ท่ อพีวีซีและอุปกรณ์ พีวีซี เอสซีจี
SCG Pipe and Fittings
1. ความต้ องการทั่วไป
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอป
ุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ แรงงานทีม่ ีฝีมือและมีความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพ

ที่ดีในการติดตังท่
้ อพีวีซี เอสซีจีตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแนบ
1.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งตัวอย่างพร้ อมรายละเอียดและขันตอนการติ
้
ดตังงานท่
้
อพีวีซี เอสซีจี ให้ ผ้ คู วบคุมงาน
พิจารณาอนุมตั ิก่อนการสัง่ ซื ้อ
2. ผลิตภัณฑ์

2.1 ท่ อพีวซี ี เอสซีจี สําหรับระบบประปา และระบายนํา้
2.1.1 ท่ อนํา้ ประปา (CW) งานรับแรงดัน
ท่อพีวีซีผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม เลขที่ มอก. 17-2532 สีฟ้า ชันคุ
้ ณภาพ 13.5และข้ อ
ต่อพีวีซีสาํ หรับงานรับแรงดัน ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเลขที่ มอก.1131-2535 “มาตรฐานข้ อ
ต่อท่อพีวีซีแข็ง สําหรับใช้ กบั ท่อรับแรงดัน” การต่อประกอบให้ ตอ่ ด้ วยนํ ้ายาประสานท่อพีวซี ี ผลิตตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเลขที่ มอก. 1032-2534 และมีคา่ ของสารอินทรี ย์ระเหยง่าย (VOCs) ไม่เกิน 510 g/l
ซึง่ เป็ นค่ามาตรฐานที่ระบุในมาตรฐานอาคารเขียว
2.1.2 ท่ องานระบายนํา้ ไม่ รับแรงดัน
ท่อพีวีซผี ลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม เลขที่ มอก. 17-2532 สีฟ้า ชันคุ
้ ณภาพ 13.5 หรือ 8.5
ข้ อต่อพีวีซีสาํ หรับงานไม่รับแรงดัน ให้ ใช้ เป็ นข้ อต่อพีวซี ีผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเลขที่
มอก. 1410-2540 “มาตรฐานข้ อต่อท่อพีวีซีแข็ง สําหรับใช้ กบั ท่อในงานระบายนํ ้าเสีย สิง่ ปฏิกลู และระบาย
อากาศ”การต่อประกอบให้ ตอ่ ด้ วยนํ ้ายาประสานท่อพีวซี ี ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเลขที่ มอก.
1032-2534 และมีคา่ ของสารอินทรี ย์ระเหยง่าย(VOCs) ไม่เกิน 510 g/l ซึง่ เป็ นค่ามาตรฐานที่ระบุในมาตรฐาน
อาคารเขียว
2.2 ท่ อพีวซี ี เอสซีจี สําหรับระบบร้ อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)
2.2.1 ท่ อพีวีซี เอสซีจี สําหรับระบบร้ อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)
ผลิตจากวัสดุ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรื อท่อพีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม เลขที่ 216-2524 มีสเี หลืองอ่อน แบ่งออกเป็ น 3 ชันคุ
้ ณภาพคือ ชันคุ
้ ณภาพ1
(หนาที่สดุ ) ยาว 4 เมตร ชันคุ
้ ณภาพ 2 และ 3 ยาว 6 เมตร มีขนาดตังแต่
้ 15(3/8”) – 100(4”) มม. ต้ องมี
คุณสมบัติเป็ นฉนวนไฟฟ้ า สามารถใช้ งานได้ ที่อณ
ุ หภูมิปกติจนสูงถึง 60 องศาเซลเซียส และไม่ลามไฟเมื่อเกิด
ไฟไหม้ มีขนาด มิติ และการทดสอบเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม เลขที่ 216-2524 “
ท่อพีวีซีแข็งสําหรับใช้ ร้อยสายไฟฟ้ าและสายโทรศัพท์”การต่อประกอบควรใช้ ข้อต่อที่มีขนาด มิติ และสีเดียวกัน
จากผู้ผลิตเดียวกันกับท่อ ไม่แนะนําให้ ใช้ ไฟ หรื อลมร้ อนรนท่อเพื่อดัดโค้ ง

2.2.2 ท่ ออ่ อนลายลูกฟูกพีวซี ี เอสซีจี สําหรับระบบร้ อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)
ผลิตจากวัสดุพีวซี ี ตามมาตรฐาน JIS C 8461:2005 มีขนาดตังแต่
้ 15(3/8”) – 25(1”) มม. ต้ องมี
คุณสมบัติต้านเปลวไฟ แข็งแรงทนทาน ทนต่อแรงกดและแรงกระแทก ยืดหยุน่ ตัวไม่ต้องดัดท่อ เหมาะสําหรับ
งานเดินลอยหรื อเดินสายไฟบนฝ้ าในอาคาร ต่อประกอบด้ วยข้ อต่อท่ออ่อนลายลูกฟูกโดยเฉพาะ
2.3 ท่ อพีวซี ี เอสซีจี สําหรับระบบร้ อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีขาว) JIS
2.3.1 ท่ อพีวีซี เอสซีจี สําหรับระบบร้ อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีขาว) JIS
ผลิตจากวัสดุ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรื อท่อพีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึง่ มีปริมาณ
สารเติมแต่งทีเ่ หมาะสมช่วยให้ มคี ณ
ุ สมบัติพิเศษ ทนทานต่อแสงแดด ป้องกันรังสี UV และมีคณ
ุ สมบัติยืดหยุน่
มากเป็ นพิเศษ สามารถดัดเย็นโค้ งงอได้ โดยไม่ต้องใช้ ความร้ อน ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8430 มีสขี าว
วัดขนาดท่อด้ วยวิธีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับท่อร้ อยสายไฟและสายโทรศัพท์สเี หลืองตามมาตรฐาน
มอก. 216-2524 จึงเป็ นขนาดแบบ Norminal Size ตังแต่
้ 15(3/8”) – 55(2”) มม. ความยาว 2.92 เมตร ต้ องมี
คุณสมบัติเป็ นฉนวนไฟฟ้ า สามารถใช้ งานได้ ที่อณ
ุ หภูมิปกติจนสูงถึง 60 องศาเซลเซียส และไม่ลามไฟเมื่อเกิด
ไฟไหม้ การต่อประกอบควรใช้ ข้อต่อที่มีขนาด มิติ และสีเดียวกันจากผู้ผลิตเดียวกันกับท่อ สามารถลดการใช้
ข้ อต่อโดยการใช้ สปริ งสําหรับดัดท่อ ที่ผลิตตามมาตรฐานเดียวกันเท่านัน้ วัดระยะและสอดเข้ าไปในเส้ นท่อเพื่อ
ป้องกันการหักงอ
2.3.2 ท่ ออ่ อนลายลูกฟูกพีวซี ี เอสซีจี สําหรับระบบร้ อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีขาว) JIS
ผลิตจากวัสดุพีวซี ี ตามมาตรฐาน JIS C 8461:2005 มีขนาดตังแต่
้ 15(3/8”) – 25(1”) มม. ต้ องมี
คุณสมบัติต้านเปลวไฟ แข็งแรงทนทาน ทนต่อแรงกดและแรงกระแทก ยืดหยุน่ ตัวไม่ต้องดัดท่อ เหมาะสําหรับ
งานเดินลอยหรื อเดินสายไฟบนฝ้ าในอาคาร ต่อประกอบด้ วยข้ อต่อท่ออ่อนลายลูกฟูกโดยเฉพาะ
2.4 ท่ อพีวซี ี เอสซีจี สําหรับระบบร้ อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีขาว) BS
2.4.1 ท่ อพีวีซี เอสซีจี สําหรับระบบร้ อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีขาว) BS
ผลิตจากวัสดุ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรื อท่อพีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึง่ มีปริ มาณ
สารเติมแต่งทีเ่ หมาะสมช่วยให้ มคี ณ
ุ สมบัติพิเศษ ทนทานต่อแสงแดด ป้องกันรังสี UV และมีคณ
ุ สมบัติยืดหยุน่
มากเป็ นพิเศษ สามารถดัดเย็นโค้ งงอได้ โดยไม่ต้องใช้ ความร้ อน ผลิตตามมาตรฐาน IEC/BS 61386 มีสขี าว
วัดขนาดท่อด้ วยเส้ นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดตังแต่
้ 16(3/8”) – 50(1 1/2”) มม. ความยาว 2.92 เมตร
ต้ องมีคณ
ุ สมบัติเป็ นฉนวนไฟฟ้ า สามารถใช้ งานได้ ที่อณ
ุ หภูมิปกติจนสูงถึง 60 องศาเซลเซียส และไม่ลามไฟ
เมื่อเกิดไฟไหม้ การต่อประกอบควรใช้ ข้อต่อทีม่ ีขนาด มิติ และสีเดียวกันจากผู้ผลิตเดียวกันกับท่อ สามารถลด
การใช้ ข้อต่อโดยการใช้ สปริ งสําหรับดัดท่อ ที่ผลิตตามมาตรฐานเดียวกันเท่านัน้ วัดระยะและสอดเข้ าไปในเส้ น
ท่อเพื่อป้องกันการหักงอ
2.4.2 ท่ ออ่ อนลายลูกฟูกพีวซี ี เอสซีจี สําหรับระบบร้ อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีขาว) BS
ผลิตจากวัสดุพีวซี ี ตามมาตรฐาน IEC/BS 61386 มีขนาดตังแต่
้ 16(3/8”) – 50(1 1/2”) มม. ต้ องมี
คุณสมบัติต้านเปลวไฟ แข็งแรงทนทาน ทนต่อแรงกดและแรงกระแทก ยืดหยุน่ ตัวไม่ต้องดัดท่อ เหมาะสําหรับ
งานเดินลอยหรื อเดินสายไฟบนฝ้ าในอาคาร ต่อประกอบด้ วยข้ อต่อท่ออ่อนลายลูกฟูกโดยเฉพาะ

2.5 ท่ อพีวซี ี เอสซีจี สําหรับระบบนํา้ งานเกษตรกรรม
ท่อพีวีซีสเี ทาสําหรับระบบนํ ้างานเกษตรกรรม ผลิตจากพลาสติกพีวีซีแข็ง (Unplasticizied Polyvinyl Chloride)
ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร ขนาด 10-125 มม.
2.6 ท่ อพีพอี าร์ เอสซีจี สําหรับระบบประปา และประปานํา้ ร้ อน
ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP-R 80 (Polypropylene Random Copolymer 80)มาตรฐานยุโรปจากLyondellbasell
ตามมาตรฐาน DIN 8077 และ DIN 8078 สําหรับท่อและ DIN 16962 สําหรับข้ อต่อซึง่ สามารถทนแรงดันได้ สงู สุด 20 บาร์
และผ่านการทดสอบความสะอาดของนํ ้าที่ไหลผ่านท่อตามมาตรฐาน BS 6920ต่อประกอบโดยใช้ วิธีเชื่อมสอดด้ วยความ
ร้ อน(Socket Fusion) โดยจะให้ ความร้ อนแก่ทอ่ และข้ อต่อพร้ อมกัน ผ่านเครื่ องเชื่อมและหัวเชื่อมที่อณ
ุ หภูมิ 260 องศา
เซลเซียส ซึง่ เป็ นช่วงอุณหภูมิที่ทาํ ให้ ทอ่ และข้ อต่อเกิดการหลอมละลายเมื่อนํามาต่อกันจะทําให้ ทอ่ และข้ อต่อหลอมเป็ น
เนื ้อเดียวกัน ทังนี
้ ้ระยะเวลาการให้ ความร้ อนจะแตกต่างกันไปตามขนาดของท่อ(เปิ ดดูจากตารางคูม่ ือ) ท่อพีพีอาร์
สามารถติดตังร่้ วมกับท่อประเภทอื่นๆได้ เนื่องจากมีข้อต่อประเภทเกลียวทังชนิ
้ ดที่ทําจากทองเหลือง และทองเหลืองชุบ
นิกเกิล และข้ อต่อประเภทหน้ าจาน
2.6.1 ท่ อพีพอี าร์ เอสซีจีสาํ หรับระบบประปาท่ อพีพีอาร์ PN10 หรือ SDR11
สามารถทนอุณหภูมิได้ 3-60 องศาเซลเซียส และทนความดันได้ สงู สุด 10 บาร์ ลักษณะเป็ นท่อสีเขียว
คาดแถบสีนํ ้าเงิน ความยาว 4 เมตร
2.6.2 ท่ อพีพอี าร์ เอสซีจี สําหรับระบบประปานํา้ ร้ อนท่ อพีพีอาร์ PN20 หรือ SDR6
สามารถทนอุณหภูมิได้ 3-95 องศาเซลเซียส และทนความดันได้ สงู สุด 20 บาร์ ลักษณะเป็ นท่อสีเขียว
คาดแถบสีแดง ความยาว 4 เมตร
2.7 นํา้ ยาประสานท่ อพีวีซี เอสซีจี
ผลิตและผ่านการทดสอบตามผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเลขที่ มอก.1032-2534 “มาตรฐาน
นํ ้ายาประสานท่อพีวีซแี ข็งและข้ อต่อพีวีซีแข็ง” และสามารถแสดงเอกสาร MSDS ได้ สามารถละลายเนื ้อพีวีซี ให้ ประสาน
เป็ นเนื ้อเดียวกัน โดยมีสว่ นประกอบหลักเป็ นตัวทําละลาย 3 ชนิด ได้ แก่ เมทิลเอทิลคีโทน เตตราไฮโดรฟิ วราน และ
ไซโคลเฮกซาโนนสามารถใช้ ได้ กบั ทังท่
้ อรับความดัน และท่อไม่รับแรงดัน ทุกขนาด ทุกชันคุ
้ ณภาพไม่ทําให้ นํ ้ามีกลิน่ รส
และ สี เปลีย่ นไปจากเดิม และไม่มีสารพิษละลายออกมาจนเป็ นอันตรายต่อสุขภาพทนสารเคมี กรด และ ด่าง ได้
เทียบเท่าท่อพีวซี ี
2.7.1 นํา้ ยาประสานท่ อพีวีซีเอสซีจีชนิดเข้ มข้ น (SCG Solvent Cement High Pressure)
เป็ นนํ ้ายาประสานท่อชนิดเข้ มข้ น ความหนืดสูง เนื่องจากมีเนื ้อนํ ้ายาอยูม่ าก ทําให้ ไม่ไหลย้ อยขณะทํา
การประกอบเหมาะกับการต่อท่อที่ต้องการคุณภาพสูง และเร่งใช้ งานเนื ้อนํ ้ายามีความเข้ มข้ นสูง จึงสามารถ
เชื่อมท่อ และข้ อต่อทีม่ ีช่องว่างระหว่าง 0.1-0.2 มม.ได้ มาตรฐานคุณภาพระดับสากล เช่น ASTM D2564,
BS4346, DIN169790 และมอก.1032-2534สามารถยึดติดท่อได้ อย่างรวดเร็ ว และรับแรงดันได้ สงู ถึง 16 บาร์
มีคา่ VOCs หรื อสารระเหย 69.2 g/l และตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน** ซึง่ กําหนดไว้ ไม่ให้ ผลิตภัณฑ์
นํ ้ายาประสานท่อมีคา่ VOCs เกิน 510 g/l ทําให้ ปลอดภัยต่อการนําไปใช้ งาน

2.7.2 นํา้ ยาประสานท่ อพีวีซี เอสซีจี ชนิดใส (SCG Solvent Cement Standard)
เป็ นนํ ้ายาประสานท่อชนิดธรรมดา ความหนืดตํ่า เนื ้อใส ทําให้ สามารถทํางานได้ งา่ ยขึ ้น และสามารถ
ปรับแต่งท่อก่อนการใช้ งานได้ เหมาะกับการต่อท่อทีม่ ีขนาดใหญ่ งานต่อท่อทัว่ ไปและงานที่ไม่เร่งใช้ งาน
มาตรฐานคุณภาพได้ รับการรับรองจาก กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.เลขที่ 1032-2534มีคา่ VOCs หรื อ
สารระเหย 88.6 g/l และตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน** ซึง่ กําหนดไว้ ไม่ให้ ผลิตภัณฑ์นํ ้ายาประสานท่อมีคา่ VOCs
เกิน 510 g/l ทําให้ ปลอดภัยต่อการนําไปใช้ งาน
หมายเหตุ เกณฑ์มาตรฐาน** อ้ างอิงจาก เกณฑ์การประเมินความยัง่ ยืนทางพลังงานและสิง่ แวดล้ อมไทย สําหรับการ
ก่อสร้ างและปรับปรุงโครงการใหม่ ฉบับมกราคม 2553 หมวดที่ 6 เรื่ องคุณภาพของสภาวะแวดล้ อมภายในอาคาร
(Indoor Environmental Quality) ซึง่ จัดทําโดยสถาบันอาคารเขียวไทย
3. การดําเนินการ

3.1 การต่ อประกอบท่ อพีวีซี ชนิดต่ อด้ วยนํา้ ยาประสานท่ อพีวีซี
3.1.1 ตัดท่อให้ ได้ ฉากโดยใช้ เลือ่ ยตัดโลหะหรื อกรรไกรตัดท่อ

3.1.2 ใช้ ตะไบละเอียดลบมุมปลายท่อโดยรอบ ให้ มีความลาดเอียงประมาณ 15 องศา เพื่อใข้ สวมท่อ

เข้ ากับข้ อต่อได้ งา่ ยขึ ้นและเพื่อไม่ให้ ปลายท่อขูดนํ ้ายาประสานท่อพีวีซที ี่ทไ่ ว้ แล้ วในข้ อต่อเข้ าไปข้ างในทังหมด
้
3.1.3 วัดระยะความลึกในการสวม โดยการทดลองสวมท่อเข้ ากับข้ อต่อและทําเครื่ องหมายไว้ บนท่อด้ วย
ดินสอสีดํา
3.1.4 ใช้ นํ ้ายาทําความสะอาดท่อพีวีซีเช็ดทําความสะอาดภายในข้ อต่อและปลายท่อให้ ปราศจากคราบ
นํ ้ามัน ฝุ่ น ความชื ้น
ี ี่ผิวด้ านในข้ อต่อให้ ทวั่ ก่อนแล้ วจึงทาที่ผวิ ด้ านนอกของท่อเฉพาะส่วนที่
3.1.5 ทานํ ้ายาประสานท่อพีวีซท
จะต้ องใช้ ข้อต่อ โดยทาให้ หนากว่าข้ อต่อเล็กน้ อย
่ าํ ไว้ จากนันให้
้ กดท่อต่อไว้ อกี 15
3.1.6 สวมปลายท่อเข้ ากับข้ อต่อแล้ วกดเข้ าไปจนถึงเครื่ องหมายทีท
วินาที
3.1.7 เช็ดนํ ้ายาประสานท่อที่ล้นออกมาให้ หมดแล้ วทิ ้งไว้ ให้ นํ ้ายาแข็งตัวประมาณ 5 นาที ก่อนเริ่ มใช้
งาน
3.2 การต่ อประกอบท่ อพีวีซี เอสซีจี ชนิดต่ อด้ วยแหวนยาง
3.2.1 เครื่ องมือและอุปกรณ์ทใี่ ช้ ในการต่อประกอบท่อ เช่น ปากกา เลือ่ ย ตลับเมตร นํ ้ายาทําความ

สะอาดท่อ นํ ้ายาหล่อลืน่ ตะไบ ผ้ า และ Puller
3.2.2 กรณีที่ต้องตัดท่อให้ ทําเครื่ องหมายระยะที่ต้องการตัดให้ ได้ ฉากกับแนวแกนท่อ
3.2.3 ตัดท่อด้ วยเลือ่ ยช่างไม้ หรื อ เลือ่ นตัดโลหะ หรื อ Tubing Cutting
3.2.4 ใช้ ตะไบละเอียดแต่งรอบตัดให้ เรี ยบและลบปลายมุมท่อโดยรอบ มีความลาดเอียงประมาณ 15
องศา
3.2.5 ใช้ นํ ้ายาทําความสะอาดท่อพีวีซีทําความสะอาดปลายท่อที่จะสวมใส่และบริ เวณแนวร่ องแหวน
ยาง
3.2.6 ใส่แหวนยางเข้ าไปโดยบีบแหวนยางให้ เป็ นรู ปหัวใจและหันด้ านที่โตกว่าไว้ ข้างในท่อ

3.2.7 ทานํ ้ายาหล่อลืน
่ บริ เวณปลายท่อและด้ านในหัวต่อ

3.2.8 ต่อท่อเข้ าด้ วยกันโดยใช้ Puller

ี เครื่ องหมายไว้ หรื อไม่ โดยใช้ Check
3.2.9 เมื่อท่อถูกต่อเข้ าด้ วยกันแล้ วตรวจดูวา่ ท่อต่อถึงบริ เวณที่ขด

Gauge ตรวจดูวา่ แหวนยางอยูใ่ นตําแหน่งทีถ่ กู ต้ องหรื อไม่
3.3 การต่ อประกอบท่ อพีพอ
ี าร์

เอสซีจี
3.3.1 ตัดท่อให้ ได้ ฉากตามความยาวทีต
่ ้ องการโดยใช้ เลือ่ ยตัดโลหะหรื อกรรไกรตัดท่อ
3.3.2 วัดระยะความลึกของท่อตามความลึกของข้ อต่อและทําเครื่ องหมาย
3.3.3 นําท่อและข้ อต่อสวมเข้ าในหัวเชื่อมพร้ อมๆกัน โดยสวมท่อให้ ลกึ จนถึงตําแหน่งที่ทาํ เครื่ องหมาย
ไว้ และให้ ความร้ อนตามขนาดของท่อแต่ละขนาดตามตารางเวลาการให้ ความร้ อนที่ระบุ
3.3.4 นําท่อและข้ อต่อที่ให้ ความร้ อนแล้ วสวมเข้ าด้ วยกันจนสุดตําแหน่งที่ทําเครื่ องหมายไว้ จับท่อและ
ข้ อต่อให้ นิ่งไว้ สกั ครู่ แล้ วปล่อยทิ ้งไว้ ให้ ทอ่ เย็นตัว
3.3.5 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาสามารถนําท่อและข้ อต่อทีต
่ อ่ ประกอบเสร็ จไปติดตังใช้
้ งานได้ ทนั ที
3.4 การดัดท่ อพีวีซี เอสซีจี ระบบร้ อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

(สีขาว) JIS และ BS
3.4.1 ดัดท่อใหได้ ฉากและระยะตามต้ องการโดยใช้ เลือ่ ยดัดโลหะหรื อกรรไกรตัดท่อ
3.4.2 ทําเครื่ องหมายตําแหน่งทีจ่ ําทําการดัดลงบนตัวท่อ
3.4.3 นําสปริ งดัดท่อผูกเชือกที่ปลายด้ านหนึง่ สอดเข้ าไปในท่อ โดยให้ ตาํ แหน่งที่ทาํ เครื่ องหมายไว้ อยู่
กึ่งกลางของสปริ งดัดท่อ
3.4.4 ดัดท่อโดยใช้ เข่า ดัดค้ างไว้ ประมาณ 10 วินาที เพื่อให้ ทอ่ คงรู ปและดัดให้ ไดองศามากกว่าที่
ต้ องการเล็กน้ อยเพื่อป้องกันท่อคืนตัว
3.4.5 ดึงสปริ งดัดท่อที่สอดอยูอ่ อกและต่ออุปกรณ์ชนิดอื่นได้ ตามต้ องการ
3.4.6 นําท่อที่ดดั เรี ยบร้ อยแล้ วไปใช้ งานตามต้ องการ
4. การบํารุ งรักษา
ควรใช้ ทอ่ กับอุปกรณ์ที่ได้ มาตรฐานของสินค้ านันๆ
้ โดยท่อพีวซี ี เอสซีจี สําหรับระบบประปา และระบายนํ ้า
ห้ ามใช้ กบั นํ ้าอุณหภูมิเกิน 60 องศาเซลเซียส ซึง่ อาจทําให้ ทอ่ เสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้ หลีกเลีย่ งการใช้ สนิ ค้ ากับ
สารเคมีทกุ ชนิดซึง่ ส่งผลอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สนิ หากมีความจําเป็ นต้ องใช้ ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อ
สารเคมีในคูม่ อื การใช้ งานทุกครัง้
สําหรับนํ ้ายาประสานท่อ ควรปิ ดฝาให้ สนิทหลังการใช้ งานทุกครัง้ และเก็บในที่ร่ม มีอากาศถ่ายเท ห่างจากเปลว
ไฟ
การทําความสะอาด หากใช้ งานแล้ วพบว่าท่อมีคราบสกปรกหรื อรอยเปื อ้ น สามารถทําความสะอาดได้ โดยใช้
นํ ้ายาทําความสะอาดท่อพีวีซี เอสซีจี

