ผลิตภัณฑ์ ของเอสซีจี (SCG) หมวดสินค้ า งานสถาปั ตยกรรม
กลุ่มสินค้ า หลังคา แผ่ นสะท้อนความร้ อน และอุปกรณ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
ตรายีห้อ
กระเบื 4องหลังคาคอนกรีต กระเบื 4องหลังคา
คอนกรีตSCG รุ่น
NeuStile

มาตรฐาน
-

ข้ อมูลรายการประกอบแบบ
กระเบื 4องคอนกรีตชนิดเรียบทีมีลิ 4นรางรับนํ 4าด้ านข้ างกระเบื 4อง
(Interlocking Flat Concrete Roof Tile) ขนาดแผ่น 40 x 40
ซม. ผลิตด้ วยระบบอัดแรงดันสูง (High Pressure Pressing
Process) เคลือบสีด้วยสี Acrylic (water base) แบบ Airless
Spray System ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ในตราสินค้ า “กระเบื 4อง
หลังคาคอนกรีต SCG รุ่นนิวสไตล์" ผลิตภัณฑ์ของ บจก.
กระเบื 4องหลังคาซีแพค การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธี
ของผู้ผลิต

รู ปภาพสินค้ า/ภาพทีสือสินค้ า

Green Criteria & Eco Label*
LEED Criteria :
SS 7.2 : Heat Island Effect - Roof
MR5 : Regional Materials
TREES Criteria :
SL5 : การลดปรากฏการณ์เกาะความร้ อน
MR5 : การใช้ วสั ดุพื 4นถินหรือในประเทศ
MR6 : วัสดุทีผลิตหรือมีผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมตํา
Eco Label

* ผลิตภัณฑ์ทีเข้ าข่ายข้ อกําหนดและได้ การรับรองมาตรฐานเป็ น
สินค้ าเฉพาะบางรุ่น
กระเบื 4องหลังคา
คอนกรีต SCG รุ่น
Rustique

ระบบหลังคาเย็น

อุปกรณ์ประกอบงาน
หลังคา

-

กระเบื 4องคอนกรีตผิวสัมผัสร่องลายซีกไม้ ทีมีลิ 4นรางรับนํ 4า
ด้ านข้ างกระเบื 4อง (Interlocking Flat Concrete Roof Tile)
และกันนํ 4าด้ านหัวกระเบื 4องด้ วยระบบ Anti –wake Ramp
ขนาดแผ่น 40 x 40 ซม. ผลิตด้ วยระบบอัดแรงดันสูง (High
Pressure Pressing Process) ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ในตราสินค้ า
“กระเบื 4องหลังคาคอนกรีต SCG รุ่น Rustique" ผลิตภัณฑ์ของ
บจก.กระเบื 4องหลังคาซีแพค การติดตังตามมาตรฐานและ
4
กรรมวิธีของผู้ผลิต
กระเบื 4องหลังคา
กระเบื 4องคอนกรีตชนิดเรียบรู ปว่าวทีมีลิ 4นรางรับนํ 4าด้ านข้ าง
คอนกรีต SCG รุ่น
กระเบื 4อง (Interlocking Flat Concrete Roof Tile) ขนาดแผ่น
Oriental
9 นิ 4ว ผลิตด้ วยระบบอัดแรงดันสูง (High Pressure Pressing
Process) เคลือบสีด้วยสี Acrylic (water base) แบบ Airless
Spray System ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ในตราสินค้ า “กระเบื 4องหลังคา
คอนกรีต SCG รุ่น Oriental" ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4อง
หลังคาซีแพค การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของผู้ผลิต
กระเบื 4องหลังคา
กระเบื 4องคอนกรีตชนิดเรียบทีมีลิ 4นรางรับนํ 4าด้ านข้ างกระเบื 4อง
คอนกรีต SCGรุ่น
(Interlocking Flat Concrete Roof Tile) ขนาดแผ่น 33 x 42
Prestige
ซม. ผลิตด้ วยระบบรีด (Extrusion Process) เคลือบสี Cement
Slurry ด้ วยระบบ Wet on Wet Process ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ใน
ตราสินค้ า “กระเบื 4องหลังคาคอนกรีต SCGรุ่นเพรสทีจ"
ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลังคาซีแพค การติดตังตาม
4
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต
กระเบื 4องหลังคาSCG มอก.535-2540 กระเบื 4องคอนกรีตเคลือบสีชนิดรู ปลอนทีมีลิ 4นรางรับนํ 4า
ซีแพคโมเนีย
ด้ านข้ างกระเบื 4อง (Interlocking Profiled Concrete Roof Tile)
ขนาดแผ่น 33 x 42 ซม. ผลิตด้ วยระบบรีด เคลือบสี Cement
Slurry ด้ วยระบบ Wet on Wet Process มอก. 535 - 2540 ให้
ใช้ ผลิตภัณฑ์ในตราสินค้ า “กระเบื 4องหลังคาคอนกรีต SCG"
ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลังคาซีแพค การติดตังตาม
4
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต
ระบบหลังคาเย็น
ระบบการติดตังแผ่
4 นสะท้ อนความร้ อนชนิดอลูมิเนียมฟอยล์
SCG สําหรับหลังคา
บริสุทธิs 2 ด้ านทีผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมรีดบางไม่น้อยกว่าด้ าน
คอนกรีต SCGทุกรุ่น
ละ 7 ไมครอนมีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 170 กรัมต่อตรม.
ยกเว้ น รุ่น Rustique,
อยู่เหนือจันทันและอยู่ใต้ แปเหล็กชุบสังกะสี ด้ วยตัวตังระยะ
4
รุ่น Oriental
และติดตังชุ
4 ดครอบระบายอากาศในแนวสันหลังคาและระบบ
Dry Tech System ในแนวสันหลังคาและตะเข้ สนั เพือระบาย
ความร้ อนออกจากโถงหลังคา SCG ผลิตภัณฑ์ของ บจก.
กระเบื 4องหลังคาซีแพค การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธี
แผ่นปิ ดรอยต่อ SCG
แผ่นปิ ดรอยต่อขนาด 28 x 40 ซ.ม.ผลิตจากพลาสติก
สําหรับหลังคา
สังเคราะห์ประเภท Polyisobuthylene (PIB) พร้ อมแถบกาว
คอนกรีต SCGทุกรุ่น
Butyl Glue เสริมแกนกลางด้ วยตะแกรงอลูมิเนียม สามารถ
ทาสีทบั ได้ ด้วยสีสีเดียวกับกระเบื 4องหลังคาคอนกรีต SCG
ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลังคาซีแพค ติดตังในบริ
4
เวณ
รอยต่อบนหลังคา การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของ

ผลิตภัณฑ์ ของเอสซีจี (SCG) หมวดสินค้ า งานสถาปั ตยกรรม
กลุ่มสินค้ า หลังคา แผ่ นสะท้อนความร้ อน และอุปกรณ์
ประเภทผลิตภัณฑ์

ตรายีห้อ
แผ่นปิ ดหัวรางนํ 4า
SCG สําหรับหลังคา
คอนกรีต SCGทุกรุ่น

มาตรฐาน
-

รางนํ 4าตะเข้ กลั วาไนซ์
SCG สําหรับหลังคา
คอนกรีต SCGทุกรุ่น

-

รางนํ 4าตะเข้ สเตนเลส
SCG สําหรับหลังคา
คอนกรีต SCGทุกรุ่น

-

ชุดครอบระบบแห้ ง
SCG สําหรับหลังคา
คอนกรีต SCGทุกรุ่น

-

ระบบครอบผนัง SCG
สําหรับหลังคา
คอนกรีต SCGทุกรุ่น
ยกเว้ น รุ่นRustique,
รุ่นOriental

-

แผ่นรองใต้ หลังคา
SCG สําหรับหลังคา
คอนกรีต SCGทุกรุ่น

-

แผ่นรองเชิงชาย SCG

-

ตะปูเกลียวยึด
กระเบื องSCG

ข้ อมูลรายการประกอบแบบ
รู ปภาพสินค้ า/ภาพทีสือสินค้ า
แผ่นปิ ดหัวรางนํ 4าขนาด 14 x 60 ซ.ม.ผลิตจากพลาสติก
สังเคราะห์ประเภท Polyisobuthylene (PIB) พร้ อมแถบกาว
Butyl Glue เสริมแกนกลางด้ วยตะแกรงอลูมิเนียม ทดแทนการ
บัดกรีรอยต่อ SCG ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลังคาซีแพค
ติดตังในบริ
4
เวณรอยต่อชนบริเวณหัวรางนํ 4าตะเข้ ทงสองที
ั4
มา
บรรจบกัน การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของผู้ผลิต
รางนํ 4าตะเข้ ทีมีร่องรางนํ 4าเป็ นรู ปตัว U หงาย ขนาดร่องรางนํ 4า
กว้ าง 12 ซม และ 15 ซม. ร่องรางนํ 4าลึก 3 ซม. มีเขือนกันนํ
4 4า 3
แนวยาวตลอดปี กรางนํ 4า ผลิตจากเหล็กกัลวาไนซ์ มอก.
50-2538 และ JIS G 3312 (1994) เคลือบสีโพลีเอสเตอร์ ทงั 4 2
ด้ าน SCG ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลังคาซีแพค โดย
ติดตังในบริ
4
เวณรอยต่อของหลังคาในแนวตะเข้ ราง และใน
กรณีทีต้องติดตังหั
4 วรางนํ 4าตะเข้ 2 รางมาบรรจบกัน บริเวณหัว
รางนํ 4า ให้ ใช้ แผ่นปิ ดหัวรางนํ 4าตะเข้ SCGปิ ดทับรอยต่อแทน
การเชือมบัดกรี การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของผู้ผลิต
รางนํ 4าตะเข้ สเตนเลสทีมีร่องรางนํ 4าเป็ นรู ปตัว U หงาย ขนาด
ร่องรางกว้ าง 12 ซม.และ 15 ซม. ร่องรางนํ 4าลึก 3 ซม. มีเขือน
กันนํ
4 4า 3 แนวยาวตลอดปี กรางนํ 4า ผลิตจากสเตนเลส AISI 304
SCG ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลังคาซีแพค โดยติดตัง4
ในบริเวณรอยต่อของหลังคาในแนวตะเข้ ราง การติดตังตาม
4
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต
ชุดอุปกรณ์ติดตังครอบหลั
4
งคาสําเร็จรู ปโดยทําการยึดครอบ
หลังคาติดกับเหล็กรับครอบด้ วยตะปูเกลียวปลายสว่าน และ
ใช้ แผ่นรองใต้ ครอบซึง ทําจาก Fleece Material with
Permeability to Air พร้ อมแถบกาว Butyl Glue ปิ ดทับรอยต่อ
ระหว่างกระเบื 4องตามแนวสันหลังคาและตะเข้ สนั แล้ วจึงติดตัง4
ชุดครอบหลังคาปิ ดคลุมทับอีกชันหนึ
4 ง SCG ผลิตภัณฑ์ของ
บจก.กระเบื 4องหลังคาซีแพค โดยติดตังบริ
4 เวณแนวสันหลังคา
และตะเข้ สนั การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของผู้ผลิต
ชุดระบบครอบผนัง ประกอบด้ วย แผ่นปิ ดกันรัวผลิตจาก
พลาสติกสังเคราะห์ประเภท Polyisobuthylene (PIB) พร้ อม
แถบกาว Butyl Glue เสริมแกนกลางด้ วยตะแกรงอลูมิเนียม
โดยใช้ ปิดทับรอยต่อระหว่างกระเบื 4องกับผนังก่อน แล้ วจึงยึด
ครอบผนังกับเหล็กรองครอบผนังปิ ดคลุมอีกชันหนึ
4 ง ให้ ใช้ ชุด
ครอบผนังสีเดียวกับกระเบื 4องหลังคาคอนกรีต SCG
ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลังคาซีแพค โดยติดตังบริ
4 เวณ
แนวรอยต่อระหว่างผืนกระเบื 4องหลังคาคอนกรีตกับผนัง
คอนกรีต การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของผู้ผลิต
แผ่นสะท้ อนความร้ อนทีมีความสามารถรองรับนํ 4าฝนได้ (%
Absoption = 0%) และเคลือบผิวด้ านหนึงด้ วย Blue Anti
Glare ขนาด 1.5 x 10 เมตรใช้ งานร่วมกับแผ่นรองเชิงชาย
SCG ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลังคาซีแพค โดยติดตัง4
แผ่นรองใต้ หลังคาเหนือจันทันและอยู่ใต้ แปเหล็กชุบสังกะสีที
ยึดติดกับจันทันด้ วยตะปูเกลียวปลายสว่าน การติดตังตาม
4
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต
กว้ าง 0.25 เมตร ยาว 2 เมตรต่อท่อน นํ 4าหนัก 1.25 กิโลกรัม
ต่อท่อน ใช้ ติดตังตามแนวเชิ
4
งชายเพือรองรับแผ่นรองใต้ หลังคา
ทําให้ นํ 4าไม่ขงั ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลังคาซีแพค
การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของผู้ผลิต
ตะปูเกลียวยึดกระเบื อง ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีกนั สนิม ใช้
สําหรับยึดกระเบื องหลังคาให้ ติดกับแปด้ วยสว่านไฟฟ้า โดยไม่
ต้ องเจาะนํา แปด้ วยสว่านไฟฟ้า โดยไม่ต้องเจาะนํา มีให้ เลือก
4 ขนาด คือ
1.5 นิ ว, 2 นิ ว, 2.25 นิ ว, 2.5 นิ ว, 3 นิ ว และ 4 นิ ว
ผลิตภัณฑ์ของ บจก..กระเบื องหลังคาซีแพค การติดตังตาม

มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

Green Criteria & Eco Label*

ผลิตภัณฑ์ ของเอสซีจี (SCG) หมวดสินค้ า งานสถาปั ตยกรรม
กลุ่มสินค้ า หลังคา แผ่ นสะท้อนความร้ อน และอุปกรณ์
ประเภทผลิตภัณฑ์

แผ่นสะท้ อนความร้ อน

ตรายีห้อ
ตะปูเกลียวยึดแป
SCG

มาตรฐาน

แป SCG ขนาด 0.55
มม. สําหรับหลังคา
คอนกรีต SCGทุกรุ่น

-

แป SCG ขนาด 0.70
มม. สําหรับหลังคา
คอนกรีต SCGทุกรุ่น

-

แผ่นปิ ดเชิงชาย SCG
สําหรับหลังคา
คอนกรีต SCGและ
รุ่น Prestige

-

กระเบื 4องหลังคาโปร่ง
แสงSCG สําหรับ
หลังคาคอนกรีต
SCGทุกรุ่น ยกเว้ น
รุ่นRustique, รุ่น
แผ่นสะท้ อนความร้ อน
SCG สําหรับหลังคา
ทุกรุ่น

-

แผ่นสะท้ อนความร้ อน
SCG รุ่นอัลตร้ าคูล
สําหรับหลังคา
คอนกรีต SCG, รุ่น
Prestige, รุ่น
Neustile-Modern ,
รุ่นRustique

-

-

ข้ อมูลรายการประกอบแบบ
เป็ นตะปูเกลียวเหล็กชุบสังกะสีกนั สนิม ใช้ สําหรับติดตังแป

SCGทําให้ ไม่เสี=ยงต่อการเป็ นสนิมที=เกิดจากการเชื=อมแปติด
กับจันทัน มีความสามารถในการเจาะเหล็กหนาสูงสุดไม่เกิน
3.2 มม. โดยไม่ต้องเจาะรู นําบรรจุกล่องละ 500 ตัว 1 กล่อง
ติดตังแป
 SCGได้ 44 ท่อน
ผลิตภัณฑ์ของ บจก..กระเบื องหลังคาซีแพค การติดตังตาม

มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต
แปเหล็กชุบสังกะสีตวั U ควํา ขนาดความกว้ าง 65 มม. สูง 30
มม. ความหนา 0.55 มม. โดยปี กแปทังสองข้
4
างทีใช้ สําหรับ
เจาะยึดตะปูเกลียวปลายสว่าน กว้ างข้ างละ 15 มม. ผลิตจาก
แผ่นเหล็กชุบสังกะสีโดยกรรมวิธี HOT DIP GALVANIZED ที
ได้ มอก.50-2538 และ JIS G 3302 – 1994 โดยมีปริมาณของ
สังกะสีเคลือบ 220 กรัมต่อตารางเมตร SCG ผลิตภัณฑ์ของ
บจก.กระเบื 4องหลังคาซีแพค โดยติดตังแปเหล็
4
กชุบสังกะสีบน
จันทันโดยยึดติดกับจันทันด้ วยตะปูเกลียวปลายสว่าน การ
ติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของผู้ผลิต
แปเหล็กชุบสังกะสีตวั U ควํา ขนาดความกว้ าง 65 มม. สูง 30
มม. ความหนา 0.7 มม. โดยปี กแปทังสองข้
4
างทีใช้ สําหรับเจาะ
ยึดตะปูเกลียวปลายสว่าน กว้ างข้ างละ 15 มม. ผลิตจากแผ่น
เหล็กชุบสังกะสีโดยกรรมวิธี HOT DIP GALVANIZED ทีได้
มอก.50-2538 และ JIS G 3302 – 1994 โดยมีปริมาณของ
สังกะสีเคลือบ 220 กรัมต่อตารางเมตร SCG ผลิตภัณฑ์ของ
บจก.กระเบื 4องหลังคาซีแพค โดยติดตังแปเหล็
4
กชุบสังกะสีบน
จันทันโดยยึดติดกับจันทันด้ วยตะปูเกลียวปลายสว่าน การ
ติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของผู้ผลิต
แผ่นปิ ดเชิงชายพลาสติกสําเร็จรู ปปิ ดช่องว่างระหว่างลอน
กระเบื 4องมุงหลังคากับขอบด้ านบนของไม้ บวั เชิงชายตลอดแนว
เชิงชาย โดยใช้ แผ่นปิ ดเชิงชายพลาสติกสําเร็จรู ปทีผลิตจาก
พลาสติกประเภท Polyvinyl Chloride (PVC) ใช้ ชนิดทีรูปลอน
เดียวกับกระเบื 4องมุงหลังคา โดยติดตังบริ
4 เวณไม้ บวั เชิงชาย
SCG ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลังคาซีแพค การติดตัง4
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต
กระเบื 4องโปร่งแสงรู ปลอนเดียวกับกระเบื 4องมุงหลังคา ขนาด
แผ่น 33 x 42 ซม. ผลิตจาก Acrylic Plastic (Polymethyl
Methacrylate- PMMA) ชนิดใสทียอมให้ แสงผ่านได้ 90 – 95 %
SCG ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลังคาซีแพค การติดตัง4
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต
แผ่นสะท้ อนความร้ อนชนิดอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิs 2 ด้ าน ที
ผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมรีดบางไม่น้อยกว่าด้ านละ 7 ไมครอน
มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 170 กรัม/ตร.ม. มีโครงสร้ าง 6 ชัน4
ใช้ Polyethylene Adhesive เป็ นตัวประสานยึดติดกันของแต่
ละชัน4 พร้ อมตาข่ายใยแก้ วเสริมแรง 3 ทิศทาง สามารถรับแรง
ดึงตามยาวได้ ไม่น้อยกว่า 11 กิโลนิวตัน/ตร.ม. และมีคุณสมบัติ
ไม่ลามไฟตามมาตรฐาน BS 476 SCG ผลิตภัณฑ์ของ บจก.
กระเบื 4องหลังคาซีแพค การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธี
ของผู้ผลิต
วัสดุกนั ความร้ อนชนิดมีผิวด้ านบนและล่างเป็ นแผ่นสะท้ อน
ความร้ อนชนิดอลูมิเนียมบริสุทธิsรีดบาง ไม่น้อยกว่าด้ านละ 7
ไมครอน ใช้ Polyethylene Adhesive เป็ นตัวประสานพร้ อมตา
ข่ายใยแก้ วเสริมแรง 3 ทิศทาง เสริมแกนกลางด้ วยฉนวน
Green 3 หนา 3 นิ 4ว ขนาด 1.2 x 4 ม. SCG ผลิตภัณฑ์ของ
บจก.กระเบื 4องหลังคาซีแพค โดยติดตังวั
4 สดุกนั ความร้ อนบนแป
ใช้ งานร่วมกับแผ่นปิ ดตะเข้ SCGและอลูมิเนียมเทป SCG การ
ติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของผู้ผลิต

รู ปภาพสินค้ า/ภาพทีสือสินค้ า

Green Criteria & Eco Label*

ผลิตภัณฑ์ ของเอสซีจี (SCG) หมวดสินค้ า งานสถาปั ตยกรรม
กลุ่มสินค้ า หลังคา แผ่ นสะท้อนความร้ อน และอุปกรณ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
โครงหลังคาสําเร็จรู ป

ตรายีห้อ
มาตรฐาน
โครงหลังคาสําเร็จรู ป AS 1397 หรือ
SCG
JIS 3302 หรือ
มอก.50-2538

กระเบื 4องหลังคาเซรามิค

กระเบื 4องหลังคาSCG
Excella รุ่น CLASSIC

-

กระเบื 4องหลังคาSCG
Excella รุ่น GRACE

-

กระเบื 4องหลังคาSCG
Excella รุ่น
MODERN

-

อุปกรณ์ประกอบการ
ติดตังกระเบื
4
4องหลังคา
เซรามิค

อุปกรณ์ระบบแห้ ง
เอ็กซ์เซลล่า-สันหลังคา

อุปกรณ์ระบบแห้ ง
เอ็กซ์เซลล่า-ตะเข้ สนั

แผ่นปิ ดรอยต่อ SCG
สําหรับหลังคาSCG
Excella ทุกรุ่น

ข้ อมูลรายการประกอบแบบ
รู ปภาพสินค้ า/ภาพทีสือสินค้ า
โครงหลังคาเหล็กกัลวาไนซ์สําเร็จรู ป ผลิตจากแผ่นเหล็กชุบ
สังกะสีโดยกรรมวิธี HOT DIP GALVANIZED ทีได้ มาตรฐาน
มอก.50-2538 และ JIS G 3302 – 1994 เป็ นเหล็กกําลังดึงสูง
(G550 Mpa.) มี Yield Stress ไม่ตํากว่า 5,500 ksc. ความ
หนาแน่นของสังกะสีเคลือบ 220 กรัมต่อตร.ม. (Z22)
ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลังคาซีแพค การติดตังตาม
4
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต
กระเบื 4องเซรามิค ชนิดรู ปลอนทีมีลิ 4นรางรับนํ 4าด้ านข้ างกระเบื 4อง
(Interlocking Profiled Ceramic Roof Tile) ขนาดแผ่น 33 x
42 ซม. ผลิตด้ วยระบบ Dry Press Fast Firing Process เผาที
อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส SCGเอ็กซ์เซลล่า รุ่นคลาสสิค
ของ บจก.กระเบื 4องหลังคาเซรามิคไทย การติดตังตาม
4
มาตรฐานของผู้ผลิต
กระเบื 4องเซรามิค ชนิดรู ปลอนทีมีลิ 4นรางรับนํ 4าด้ านข้ าง
กระเบื 4อง (Interlocking Profiled Ceramic Roof Tile) ขนาด
แผ่น 34.5 x 42 ซม. ผลิตด้ วยระบบ Dry Press Fast Firing
Process เผาทีอุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส SCGเอ็กซ์เซลล่า
รุ่นเกรซ ของ บจก.กระเบื 4องหลังคาเซรามิคไทย การติดตัง4
ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
กระเบื 4องเซรามิคชนิดเรียบ ทีมีลิ 4นรางรับนํ 4าด้ านข้ างกระเบื 4อง
(Interlocking Profiled Ceramic Roof Tile) ขนาดแผ่น 33.5 x
42 ซม. ผลิตด้ วยระบบ Dry Press Fast Firing Process เผาที
อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส SCGเอ็กซ์เซลล่า รุ่นโมเดิร์น
ของ บจก.กระเบื 4องหลังคาเซรามิคไทย การติดตังตาม
4
มาตรฐานของผู้ผลิต
อุปกรณ์ระบบแห้ งผลิตขึ 4นเพือทดแทนการใช้ ปูนทราย เพือให้
งานมุงหลังคามีความปราณีตสวยงาม ไม่เลอะเทอะ ติดตังง่
4 าย
สะดวก รวดเร็ว เหมาะสําหรับกระเบื 4องเซรามิค 1 ชุดติดตัง4
ได้ ยาว 3 ม. ประกอบด้ วย
1. แผ่นปิ ดรอยต่อ 0.15 x 3 ม. ( จํานวน 2 ม้ วน/ชุด ) วัสดุยาง
บิวทิวคุณภาพสูง สามารถทนความร้ อนได้ สูง
2. เหล็กกัลวาไนซ์ (C-Line) ยาว 3 ม.
3. ขายึดเหล็กรองใต้ ครอบ 5 ตัว
4. ตะปูเกลียวยึดขาตัง4 20 ตัวและตะปูเกลียวยึดครอบ 20 ตัว
ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลังคาเซรามิคไทย การติดตัง4
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต
อุปกรณ์ระบบแห้ งผลิตขึ 4นเพือทดแทนการใช้ ปูนทราย เพือให้
งานมุงหลังคามีความปราณีตสวยงาม ไม่เลอะเทอะ ติดตังง่
4 าย
สะดวก รวดเร็ว 1 ชุดติดตังได้
4 ยาว 3 ม. ประกอบด้ วย
1. แผ่นปิ ดรอยต่อ 0.15 x 0.55 ม. ( จํานวน 20 ม้ วน/ชุด )
วัสดุยางบิวทิวคุณภาพสูง สามารถทนความร้ อนได้ สูง
2. เหล็กกัลวาไนซ์ (C-Line) ยาว 3 ม.
3. ขายึดเหล็กรองใต้ ครอบ 5 ตัว
4. ตะปูเกลียวยึดขาตัง4 20 ตัวและตะปูเกลียวยึดครอบ 20 ตัว
ระยะซ้อนทับ 5 ซม. ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลังคา
เซรามิคไทย การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของผู้ผลิต
แผ่นปิ ดรอยต่อขนาด 0.30 x 0.80 ม. และขนาด 0.30 x 3 ม.
ผลิตจากแผ่นยางบิวทิวคุณภาพสูง ใช้ ปิดรอยต่อบริเวณหลังคา
เซรามิคโดยเฉพาะ สามารถดัดให้ เป็ นรู ปลอน และยึดติดกับผิว
วัสดุต่างๆ ได้ อย่างแนบแน่น ทนทานต่อสภาพอากาศที
แปรเปลียน มีอายุการใช้ งานทียาวนาน และป้องกันการรัวซึมได้
100% ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลังคาเซรามิคไทย
ติดตังในบริ
4
เวณรอยต่อบนหลังคา ระยะซ้อนทับ 5 ซม.
ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลังคาเซรามิคไทย การติดตัง4
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

Green Criteria & Eco Label*

ผลิตภัณฑ์ ของเอสซีจี (SCG) หมวดสินค้ า งานสถาปั ตยกรรม
กลุ่มสินค้ า หลังคา แผ่ นสะท้อนความร้ อน และอุปกรณ์
ประเภทผลิตภัณฑ์

ตรายีห้อ
รางนํ าสแตนเลส

มาตรฐาน

ข้ อมูลรายการประกอบแบบ
รู ปภาพสินค้ า/ภาพทีสือสินค้ า
รางนํ าสแตนเลสรู ปตัวยูหงาย เพื=อให้ สามารถรับและระบายนํ า
ได้ ดี
ป้องกันปั ญหานํ าล้ นราง เพราะรับนํ าได้ น้อย อีกทังต้
 องใช้ ปีก
รางที=กว้ างมากกว่าปกติทําให้ มีปัญหาในการยึดกระเบื อง
บริเวณตะเข้ ราง
1. ขนาดปี กราง 12.5 ซม. ร่องราง 12.5 ซม. ลึก 3 ซม. ยาว 2.4
ม.
2. นํ าหนัก 2 กิโลกรัมต่อท่อน
ระยะซ้อนทับระหว่างรางนํ าตะเข้ 20 ซม. โดยไม่ต้องบัดกรี
ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต บจก.กระเบื องหลังคาเซรามิคไทย การ
ติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ

ธีของผู้ผลิต

แผ่นกันรั=วเอ็กซเซลล่า

เพื=อเสริมบริเวณจุดกระทบของนํ าบริเวณรอบล่าง โดยเฉพาะ
ปลอดสนิมตลอดอายุการใช้ งาน นํ าหนักเบา ขึ นรู ปให้ มี
ความแข็งแรง ป้องกันการเสียรู ปทรง มี 2 แบบตามรู ปลอน
กระเบื อง คือ รุ่นแผ่นลอน Classic และรุ่นแผ่นเรียบ
1. รุ่นแผ่นรู ปลอนClassic ขนาดกว้ าง 26.5 ซม. ยาว 41 ซม.
และรุ่นแผ่นเรียบ ความหนาประมาณ 0.35 มม. แผ่นกว้ าง 27
ซม. ยาว 38 ซม.
2. จํานวน 10 แผ่นต่อกล่อง ( ใช้ งานได้ 1 ตร.ม. )
ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื องหลังคาเซรามิคไทย การติดตัง
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

กาวเส้ นเอ็กซเซลล่า

ใช้ปิดเป็นเขือนป้องกันนํ ารัว บริเวณจุดหางกระเบือ งที
ซ้อนทับกันตําแหน่ ง
ตะเข้สนั ใช้ก่อนปิดแผ่นปิดรอยต่อเพือป้องกันนํ าไหลเข้า
บริเวณกระเบือ ง
ตะเข้สนั ทีซ้อนทับกัน ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ทนต่อ
สภาพแวดล้อม และสภาพภูมอิ ากาศสามารถยึดเกาะกับ
หลังคาเซรามิคได้ด ี สามารถใช้งานกับความยาวตะเข้สนั 7
ม. ต่อกล่อง ปริมาณการใช้งานต่อจุดไม่ควรน้อยกว่า 5 ซม.
ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบือ งหลังคาเซรามิคไทย การติดตัง
ตามมาตรฐานและกรรมวิธขี องผูผ้ ลิต

แผ่นปิดเชิงชายเอ็กซ์
เซลล่า

แผ่นปิ ดเชิงชายเอ็กซ์เซลล่า ใช้ สําหรับปิ ดลอนกระเบื องบริเวณ
เชิงชาย ผลิตจากพลาสติก PVC คุณภาพสูงทนต่อสภาพอากาศ
แข็งแรงทนทาน ไม่บิดงอ ขอบด้ านบนโค้ งตามลักษณะรู ปลอน
Classic ของกระเบื อง Excella Classic ปริมาณการใช้ งาน
ต่อความยาวเชิงชาย 6 ม.ต่อกล่อง
นํ าหนัก 0.9 กิโลกรัมต่อกล่อง จํานวน 10 แผ่นต่อกล่อง
ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื องหลังคาเซรามิคไทย การติดตัง
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

แผ่นปิ ดกันนกรองใต้
ครอบสันโค้ ง เอ็กซ์
เซลล่า

แผ่นปิ ดกันนกกรองใต้ ครอบ ใช้ ปิดลอนกระเบื องเพื=อป้องกันนก
หรือสัตว์อื=นๆ เข้ าไปทํารัง และป้องกันนํ าฝนสาดเข้ าบริเวณ
แนวบรรจบกระเบื อง มี 2 ประเภทคือ บริเวณสันโค้ งและ
บริเวณตะเข้ สนั ผลิตจากวัสดุเหล็กชุบสังกะสีรมดํา ที=มี
คุณภาพดี ใช้ งานได้ 3 เมตรต่อกล่อง
ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื องหลังคาเซรามิคไทย การติดตัง
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

Green Criteria & Eco Label*

ผลิตภัณฑ์ ของเอสซีจี (SCG) หมวดสินค้ า งานสถาปั ตยกรรม
กลุ่มสินค้ า หลังคา แผ่ นสะท้อนความร้ อน และอุปกรณ์
ประเภทผลิตภัณฑ์

ตรายีห้อ
กระเบือ งโปร่ งแสง
เอ็กซ์เซลล่ า

มาตรฐาน

ข้ อมูลรายการประกอบแบบ
รู ปภาพสินค้ า/ภาพทีสือสินค้ า
กระเบื องโปร่งแสงเหมาะสําหรับบริเวณหลังคาที=ต้องการแสง
สว่างจาก
ธรรมชาติ ช่วยประหยัดต่าไฟฟ้า และลดความอับชื นได้ ดี ผลิต
จากวัสดุคุณภาพสูงที=ทนความร้ อนสูง นํ าหนัก 1.4 กิโบกรัมต่อ
กล่อง จํานวน 5 แผ่นต่อกล่อง กระเบื องโปร่งแสง 1 แผ่น
เท่ากับกระเบื อง Excella Classic 2 แผ่นห้ ามตัดกระเบื อง
โปร่งแสง การมุงกระเบื องโปร่งแสงให้ มงุ สลับแผ่นเหมือน
กระเบื องปกติ ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื องหลังคาเซรามิค
ไทย การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ

ธีของผู้ผลิต
สําหรับติดตังอุ
 ปกรณ์เสริมบนหลังคา เช่น เสาทีวี ปล่องควัน
ติดตังสะดวก

ง่าย โดยที=ไม่ต้องเจาะหลังคาให้ เกิดความ
เสียหายขนาดทํากระเบื องปกติ ติดตังเหมื
 อนกระเบื องทัว= ไป
ตรงตําแหน่งที=ต้องการ ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื องหลังคา
เซรามิคไทย การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ

ธีของผู้ผลิต
ช่วยในการติดตัง เสาล่อฟ้า ร่วมกับสันหลังคา โดยทีหลังคา
ไม่รวเพราะมี
ั
หมวกยางกันรัวอย่างดีโดยไม่ตอ้ งเจาะครอบให้
เสียหาย ใช้ตดิ ตัง แทนครอบสันโค้งบริเวณจุดสันหลังคาที
ต้องการ โดยไม่ตอ้ งเจาะครอบ
ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบือ งหลังคาเซรามิคไทย การ
ติดตัง ตามมาตรฐานและกรรมวิธขี องผูผ้ ลิต

กระเบือ งปล่ อง
เอ็กซ์เซลล่ า

ครอบปล่องเอ็กซ์เซล
ล่า

สีทากระเบือ งเอ็กซ์
เซลล่ า

สีทากระเบื องเอ็กซ์เซลล่า เป็ นสีนํ ามันคุณภาพสูง เพื=อให้ เกิด
ความสวยงาม กลมกลืนกับสีของกระเบื องและครอบ สะดวก
และประหยัดเวลา ไม่ต้องผสมสีเอง ผลิตภัณฑ์ของ บจก.
กระเบื องหลังคาเซรามิคไทย การติดตังตามมาตรฐานและ

กรรมวิธีของผู้ผลิต

ขอยึดกระเบื องเอ็กซ์
เซลล่า

ขอยึดกระเบื องผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีกนั สนิม แข็งแรง
ทนทาน
ให้ ความแน่นหนาในการยึดเกาะเพิ=มความมัน= คงให้ กบั ผืน
หลังคา
จํานวน 250 ตัวต่อกล่อง นํ าหนัก 2 กิโลกรัมต่อกล่อง
ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื องหลังคาเซรามิคไทย การติดตัง
ตะปูเกลียวยึดกระเบื อง ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีกนั สนิม ใช้
สําหรับยึดกระเบื องหลังคาเซรามิคให้ ติดกับแปด้ วยสว่านไฟฟ้า
โดยไม่ต้องเจาะนํา แปด้ วยสว่านไฟฟ้า โดยไม่ต้องเจาะนํา มี
ให้ เลือก 4 ขนาด คือ
1.5 นิ ว , 2.25 นิ ว , 3 นิ ว , และ 4 นิ ว
ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื องหลังคาเซรามิคไทย การติดตัง
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

ตะปูเกลียวยึด
กระเบื องเอ็กซเซลล่า

แป SCG ขนาด 0.55
มม.

-

แป SCG ขนาด 0.70
มม.

-

แปเหล็กชุบสังกะสีตวั U ควํา ขนาดความกว้ าง 65 มม. สูง 30
มม. ความหนา 0.55 มม. โดยปี กแปทังสองข้
4
างทีใช้ สําหรับ
เจาะยึดตะปูเกลียวปลายสว่าน กว้ างข้ างละ 15 มม. ผลิตจาก
แผ่นเหล็กชุบสังกะสีโดยกรรมวิธี HOT DIP GALVANIZED ที
ได้ มอก.50-2538 และ JIS G 3302 – 1994 โดยมีปริมาณของ
สังกะสีเคลือบ 220 กรัมต่อตารางเมตร SCG ผลิตภัณฑ์ของ
บจก.กระเบื 4องหลังคาเซรามิคไทย โดยติดตังแปเหล็
4
กชุบ
สังกะสีบนจันทันโดยยึดติดกับจันทันด้ วยตะปูเกลียวปลาย
สว่าน การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของผู้ผลิต
แปเหล็กชุบสังกะสีตวั U ควํา ขนาดความกว้ าง 65 มม. สูง 30
มม. ความหนา 0.7 มม. โดยปี กแปทังสองข้
4
างทีใช้ สําหรับเจาะ
ยึดตะปูเกลียวปลายสว่าน กว้ างข้ างละ 15 มม. ผลิตจากแผ่น
เหล็กชุบสังกะสีโดยกรรมวิธี HOT DIP GALVANIZED ทีได้
มอก.50-2538 และ JIS G 3302 – 1994 โดยมีปริมาณของ
สังกะสีเคลือบ 220 กรัมต่อตารางเมตร SCG ผลิตภัณฑ์ของ
บจก.กระเบื 4องหลังคาเซรามิคไทย โดยติดตังแปเหล็
4
กชุบ
สังกะสีบนจันทันโดยยึดติดกับจันทันด้ วยตะปูเกลียวปลาย
สว่าน การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของผู้ผลิต

Green Criteria & Eco Label*

ผลิตภัณฑ์ ของเอสซีจี (SCG) หมวดสินค้ า งานสถาปั ตยกรรม
กลุ่มสินค้ า หลังคา แผ่ นสะท้อนความร้ อน และอุปกรณ์
ประเภทผลิตภัณฑ์

ตรายีห้อ
ตะปูเกลียวยึดแป
SCG

มาตรฐาน

ระบบครอบผนัง SCG

-

อุปกรณ์ประกอบการ
ตัวยึดกระเบื 4องขนาด
ติดตังกระเบื
4
4องหลังคาดิน มาตรฐาน
เผา

-

แผ่นปิ ดกันนก โรมัน

-

อุปกรณ์ระบบแห้ ง/
คอมแพ็คโรลเทา

-

แผ่นสะท้ อนความร้ อน

กระเบื 4องหลังคาดินเผา

ข้ อมูลรายการประกอบแบบ
เป็ นตะปูเกลียวเหล็กชุบสังกะสีกนั สนิม ใช้ สําหรับติดตังแป

SCGทําให้ ไม่เสี=ยงต่อการเป็ นสนิมที=เกิดจากการเชื=อมแปติด
กับจันทัน มีความสามารถในการเจาะเหล็กหนาสูงสุดไม่เกิน
3.2 มม. โดยไม่ต้องเจาะรู นําบรรจุกล่องละ 500 ตัว 1 กล่อง
ติดตังแป
 SCGได้ 44 ท่อน
ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื องหลังคาเซรามิคไทย การติดตัง
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

ชุดระบบครอบผนัง ประกอบด้ วย แผ่นปิ ดกันรัวผลิตจาก
พลาสติกสังเคราะห์ประเภท Polyisobuthylene (PIB) พร้ อม
แถบกาว Butyl Glue เสริมแกนกลางด้ วยตะแกรงอลูมิเนียม
โดยใช้ ปิดทับรอยต่อระหว่างกระเบื 4องกับผนังก่อน แล้ วจึงยึด
ครอบผนังกับเหล็กรองครอบผนังปิ ดคลุมอีกชันหนึ
4 ง
ผลิตภัณฑ์ของ บจก..กระเบื 4องหลังคาเซรามิคไทย โดยติดตัง4
บริเวณ แนวรอยต่อระหว่างผืนกระเบื 4องหลังคากับผนัง
คอนกรีต การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของผู้ผลิต
แผ่นสะท้ อนความร้ อน
แผ่นสะท้ อนความร้ อนชนิดอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิs 2 ด้ าน ที
SCG
ผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมรีดบางไม่น้อยกว่าด้ านละ 7 ไมครอน
มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 170 กรัม/ตร.ม. มีโครงสร้ าง 6 ชัน4
ใช้ Polyethylene Adhesive เป็ นตัวประสานยึดติดกันของแต่
ละชัน4 พร้ อมตาข่ายใยแก้ วเสริมแรง 3 ทิศทาง สามารถรับแรง
ดึงตามยาวได้ ไม่น้อยกว่า 11 กิโลนิวตัน/ตร.ม. และมีคุณสมบัติ
ไม่ลามไฟตามมาตรฐาน BS 476 SCG ผลิตภัณฑ์ของ บจก.
กระเบื 4องหลังคาเซรามิคไทย การติดตังตามมาตรฐานและ
4
กรรมวิธีของผู้ผลิต
กระเบื 4องหลังคา
ISO 9001-2000 กระเบื 4องหลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่นเทอราคอตตา โรมัน สี........
เทอราคอตตา SCG
(ตามทีระบุในแคตตาลอค) ของบจก.กระเบื 4องหลังคาเซรามิค
รุ่นโรมัน
ไทย ผลิตด้ วยเทคโนโลยี H+G Duo Tech และ เผาทีอุณหภูมิ
1,100 องศาเซลเซียส ขนาดกระเบื 4อง 29x45x7 ซม.การติดตัง4
ด้ วยระบบล็อคกันนํ 4าสองทาง พร้ อมอุปกรณ์และการติดตัง4
ตามมาตรฐานผู้ผลิต (โดยยึดกระเบื 4องด้ วยขอยึดกระเบื 4อง)
ตัวยึดกระเบื 4องขนาดมาตรฐาน ใช้ สําหรับยึดกระเบื 4องหลังคา
SCG เทอราคอตตา เข้ ากับแปหลังคา เพือเพิมความแข็งแรง
ให้ กบั ผืนหลังคา ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีป้องกันสนิม
ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลังคาเซรามิคไทย การติดตัง4
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต
แผ่นปิ ดกันนก ใช้ สําหรับยึดด้ านในของบัวเชิงชายใต้ ท้อง
กระเบื 4อง แทนการคว้ านไม้ บวั เชิงชายแบบเดิม ยึดด้ วยตะปู
เกลียวรมดํา ขนาด 18 มม. ทีบรรจุมาให้ ในกล่อง ตลอดแนว
ตามรู ปลอนของกระเบื 4องหลังคา SCG เทอราคอตตา สามารถ
ป้องกันสัตว์เล็กไม่ให้ เข้ าไปทําความรําคาญ และสร้ างความ
เสียหายใต้ หลังคา มีช่องระบายอากาศ ช่วยลดความอับชื 4นใต้
หลังคาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4อง
หลังคาเซรามิคไทย การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของ
ชุดอุปกรณ์ครอบระบบแห้ ง ใช้ ติดตังร่4 วมกับครอบเทอราคอต
ตา ด้ วยระบบการติดตังแบบแห้
4
งโดยไม่ต้องใช้ ปูนทรายบน
หลังคา ช่วยให้ การติดตังสะดวก
4
สวยงามและป้องกันการรัวซึม
ได้ อย่างสมบูรณ์แบบ ในชุด ประกอบด้ วย 1. ขาเหล็กตัว U
จํานวน 5 ตัว ใช้ เพือรองรับเหล็ก ซี-ลายน์ รับครอบ 2. เหล็ก
ซี-ลายน์ รับครอบ ยาว 3 เมตร จํานวน 1 เส้ น ทําหน้ าทีเป็ น
เหล็กรองรับ และยึดครอบเทอราคอตตา SCG 3. ตะปูเกลียว
ยึดขาเหล็ก/โครงเหล็ก 4. แผ่นปิ ดใต้ ครอบ 5. ตะปูเกลียวยึด
ครอบ SCG บจก.กระเบื 4องหลังคาเซรามิคไทย การติดตัง4
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

รู ปภาพสินค้ า/ภาพทีสือสินค้ า

Green Criteria & Eco Label*

ผลิตภัณฑ์ ของเอสซีจี (SCG) หมวดสินค้ า งานสถาปั ตยกรรม
กลุ่มสินค้ า หลังคา แผ่ นสะท้อนความร้ อน และอุปกรณ์
ประเภทผลิตภัณฑ์

ตรายีห้อ
สีทากระเบื 4องหลังคา
เทอราคอตตา

มาตรฐาน
-

แป SCG ขนาด 0.55
มม.

-

แป SCG ขนาด 0.70
มม.

-

ตะปูเกลียวยึดแป
SCG

รางนํ 4าตะเข้ กลั วาไนซ์
SCG

-

รางนํ าสแตนเลส SCG

แผ่นปิ ดรอยต่อ SCG

-

ข้ อมูลรายการประกอบแบบ
รู ปภาพสินค้ า/ภาพทีสือสินค้ า
สีนํ 4าอะคริลิคคุณภาพสูงสําหรับทาภายนอก ทีผลิตขึ 4นมาเพือ
ใช้ กบั กระเบื 4องหลังคา SCG เทอราคอตตา โดยเฉพาะจึงมีเฉด
สีเหมือนกระเบื 4องหลังคา 100% สีไม่เพี 4ยน ไม่ซดี จาง ใช้
ตกแต่งสีตามรอยตัด รอยสีถลอก เพือให้ หลังคาดูสวยงาม
กลมกลืนไปกับสีของกระเบื 4อง มีสีครบทุกสีตามสีของกระเบื 4อง
ทําให้ สะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องผสมสีใหม่ ผลิตภัณฑ์ของ
บจก.กระเบื 4องหลังคาเซรามิคไทย การติดตังตามมาตรฐาน
4
และกรรมวิธีของผู้ผลิต
แปเหล็กชุบสังกะสีตวั U ควํา ขนาดความกว้ าง 65 มม. สูง 30
มม. ความหนา 0.55 มม. โดยปี กแปทังสองข้
4
างทีใช้ สําหรับ
เจาะยึดตะปูเกลียวปลายสว่าน กว้ างข้ างละ 15 มม. ผลิตจาก
แผ่นเหล็กชุบสังกะสีโดยกรรมวิธี HOT DIP GALVANIZED ที
ได้ มอก.50-2538 และ JIS G 3302 – 1994 โดยมีปริมาณของ
สังกะสีเคลือบ 220 กรัมต่อตารางเมตร SCG ผลิตภัณฑ์ของ
บจก.กระเบื 4องหลังคาเซรามิคไทย โดยติดตังแปเหล็
4
กชุบ
สังกะสีบนจันทันโดยยึดติดกับจันทันด้ วยตะปูเกลียวปลาย
สว่าน การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของผู้ผลิต
แปเหล็กชุบสังกะสีตวั U ควํา ขนาดความกว้ าง 65 มม. สูง 30
มม. ความหนา 0.7 มม. โดยปี กแปทังสองข้
4
างทีใช้ สําหรับเจาะ
ยึดตะปูเกลียวปลายสว่าน กว้ างข้ างละ 15 มม. ผลิตจากแผ่น
เหล็กชุบสังกะสีโดยกรรมวิธี HOT DIP GALVANIZED ทีได้
มอก.50-2538 และ JIS G 3302 – 1994 โดยมีปริมาณของ
สังกะสีเคลือบ 220 กรัมต่อตารางเมตร SCG ผลิตภัณฑ์ของ
บจก.กระเบื 4องหลังคาเซรามิคไทย โดยติดตังแปเหล็
4
กชุบ
สังกะสีบนจันทันโดยยึดติดกับจันทันด้ วยตะปูเกลียวปลาย
สว่าน การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของผู้ผลิต
เป็ นตะปูเกลียวเหล็กชุบสังกะสีกนั สนิม ใช้ สําหรับติดตังแป

SCGทําให้ ไม่เสี=ยงต่อการเป็ นสนิมที=เกิดจากการเชื=อมแปติด
กับจันทัน มีความสามารถในการเจาะเหล็กหนาสูงสุดไม่เกิน
3.2 มม. โดยไม่ต้องเจาะรู นําบรรจุกล่องละ 500 ตัว 1 กล่อง
ติดตังแป
 SCGได้ 44 ท่อน
ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื องหลังคาเซรามิคไทย การติดตัง
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต
รางนํ 4าตะเข้ ทีมีร่องรางนํ 4าเป็ นรู ปตัว U หงายขนาดร่องรางนํ 4า
กว้ าง 15 ซม.และร่องรางนํ 4าลึก 3 ซม. มีเขือนกันนํ
4 4า 3 แนวยาว
ตลอดปี กรางนํ 4า ผลิตจากเหล็กกัลวาไนซ์ มอก. 50-2538 และ
JIS G 3312 (1994) เคลือบสีโพลีเอสเตอร์ ทงั 4 2 ด้ าน SCG
ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลังคาเซรามิคไทย โดยติดตัง4
ในบริเวณรอยต่อของหลังคาในแนวตะเข้ ราง และในกรณีที
ต้ องติดตังหั
4 วรางนํ 4าตะเข้ 2 รางมาบรรจบกัน บริเวณหัวรางนํ 4า
ให้ ใช้ แผ่นปิ ดหัวรางนํ 4าตะเข้ SCGปิ ดทับรอยต่อแทนการเชือม
บัดกรี การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของผู้ผลิต
รางนํ าสแตนเลสรู ปตัวยูหงาย เพื=อให้ สามารถรับและระบายนํ า
ได้ ดี
ป้องกันปั ญหานํ าล้ นราง เพราะรับนํ าได้ น้อย อีกทังต้
 องใช้ ปีก
รางที=กว้ างมากกว่าปกติทําให้ มีปัญหาในการยึดกระเบื อง
บริเวณตะเข้ ราง
1. ขนาดปี กราง 12.5 ซม. ร่องราง 12.5 ซม. ลึก 3 ซม. ยาว 2.4
ม.
2. นํ าหนัก 2 กิโลกรัมต่อท่อน
แผ่นปิ ดรอยต่อขนาด 28 x 40 ซ.ม.และ 28 ซม.X 10 ม. ผลิต
จากพลาสติกสังเคราะห์ประเภท Polyisobuthylene (PIB)
พร้ อมแถบกาว Butyl Glue เสริมแกนกลางด้ วยตะแกรง
อลูมิเนียม สามารถทาสีทบั ได้ ด้วยสีสีเดียวกับกระเบื 4องหลังคา
คอนกรีต SCG ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลังคาเซรามิค
ไทย ติดตังในบริ
4
เวณรอยต่อบนหลังคา การติดตังตาม
4
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต

Green Criteria & Eco Label*

ผลิตภัณฑ์ ของเอสซีจี (SCG) หมวดสินค้ า งานสถาปั ตยกรรม
กลุ่มสินค้ า หลังคา แผ่ นสะท้อนความร้ อน และอุปกรณ์
ประเภทผลิตภัณฑ์

แผ่นสะท้ อนความร้ อน

กระเบื 4องหลังคาไฟเบอร์
ซีเมนต์ (ไม่มีใยหิน)

ตรายีห้อ
แผ่นปิ ดหัวรางนํ 4า
SCG

มาตรฐาน
-

ข้ อมูลรายการประกอบแบบ
รู ปภาพสินค้ า/ภาพทีสือสินค้ า
แผ่นปิ ดหัวรางนํ 4าขนาด 14 x 60 ซ.ม.ผลิตจากพลาสติก
สังเคราะห์ประเภท Polyisobuthylene (PIB) พร้ อมแถบกาว
Butyl Glue เสริมแกนกลางด้ วยตะแกรงอลูมิเนียม ทดแทนการ
บัดกรีรอยต่อ SCG ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลังคา
เซรามิคไทย ติดตังในบริ
4
เวณรอยต่อชนบริเวณหัวรางนํ 4าตะเข้
ทังสองที
4
มาบรรจบกัน การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธี
ระบบครอบผนัง SCG
ชุดระบบครอบผนัง ประกอบด้ วย แผ่นปิ ดกันรัวผลิตจาก
พลาสติกสังเคราะห์ประเภท Polyisobuthylene (PIB) พร้ อม
แถบกาว Butyl Glue เสริมแกนกลางด้ วยตะแกรงอลูมิเนียม
โดยใช้ ปิดทับรอยต่อระหว่างกระเบื 4องกับผนังก่อน แล้ วจึงยึด
ครอบผนังกับเหล็กรองครอบผนังปิ ดคลุมอีกชันหนึ
4 ง
ผลิตภัณฑ์ของ บจก..กระเบื 4องหลังคาเซรามิคไทย โดยติดตัง4
บริเวณ แนวรอยต่อระหว่างผืนกระเบื 4องหลังคากับผนัง
คอนกรีต การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของผู้ผลิต
แผ่นรองใต้ หลังคา
แผ่นสะท้ อนความร้ อนทีมีความสามารถรองรับนํ 4าฝนได้ (%
SCG
Absoption = 0%) และเคลือบผิวด้ านหนึงด้ วย Blue Anti
Glare ขนาด 1.5 x 10 เมตรใช้ งานร่วมกับแผ่นรองเชิงชาย
SCG ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลังคาเซรามิคไทย โดย
ติดตังแผ่
4 นรองใต้ หลังคาเหนือจันทันและอยู่ใต้ แปเหล็กชุบ
สังกะสีทียึดติดกับจันทันด้ วยตะปูเกลียวปลายสว่าน การ
ติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของผู้ผลิต
แผ่นรองเชิงชาย SCG
กว้ าง 0.25 เมตร ยาว 2 เมตรต่อท่อน นํ 4าหนัก 1.25 กิโลกรัม
ต่อท่อน ใช้ ติดตังตามแนวเชิ
4
งชายเพือรองรับแผ่นรองใต้ หลังคา
ทําให้ นํ 4าไม่ขงั ผลิตภัณฑ์ของ บจก.กระเบื 4องหลังคาเซรามิคไทย
การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของผู้ผลิต
แผ่นสะท้ อนความร้ อน
แผ่นสะท้ อนความร้ อนชนิดอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิs 2 ด้ าน ที
SCG
ผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมรีดบางไม่น้อยกว่าด้ านละ 7 ไมครอน
มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 170 กรัม/ตร.ม. มีโครงสร้ าง 6 ชัน4
ใช้ Polyethylene Adhesive เป็ นตัวประสานยึดติดกันของแต่
ละชัน4 พร้ อมตาข่ายใยแก้ วเสริมแรง 3 ทิศทาง สามารถรับแรง
ดึงตามยาวได้ ไม่น้อยกว่า 11 กิโลนิวตัน/ตร.ม. และมีคุณสมบัติ
ไม่ลามไฟตามมาตรฐาน BS 476 SCG ผลิตภัณฑ์ของ บจก.
กระเบื 4องหลังคาเซรามิคไทย การติดตังตามมาตรฐานและ
4
กรรมวิธีของผู้ผลิต
กระเบื 4องหลังคาSCG มอก.1407-2540 กระเบื 4องหลังคาไฟเบอร์ ซเี มนต์ (ไม่มีใยหิน) รุ่นลอนคู่ สี...
รุ่นลอนคู่
(ตามระบุในแคตตาล็อก) ขนาด... (50x120 ซม. หรือ 50x150
ซม.) ความหนา 6 มม. ความสูงลอน 5 ซม. SCG ของ บจก.
กระเบื 4องกระดาษไทย พร้ อมครอบและอุปกรณ์ครบชุด ได้ แก่
แป SCG สําหรับหลังคา SCG รุ่นลอนคู่และพรีม่า, และชุด
ติดตังครอบโค้
4
ง SCG,แผ่นปิ ดเชิงชาย SCG,รางนํ 4าตะเข้
SCG,สีทากระเบื 4องลอน การติดตังตามมาตรฐานของผู
4
้ ผลิต
กระเบื 4องหลังคาSCG
กระเบื 4องหลังคาไฟเบอร์ ซเี มนต์ (ไม่มีใยหิน) รุ่นพรีม่า สี...
รุ่นพรีม่า
(ตามทีระบุในแคตตาล็อก) ขนาด 55x65 ซม. ความหนา 5 มม.
ความสูงลอน 5 ซม. ระยะแป 50 ซม. SCG ของบจก.
กระเบื 4องกระดาษไทย ติดตังพร้
4 อมครอบและอุปกรณ์ครบชุด
ได้ แก่ แป SCG สําหรับหลังคา SCG รุ่นลอนคู่และพรีม่า, คลิป
ล็อค SCG สําหรับหลังคา SCG รุ่นพรีม่า และชุดแผ่นปิ ดลอน
สันหลังคา,สันตะเข้ สําหรับหลังคา SCG รุ่น พรีม่า ,แผ่นปิ ด
เชิงชาย SCG สําหรับ หลังคา SCG รุ่นพรีม่า,รางนํ 4าตะเข้
SCG,สีทากระเบื 4อง การติดตังตามมาตรฐานของผู
4
้ ผลิต
กระเบื 4องหลังคาSCG
กระเบื 4องหลังคาไฟเบอร์ ซเี มนต์ (ไม่มีใยหิน) รุ่นเคิฟลอน สี...
รุ่นเคิฟลอน
(ตามระบุในแคตตาล็อก) ขนาด... (55x120 ซม. หรือ 55x150
ซม.) ความหนา 5 มม. ความสูงลอน 5 ซม. SCG ของ บจก.
กระเบื 4องกระดาษไทย พร้ อมครอบและอุปกรณ์ครบชุด ได้ แก่
แป SCG สําหรับหลังคา SCG รุ่นลอนคู่และพรีม่า, คลิปล็อค
SCGสําหรับ หลังคาSCG รุ่นลอนคู่ และชุดติดตังครอบโค้
4
ง
SCG,แผ่นปิ ดเชิงชาย SCG,รางนํ 4าตะเข้ SCG,สีทากระเบื 4อง
ลอน การติดตังตามมาตรฐานของผู
4
้ ผลิต

Green Criteria & Eco Label*

ผลิตภัณฑ์ ของเอสซีจี (SCG) หมวดสินค้ า งานสถาปั ตยกรรม
กลุ่มสินค้ า หลังคา แผ่ นสะท้อนความร้ อน และอุปกรณ์
ประเภทผลิตภัณฑ์

ตรายีห้อ
กระเบื 4องหลังคาSCG
ไอยร่า

มาตรฐาน
-

อุปกรณ์ประกอบการ
แป SCG ขนาด 0.70
ติดตังกระเบื
4
4องหลังคา ไฟ มม. สําหรับหลังคา
เบอร์ ซเี มนต์
SCG ทุกรุ่น

-

ตะปูเกลียว SCG
ปลายสว่าน ยาว 13
มม.

-

คลิปล็อค SCG
สําหรับหลังคา SCG
รุ่นลอนคู่,รุ่นพรีม่า

-

ชุดติดตังครอบโค้
4
ง
ลอนคู่ SCG

-

ข้ อมูลรายการประกอบแบบ
รู ปภาพสินค้ า/ภาพทีสือสินค้ า
กระเบื 4องหลังคาไฟเบอร์ ซเี มนต์ (ไม่มีใยหิน) แบบเรียบ รุ่น...สี
...ขนาด...(ตามทีระบุในแคตตาล็อก) ความหนา 6 มม. SCG
ไอยร่า ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย พร้ อมครอบและ
อุปกรณ์ครบชุด ได้ แก่ แป SCG ไอยร่า สําหรับหลังคา SCG
ไอยร่า ขนาด 0.55 และ 0.7, ตะปูเกลียว SCG ปลายสว่าน,
กาวยึดกระเบื 4องอีพ็อคซี,ตะปูเกลียว SCG ปลายสว่าน สําหรับ
ยืดแป, ชุดอุปกรณ์ติดตังครอบระบบแห้
4
ง,แผ่นสะท้ อนความ
ร้ อน SCG, รางนํ 4าตะเข้ SCG,สีทากระเบื 4อง สําหรับหลังคา
SCG ไอยร่า การติดตังตามมาตรฐานของผู
4
้ ผลิต
แปเหล็กเคลือบกันสนิมตามมาตรฐาน มอก.50-2538 และ JIS
G 3302 เคลือบกันสนิม แบบ Hot Dip Galvanized Z22
สามารถรับนํ 4าหนัก และใช้ บนระยะจันทันได้ ถึง 1.2 เมตร หนา
0.7 มม. ยาว 4 เมตร มีปีกยึดพิเศษสามารถยึดติดกับคลิปล็อค
SCG สําหรับหลังคาSCGรุ่น ลอนคู่ และพรีม่าโดยเฉพาะ
SCG ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตังตาม
4
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต
ตะปูเกลียว ปลายสว่าน 13 มม. . ชนิดหัวหมุด ปลายสว่าน ใช้
สําหรับ - ยึดแป SCG ให้ ติดกับจันทันเหล็กหนา 1.2 – 3.2 มม.
- ยึดคลิปล็อค พรีม่า/ลอนคู่ SCG ในแถวริมสุดทุกด้ าน ทัง4
ด้ านสันหลังคา ปั 4นลม เชิงชาย และตะเข้ ราง เพือเพิมความ
แข็งแรง - ยึดโครงซี-ลายน์ SCG ให้ ติดกับแบร็คเก็ต SCG โดย
ไม่ต้องเจาะนํา โดนชนิดหัวหมุด ออกแบบให้ ใช้ งานใน
ลักษณะทัว ไป โดยหัวตะปูจะไม่ฝังจม จนเจาะทะลุสินค้ า มี
ความแข็งแรงกับการใช้ งานได้ ดีเยียม มีปลายสว่าน ออกแบบ
ให้ มีปลายสว่านพิเศษ ไม่ต้องเจาะนํา ทํางานง่าย เกลียว
แข็งแรง และสามารถเจาะเหล็กได้ อย่างรวดเร็ว เคลือบผิวด้ วย
วิธี Mechanical Coating Class 3 หนาถึง 25 ไมครอน ตาม
มาตรฐาน DIN 7540 สามารถป้องกันสนิมได้ ยาวนาน SCG
ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตังตามมาตรฐานและ
4
กรรมวิธีของผู้ผลิต บริเวณรอยต่อของหลังคาในแนวตะเข้ ราง
คลิปล็อค สําหรับหลังคา SCG รุ่นลอนคู่ ความยาว 20 ซม.
และคลิปล็อค SCG สําหรับหลังคา SCG รุ่นพรีม่า ความยาว
15 ซม. มีทงชุ
ั 4 บซิงค์ และชุบสีเหมือนหลังคา ออกแบบเฉพาะ
เพือให้ สามารถเกียวกับปี กของแป SCG เพือทําการยึด
กระเบื 4องลอนคู่ และพรีม่าโดยไม่ต้องเจาะกระเบื 4อง จึงป้องกัน
ปั ญหาการรัวซึมได้ อย่างสมบูรณ์แบบ และยังทําให้ หลังคาสวย
เรียบเนียน เพราะไม่มีอุปกรณ์ยึดโผล่ขึ 4นเหนือผืนหลังคา
แข็งแรง ปลอดภัย จากแรงลม โดยผ่านการทดสอบทังระบบ
4
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิธี Reverse Load Test
SCG ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย โดยการติดตังตาม
4
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต
ชุดอุปกรณ์สําหรับรองรับการยึดครอบโค้ งลอนคู่ SCGแทน
การสร้ างอกไก่เทียมเพือรองรับครอบจากเหล็กกล่องหรือไม้
ทําให้ ครอบยึดแน่นกับกับหลังคา และสวยงามได้ ระดับ เพราะ
ใช้ เหล็กซี-ลายน์รองรับครอบ พร้ อมยึดกับอุปกรณ์SCGครบชุด
ได้ แก่ 1. ขาเหล็กตัว U จํานวน 4 ตัว ใช้ เพือรองรับเหล็ก ซีลายน์ รับครอบ สามารถปรับระดับครอบให้ สูง-ตําได้ ตาม
ต้ องการ โดยปรับขาเหล็กรับโครงซี-ลายน์ 2. เหล็ก ซี-ลายน์
รับครอบ กว้ าง 38 มม. สูง 14 มม. หนา 0.55 มม. ยาว 3 เมตร
จํานวน 1 เส้ น ทําหน้ าทีเป็ นเหล็กรองรับ และยึดครอบ SCG 3.
ตะปูเกลียวยึดขาเหล็ก/โครงเหล็ก 4. ตะปูเกลียวยึดครอบหัว
หกเหลียมพร้ อมแหวนยาง ทนทาน ไม่เป็ นสนิม เพราะอุปกรณ์
SCG ทีใข้ ยึดครอบหลังคาทําจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์ กันสนิม
SCG ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตังตาม
4
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ตรายีห้อ
แผ่นปิ ดเชิงชาย SCG
สําหรับหลังคาSCG
รุ่นลอนคู่ และรุ่นพรีม่า

มาตรฐาน
-

ขอ ป.ปลา SCG

-

ชุดแผ่นปิ ดสันลอน
หลังคาและสันตะเข้
SCG สําหรับหลังคา
SCG รุ่นพรีม่า

-

ขอยึดหลังคา SCG
รุ่นพรีม่า ขนาด 1 นิ 4ว
และ 1.5 นิ 4ว และขอ
ยึดหลังคากับแปตัวซี
สําหรับหลังคา SCG

-

แป SCG ไอยร่า 0.55
และ 0.7 มม.

-

ชุดอุปกรณ์ติดตัง4
ครอบระบบแห้ ง SCG
ไอยร่า

-

กาวยึดกระเบื 4องอิ
พอคซี SCG สําหรับ
ยึดหลังคา ไอยร่า

-

ข้ อมูลรายการประกอบแบบ
รู ปภาพสินค้ า/ภาพทีสือสินค้ า
แผ่นปิ ดเชิงชายสําหรับหลังคาSCG รุ่นลอนคู่ ยาว 50 ซม. สูง
10 ซม. หนา 4 มม. ขนาดบรรจุ 10 แผ่น/กล่อง พร้ อมตะปูรมดํา
ขนาด 1 นิ 4ว 30 ตัว ใช้ ปิดเชิงชายได้ ยาว 4.50 เมตร แผ่นปิ ด
เชิงชาย SCG สําหรับหลังคาSCG รุ่นพรีม่า ยาว 55.3 ซม. สูง
13.2 ซม. ขนาดบรรจุ : 10 แผ่น/กล่อง พร้ อมตะปูรมดํา ขนาด
1 นิ 4ว 30 ตัว ใช้ ปิดเชิงชายได้ ยาว 4.5 ม. ป้องกันสัตว์เล็กเข้ า
ใต้ หลังคาได้ เพราะแผ่นปิ ดเชิงชาย SCG มีขนาดพอดีกบั ลอน
หลังคา SCG รุ่นลอนคู่,รุ่นพรีม่า ทนทาน ไม่หดตัว หรือบิดงอ
เพราะทําจากพลาสติกพี.วี.ซี. คุณภาพสูง ทนความร้ อนได้ ดี
SCG ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตังตาม
4
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต
ขอ ป.ปลา ขนาดยาว 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 นิ 4ว ขนาดบรรจุ 300
ชุด/กล่อง ใช้ สําหรับยึดกระเบื 4องลอนคู่ ให้ ติดกับแปเหล็กตัวซี
ผลิตจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์กนั สนิมหนาถึง 8 ไมครอน กันสนิม
ได้ 100% ในชุดประกอบด้ วยหมวกสังกะสีกนั สนิม และแหวน
ยาง SCG ทําให้ ยึดกระเบื 4องได้ อย่างปลอดภัย ไม่รัวซึม
เพราะหมวกสังกะสีกนั สนิม และแหวนยาง SCG เป็ นเนื 4อยางที
มีคุณภาพสูง เมือโดนความร้ อนบนหลังคาทีสูงมากกว่า 60
องศาเซลเซียสจะหลอมละลายยึดติดเป็ นเนื 4อเดียวกับหมวก
เหล็ก SCG ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตังตาม
4
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต
แผ่นปิ ดสันลอนหลังคาผลิตจากแผ่นเหล็กพ่นสี กันสนิม
สามารถยึดครอบติดกับชุดแผ่นปิ ดลอนสันหลังคา,สันตะเข้
โดยไม่ต้องเจาะโครงหลังคา รับครอบได้ อย่างแข็งแรง
ออกแบบพอดีลอนพรีม่า ทนทาน แข็งแรง ไม่ปลิวจากแรงลม
สําหรับชุดแผ่นปิ ดลอนสันตะเข้ 20-25 องศา, 30-35 องศา และ
40 องศา ขนาดบรรจุ 10 แผ่น/กล่อง พร้ อมน๊ อตยึดสันตะเข้ 12
ตัว SCG ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตังตาม
4
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต
ขอยึดกระเบื 4องพรีม่า 1 นิ 4ว ใช้ ยึดติดกับแปเหล็กกล่อง 1.5 นิ 4ว
ใช้ ยึดติดกับแปไม้ ขอยึดหลังคากับแปตัวซี ใช้ ยึดติดกับแป
เหล็กตัว C 75 และ C 100 สามารถใช้ ยึดหลังคา SCG รุ่นพ
รีม่า โดยไม่ต้องเจาะนํา ผลิตจากเหล็กแผ่นเกรดเอชุบกัลวา
ไนซ์ กันสนิมอย่างดี SCG ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย
การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของผู้ผลิต
แป สามารถรับนํ 4าหนัก และใช้ บนระยะจันทันได้ ถึง 1.2 เมตร
มีความหนา 0.7 และ 0.55 มม. ยาว 4 เมตร ออกแบบให้ ใช้
สําหรับกระเบื 4องไอยร่าโดยเฉพาะผลิตจากเหล็กเคลือบกัน
สนิมคุณภาพสูง ออกแบบพิเศษให้ มีแนวบอกระยะการมุง
กระเบื 4องไอยร่า ทําให้ มงุ กระเบื 4องได้ สวย เนี 4ยบ ได้ ระดับ SCG
ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตังตามมาตรฐาน
4
และกรรมวิธีของผู้ผลิต
ชุดอุปกรณ์ครอบระบบแห้ ง ใช้ ติดตังร่4 วมกับครอบไอยร่า ด้ วย
ระบบการติดตังแบบแห้
4
งโดยไม่ต้องใช้ ปูนทรายบนหลังคา ช่วย
ให้ การติดตังสะดวก
4
สวยงามและป้องกันการรัวซึมได้ อย่าง
สมบูรณ์แบบ ในชุด ประกอบด้ วย 1. ขาเหล็กตัว U จํานวน 4
ตัว ใช้ เพือรองรับเหล็ก ซี-ลายน์ รับครอบ 2. เหล็ก ซี-ลายน์
รับครอบ กว้ าง 38 มม. สูง 14 มม. หนา 0.55 มม. ยาว 3 เมตร
จํานวน 1 เส้ น ทําหน้ าทีเป็ นเหล็กรองรับ และยึดครอบไอยร่า
SCG 3. ตะปูเกลียวยึดขาเหล็ก/โครงเหล็ก
4. แผ่นปิ ดใต้ ครอบ 5. ตะปูเกลียวยึดครอบ (หัว 6 เหลียม
พร้ อมแหวนยาง) SCG ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย การ
ติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของผู้ผลิต
กาวอีพ็อคซีท ีมีความสามารถในการยึดเกาะได้ ดีเยียม และ
ทาสีนํ 4าพลาสติก อะคริลิค 100% ทับได้ ทนต่อสภาพภูมิอากาศ
ได้ ยาวนาน ใช้ ติดตังกระเบื
4
4องไอยร่าในจุดทีไม่สามารถยึดด้ วย
ตะปูเกลียวยึดกระเบื 4องไอยร่าได้ เช่น เศษกระเบื 4อง ทีรางนํ 4า
หรือตะเข้ สนั ขนาดบรรจุ : 100 กรัม/หลอด SCG ของ บจก.
กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธี
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แผ่นสะท้ อนความร้ อน

ตรายีห้อ
ตะปูเกลียว SCG
ปลายสว่าน 32 มม.
สําหรับ หลังคา SCG
ไอยร่า

มาตรฐาน
-

แผ่นปิ ดรอยต่อ SCG
สําหรับหลังคา SCG
ทุกรุ่น

-

แผ่นปิ ดชนผนัง SCG
สําหรับหลังคา SCG
ทุกรุ่น

-

รางนํ 4าตะเข้ SCG
สําหรับหลังคาSCG
ทุกรุ่น

-

สีทากระเบื 4องหลังคา
SCG รุ่นลอนคู่
,พรีม่า, ไอยร่า

-

แผ่นสะท้ อนความร้ อน
SCG

-

ข้ อมูลรายการประกอบแบบ
รู ปภาพสินค้ า/ภาพทีสือสินค้ า
ตะปูเกลียวชนิดหัวฝั งจม ออกแบบให้ มีครีบบริเวณหัวตะปู ทํา
ให้ หวั ตะปูฝังจมในเนื 4อแผ่นโดยอัตโนมัติ ทําให้ ผิวงานเรียบ
เนียนสวย และมีปลายสว่านพิเศษ ไม่ต้องเจาะนํา ทํางานง่าย
เกลียวแข็งแรง และสามารถเจาะเหล็กได้ อย่างรวดเร็ว มี
ขนาดความยาว 32 มม. ออกแบบพิเศษให้ เหมาะสมกับการใช้
งาน สําหรับยึดกระเบื 4องไอยร่า ติดกับแปไอยร่า ได้ อย่าง
ปลอดภัย ทนทาน ป้องกันสนิมได้ ยาวนานกว่า เพราะ เคลือบ
ผิวด้ วยวิธี Mechanical Coating Class 3 หนาถึง 25 ไมครอน
ตามมาตรฐาน DIN 7540 (Heat Treated Carbon Steel AISI
C) SCG ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตังตาม
4
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต
แผ่นปิ ดรอยต่อขนาด กว้ าง 35 มม. ยาว 50 ซม. หนา 2 มม.
ผลิตจากเนื 4อยางบิทูเมน (Bitumen ) คุณภาพสูง กันนํ 4าได้
100% ทนความร้ อนได้ ถึง 120 องศาเซลเซียสและรังสี UV
เสริมแกนกลางด้ วยตะแกรงอลูมิเนียมสามารถดัดขึ 4นรู ปตาม
ลอนกระเบื 4องได้ สะดวก และมีแถบกาวทัว ทังแผ่
4 น ยึดติดกับผิว
วัสดุอืนได้ อย่างแนบแน่น แข็งแรง ทังยั
4 งให้ ความสวยงาม
กลมกลืน แนบสนิท ป้องกันการกันการรัว ซึม ได้ อย่างเด็ดขาด
SCG ของ บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตังตาม
4
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต
แผ่นปิ ดชนผนัง กว้ าง 20 ซม ยาว 300 ซม. หนา 0.2 ซม.
ออกแบบมาให้ เหมาะสําหรับการใช้ กบั รอยต่อชนผนัง
โดยเฉพาะ ทําจากวัสดุพิเศษ เสริมด้ วยตะแกรงเส้ นใย
อลูมิเนียม และแผ่นอะคริลิค ทําให้ มีความยืดหยุ่น สามารถดัด
โค้ งงอได้ แนบสนิทกับทุกรอย จึงป้องกันการรัวซึมระหว่าง
หลังคา และผนังได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทาสีทบั ได้
ทนความร้ อน และความชื 4นได้ สูง SCG ของ บจก. กระเบื 4อง
กระดาษไทย การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธีของผู้ผลิต
รางนํ 4าตะเข้ ทีมีร่องรางนํ 4าเป็ นรู ปตัว U สามารถรองรับการไหล
ของนํ 4าฝนปริมาณมาก ตัดปั ญหานํ 4าล้ นรางนํ 4า เพราะร่องนํ 4าลึก
5 ซม. กว้ าง 15 ซม. จึงรับนํ 4าได้ มากกว่า และระบายนํ 4าได้ เร็ว
กว่า ตัดปั ญหานํ 4ากระเซ็น เพราะปี กรางกว้ างถึง 18.4 ซม.
พร้ อมขอบรางนํ 4าพับกลับตลอดแนว กันนํ 4าได้ อย่างมัน ใจ ตัด
ปั ญหาหลังคารัว เพราะทําจากเหล็กคุณภาพสูง เบอร์ 28 ใช้ ได้
กับตะเข้ รางนํ 4าทีมีความยาวได้ ถึง 12 เมตร SCG ของ บจก.
กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธี
สีนํ 4าพลาสติกอะคริลิคคุณภาพสูงทีผลิตขึ 4นมาเพือใช้ กบั
กระเบื 4องSCGโดยเฉพาะจึงมีเฉดสีเหมือนกระเบื 4องSCG
100% ทนทานทนนานสีไม่เพี 4ยน ไม่ซดี จาง ใช้ ตกแต่งรอยขูด
ขีดบนแผ่นกระเบื 4อง ให้ กลมกลืนไปกับสีของกระเบื 4องได้ อย่าง
แนบเนียน มีสีครบทุกสีตามสีของกระเบื 4องSCG ขนาดบรรจุ สี
ทาหลังคา SCG รุ่นลอนคู่ รุ่นพรีม่า บรรจุ 2 กก./กระป๋ อง
สําหรับหลังคา SCG ไอยร่า บรรจุ 1 กก./กระป๋ อง SCG ของ
บจก. กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตังตามมาตรฐานและ
4
แผ่นสะท้ อนความร้ อนชนิดอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิs 2 ด้ าน ที
ผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมรีดบางไม่น้อยกว่าด้ านละ 7 ไมครอน
มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 170 กรัม/ตร.ม. มีโครงสร้ าง 6 ชัน4
ใช้ Polyethylene Adhesive เป็ นตัวประสานยึดติดกันของแต่
ละชัน4 พร้ อมตาข่ายใยแก้ วเสริมแรง 3 ทิศทาง สามารถรับแรง
ดึงตามยาวได้ ไม่น้อยกว่า 11 กิโลนิวตัน/ตร.ม. และมีคุณสมบัติ
ไม่ลามไฟตามมาตรฐาน BS 476 SCG ผลิตภัณฑ์ของ บจก.
กระเบื 4องกระดาษไทย การติดตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
4
ธี
ของผู้ผลิต
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