช่องระบายอากาศ
ช่วยลดความอับชื้น ผลิตจากแผ่นพีวีซีพลาสติกหนา 4 มม.
แข็งแรง ทนทาน ไม่บิดงอหรือกรอบ ประหยัด ติดตั้งง่าย
แนบสนิทด้วยขอบโค้งตามรูปลอนหลังคาเซรามิค
เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
วิธีใช้งาน ใช้ยึดด้านในของบัวเชิงชายใต้ท้องกระเบื้องด้วยตะปูเกลียว
รมด�ำขนาด 18 มม. ตลอดแนวตามรูปลอนหลังคาเซรามิค
เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค โดยไม่ต้องซ้อนทับ
ขนาดบรรจุ 10 แผ่น/กล่อง ใช้ปิดเชิงชายได้ยาวประมาณ 6 ม.

22

สีทากระเบื้อง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

คุณสมบัติ เป็นสีน�้ำมันคุณภาพสูง ทนต่อแสงแดด สามารถยึดเกาะ

พื้นผิวได้ดี มีความทึบแสงสูง ช่วยปกป้องพื้นผิว
มีให้เลือกครบทุกสีของกระเบือ้ งหลังคาเซรามิค เอสซีจี
รุน่ เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
วิธีใช้งาน ใช้แต่งสีขอบกระเบื้องบริเวณตะเข้รางน�้ำ
รอยต่อครอบสันที่บรรจบกันบนแผ่นปิดรอยต่อ
และบริเวณตะปูเกลียวยึดครอบให้เป็นสีเดียวกับสีของ
กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
ขนาดบรรจุ 1 กก./กระป๋อง
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วิธีใช้งาน ใช้ติดตั้งตามแนวตะเข้สันแบบขั้นบันได (Step) พร้อมอุปกรณ์ยดึ ครอบ
ระบบแห้ง เอสซีจี ก่อนติดตัง้ ครอบสันโค้ง เอสซีจี บริเวณตะเข้สนั   
อุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง 1 ชุด ประกอบด้วย
1. แผ่นรองใต้ครอบ กว้าง 0.18 ม. ยาว 0.55 ม. (16 ม้วน/ชุด)
2. เหล็กรับครอบ ยาว 3 ม. (1 ท่อน)
3. ขายึดเหล็กรับครอบ 4 อัน/ชุด
4. ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี 32 ตัว
5. ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง เอสซีจี ปลายสว่าน 2.5 นิ้ว 20 ตัว/ชุด

แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี ส�ำหรับ เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

คุณสมบัติ ใช้ปิดด้านในไม้บัวเชิงชายใต้ท้องกระเบื้อง สามารถป้องกัน

ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี รุ่น พรีเมี่ยม (ดรายเทคซิสเต็ม เอสซีจี รุ่น  พรีเมี่ยม)   (ใช้บริเวณสันหลังคา)

ก่อนติดตั้งครอบสันโค้ง เอสซีจี บริเวณสันหลังคา 
จ�ำนวนการใช้งาน 1 ชุด / ความยาวสันหลังคา 3 ม./กล่อง
อุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง 1 ชุด ประกอบด้วย
1. แผ่นรองใต้ครอบ กว้าง 0.18 ม. ยาว 3.00 ม. (2 ม้วน/ชุด)
2. เหล็กรับครอบ ยาว 3 ม. (1 ท่อน)
3. ขายึดเหล็กรับครอบ 4 อัน/ชุด
4. ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี 32 ตัว
5. ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง เอสซีจี ปลายสว่าน 2.5 นิ้ว 20 ตัว/ชุด

ชุดอุปกรณ์ยึดครอบชนผนัง เอสซีจี

ระหว่างรอยต่อกระเบื้องกับผนัง ได้งานเรียบร้อยด้วย
ครอบหัวผนังและครอบข้างผนังที่ออกแบบให้กลมกลืน
กับกระเบือ้ งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุน่ เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
วิธีใช้งาน ครอบหัวผนัง ใช้คลุมรอยต่อบริเวณด้านหัวกระเบื้อง
หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
ชนกับผนัง
ครอบข้างผนัง ใช้คลุมรอยต่อบริเวณด้านข้างกระเบื้อง
หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
ชนกับผนัง
ขนาดบรรจุ 1 ชุด ใช้งานได้ความยาว 4.8 ม.

ช่วยในการปรับระดับให้แปรับปลายกระเบื้องแถวแรกตลอดแนวเชิงชาย
วิธีใช้งาน ใช้ยึดหลังจันทันทุกตัวด้วยตะปูเกลียวยึดแปอย่างน้อยจุดละ 2 ตัว
เพื่อใช้ปรับระดับแปรับปลายกระเบื้อง ติดตั้งแล้วให้แปเสมอ
ใต้ท้องกระเบื้องพอดี ตลอดแนวเชิงชาย
ขนาดบรรจุ 10 ตัว/กล่อง

15

ทั้งสองบรรจบกันแทนการบัดกรีรอยต่อซึ่งเสี่ยงต่อการ
ขึ้นสนิมและผุกร่อนของรอยต่อ อันเป็นสาเหตุของ
การรั่วซึมในภายหลัง
ใช้ส�ำหรับเชื่อมต่อหัวรางน�้ำตะเข้ ได้มาตรฐาน
ติดตั้งง่าย ทนทาน ไม่ต้องบัดกรี
14 x 60 ซม.

คุณสมบัติ กันรั่วสมบูรณ์แบบและได้มาตรฐานกว่าการหล่อปีก คสล.

คุณสมบัติ ผลิตจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์ป้องกันสนิม แข็งแรงทนทาน

14

แผ่นปิดหัวรางน�้ำตะเข้ เอสซีจี

คุณสมบัติ วัสดุปิดรอยต่อรางน�้ำตะเข้ ณ บริเวณที่หัวรางน�้ำตะเข้

1 2
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2

ชุดกระเบื้องปล่องระบายอากาศ เอสซีจี
คุณสมบัติ ช่วยระบายความร้อนออกจากใต้โถงหลังคา  
โดยการออกแบบตามหลักวิศวกรรม เป็นการท�ำงาน
โดยอาศัยลมธรรมชาติ และไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า 
มั่นใจ ปลอดภัย ไม่รั่วซึม
วิธีใช้งาน ติดตั้งบนหลังคา 1 ชุด ต่อพื้นที่หลังคา 50 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ 3.2 กก./ชิ้น
(เฉพาะปล่องระบายอากาศ ไม่รวมแผ่นกระเบื้อง)

24

แหนบยึดกระเบื้องเศษ เอสซีจี

คุณสมบัติ ช่วยยึดกระเบื้องบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่น
วิธีใช้งาน ใช้ยึดกระเบื้องบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นกระเบื้อง
แผ่นเต็มกับกระเบื้องเศษตลอดแนวรางน�้ำและ
แนวตะเข้สันเพื่อป้องกันกระเบื้องเศษหลุดร่วง
ขนาดบรรจุ 50 ตัว/กล่อง

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

5

ครอบหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
8
7
1

1

2
3

5
6
4

1

2

ครอบสันโค้ง

• ใช้ประกอบสันหลังคาและบริเวณ  
  ตะเข้สัน
• จ�ำนวนการใช้งาน
3.3 แผ่น/ความยาว 1 ม.

4

5

ครอบข้างปิดชาย

ครอบโค้งหางมน

8

• ใช้ปิดจุดที่สันหลังคามาบรรจบ  
กับตะเข้สัน ส�ำหรับสันหลังคา
ทรงปั้นหยา
• จ�ำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/1 จุด

ครอบข้าง

6

ครอบโค้งสองทาง

9

ชุดครอบโค้งปล่อง เอสซีจี
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

• ใช้บริเวณกึง่ กลางของสันหลังคา
  ส�ำหรับหลังคาทรงจั่ว
• จ�ำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/1 จุด

• ใช้ตอ่ จากครอบสันโค้งตัวสุดท้าย
  บริเวณตะเข้สัน
• จ�ำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/1 จุด

ครอบโค้งสามทาง

3

• ใช้ปิดบริเวณปั้นลม
ส�ำหรับหลังคาทรงจั่ว
• จ�ำนวนการใช้งาน
   3 แผ่น/ความยาว 1 ม.

• ใช้ปิดปลายสันหลังคาที่ด้านปั้นลม
ส�ำหรับหลังคาทรงจั่ว
• จ�ำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/1 จุด

• ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้าย
บริเวณปั้นลมส�ำหรับหลังคา
ทรงจั่ว
• จ�ำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/1 จุด

7

ครอบโค้งปิดจั่ว

ครอบโค้งสี่ทาง

• ใช้ส�ำหรับติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
บนหลังคา เช่น สายล่อฟ้า,
ท่อระบายอากาศ เป็นต้น
• จ�ำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/1 จุด

• ใช้ปิดทับตะเข้สันทั้ง 4 ด้าน
ที่มาบรรจบกันของหลังคาทรง
ปั้นหยา ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
• จ�ำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/1 จุด

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง
1. ตลับเมตร

8. คีมปากนกแก้ว

6

2. ค้อน

3. คัตเตอร์

9. มอเตอร์ไฟเบอร์ 9"

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

4. บักเต๊า

10. มอเตอร์ไฟเบอร์ 14"

5. ดินสอ

6. สายเอ็น

11. สว่านไฟฟ้า

7. เหล็กฉาก

12. เครื่องเป่าลม

ข้อแนะน�ำในการเตรียมโครงหลังคา
ก่อนการมุงกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

• ตรวจสอบให้มั่นใจว่าระดับหลังจันทันได้ระดับเท่ากัน (±0.5 มม.)
1. แนวจันทันไม่แอ่นและไม่ตกท้องช้าง
2. ระดับหลังจันทันแต่ละตัวมีระดับ
   เท่ากัน ถ้าโครงสร้างหลังคาได้
   ระนาบแล้วจะท�ำให้ติดตั้ง
   กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี
   รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
   ได้สวยงามและป้องกันการรั่วซึม
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ตรวจสอบความได้ฉากของหลังคาที่ต�ำแหน่งสันหลังคาบรรจบกับ  
   ปั้นลม เชิงชายบรรจบกับปั้นลมหรือเชิงชายบรรจบกับเชิงชาย
1
2
1. จุดที่สันหลังคาบรรจบกับปั้นลม
2. จุดที่เชิงชายบรรจบกับปั้นลม
2
3. จุดที่เชิงชายบรรจบกับเชิงชาย
4. แนวตะเข้ต้องแบ่งครึ่งมุม 3
   ของเชิงชาย ถ้าตรวจสอบครบ
   ทั้ง 4 จุด แล้วจะสามารถติดตั้ง
   กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี
4
   รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค ได้อย่างสวยงาม

17๐- 60๐

• การออกแบบหลังคาให้มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า  17 องศา 
   หรือระยะแนวราบ 1 เมตร ต้องยกจันทันไม่น้อยกว่า 31 ซม.
• หมายเหตุ : กรณีหลังคา 17 องศา  ความยาวจันทันต้องไม่เกิน
5.50 ม. และต้องเป็นหลังคารอบบนเท่านั้น
กรณี ห ลั ง คา 17 – 25 องศา  และรั บ น�้ ำ จากหลั ง คารอบบน
ต้องติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา (Roof Sarking) ป้องกันการรั่วซึม
จากน�้ำของหลังคารอบบนตกกระทบหลังคารอบล่าง

• การติดตัง้ ไม้เชิงชายและไม้บวั เชิงชาย
การติดตัง้ แบบแนวดิง่

สูงจากหลังแป
2.5 ซม.

ครอบข้าง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
ต้องเป็นลอนยกเสมอ
หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

ไม้เชิงชาย

เสริมแปรับปลายกระเบื้อง
ติดตั้งโดยให้กระเบื้องสูง
จากไม้เชิงชายไม่เกิน 5 มม.

สูงจากหลังแป
2.5 ซม.

วัสดุปรับระดับแป เอสซีจี

ไม้บัวเชิงชาย
ไม้เชิงชาย

เสริมแปรับปลายกระเบื้อง
ติดตั้งโดยให้กระเบื้องสูง
จากไม้เชิงชายไม่เกิน 5 มม.
วัสดุปรับระดับแป เอสซีจี

เพือ่ การรองรับปลายกระเบือ้ งและติดตัง้ กระเบือ้ งไม่ให้เชิดหรือตก ควรเสริม
วัสดุปรับระดับแปและให้ติดตั้งไม้บัวเชิงชายสูงจากหลังแปแถวที่สองจาก
เชิงชาย 2.5 ซม.
• หมายเหตุ : ไม้เชิงชายส�ำเร็จรูปใช้สำ� หรับตกแต่งชายคาให้สวยงามเท่านัน้
ไม่ได้ท�ำหน้าที่รับน�้ำหนักกระเบื้องที่เชิงชาย

จันทันเหล็ก
ไม้บัวปั้นลม

• ต้องติดตั้งไม้บัวปัน้ ลมให้เสมอหลังแป ถ้าติดตัง้ สูงกว่าแป  
  ไม้บวั ปัน้ ลมจะหนุนครอบข้างให้ลอยไม่แนบหลังกระเบือ้ ง

ไม้ปน้ั ลม

ัน

จันท

ัน

จันท

ไม้บัวเชิงชาย
แป เอสซีจี

ปีกคสล.คลุมหลังกระเบื้องไม่น้อยกว่า 20 ซม.
200

ปีกคสล.คลุมหลังกระเบื้องไม่น้อยกว่า 20 ซม.

80

200
ระดับ

หลังคาเซรามิค เอสซีจี
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

หลัง

80

แป

หลังคาเซรามิค เอสซีจี
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
จันทัน

จันท

ัน

ผนังก่ออิฐ

แป เอสซีจี

แป เอสซีจี

320

320

• การติดตัง้ ไม้ปน้ั ลมและไม้บวั ปัน้ ลม
30

การติดตัง้ แบบแนวฉาก

แป เอสซีจี

ผนังก่ออิฐ

แป เอสซีจี

• การท�ำปีกคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปีก คสล.)
ต้องกว้างคลุมหลังกระเบื้องอย่างน้อย
20 ซม. และใต้ท้องปีก คสล. สูงกว่า
หลังแป 8 ซม. เสมอ เมื่อจับเสี้ยม
เสร็จเรียบร้อย
คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
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การจัดระยะแป เอสซีจี ส�ำหรับกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

2

1

6-8 ซม.

32 ซม.

ระยะแปแถวแรกที่เชิงชาย ให้วัดจาก ขอบนอกไม้บัวเชิงชายถึงหลังแป เอสซีจี ติดตั้งแปคู่บนสุดที่สันหลังคา ทั้ง  2 ด้านให้ขนานกันและตรงตลอดแนวสันหลังคา 
โดยมีระยะห่าง 6-8 ซม. หากระยะแปคู่สันหลังคาเกิน 8 ซม. อาจท�ำให้เกิดการ
32 ซม. เท่ากันตลอดแนวเชิงชาย
รั่วซึมบริเวณสันหลังคา
• เสริมแปรับปลายกระเบื้องเพื่อรับปลายกระเบื้องและติดตั้งขอยึดเชิงชาย

3. การจัดระยะแปที่ผืนหลังคา
ให้วัดระยะช่วงกลางที่เหลือได้ ความยาว = L ม. แล้ว
แบ่งระยะให้เท่ากันทุกแถว อยู่ระหว่าง 32 - 34 ซม.
ถ้าแบ่งระยะแปผิดจากช่วงที่ก�ำหนดนี้จะมุงกระเบื้อง
ไม่ได้และจะเกิดปัญหาหลังคารั่วซึมขึ้นได้ จึงขอให้แบ่ง
ระยะแปด้วยความระมัดระวัง

ตัวอย่างวิธีการแบ่งระยะแป

1. แปช่วงกลางที่เหลือความยาวเท่ากับ “L” ได้ความ
ยาวที่ 4.00 เมตร
2. หาค่าความยาว “L” ในตารางแบ่งแปที่ใกล้เคียง
4 เมตร ที่สุดได้ความยาวเท่ากับ L = 4 เมตร
3. ระยะที่เหลือระหว่างแปตัวบนถึงแปตัวล่าง ให้จัด
ระยะแปทุกตัวให้อยู่ในช่วง 33.3 ซม.
จ�ำนวน 12 แถว (ดูตารางแบ่งแปหน้า 9)
และให้ระยะแปทุกแถวตรงกันตลอดแนว

4. การต่อแป เอสซีจี ส�ำหรับกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

20 ซม.

20 ซม.
40 ซม.

กรณีต่อบนหลังจันทัน ให้ต่อแปแบบต่อชนบนหลังจันทันยึดด้วยตะปูเกลียวยึดแป กรณีต่อระหว่างจันทัน ให้ต่อแปแบบต่อดามใต้ท้องแป โดยตัดแปยาว 40 ซม.
ดามใต้ท้องแปที่ชนกัน (ข้างละ 20 ซม.) ยึดด้วยตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี จ�ำนวน
เอสซีจี จ�ำนวน 4 ตัว (ด้านละ 2 ตัว)
หมายเหตุ : การต่อแปแบบต่อชนบนหลังจันทัน ขนาดความกว้างของหลังจันทัน 8 ตัว (ด้านละ 4 ตัว)
ต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม.
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คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

       32
32.1
32.2
32.3
32.4
32.5
32.6
32.7
32.8
32.9
   33
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.7
33.8
33.9
   34

0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34

0.64 0.96
0.64 0.96
0.64 0.97
0.65 0.97
0.65 0.97
0.65 0.98
0.65 0.98
0.65 0.98
0.66 0.98
0.66 0.99
0.66 0.99
0.66 0.99
0.66 1.00
0.67 1.00
0.67 1.00
0.67 1.01
0.67 1.01
0.67 1.01
0.68 1.01
0.68 1.02
0.68 1.02

1.28
1.28
1.29
1.29
1.30
1.30
1.30
1.31
1.31
1.32
1.32
1.32
1.33
1.33
1.34
1.34
1.34
1.35
1.35
1.36
1.36

1.60
1.61
1.61
1.62
1.62
1.63
1.63
1.64
1.64
1.65
1.65
1.66
1.66
1.67
1.67
1.68
1.68
1.69
1.69
1.70
1.70

1.92
1.93
1.93
1.94
1.94
1.95
1.96
1.96
1.97
1.97
1.98
1.99
1.99
2.00
2.00
2.01
2.02
2.02
2.03
2.03
2.04

2.24
2.25
2.25
2.26
2.27
2.28
2.28
2.29
2.30
2.30
2.31
2.32
2.32
2.33
2.34
2.35
2.35
2.36
2.37
2.37
2.38

2.56
2.57
2.58
2.58
2.59
2.60
2.61
2.62
2.62
2.63
2.64
2.65
2.66
2.66
2.67
2.68
2.69
2.70
2.70
2.71
2.72

2.88
2.89
2.90
2.91
2.92
2.93
2.93
2.94
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99
3.00
3.01
3.02
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06

3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40

3.84
3.85
3.86
3.88
3.89
3.90
3.91
3.92
3.94
3.95
3.96
3.97
3.98
4.00
4.01
4.02
4.03
4.04
4.06
4.07
4.08

4.16
4.17
4.19
4.20
4.21
4.23
4.24
4.25
4.26
4.28
4.29
4.30
4.32
4.33
4.34
4.36
4.37
4.38
4.39
4.41
4.42

4.48 4.80
4.49 4.82
4.51 4.83
4.52 4.85
4.54 4.86
4.55 4.88
4.56 4.89
4.58 4.91
4.59 4.92
4.61 4.94
4.62 4.95
4.63 4.97
4.65 4.98
4.66 4.99
4.68 5.01
4.69 5.03
4.70 5.04
4.72 5.06
4.73 5.07
4.75 5.09
4.76 5.10

5.12    -    5.14 5.46    5.15 5.47 5.80
5.17 5.49 5.81
5.18 5.51 5.83
5.20 5.53   5.85
5.22 5.54   5.87
5.23 5.56   5.89
5.25 5.58   5.90
5.26 5.59   5.92
5.28 5.61   5.94
5.30 5.63   5.96
5.31 5.64   5.98
5.33 5.66   5.99
5.34 5.68   6.01
5.36 5.70   6.03
5.38 5.71   6.05
5.39 5.73   6.07
5.41 5.75   6.08
5.42 5.76   6.10
5.44 5.78   6.12

ความยาว “L” (เมตร)

3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.58
3.59
3.60
3.61
3.62
3.63
3.64
3.65
3.66
3.67
3.69
3.70
3.71
3.72
3.73
3.74

  -     -   -   
  -   6.14   -   
6.16 6.48
6.18 6.50
6.19 6.52
6.21 6.54
6.23 6.56
6.25 6.58
6.27 6.60
6.29 6.62
6.31 6.64
6.33 6.66
6.35 6.68
6.37 6.70
6.38 6.72
6.40 6.74
6.42 6.76
6.44 6.78
6.46 6.80

               6.83
6.85
6.87
6.89
6.91
6.93
6.95
6.97
6.99
7.01
7.04
7.06
7.08
7.10
7.12
7.14

   -       -       -       -       -    7.15    7.17 7.50
7.19 7.52
7.22 7.54
7.24 7.57
7.26 7.59
7.28 7.61
7.30 7.64
7.33 7.66
7.35 7.68
7.37 7.71
7.39 7.73
7.41 7.75
7.44 7.77
7.46 7.80
7.48 7.82

   -       -       -       -    -   
   -       -       -    7.85 8.18
7.87 8.20
7.90 8.23
7.92 8.25
7.94 8.28
7.97 8.30
7.99 8.33
8.02 8.35
8.04 8.38
8.06 8.40
8.09 8.43
8.11 8.45
8.14 8.48
8.16 8.50

                        8.53
8.55
8.58
8.61
8.63
8.66
8.68
8.71
8.74
8.76
8.79
8.81
8.84

                        8.86
8.88
8.91
8.94
8.96
8.99
9.02
9.05
9.07
9.10
9.13
9.15
9.18

  -     -     -     -     -     -     -     -     -   9.21 9.54
9.24 9.57
9.27 9.60
9.30 9.63
9.32 9.66
9.35 9.69
9.38 9.72
9.41 9.74
9.44 9.77
9.46 9.80
9.49 9.83
9.52 9.86

   -  
   -  
   -  
   -  
   -  
   -  
   -  
   -  
   -  
9.87
9.90
9.93
9.96
9.99
10.02
10.05
10.08
10.11
10.14
10.17
10.20           

ระยะแป
จ�ำนวนแถวแป
    (ซม.)
    
   1   2   3   4    5    6    7    8    9   10   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   21 22   23   24   25     26   27 28 29       30

ตารางแบ่งระยะแป ส�ำหรับกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

9

การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนและแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี
ส�ำหรับกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี มี 2 วิธีดังนี้
1. การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี บนหลังจันทันใต้แป เอสซีจี

       

จากขวา

ไปซ้าย

แป เอ

สซีจี

.

20 ซม

แปเสร

ิมรับปล

ายกระ

เบื้อง

ม.

15 ซ
ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี ตามแนวขนานกับเชิงชายตลอดแนวให้ติดตั้ง
จากขวาไปซ้าย ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี ระหว่างจันทันให้หย่อนหรือ
ตกท้องช้างประมาณ 1 นิ้ว ให้ติดตั้งแป เอสซีจี ทับบนแผ่นสะท้อนความร้อน
เอสซีจี และยึดแป เอสซีจี กับจันทันด้วยตะปูเกลียวยึดแป (ขณะติดตั้งระวังอย่าให้
แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี เกิดการฉีกขาดหรือเสียหาย)

ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนแถวถัดไปด้านบนและ บริเวณตะเข้สันให้ซ้อนทับ
15 ซม. ยาวตลอดแนวติดตั้งจนเต็มผืนหลังคา  บริเวณสันหลังคาให้คลุมด้านละ
20 ซม. บริเวณตะเข้รางน�้ำให้ใช้แผ่นปิดตะเข้คลุมตลอดแนว หากแผ่นสะท้อน
ความร้อนเกิดฉีกขาดหรือเสียหาย ควรซ่อมแซมให้มปี ระสิทธิภาพพร้อมใช้งาน

2. การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี บนแป เอสซีจี หรือแปเหล็ก
20 ซม.
แปเสร

ิมรับปล

แป เอ

สซีจี

15 ซม

.

ายกระ

เบื้อง

ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี บนหลังแปให้ติดตั้งจากเชิงชายขึ้นไปจนถึง
สันหลังคา  ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี ระหว่างช่องแปให้หย่อนเป็น
รูปตัว U อย่าติดตั้งให้ตึงเวลามุงกระเบื้องจะท�ำให้แผ่นสะท้อนความร้อนเกิดการ
ฉีกขาดจากขอเกาะกระเบื้อง

ติดตัง้ แผ่นสะท้อนความร้อนแถวถัดไปและบริเวณตะเข้สนั ให้ซอ้ นทับด้านข้าง 15 ซม.
ตลอดแนวติดตั้งจนเต็มผืนหลังคา  บริเวณสันหลังคาให้คลุมด้านละ 20 ซม.
ส่วนบริเวณตะเข้รางน�้ำให้ใช้แผ่นปิดตะเข้คลุมตลอดแนว หากแผ่นสะท้อนความร้อน
เกิดการฉีกขาดหรือเสียหาย ควรซ่อมแซมให้มปี ระสิทธิภาพพร้อมใช้งาน

การติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี
การติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี บนหลังจันทันใต้แป เอสซีจี
แผ่นรองใต้หลังคา

จากขวาไป

ซ้าย

แผ่นรองเชิงชาย
ติดตั้งแปรับปลายกระเบื้อง และติดแผ่นรองเชิงชายโดยวางบนไม้บัวเชิงชายยึดติด
กับจันทันด้วยตะปูเกลียวยึดแป ติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี ตามแนวขนานกับ
เชิงชายตลอดแนวจากขวาไปซ้าย ติดตั้งแป เอสซีจี บนแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี
ยึดด้วยตะปูเกลียวยึดแป (ขณะติดตั้งระวังอย่าให้แผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี ฉีกขาด
หรือเสียหาย)
หมายเหตุ : กรณีที่ใช้แผ่นรองเชิงชาย และแผ่นรองใต้หลังคาจะไม่สามารถติดแผ่นปิดเชิงชายได้

10

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

ม.

20 ซ

*หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์จริง
มีเฉดสีฟ้า สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม  ณ จุดจ�ำหน่าย
สินค้า

ม.

15 ซ

ติดตัง้ แผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี แถวถัดไปด้านบนให้ซอ้ นทับ 15 ซม. ยาวตลอดแนว
ติดตั้งจนเต็มผืนหลังคา ในบริเวณสันหลังคาให้คลุมด้านละ 20 ซม. บริเวณตะเข้สัน
และตะเข้รางน�้ำให้ตัดแผ่นรองใต้หลังคากว้าง 50 ซม. คลุมตะเข้สันและตะเข้ราง
ยาวตลอดแนว หากแผ่นรองใต้หลังคาเกิดการฉีกขาดหรือเสียหาย ควรรื้อออก
และเปลี่ยนใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันน�้ำและป้องกันลม

การติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี (ต่อ)
การติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี บนหลังจันทันใต้แป เอสซีจี
หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

แนวรอยต่อแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี
ซ้อนทับ 15 ซม. (ดูขยายA)

แผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี
)ROOF SARKING(

ฟ
ถ้าต้องการติดแผ่นปิดเชิงชาย ให้ตดิ แผ่น
รองเชิงชายอยู่ระหว่างไม้บัวเชิงชายกับ
ไม้เชิงชาย (Detail Shop ประกอบดังภาพ)

ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี (ยึดทุกช่วงจันทัน)

25

วัสดุปรับระดับแป
แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี

ัน

จันท
ไม้เชิงชาย เอสซีจี
รุ่น 6 นิ้ว
วัสดุหนุนเชิงชาย
ขนาดความหนา 3 มม.
ไม้เชิงชาย เอสซีจี
รุ่น 8 นิ้ว

ช่องส�ำหรับระบายน�้ำ
(ห้ามปิดช่องว่าง)

150
แป เอสซีจี

ขยาย A

แผ่นรองเชิงชาย เอสซีจี
)ANTI-PONDING BOARD(

ข้อแนะน�ำและควรระวัง ในการมุงกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
1. ข้อแนะน�ำในการกองกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค ที่หน้างาน

แบบที่ 1

ปรั บ พื้ น ที่ ที่ จ ะกองกระเบื้ อ งให้ ส ะอาดและเรี ย บ ใช้ ไ ม้ ข นาด แบบที่ 2 ปรั บ พื้ น ที่ ที่ จ ะกองกระเบื้ อ งให้ ส ะอาดและเรี ย บ ใช้ ไ ม้ ข นาด
1½ นิ้ว x 3 นิ้ว รองแถวล่างสุด แถวแรกและแถวสุดท้ายให้วางกระเบื้องตาม 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว รองแถวล่างสุด ให้กองกระเบื้องตามแนวนอนกองละไม่เกิน
แนวนอนเพื่อป้องกันกระเบื้องล้ม (กองละ 12 แผ่น) ส่วนตรงกลางให้วางกระเบื้อง 35 แผ่น ให้ได้แนวดิง่ ห้ามเอียงไปด้านใดด้านหนึง่ และกระเบือ้ งแผ่นบนสุดให้หงาย
ตามขวาง ระหว่างนั้นใช้ไม้ระแนงคั่น ไม่ควรกองเกิน 3 ชั้น อย่ากองใกล้พื้นที่ผสม กระเบื้องขึ้นเพื่อป้องกันฝุ่นจับผิวกระเบื้อง อย่ากองใกล้พื้นที่ผสมปูนทราย
ปูนทราย

2. ข้อแนะน�ำในการกองกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค บนโครงหลังคา

ให้วางกระเบื้องตามแนวนอนในแถวที่ 3 ของช่องแป ให้วางกระเบื้องแผ่นแรก
อยู่ระหว่างช่องแปและอยู่กึ่งกลางหลังจันทัน วางกระเบื้องแผ่นต่อไปกองละไม่เกิน
6 แผ่น ควรกองกระเบื้องให้ปลายกระเบื้องไปทางซ้ายมือทุกแผ่น ต้องเอากระเบื้อง
แผ่นดีที่ไม่มีการบิ่นแตกขึ้นกองบนหลังคา
อันตราย

ให้กองตามวิธีดังกล่าวตลอดแถวที่ 3   ของช่องแปทุกกึ่งกลางจันทัน กองกระเบื้อง
แถวถัดไปให้เว้นสองแถวแป กองกระเบื้องตามวิธีขั้นต้นจนเต็มผืนหลังคา แถวบน
สุดที่สันหลังคาไม่ต้องกองกระเบื้อง ขณะกองกระเบื้องบนโครงหลังคาระวังอย่าให้
กระเบื้องหลุดมือตกจากหลังคา

ขณะกองกระเบื้องบนโครงหลังคา ห้ามมีคนอยู่ด้านล่างขณะท�ำการกองกระเบื้องและระวังอย่าให้กระเบื้องหล่นจากหลังคา เมื่อกองกระเบื้องเสร็จแล้วควรท�ำการมุงกระเบื้องให้เสร็จเรียบร้อยทันที

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

11

การมุงกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

2

1
3 ซม

.

ห่างจากข

อบไม้บัว

มุงจากข

ปั้นลม 3

ซม.

วาไปซ้าย

มุงกระเบื้องแถวแรกที่เชิงชายก่อน ให้มุงกระเบื้องจากขวาไปซ้าย และให้กระเบื้อง มุงกระเบื้องแถวแรกให้เต็มตลอดทั้งแนวเชิงชาย โดยกระเบื้องแผ่นริมทั้ง 2 ข้าง
แผ่นแรกห่างจากขอบไม้บวั ปัน้ ลมประมาณ 3 ซม. ห้ามห่างเกินกว่านี้ เพราะจะท�ำให้ แนวปั้นลมต้องเป็นลอนยกเสมอ กรณีกระเบื้องด้านซ้ายมือไม่ได้ลอนยก ให้ตัด
ด้านข้างกระเบื้องแผ่นแรกขวามือช่วย เพื่อให้ได้ลอนยกทั้ง 2 ข้าง
ครอบข้างคลุมกระเบื้องน้อยและเป็นสาเหตุท�ำให้เกิดการรั่วซึม

3

ขอยึดเชิงชาย

4

ขอยึดกระเบือ้ ง
สายเอน็
ยึดกระเบื้องแถวแรกทุกแผ่นติดกับแป เอสซีจี ด้วยตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง เอสซีจี ก่อนมุงกระเบื้องแถวถัดไป ควรขึงสายเอ็นระหว่างเชิงชายกับสันหลังคา เพื่อบังคับ
ปลายสว่าน ขนาด 2.25 นิ้ว พร้อมติดตั้งขอยึดกระเบื้อง และยึดปลายกระเบื้องติด แนวมุงด้านข้างกระเบื้องให้ตรงกันทุกแถว
กับแปรับปลายกระเบื้องด้วยขอยึดเชิงชาย (ดูค�ำแนะน�ำการยึดกระเบื้องด้านล่าง)

5

6

สายเอ็น

มุงกระเบื้องแถวถัดไปด้วยการมุงสลับแผ่น ควรขึงสายเอ็นระหว่างเชิงชายกับ ให้ ยึ ด กระเบื้ อ งแถวถั ด ไปด้ ว ยตะปู เ กลี ย วยึ ด กระเบื้ อ ง เอสซี จี ปลายสว่ า น
สันหลังคาเพื่อบังคับแนวมุงด้านข้างกระเบื้องทุกระยะ 10 แผ่น หรือ 3 เมตร ขนาด 2.25 นิ้ว พร้อมขอยึดกระเบื้องยึดกระเบื้องทุกแผ่น
เพื่อไม่ให้กระเบื้องที่มุงเกิดการคดไม่ได้แนว

ค�ำแนะน�ำการยึดกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
• ควรเลือกใช้ตะปูเกลียวที่เหมาะสมกับขนาด และความหนาของแป
• ถ้าไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่นจากผู้ผลิต ควรยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวยึดกระเบื้องทุกแถวทุกแผ่น
• กรณี อาคารพิเศษ อาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการหลุดปลิวของกระเบื้องด้วยแรงลม ให้จัดท�ำตามค�ำแนะน�ำระบบการยึดกระเบื้องและปรึกษาเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ด้วยทุกครั้ง

12

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

การติดตั้งครอบข้าง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

1

30

ครอบข้างหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
ต้องเป็นลอนยกเสมอ

หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

ก่ อ นการติ ด ตั้ ง ครอบข้ า ง ให้ ต รวจสอบ
ความถูกต้องของระดับหลังไม้บวั ปัน้ ลมก่อน
ต้องติดตัง้ ให้เสมอกับหลังแป ถ้าไม้บวั ปัน้ ลม
สูงกว่าหลังแป จะท�ำให้ครอบข้างไม่แนบกับ
หลังกระเบื้องจะท�ำให้เกิดการรั่วซึมได้

แป เอสซีจี
ยึดครอบข้างด้วย
ตะปูเกลียว ปลายสว่าน 2 นิ้ว

เหล็กฉากสังกะสีเบอร์ 28 ขนาด 1" x 2" เพื่อยึดครอบข้าง

ไม้ปั้นลม เอสซีจี รุ่น 6 นิ้ว
จันทันเหล็ก
ไม้ปั้นลม เอสซีจี รุ่น 8 นิ้ว

3

2

2 ซม.

ให้ติดตั้งตะปูเกลียว เพื่อรองรับปลายครอบข้างปิดชาย โดยให้หัวตะปูเกลียวโผล่ยื่น เริ่มติดตั้งครอบข้างปิดชายแผ่นแรก โดยวางครอบข้างปิดชายให้แนบกับหลัง
พ้นไม้บัวปั้นลมประมาณ 2 ซม. เพื่อให้แนวด้านข้างของครอบข้างปิดชายและ กระเบื้องแถวแรก และให้หัวครอบข้างปิดชายชนกับปลายกระเบื้องแถวที่สองพอดี
ยึดครอบข้างปิดชายด้วยตะปูเกลียว เบอร์ 8 ขนาด 2.5 นิ้ว จ�ำนวน 2 ตัว ไม่ควรยึด
ครอบข้างตรงกันตลอดแนว
แน่นเกินไป เพราะจะท�ำให้ครอบแตก

4

5

ติดตั้งครอบข้างแผ่นถัดไปจนถึงสันหลังคา  โดยให้หัวครอบข้างชนปลายกระเบื้อง ก่อนการติดตั้งครอบข้างแผ่นสุดท้ายที่สันหลังคา  ให้ติดแผ่นปิดรอยต่อ 1 แผ่น
แผ่นบน และให้แนบกับหลังกระเบื้องเสมอ ยึดครอบข้างด้วยตะปูเกลียว เบอร์ 8 คลุมระหว่างกระเบื้องกับไม้บัวปั้นลมก่อน จากนั้นติดครอบข้างตัวบนสุดให้ไปชน
ขนาด 2.5 นิ้ว ที่ครอบข้างทุกแผ่นๆ ละ 2 ตัว ห้ามใช้ตะปูตอกไม้ยึดครอบข้าง ครอบปิดจั่ว
เพราะจะท�ำให้ครอบแตกเสียหายได้

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
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การติดตั้งครอบสันหลังคา ชุดครอบระบบแห้ง เอสซีจี (SCG DRYTECH SYSTEM)

2

ครอบสันโค้ง เอสซีจี
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

ชุดอุปกรณ์ยึดครอบ
ระบบแห้ง เอสซีจี
~80

1

หลังคาเซรามิค เอสซีจี
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

ม.
-8 ซ

6

ัน
จันท

จันท

ัน

ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง
ปลายสว่าน เอสซีจี
2.25 นิ้ว

การดัดขาเหล็กรับครอบ

แป เอสซีจี

ตรวจสอบระยะแปคู่บนที่สันหลังคาต้องห่างกัน 6-8 ซม. และได้แนวตรงกันตลอด วางครอบสันหลังคาบนหลังกระเบื้อง 2 แผ่น ห่างกันประมาณ 1 เมตรให้ได้แนว
สันหลังคา  หากแปคู่บนสันหลังคาห่างเกิน 8 ซม. อาจท�ำให้เกิดการรั่วซึมบริเวณ กึ่งกลางกับสันหลังคา  สอดเหล็กรับครอบลอดใต้ครอบสันหลังคาและยกให้เสมอ
สันหลังคา
ใต้ท้องครอบสันหลังคา  ให้วัดระยะความสูงระหว่างหลังจันทันถึงเหล็กรับครอบ
เพื่อก�ำหนดระยะขายึดเหล็กรับครอบ

3

4

ร

1 เมต
คลายตะปูเกลียวยึดแปทีส่ นั หลังคาออก สอดขายึดเหล็กรับครอบทีด่ ดั เอาไว้ใต้แปบน ยึดเหล็กรับครอบติดกับขายึดเหล็กรับครอบ ด้วยตะปูเกลียวยึดแป จ�ำนวน 4 ตัว
หลังจันทัน ยึดแปและขายึดเหล็กรับครอบติดกับจันทันด้วยตะปูเกลียวยึดแป โดยเหล็กรับครอบต้องอยู่ในระดับเดียวกัน และอยู่ในแนวกึ่งกลางสันหลังคา
โดยระยะห่างของขายึดเหล็กรับครอบแต่ละอันต้องห่างกันไม่เกิน 1 เมตร

5

6

ครอบสันโค้ง

8 ซม.

2 ซม.

จุดกดที่ 1
จุดกดที่ 2

น�ำครอบสันโค้งมาวางทีส่ นั หลังคา เพือ่ ก�ำหนดแนวการติดแผ่นรองใต้ครอบ ติดคลุม
หัวกระเบื้องประมาณ 8 ซม. หรือให้วัดจากขอบครอบสันหลังคาเข้าไปด้านใน 2 ซม.
ทั้ง 2 ด้านแล้วท�ำเครื่องหมายแนวติดแผ่นรองใต้ครอบตลอดแนวสันหลังคาทั้ง
2 ด้าน และท�ำความสะอาดหลังกระเบื้องให้สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมันและ
ความชื้น ก่อนติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบ

14
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ติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบทีละด้าน โดยลอกแผ่นพลาสติกออก ประมาณ 50 ซม.
(อย่าลอกแผ่นพลาสติกออกจนหมดจะท�ำงานยาก) แล้วรีดแผ่นรองใต้ครอบไปตาม
ลอนกระเบื้ อ ง โดยกดแถบกาวให้ แ นบสนิ ท กั บ ลอนโค้ ง ของกระเบื้ อ งก่ อ น
จากนั้นจึงกดแถบกาวให้แนบสนิทกับลอนรับน�้ำ

การติดตั้งครอบสันหลังคา ชุดครอบระบบแห้ง เอสซีจี (SCG DRYTECH SYSTEM)

8

7

5 ซม.

จากนัั้นจึงรีดแผ่นรองใต้ครอบที่เหลือให้ติดกับหลังเหล็กรับครอบ
(อย่าติดแผ่นรองใต้ครอบให้ตึงเกินไป เพราะอาจท�ำให้มีการกระเดิดในภายหลังได้)

การต่อแผ่นปิดรอยต่อ ควรมีระยะซ้อนทับ 5 ซม. และรีดแผ่นรองใต้ครอบบริเวณ
รอยต่อให้แนบสนิทกับลอนกระเบื้องให้มากที่สุด

9

10

ติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบอีกด้านหนึ่งตามขั้นตอนที่ 6 - 8 ตลอดแนวสันหลังคา เมื่ อ ติ ด ตั้ ง แผ่ น รองใต้ ค รอบเสร็ จ ตลอดแนวสั น หลั ง คา  ให้ ติ ด ตั้ ง ครอบปิ ด จั่ ว
ขณะติดตั้งระวังอย่าให้แผ่นรองใต้ครอบฉีกขาดหรือทะลุเป็นรู หากติดตั้งแผ่นรอง ทัง้ 2 ด้านให้ได้แนวสันหลังคาและยึดครอบปิดจัว่ ด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน 2.5 นิว้
ใต้ครอบผิดแล้วรื้อออก ไม่ควรน�ำมาติดตั้งอีก ควรเปลี่ยนแผ่นรองใต้ครอบ
แผ่นละ 2 ตัว ให้แน่นพอสมควร

11

สายเอ็น

12

ติดตั้งครอบสันโค้งแผ่นต่อไป โดยขึงสายเอ็นตลอดแนวสันหลังคาให้ได้กึ่งกลาง กรณีหลังคาทรงจั่วที่ติดตั้งครอบโค้งปิดจั่วทั้ง 2 ด้าน ที่กึ่งกลางสันหลังคาให้ติดตั้ง
สันหลังคา  ยึดครอบสันโค้งทุกแผ่นกับเหล็กรับครอบด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน   ครอบโค้ง 2 ทางปิดทับ หากวางครอบโค้ง 2 ทาง ไม่ลงตัวให้ตัดปลายครอบสันโค้ง
2.5 นิ้ว จ�ำนวน 2 ตัว ให้แน่นพอสมควร ระวังอย่าให้ครอบแตก
ทั้ง 2 ด้านเฉลี่ยให้เท่ากันพร้อมเซาะร่องดักน�้ำที่ปลายครอบด้วย การติดตั้ง
ครอบสันโค้งทีส่ นั หลังคาต้องได้แนวตรงตลอด แผ่นรองใต้ครอบต้องไม่โผล่เลยครอบ
ออกมา
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การติดตั้งครอบตะเข้สัน ชุดครอบระบบแห้ง เอสซีจี (SCG DRYTECH SYSTEM)

2
2.5

ซม.

1
5 ซม.

5ซ

ม.

ที่สุด
ชิดกันมาก

ตัด

แหนบยึดกระเบื้องเศษ
ตัดกระเบื้องแนวตะเข้สันให้ห่างกันประมาณ 5 ซม. ตรงตลอดแนว ใส่เศษกระเบื้อง
ให้ครบ กระเบื้องบริเวณตะเข้สันแถวแรกที่เชิงชาย ปลายกระเบื้องส่วนที่ยื่นเลย
แนวไม้เชิงชายให้ตดั ชิดกันมากทีส่ ดุ เป็นมุม 45 องศา เพือ่ ความสวยงามและป้องกัน
สัตว์ปีกเข้าใต้ครอบโค้งหางมน

ในการยึดกระเบื้องเศษบริเวณตะเข้สันด้วยแหนบยึดกระเบื้องเศษ ควรใช้หินเจียร
กรีดผิวหน้ากระเบื้อง 2 แนว บริเวณต�ำแหน่งยึดกระเบื้องเศษ(ตะเข้สัน) เนื่องจาก
กระเบื้ อ งมี ผิ ว เป็ น เซรามิ ค เพื่ อ ให้ ก ารใช้ แ หนบยึ ด กระเบื้ อ งได้ อ ย่ า งมั่ น คง
แล้วน�ำแผ่นกระเบื้องเศษทั้ง 2 แผ่นยึดด้วยแหนบเข้าด้วยกัน
    ระวัง ตอนใช้แหนบจะเกิดการบาดมือ

3

4
1 ม.

ปรับหมุนได้ตาม
ต�ำแหน่งที่ต้องการ

วางครอบสันโค้งให้ห่างกันประมาณ 1 ม. จัดให้ได้แนวกึ่งกลางตะเข้สัน สอด ติดตั้งขายึดเหล็กกับตะเข้สัน ด้วยตะปูเกลียวยึดแปด้านละ 2 ตัว ที่หลังตะเข้สัน
เหล็กรับครอบลอดใต้ครอบสันโค้ง ยกให้แนบเสมอกับใต้ท้องครอบสันโค้ง วัดระยะ ให้ขายึดเหล็กห่างกันไม่เกิน 1 ม. และติดตั้งเหล็กรับครอบกับขายึดเหล็ก ด้วย
ตะปูเกลียวยึดแปจ�ำนวน 4 ตัว (ด้านละ 2 ตัว) ตรวจระดับหลังเหล็กรับครอบ
ความสูงระหว่างหลังตะเข้สันกับหลังเหล็กรับครอบเพื่อก�ำหนดระยะขายึดเหล็ก
ต้องแนบเสมอใต้ท้องครอบสันโค้งพอดี

5

6
2 ซม.

ม.

8ซ

จุดกดที่ 1
8 ซม.
น�ำครอบสันโค้งมาวางที่ตะเข้สัน ให้ได้แนวกึ่งกลางตะเข้สัน โดยแผ่นรองใต้ครอบ
ต้องคลุมหลังกระเบื้องไม่น้อยกว่า 8 ซม. หรือให้วัดจากขอบครอบสันโค้งเข้าด้านใน
2 ซม. ทั้ง 2 ด้าน และท�ำเครื่องหมายตลอดแนว เพื่อก�ำหนดแนวการติดตั้ง
แผ่นรองใต้ครอบ ก่อนติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบให้ท�ำความสะอาดหลังกระเบื้องให้
สะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และความชื้น
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จุดกดที่ 2

ม.
ซ
2

ติดตัง้ แผ่นรองใต้ครอบทีละด้าน โดยลอกแผ่นพลาสติกออกแล้วรีดแผ่นรองใต้ครอบ
ไปตามลอนกระเบื้อง โดยสอดใต้กระเบื้องแผ่นบนไม่น้อยกว่า  8 ซม. และให้
แผ่นรองใต้ครอบเข้าไปจากแนวที่ก�ำหนดไว้ 2 ซม. จากนั้นรีดแผ่นรองใต้ครอบ
อีกด้านให้ติดกับหลังเหล็กรับครอบ
(อย่าติดแผ่นรองใต้ครอบตึงเกินไป เพราะจะท�ำให้มีการกระเดิดได้ในภายหลัง)

การติดตั้งครอบตะเข้สัน ชุดครอบระบบแห้ง เอสซีจี (SCG DRYTECH SYSTEM)

8

7

ติดคลุมชายกระเบื้อง

ติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบตามขั้นตอนที่ 6 ให้ครบทั้ง 2 ด้าน ขณะติดตั้งระวังอย่าให้ ติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบในแถวถัดไปทั้ง 2 ด้าน ตามขั้นตอนที่ 6 - 7 ตลอดแนว
แผ่นรองใต้ครอบฉีกขาดหรือทะลุเป็นรู หากติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบผิดแล้วรื้อออก ตะเข้สนั โดยต้องติดตัง้ แผ่นรองใต้ครอบคลุมชายกระเบือ้ ง (ระวังอย่าให้เกิดช่องว่าง
หรือโพรงอากาศ)
ไม่ควรน�ำมาติดตั้งอีก ควรเปลี่ยนแผ่นรองใต้ครอบ

9

10

แนวตัดปลายครอบ
กรณีไม่ลงตัว

สายเอ็น
ติดตั้งครอบโค้งหางมนเป็นแผ่นแรก โดยยึดกับเหล็กรับครอบด้วยตะปูเกลียว บริเวณจุดต่อระหว่างครอบสันโค้งตะเข้และปลายสันหลังคา ให้คลุมแผ่นรองใต้ครอบ
ปลายสว่าน 2.5 นิ้ว แผ่นละ 2 ตัวให้แน่นพอสมควร ขึงสายเอ็นให้ได้กึ่งกลาง ทับกันอย่างน้อย 10 ซม. กรณีวางครอบโค้ง 3 ทาง ไม่พอดี ให้ตดั ปลายครอบสันโค้ง
ตะเข้สนั จากนัน้ เรียงครอบสันโค้งตลอดแนวตะเข้สนั ให้ได้แนวตรง ยึดครอบสันโค้ง ออกทัง้ 3 ด้าน พร้อมเซาะร่องดักน�้ำ
กับเหล็กรับครอบด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน 2.5 นิว้ แผ่นละ 2 ตัว ให้แน่นพอสมควร
กรณีวางครอบสันโค้งไม่ลงตัวให้ตดั ปลายครอบสันโค้งเฉลีย่ ให้เท่ากันพร้อมเซาะร่อง
ดักน�้ำที่ปลายครอบด้วยมอเตอร์ไฟเบอร์

11

12

ครอบโค้ง  4 ทาง

บริ เ วณจุ ด ต่ อ ระหว่ า งครอบสั น โค้ ง ปลายตะเข้ สั น และปลายสั น หลั ง คา  ให้ ใ ช้ กรณีหลังคาปั้นหยาด้านเท่า (ปั้นหยาสี่ทาง) ให้ใช้ครอบโค้ง 4 ทางปิดทับ พร้อมยึด
ครอบโค้ง 3 ทางปิดทับ พร้อมยึดตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน 2.5 นิ้ว 3 ตัว ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน 2.5 นิ้ว 4 ตัว ตามต�ำแหน่ง (ข้อแนะน�ำควรใช้สีทา
ตามต�ำแหน่งให้แน่นพอสมควร แนวครอบสันโค้งบริเวณตะเข้สันทั้ง 2 ด้านต้องได้ กระเบื้องแต้มหัวตะปูทุกตัวที่ยึดครอบสันโค้งเพื่อความสวยงาม)
แนวตรงและระดับหลังครอบสันโค้งต้องเท่ากันทุกแผ่น
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การติดตั้งรางน�้ำตะเข้ เอสซีจี
และการติดตั้งกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค บริเวณตะเข้ราง

1

2

3 ซม.

14 ซม.

1 ซม.
12.5 ซม. 12 ซม.

12.5 ซม.

ติดห่างจากแนวศูนย์กลางตะเข้รางข้างละ 7 ซม. ยึดด้วยตะปูเกลียวยึดแป เตรียมรางน�้ำสแตนเลส เอสซีจี ขนาดท้องราง กว้าง 12 ซม. ลึก 3 ซม.
จุดละ 2 ตัว และควรตีปีกแปตัวล่างให้แบนเพื่อให้หลังแปผืนหลังคาเสมอกับหลังแป ปีกรางน�้ำทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 12.5 ซม. โดยพับขอบปลายปีกรางน�้ำทั้ง 2 ด้าน
ที่เพาะร่องรางทั้ง 2 ด้าน

3
20

ซม.

4

ต่อให้ชิดกัน
มากที่สุด

การต่อรางน�้ำตะเข้ ให้รางน�้ำท่อนบนทับท่อนล่าง โดยมีระยะซ้อนทับไม่น้อยกว่า การต่ อ รางน�้ ำ ตะเข้ ที่ หั ว ตะเข้ ร างน�้ ำ กรณี ร างน�้ ำ มาบรรจบกั น ทั้ ง 2 ด้ า น
20 ซม. ยึดด้วยตะปูเกลียวยึดแปให้ใกล้กับปีกรางน�้ำที่พับขอบดักน�้ำไว้ จ�ำนวน ในแนวเอียง 45 องศา การต่อแบบเข้ามุมด้วยกรรไกรตัดสังกะสีน�ำมาต่อให้ชิดกัน
4 ตัว ด้านละ 2 ตัว
มากที่สุดยึดปีกรางด้วยตะปูเกลียวยึดแป

5

6

หักปกรางนำแนบแป
พับหัวรางน�้ำขึ้น
2.5 ซม. หรือตัดออกเสมอ
หักปกรางนำแนบแป
หลังแป
หรือตัดออกเสมอหลังแป

กั นำ�้
ัพ ขอบด.
บ
2 ซม

ใช้แผ่นปิดหัวรางน�้ำตะเข้ปิดทับรอยต่อบริเวณหัวรางน�้ำตะเข้ชนกัน โดยพับ
ขอบดักน�้ำประมาณ  2 ซม. ที่ปลายแผ่นด้านบนและล่าง เริ่มปิดทับจากขอบ
ปี ก รางน�้ ำ ด้ า นล่ า งไปตามแนวรอยต่ อ จนสุ ด ขอบด้ า นบน กดรี ด ให้ แ ผ่ น ปิ ด
หัวรางน�้ำตะเข้แนบสนิทกับรางน�้ำตะเข้โดยตลอด
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คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

กรณีเป็นรางน�้ำตะเข้ด้านเดียว (ขาเดียว) ให้ดัดปลายขอบที่บริเวณร่องรับน�้ำของ
รางน�้ำตะเข้ เพื่อท�ำคันกันน�้ำสูงประมาณ 2.5 ซม. และยึดปีกรางน�้ำทั้ง 2 ข้าง
เข้ากับแปคู่บนด้วยตะปูเกลียวยึดแป พร้อมพับปลายปีกหัวรางให้งอแนบแปหรือ
ตัดออกให้เสมอหลังแป

การติดตั้งรางน�้ำตะเข้ เอสซีจี
และการติดตั้งกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค บริเวณตะเข้ราง

8

7
3 ซม.

ตัดกระเบื้องตะเข้รางด้วยใบตัดคอนกรีต โดยให้ระยะห่างของแนวตัดประมาณ ใช้ใบตัดกระเบื้องเจียรขอเกาะกระเบื้องและกระดูกใต้ท้องกระเบื้องที่วางอยู่บน
3 ซม. ตัดให้ได้แนวตรงตลอดตะเข้ราง ขณะตัดกระเบื้องด้วยใบตัดคอนกรีต ปีกรางน�้ำทั้ง 2 ด้านให้เรียบ เพื่อให้กระเบื้องซ้อนทับกันแนบสนิทและไม่เกิด
การกระเดิดบริเวณปีกรางน�้ำ
ระวังใบตัดจะไปโดนรางน�้ำจนทะลุจะท�ำให้เกิดการรั่วซึม

9

10
แหนบยึดกระเบื้องเศษ

2.5 ซม.

5 ซม.

ในการยึดกระเบื้องเศษบริเวณตะเข้ รางด้วยแหนบยึดกระเบื้องเศษ ควรใช้หินเจียร กรณีปลายรางน�้ำที่เชิงชาย ให้บากไม้บัวเชิงชายให้พอดีกับขนาดร่องรางน�้ำ
กรีดผิวหน้ากระเบือ้ ง 2 แนว เนือ่ งจากกระเบือ้ งมีผวิ เป็นเซรามิค เพือ่ ให้การใช้แหนบ และให้ปีกรางน�้ำทั้ง 2 ข้าง วางอยู่เสมอขอบไม้บัวเชิงชาย ไม่ต้องยื่นเลยเชิงชาย
ยึดกระเบือ้ งได้อย่างมัน่ คง แล้วน�ำแผ่นกระเบือ้ งเศษทัง้ 2 แผ่นยึดด้วยแหนบเข้าด้วยกัน ออกไปมาก
ค�ำแนะน�ำ : ในส่วนของหลังกระเบื้องบริเวณตะเข้รางให้เจียรหลังแผ่นกระเบื้อง
บริเวณต�ำแหน่งแหนบยึด เพื่อลดการค�้ำและลดช่องว่างระหว่างแผ่นในแถวถัดไป

11

12

กรณีปลายรางน�้ำที่อยู่บนผืนหลังคา  ให้ปล่อยปลายรางน�้ำตะเข้คลุมหลังกระเบื้อง ต้องใส่กระเบือ้ งเศษตรงรางน�ำ้ ให้ครบทุกแถวทัง้ 2 ด้าน และใช้สที ากระเบือ้ งหลังคา
แถวล่างประมาณครึ่งแผ่นกระเบื้องหรือไม่น้อยกว่า  15 ซม. เคาะปลายรางให้แผ่ เซรามิค เอสซีจี รุน่ เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค ทาตรงบริเวณรอยตัดกระเบือ้ งให้เรียบร้อย
ราบไปกับหลังกระเบือ้ งแผ่นทีร่ องรับเพือ่ ไม่ให้กระเบือ้ งกระเดิด ขณะเคาะปลายราง เพือ่ ความสวยงาม แต่อย่าให้เลอะบนหลังกระเบื้อง
ระวังจะท�ำให้กระเบื้องเกิดการแตกร้าวได้

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
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ต�ำแหน่งที่ต้องใช้แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี
ส�ำหรับกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี
คุณสมบัติ

ผลิตจากแผ่นพลาสติกสังเคราะห์ PIB ดัดขึ้นรูป
ตามลอนกระเบื้องหรือรอยต่อได้แนบแน่น
ทนทานต่อแสงแดด มั่นใจ ไม่รั่วซึม

วิธีใช้งาน

ใช้ปิดรอยต่อได้ทุกจุดหลังคาที่เสี่ยงต่อการรั่วซึม

ขนาด

กว้าง x ยาว x หนา = 28 x 40 x 0.2 ซม.

ปั้นลมชนเชิงชาย
สันหลังคาชนปีก คสล.

ผนังปล่องควัน

หัวตะเข้รางน�ำ้

ข้างกระเบื้องชนผนัง

ปั้นลมชนชิดปีก คสล.

สันหลังคาชนปั้นลม
หน้าบัน

ตะเข้สันชนปั้นลม

ตะเข้สันชนปีก คสล.

ขั้นตอนการติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อตามจุดต่างๆ ของหลังคา โปรดศึกษารายละเอียดใน คู่มือการติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี หรือติดต่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จ�ำกัด

*รูปนี้แสดงถึงต�ำแหน่งการติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อ
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คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

รายการสินค้าระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

ต�ำแหน่งการใช้ครอบหัวผนัง
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
ต�ำแหน่งการใช้ครอบข้างผนัง
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
• ชุดอุปกรณ์ยึดครอบผนัง เอสซีจี

จ�ำนวน 1 กล่อง ติดตั้งครอบผนังได้ยาวประมาณ 4.80 เมตร

• ครอบหัวผนัง รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

ใช้ปิดรอยต่อบริเวณด้านหัวกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค บรรจบกับผนัง จ�ำนวนการใช้งานประมาณ 3.30 แผ่นต่อ 1 เมตร

• ครอบข้างผนัง รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

ใช้ปิดรอยต่อบริเวณด้านข้างกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค บรรจบกับผนัง จ�ำนวนการใช้งานประมาณ 3.00 แผ่นต่อ 1 เมตร

• ชุดอุปกรณ์ยึดครอบผนัง เอสซีจี
   ประกอบด้วย

1. แผ่นปิดกันรั่ว (กว้าง 14 ซม. ยาว 5.00 ม.)
2. ซิลิโคน เอสซีจี (ขนาดบรรจุประมาณ 510 กรัม)
3. เหล็กรองครอบผนัง (ยาว 1.20 เมตร)
4. พุกพลาสติกส�ำเร็จรูป (ขนาด 40 มม.)
5. ตะปูเกลียว ปลายสว่าน 2.5 นิ้ว (ส�ำหรับยึดครอบผนัง)

1
1
4
24
30

ม้วน
หลอด
ท่อน
ตัว
ตัว

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
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รายการสินค้าระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

• เครื่องมือที่ใช้

1. สว่านไฟฟ้า
7. ตลับเมตร
2. ดอกสว่านเจาะคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-16”
8. สายเอ็น
3. ดอกไขควงหัวแฉกเบอร์ 2
9. คัตเตอร์หรือกรรไกร
4. มอเตอร์ไฟเบอร์
          10. เหล็กส่ง
5. คีมปากนกแก้ว
          11. ค้อนและค้อนยาง
6. ไขควงปากแฉก

การเตรียมโครงสร้างและโครงหลังคาก่อนติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
1 ผนังบริเวณที่จะติดตั้งระบบครอบผนัง ต้องฉาบปูนให้เรียบร้อยก่อน และห้ามทาสีรองพื้นผนังบริเวณที่จะติดตั้งโดยเด็ดขาด ผนังต้องเรียบ
ไม่ขรุขระ แตกร้าวหรือหลุดล่อน การซ่อมปูนฉาบบริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุใดก็ตาม ต้องมั่นใจว่าปูนที่ฉาบซ่อมใหม่ประสาน
เข้าเป็นเนื้อเดียวกันอย่างดี ไม่เกิดการซึมน�้ำตามรอยที่ซ่อมเอาไว้

2 โครงหลังคาส่วนที่จะติดตั้งระบบครอบผนัง ระดับหลังจันทัน และระดับหลังแปจะต้องได้ระดับเท่ากันทุกตัว
3 ก่อนเริ่มติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค ให้ท�ำการมุงกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค  

ให้แล้วเสร็จก่อน โดยเว้นแถวริมด้านที่ชนผนัง (ส�ำหรับติดตั้งครอบข้างชนผนัง) และเว้นแถวบนด้านที่ชนผนัง (ส�ำหรับติดตั้งครอบหัวผนัง)
เพื่อใช้วัดระยะส�ำหรับติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
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คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

การติดตั้งครอบข้างและครอบหัวผนัง เอสซีจี
การติดตั้งครอบข้างผนัง เอสซีจี ส�ำหรับกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
2
1
11 ซม.
9.5 ซม.

ม.

เหล็กรองครอบผนัง
แผ่นปิดกันรั่ว

ซ
11

9.5

ซม.

11
ซ

ม.

ผนังก่ออิฐ
ฉาบปูน

ติดตั้งแปและฉาบผนังให้เสร็จเรียบร้อยก่อนและยังไม่ต้องทาสีรองพื้น วัดระยะที่
ผนังความสูงจากหลังแป 9.5 ซม. ส�ำหรับติดแผ่นปิดกันรั่ว และความสูงจากหลังแป
11 ซม. ส�ำหรับติดตั้งเหล็กรองครอบผนัง และท�ำเครื่องหมายยาวตลอดแนว
ที่จะติดตั้งครอบข้างผนัง ผนังที่ฉาบต้องเรียบสม�่ำเสมอไม่มีการแตกร้าวบริเวณ
ที่ติดตั้งครอบผนัง

น�ำเหล็กรองครอบผนังมาทาบตามแนวเส้นระดับ 11 ซม. ใช้ดินสอท�ำเครื่องหมาย
ตามรูเจาะของเหล็กรองครอบผนังทุกรู เจาะรูผนังตามต�ำแหน่งด้วยสว่านไฟฟ้า
เจาะคอนกรีตด้วยดอกสว่านขนาด ∅ 3/16” และเจาะรูลึกประมาณ 4 ซม.
พร้อมเป่าฝุ่นปูนออกให้หมด

3

4
ม.

ม.

ม.

ซ
9.5

5 ซม.

ซ
11

9.5

ซม.

ซ
11

อย่าให้เกิดโพรงอากาศ

8 ซม

.

มุงกระเบื้องให้ชิดผนังมากที่สุดและเป็นลอนยกเต็มแผ่น ท�ำความสะอาดผนังและ
หลังกระเบื้องให้ปราศจากฝุ่นคราบไขมันและความชื้น ติดตั้งแผ่นปิดกันรั่วให้เสมอ
ปลายกระเบื้อง ลอกแถบพลาสติกออก แล้วติดแผ่นปิดกันรั่วที่เส้นระดับ 9.5 ซม. ให้
แนบสนิทตลอดแนวผนังก่อน

รีดแผ่นปิดกันรั่วให้แนบสนิทคลุมหลังกระเบื้องประมาณ 8 ซม. บริเวณปลาย
กระเบื้องรีดให้แนบสนิท อย่าให้เกิดโพรงอากาศระหว่างจุดซ้อนทับ การต่อ
แผ่ น ปิ ด กั น รั่ ว ให้ แ ผ่ น บนทั บ แผ่ น ล่ า งประมาณ 5 ซม. และรี ด รอยซ้ อ นทั บ
ให้แนบสนิท

5

6

ติดเหล็กรองครอบผนังด้วยพุกพลาสติกกับผนังตรงต�ำแหน่งทีเ่ จาะรูไว้ การต่อเหล็ก ยาแนวด้วยซิลิโคน ตามแนวร่องบ่าเหล็กรองครอบผนังและใช้ปลายเกรียงเหล็ก
รองครอบผนั ง ให้ ต ่ อ ชนกั น ไม่ ต ้ อ งซ้ อ นทั บ ตอกพุ ก พลาสติ ก ให้ แ น่ น ที่ สุ ด ปาดซิลโิ คนให้เฉียงลง 45 องศา เพือ่ ป้องกันน�ำ้ ขังบริเวณร่องบ่าเหล็กรองครอบผนัง
ระวังอย่าตีพลาดไปโดนขาเหล็กรองครอบผนัง จะท�ำให้เสียระดับในการติดตั้ง ระวังอย่าให้ซิลิโคนเลอะบนหลังกระเบื้อง
ครอบข้างผนัง

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
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การติดตั้งครอบข้างและครอบหัวผนัง เอสซีจี

8

7

ส่วนที่ตัดออก
น�ำครอบข้างผนัง เอสซีจี วางบนบ่าเหล็กรองครอบผนัง โดยให้ปลายด้าน
หัวครอบข้างผนังวางอยู่บนปลายกระเบื้องแถวบนประมาณ 1 ซม. และก�ำหนดแนว
ติดครอบ ปลายครอบข้างผนังส่วนที่เลยออกมาให้ใช้มอเตอร์ไฟเบอร์ตัดปลาย
ครอบข้างผนังให้เสมอปลายกระเบื้องพอดี

9

น�ำตะแกรงเหล็กตาข่ายขนาด 10x15 ซม. ยึดติดกับเหล็กรองครอบผนัง วางปูน
ทรายทับเพื่อใช้อุดปลายครอบข้างผนัง น�ำครอบข้างผนังที่ตัดไว้ติดตั้งกลับคืน
ต�ำแหน่งเดิม ยึดครอบข้างผนังกับเหล็กรองครอบผนังด้วยตะปูเกลียว เอสซีจี
ปลายสว่าน 2.5 นิ้ว จ�ำนวน 2 ตัว ให้แน่นพอสมควร ระวังครอบข้างผนังแตก

10

ติ ด ตั้ ง ครอบข้ า งผนั ง แผ่ น ถั ด ไป โดยวางบนบ่ า เหล็ ก รองครอบผนั ง ให้ ป ลาย เก็บสีหัวตะปูเกลียวยึดครอบ,รอยตัดครอบจุดต่างๆ และปูนทรายที่อุดปลาย
ด้านหัวครอบข้างผนังวางอยู่บนปลายกระเบื้องแถวบนทุกแผ่นประมาณ 1 ซม. ครอบข้างผนังแผ่นแรกที่เชิงชาย ด้วยสีทากระเบื้องให้เรียบร้อย ระวังอย่าให้สีเลอะ
ยึดครอบข้างผนังกับเหล็กรองครอบด้วยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน 2.5 นิ้ว บนผนังและกระเบื้อง
ทุกแผ่น แผ่นละ 2 ตัว ให้แน่นพอสมควร

การติดตั้งครอบหัวผนัง เอสซีจี ส�ำหรับกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
1
2

11 ซม.

11 ซม.
9.5 ซม.
ผนังก่ออิฐ
ฉาบปูน

11 ซม.

9.5 ซม.

เหล็กรอง
ครอบผนัง
แผ่นปิดกันรั่ว

ต้องติดตั้งแปและฉาบผนังให้เรียบร้อยก่อนและยังไม่ต้องทาสีรองพื้น ให้วัดระยะที่
ผนังสูงจากหลังแป 9.5 ซม. ส�ำหรับติดแผ่นปิดกันรั่ว และความสูงจากหลังแป
11 ซม. ส�ำหรับติดตั้งเหล็กรองครอบผนัง ผนังที่ฉาบต้องเรียบสม�่ำเสมอไม่มีการ
แตกร้าวบริเวณที่ติดตั้งครอบหัวผนัง

24

9.5 ซม.

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

น�ำเหล็กรองครอบผนังมาทาบตามแนวเส้นระดับ 11 ซม. ใช้ดินสอท�ำเครื่องหมาย
ตามรูเจาะของเหล็กรองครอบผนังทุกรู เจาะรูผนังตามต�ำแหน่งด้วยสว่านไฟฟ้าเจาะ
คอนกรีตด้วยดอกสว่านขนาด ∅ 3/16” และเจาะรูลึกประมาณ 4 ซม. พร้อมเป่าฝุ่น
ปูนออกให้หมด

การติดตั้งครอบข้างและครอบหัวผนัง เอสซีจี

3

4

11 ซม.
9.5 ซม.

8 ซม.

11 ซม.
9.5 ซม.

5 ซม.
อย่าให้เกิดโพรงอากาศ
มุงกระเบือ้ งและติดตัง้ ครอบข้างให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ท�ำความสะอาดผนังและหลัง รีดแผ่นปิดกันรัว่ ให้แนบตามรูปลอนกระเบือ้ ง โดยคลุมหลังกระเบือ้ งประมาณ 8 ซม.
กระเบื้องให้ปราศจากฝุ่นคราบไขมันและความชื้น ติดตั้งแผ่นปิดกันรั่วโดยเริ่มจาก รีดให้แนบสนิทอย่าให้เกิดการเผยอหรือโพรงอากาศ การต่อแผ่นปิดกันรั่วให้
คลุมทับครอบข้าง ลอกแถบพลาสติกออก ให้กดแถบกาวแผ่นปิดกันรั่วให้แนบสนิท ซ้อนทับกัน 5 ซม. และรีดรอยซ้อนทับให้แนบสนิทกับกระเบื้อง
กับผนังโดยให้ขอบบนเสมอกับแนวเส้นระดับ 9.5 ซม.

5

11 ซม.

6

ครอบหัวผนัง

9.5 ซม.

ติดตั้งเหล็กรองครอบผนังด้วยพุกพลาสติกกับผนังตรงต�ำแหน่งที่เจาะรูไว้ การต่อ น�ำครอบหัวผนังมาวางบนบ่าเหล็กรองครอบผนังเพื่อก�ำหนดระยะการตัดหัว
เหล็กรองครอบผนังให้ต่อชนไม่ต้องซ้อนทับ ยาแนวด้วยซิลิโคนบนบ่าเหล็กรอง ครอบหัวผนังแผ่นแรกที่ปั้นลม ติดตั้งให้เข้ากับลอนกระเบื้องพอดีและแนบสนิท
ครอบผนัง และใช้ปลายเกรียงปาดซิลิโคนให้เฉียงลง 45 องศา  เพื่อป้องกันน�้ำขัง
บริเวณบ่าเหล็กรองครอบผนัง

7

8

น�ำตะแกรงเหล็กตาข่ายขนาด 10x15 ซม. ยึดติดกับเหล็กรองครอบผนัง วางปูน
ทรายทับเพือ่ ใช้อดุ ปลายครอบหัวผนัง น�ำครอบหัวผนังทีต่ ดั แต่งไว้ตดิ ตัง้ กลับต�ำแหน่ง
เดิม ยึดครอบหัวผนังกับเหล็กรองครอบผนังด้วยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน
2.5 นิ้วจ�ำนวน 1 ตัว ให้แน่นพอสมควร ระวังครอบหัวผนังแตก

น�ำครอบหัวผนังแผ่นถัดมาติดตัง้ จนครบตลอดแนวพร้อมยึดด้วยตะปูเกลียว เอสซีจี
ปลายสว่าน 2.5 นิว้ ทุกแผ่น แผ่นละ 2 ตัว เก็บสีหัวตะปูยึดครอบ, รอยตัดแต่งต่างๆ
และปู น ทรายที่ อุ ด หั ว ครอบผนั ง ด้ ว ยสี ท ากระเบื้ อ ง ระวั ง อย่ า ให้ สี เ ลอะ
ครอบหัวผนังและกระเบือ้ ง ลอนโค้งของครอบหัวผนังต้องพอดีและสนิทกับลอนของ
กระเบื้องทุกแผ่น

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
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การติดตั้งระบบครอบผนัง กับผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ตกแต่งด้วยวัสดุประดับผนังภายนอก
• ระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค สามารถติดตั้งได้กับผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ผนังภายนอกตกแต่งด้วยวัสดุตกแต่งประเภทต่างๆ เช่น ไม้ฝา 
   กระเบื้องเซรามิค หินอ่อน หินแกรนิต หินกาบ ทรายล้าง เป็นต้น

• ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ตกแต่งผนังบริเวณที่จะติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า  คลาสสิค ด้วยวัสดุตกแต่งประดับผิวให้เสร็จก่อน โดยให้เว้นระยะห่างจากหลังแป
ประมาณ 16 ซม. เพื่อติดตั้งครอบข้างผนังและเว้นระยะจากหลังแปประมาณ 15 ซม. ส�ำหรับติดตั้งครอบหัวผนัง
2. บริเวณที่เว้นเอาไว้ให้ฉาบปูนให้เรียบร้อยถึงระดับหลังแป
3. ติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้

การติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค กับผนังก่ออิฐฉาบปูนที่กรุด้วยไม้ฝา

16

ซม.

15 ซม.

การติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค กับผนังก่ออิฐฉาบปูนที่กรุด้วยวัสดุประดับผนัง

16

ซม.

15 ซม.

ตัดบัวประดับลอย
เหนือหลังครอบผนัง

บัวปูนปั้น
บัวประดับด้านข้าง

15 ซม.

16

ซม.

บัวประดับด้านข้าง

บัวประดับลอย

• ข้อแนะน�ำ

• ระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า  คลาสสิค เหมาะกับผนังประเภทก่ออิฐฉาบปูน หากต้องการตกแต่งพื้นผิวด้วยวัสดุประดับผิวให้ติดตั้งไว้เหนือครอบผนัง
ตามก�ำหนด ไม่ควรใช้ระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค กับผนังไม้หรือผนังกระเบื้องแผ่นเรียบที่เป็นผนังจริง เพราะอาจเกิดการรั่วซึมจากตัวผนังได้
• ระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค เหมาะกับการใช้กับหลังคาที่มีความลาดชันระหว่าง 17๐ - 60๐
• ในระหว่างการติดตั้งแผ่นปิดกันรั่ว ระวังอย่าให้สารเคมีที่มีส่วนผสมของทินเนอร์ หรือ SOLVENT ประเภทต่างๆ สัมผัสหรือโดนผิวของแผ่นปิดกันรั่ว สีที่ใช้
ในการทาทับต้องใช้สีน�้ำมัน
• การติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า  คลาสสิค กับงานอาคารสองส่วนที่มีการทรุดตัวแตกต่างกัน เช่น งานต่อเติมอาคารจะมีปัญหาการฉีกขาด หรือ
แตกร้าวของระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค ได้ภายหลัง
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คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

