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รายการประกอบแบบก่ อสร้ างมาตรฐาน

“งานหลังคาสําหรับกระเบือ้ งหลังคาเซรามิค รุ่ น Excella Classic”
1. ขอบเขตของงาน
งานหลังคาสําหรับกระเบื ้องหลังคาเซรามิค หมายถึงงานหลังคาที่มงุ ด้ วยกระเบื ้องหลังคาเซรามิคบนโครง
หลัง คาเหล็ ก โดยครอบคลุ ม เฉพาะกระเบื อ้ งหลัง คาเซรามิ ค ประเภทที่ มี ร างลิ น้ รั บ นํ า้ ด้ า นข้ า งกระเบื อ้ ง
(Interlocking Tile) ใช้ ผ ลิตภัณฑ์ ตราสินค้ า กระเบื อ้ งหลัง คาเซรามิ ค เอสซี จี ของ บริ ษั ทเอสซี จี ซิเ มนต์ ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง จํากัด
2. โครงหลังคาเหล็ก
2.1 มาตรฐานการก่ อสร้ าง
หากมิ ไ ด้ ร ะบุเ ป็ นอย่า งอื่ น ให้ ถือปฏิ บัติตาม “มาตรฐานสํ าหรั บอาคารเหล็กรู ปพรรณ” ของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยทุกประการ
2.2 วัสดุ
2.2.1 เหล็กรู ปพรรณทัง้ หมดต้ องมีคุณสมบัติสอดคล้ องกับมาตรฐาน มอก.1227(ฉบับล่าสุด)
หรื อ ASTM A7 (ฉบับล่าสุด) หรื อเทียบเท่า สําหรับขนาดและรู ปหน้ าตัดให้ ใช้ ตามที่ระบุไว้
ในแบบรูป ยกเว้ นแปรับกระเบื ้องให้ ใช้ แปเหล็กเคลือบสังกะสีสําเร็ จรูปตามรายละเอียดใน
ข้ อ 3.1.2
2.2.2 ลวดเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามมาตรฐาน ASTM A233 (ฉบับล่าสุด)
โดยใช้ ลวดเชื่อมไฟฟ้าชนิด E 6013 หรื อเทียบเท่า
2.3 การป้องกันเหล็กมิให้ ผุกร่ อน
2.3.1 การทําความสะอาดผิวที่จะทาสี
- ก่อนทาสีบนผิวใดๆต้ องขัดผิวโลหะให้ สะอาดโดยใช้ เครื่ องมือขัด เช่นจานคาร์ บอรันดัม
หรื อเครื่ องมือชนิดอื่นที่เหมาะสม จากนันให้
้ ขดั ด้ วยแปรงลวดเหล็กและกระดาษทราย
เพื่อขจัดเศษโลหะที่หลุดร่ อนออกให้ หมด แต่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ เครื่ องขัด
ด้ วยลวดเป็ นระยะเวลานานเพราะอาจทําให้ เนื ้อโลหะไหม้ ได้
- สําหรับรอยเชื่อมและผิวเหล็กที่ได้ รับความกระทบกระเทือนจากการเชื่อม ต้ องเตรี ยม
ผิวสําหรับทาสีใหม่เช่นเดียวกับผิวทัว่ ไปตามวิธีที่กล่าวมาข้ างต้ น
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- ก่อนที่จะทาสีบนผิวที่ทาสีไว้ ก่อนให้ ขจัดสีที่ร่อนหลุดออกให้ หมด และต้ องทําความ
สะอาดพื ้นที่สว่ นที่ถกู นํ ้ามันและไขมันต่างๆ แล้ วปล่อยให้ แห้ งสนิทก่อนจะทาสีทบั
2.3.2 สีรองพื ้นหากมิได้ ระบุเป็ นอย่างอื่นให้ ทาสีรองพื ้นเคลือบกันสนิม (Rustoleum) 2 ครัง้ ก่อน
นําไปติดตัง้ เมื่อติดตังแล้
้ วเสร็ จต้ องทาซํ ้ารอยเชื่อมและรอยถลอกต่างๆให้ เรี ยบร้ อย
2.3.3 สีจริ ง ภายหลังเก็บสีรองพื ้นแล้ วเสร็จ หากมิได้ ระบุเป็ นอย่างอื่นให้ ทาสีจริ งอีก 2 ครัง้ ด้ วยสี
นํ ้าอคิลิค Emulsion ของ ICI หรื อเทียบเท่า
3. หลังคากระเบือ้ งหลังคาเซรามิค
3.1 หลักการทั่วไป
3.1.1 การมุงกระเบือ้ งและครอบหลั งคา ตลอดจนการติดตังอุ
้ ปกรณ์ หลังคาต่างๆให้ ติดตัง้
ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต
3.1.2 แปรั บกระเบื อ้ งหลังคา หากไม่ได้ ระบุเป็ นอย่างอื่ นให้ ใช้ แป เอสซี จี ขนาดความหนา
0.55 มม.ของบริ ษัท เอสซี จี ซิเมนต์-ผลิ ตภัณฑ์ ก่อสร้ าง จํ ากัดซึ่งเป็ นแปเหล็กเคลื อบ
สังกะสีสําเร็ จรูปใช้ สําหรับหลังคาที่มีมมุ ยกไม่เกิน 45O โดยวางจันทันห่างกันไม่เกิน 1.0 ม.
3.1.3 การติ ด ตั ง้ แป ให้ ยึ ด แปติ ด กับ จัน ทัน เหล็ ก ด้ ว ยตะปูเ กลี ย วยึ ด แปของบริ ษั ท เอสซี จี
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด โดยดําเนินการติดตังตามกรรมวิ
้
ธีของผู้ผลิต
3.1.4 การจัดระยะห่ างของแป ต้ องจัดระยะแปให้ ถกู ต้ องตามข้ อกํ าหนดการใช้ กระเบื ้องของ
ผู้ผลิตโดยเคร่งครัดโดยจัดระยะแปเป็ นดังนี ้
- แถวแรกบริ เวณเชิงชาย ให้ หา่ งจากขอบนอกไม้ บวั เชิงชายถึงหลังแป 32 ซม.
- แถวคูบ่ นสุดบริ เวณสันหลังคา ให้ หา่ งระหว่างกัน 6-8 ซม.
- แถวอื่นๆที่เหลือ ให้ จดั ระยะแปที่ 32 – 34 ซม.
3.1.5 ก่ อนเริ่มงานมุงหลังคา ให้ ผ้ รู ับจ้ างขออนุมตั ติ อ่ ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้ าง เพื่อตรวจสอบ
ความเรี ยบร้ อยของงานโครงหลังคา และงานติดตังแปซึ
้ ง่ ให้ ดําเนินการเป็ นสองขันตอนดั
้
งนี ้
- การขออนุ มัติเพื่อตรวจงานโครงหลังคาให้ ดําเนินภายหลังติดตังวางโครงหลั
้
งคา
เหล็ก ตลอดจนติดตังไม้
้ เชิงชาย ไม้ ปัน้ ลมต่างๆแล้ วเสร็ จ
- การขออนุ มัติเพื่อติดตัง้ แป ให้ ผ้ รู ั บจ้ างดําเนินการจัดทํ าแบบ As-built (แบบที่ทํา
สรุ ปหลังการก่อสร้ างที่ผ้ อู อกแบบไม่ทราบ)โครงหลังคาพร้ อมดําเนินการจัดแประยะ
แป เพื่อขออนุมตั ติ ดิ ตังแปตามระยะที
้
่นําเสนอ
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3.1.6 การติดตัง้ แผ่ นสะท้ อนความร้ อน เอสซีจี ให้ ใช้ แผ่นสะท้ อนความร้ อน เอสซีจี ซึ่งเป็ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษัท เอสซี จี ซี เ มนต์ -ผลิ ตภัณ ฑ์ ก่ อสร้ าง จํ า กัด โดยให้ ผ้ ูรับ จ้ า งปูแ ผ่น
สะท้ อนความร้ อนไว้ ใต้ แป ตามมาตรฐานการติดตังและกรรมวิ
้
ธีของผู้ผลิต
3.1.7 การมุงกระเบือ้ ง ต้ องมุงสลับแผ่นได้ แนวตรงสวยงาม หลังจากมุงหลังคาแล้ วเสร็ จให้ ผ้ ู
รับจ้ างทําการเปลี่ยนกระเบื ้องใหม่ในกรณีที่กระเบื ้องหลังคาที่มงุ ไว้ บิ่นแตกร้ าว หรื อเลอะสี
ตลอดจนสิง่ สกปรกต่างๆออกให้ หมดทุกแผ่นก่อนขออนุมตั สิ ง่ งานหลังคา
3.1.8 การยึด กระเบื อ้ ง หากมิได้ ระบุเ ป็ นอย่างอื่ นให้ ทําการยึดกระเบื ้องด้ วยตะปูเกลี ยวยึด
กระเบื ้องทุกแผ่น และยึดกระเบื ้องแถวแรกทุกแผ่นตลอดแนวเชิงชายด้ วยขอยึดเชิงชาย
โดยอุปกรณ์ยดึ กระเบื ้องทุกประเภทให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ตราสินค้ าเดียวกับกระเบื ้องมุงหลังคา
เซรามิค สําหรับขนาดและประเภทของตะปูเกลียวยึดกระเบื ้องดูรายละเอียดในข้ อ 3.2.3
และ 3.2.5
3.1.9 การติดตัง้ ครอบหลังคาตามแนวสันหลังคาและตะเข้ สันให้ ติดตังครอบหลั
้
งคาระบบ
แห้ งด้ วยการใช้ ชดุ อุปกรณ์ยึดครอบแบบแห้ ง (Dry Tech System) ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง จํากัด ซึ่งเป็ นการยึดครอบเชิงกลโดยการใช้ ตะปู
เกลี ย วยึ ด ครอบหลัง คาติ ด กับ ชุด เหล็ ก รองรั บ ครอบและติ ด ตัง้ แผ่ น รองครอบ (Ridge
Flashing)คลุมกระเบื ้องตลอดแนวสันหลังคาและตะเข้ สนั ก่อนติดตังครอบหลั
้
งคา
3.1.10 รางนํา้ ตะเข้ หากมิไ ด้ ระบุเป็ นอย่างอื่นให้ ใช้ รางนํ า้ ตะเข้ ผลิตภัณฑ์ ของ บริ ษัท เอสซี จี
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด
3.1.11 การติดตัง้ รางนํา้ ตะเข้ ให้ สอดใต้ แผ่นกระเบื ้อง การต่อระหว่างท่อนรางนํ ้าตะเข้ ให้ วาง
ท่อนบนทับท่อนล่าง ซ้ อนทับไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตรไม่ต้องบัดกรี พร้ อมยึดรัง้ รางนํ ้า
ตะเข้ ที่บริ เวณปลายขอบปี กรางทังสองข้
้
างด้ วยตะปูเกลียวให้ ติดกับโครงสร้ างหลังคาให้
แน่น ห้ ามตอก หรื อเจาะรูบริ เวณร่องรางนํ ้าตะเข้ หรื อกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็ น
เหตุให้ รางนํ ้าตะเข้ เกิดการรั่วซึมโดยเด็ดขาด
3.1.12 ในกรณี ท่ ีมีการต่ อรางนํา้ ตะเข้ ในลักษณะเหมือนขากางเกงเช่น บริ เวณรางนํ ้าตะเข้
ของ Dormer เป็ นต้ น ให้ ตดั รางนํ ้าตะเข้ ทงสองขาในลั
ั้
กษณะเข้ ามุม 45Oแล้ วปิ ดทับรอยต่อ
ดังกล่าวตลอดแนวด้ วยแผ่นปิ ดรอยต่อโดยไม่ต้องบัดกรี รอยต่อสําหรับแผ่นปิ ดรอยต่อให้ ใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด
3.1.13 กระเบือ้ งส่ วนที่จําเป็ นต้ องตัดเช่น กระเบื ้องบริ เวณตะเข้ สัน,ตะเข้ ราง เป็ นต้ น ให้ ตดั
กระเบือ้ งด้ วยมอเตอร์ ไฟเบอร์ อย่างประณี ต พร้ อมยึดเศษกระเบื ้องให้ แน่นไม่ไหลหลุด
ออกมาด้ ว ยกาวEPOXY หรื อ ยึ ด เศษกระเบื อ้ งให้ แ น่ น ด้ ว ยลวดเคลื อ บสัง กะสี แ ล้ ว มัด
กระเบื ้องเศษติดกับกระเบื ้องข้ างเคียง
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3.1.14 บริเวณแนวรอยต่ อระหว่ างกระเบือ้ งกับผนังก่ ออิฐฉาบปูน เช่น บริ เวณที่หลังคารอบ
ล่ า งบรรจบกั บ ผนั ง เป็ นต้ น หากไม่ ไ ด้ ร ะบุ เ ป็ นอย่ า งอื่ น ให้ ติ ด ตัง้ ระบบครอบผนั ง
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด ปิ ดคลุมตลอดแนวรอยต่อ
ดังกล่าว โดยที่
- บริ เวณแนวรอยต่อด้ านหัวกระเบื ้องชนกับผนังให้ ใช้ ครอบโค้ งผนัง ปิ ดคลุม
- บริ เวณแนวรอยต่อด้ านข้ างกระเบื ้องชนกับผนังให้ ใช้ ครอบข้ างผนัง ปิ ดคลุม
และให้ ตดิ ตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
้
ธีของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด
3.1.15 บริ เวณรอยต่ อระหว่ างกระเบือ้ งและครอบ ถ้ ามีลกั ษณะดังต่อไปนี ้หากไม่ได้ ระบุเป็ น
อย่างอื่นให้ ติดตังแผ่
้ นปิ ดรอยต่อ(Flashing) โดยใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท เอสซีจี ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง เพื่อป้องกันรั่วบริ เวณรอยต่อนันๆด้
้ วย ลักษณะของรอยต่อดังกล่าว
ประกอบด้ วย
- ปั น้ ลมชนตะเข้ สนั
ปั น้ ลมชนสันหลังคา
- ปั น้ ลมชนครอบผนัง / ปี กคสล.
ปั น้ ลมชนเชิงชาย
- สันหลังคาชนหัวตะเข้ ราง
สันหลังคาชนครอบผนัง / ปี กคสล.
- ตะเข้ สนั ชนครอบผนัง / ปี ก คสล.
- ตลอดจนลักษณะของรอยต่อจุดอื่นๆตามมาตรฐานการมุงกระเบื ้องหลังคาของผู้ผลิต
หรื อจุดที่สถาปนิกเห็นสมควรต้ องติดตังแผ่
้ นปิ ดรอยต่อ เอสซีจี (Flashing) เพื่อการ
ป้องกันรั่ว
สําหรับส่วนของแผ่นปิ ดรอยต่อที่ปิดคลุมกระเบื ้องและครอบ หากภายหลังติดตังแล้
้ วเสร็ จ
สามารถมองเห็นได้ ให้ ใช้ สีทากระเบื ้อง เอสซีจี สีเดียวกับกระเบื ้องมุงหลังคาเซรามิคทาทับแผ่นปิ ด
รอยต่อ ให้ ดูก ลมกลื น กับ ผื น หลัง คา สํ า หรั บ สี ท ากระเบื อ้ งให้ ใ ช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ต ราสิ น ค้ า เดี ย วกั บ
กระเบื ้องมุงหลังคาเซรามิค
3.1.16 การติดตัง้ แผ่ นรองใต้ หลังคา เอสซีจี ใต้ แป (SCG Roof Sarking) ถ้ ามีลกั ษณะ
หลังคาดังต่อไปนี ้หากไม่ได้ ระบุเป็ นอย่างอื่นให้ ตดิ ตังแผ่
้ นรองใต้ หลังคา เอสซีจี กรุ บนหลัง
จันทัน โดยมีแป เอสซีจี กดทับอยู่เพื่อป้องกันการรั่วซึมในกรณีที่นํ ้าฝนรั่วซึมผ่านกระเบื ้อง
มุงหลังคาลงมาได้ และติดตังแผ่
้ นรองเชิงชาย เอสซีจีในแนวเชิงชายเพื่อระบายนํ ้าฝนออก
ที่เชิงชาย ลักษณะหลังคาดังกล่าวประกอบด้ วย
- กรณีที่มีการระบายนํ ้าจากตะเข้ รางของหลังคารอบบนลงมาสูห่ ลังคารอบล่าง
- ตลอดจนลักษณะหลังคาอื่นๆตามมาตรฐานการมุงกระเบื ้องหลังคาของผู้ผลิต หรื อจุด
ที่สถาปนิกเห็นสมควรต้ องติดตังแผ่
้ นรองใต้ หลังคา เอสซีจี ใต้ แปเพื่อการป้องกันรั่ว
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สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง และขนาดพื น้ ที่ ที่ ต้อ งติด ตัง้ แผ่น รองใต้ ห ลัง คา เอสซี จี ใต้ แ ปให้ ดู
รายละเอียดในแบบรูป
การติดตัง้ แผ่ นรองใต้ หลังคา เอสซีจี ใต้ แป
- ให้ ปูแผ่นรองใต้ หลัง คา เอสซี จี ไว้ บนหลัง จันทันและมี แปกดทับโดยปูไปในทิศทาง
ขนานกับแนวแป ให้ แผ่นรองใต้ หลังคาแผ่นบนซ้ อนทับแผ่นล่าง 20 ซม. ในกรณีที่มี
การต่อระหว่างแผ่นให้ ซ้อนทับกัน 15 ซม.บนหลังจันทันเท่านัน้
- การปูแผ่นรองใต้ หลังคา เอสซีจี ต้ องครอบคลุมพื ้นที่ที่มีปัญหานํ ้าตกจากหลังคาบน
กระแทกทังหมด
้
และต้ องปูยาวต่อเนื่องจนถึงเชิงชาย ระวังไม่ให้ แผ่นรองใต้ หลังคาที่
ติดตังแล้
้ วเกิดทะลุเป็ นรูโดยเด็ดขาด
- บริ เวณเชิงชายติดตังแผ่
้ นรองเชิงชายใต้ แผ่นรองใต้ หลังคา เพื่ อระบายนํ า้ ฝนออกที่
แนวเชิงชาย
3.1.17 การปิ ดลอนกระเบือ้ งบริ เวณเชิงชาย ให้ ใช้ แผ่นปิ ดเชิงชายพลาสติกปิ ดที่ด้านในไม้ บวั
เชิงชายใต้ ท้องกระเบื ้อง เพื่อปิ ดช่องว่างระหว่างลอนกระเบื ้องกับขอบด้ านบนของไม้ บวั
เชิงชายตลอดแนวเชิงชาย โดยใช้ แผ่นปิ ดเชิงชายตราสินค้ าเดียวกับกระเบื ้องมุงหลังคา
เซรามิค และต้ องเลือกใช้ แผ่นปิ ดเชิงชายให้ เข้ ากับรู ปลอนของกระเบื ้องมุงหลังคาเซรามิค
ด้ วย
3.2 วัสดุ
3.2.1 กระเบื ้องมุงหลังคาเซรามิค และครอบหลังคาประเภทต่างๆ ที่ใช้ ในหมวดนี ้กํ าหนดให้ ใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด โดยสีของกระเบื ้องหลังคา
จะกําหนดภายหลัง ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวประกอบด้ วย
- กระเบื อ้ งมุ ง หลัง คา ครอบกระเบื อ้ งและระบบครอบผนัง ที่ เ ป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นตรา
สินค้ า เอสซีจี
3.2.2 อุปกรณ์หลังคาที่ใช้ ประกอบการมุงหลังคาตามรายละเอียดในข้ อ 3.2.3, 3.2.4 และ3.2.5
ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด
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3.2.3 รายละเอียดประเภทของอุปกรณ์หลังคาที่ระบุใช้ จําแนกตามชนิดกระเบื ้อง เป็ นดังนี ้

อุปกรณ์ หลังคา
ที่ระบุใช้
1. แป เอสซีจี ขนาดความ
หนา 0.55 มม. พร้ อมตะปู
เกลียวยึดแป
2. แผ่นสะท้ อนความร้ อน
เอสซีจี
3. ตะปูเกลียวยึดกระเบื ้อง
4. ขอยึดเชิงชาย เอสซีจี
5. ขอยึดกระเบื ้อง เอสซีจี

6. ชุดอุปกรณ์ติดตังครอบแบบ
้
แห้ ง Dry Tech System

7. ระบบครอบผนัง เอสซีจี

รายละเอียด
- แป เอสซีจี เป็ นแปเหล็กชุบสังกะสีกนั สนิมที่ผลิตจากแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีที่ได้ มอก.50
( ฉบับล่าสุด) โดยเคลือบสังกะสีเทียบเท่าเกรด Z220 ขนาด 65 x 30 มม. หนา 0.55 มม.
- ตะปูเกลียวยึดแป(Self-Drilling Batten Screw) เป็ นตะปูเหล็กชุบสังกะสีกนั สนิม ปลาย
สว่านสามารถเจาะเหล็กหนาไม่เกิน 3.2 มม.ได้ โดยไม่ต้องเจาะรูนาํ
- มีอลูมิเนียมฟอยล์ 2 หน้ า มีโครงสร้ างทังหมด
้
6 ชัน้ ผสมสารป้องกันการลามไฟ มีเส้ นใย
แก้ ว 3 ทางช่วยเสริ มความแข็งแรง และใช้ Polyethylene เป็ นกาวเชื่อมประสาน โดยมี
ความหนาแน่น 170 กรัม/ตร.ม.
- ตะปูเกลียวยึดกระเบื ้องปลายสว่าน ตราช้ าง2.25นิ ้ว
ตะปูเกลียวยึดกระเบื ้องปลายสว่าน ตราช้ าง4นิ ้ว
- ทําจากเหล็กเคลือบสังกะสีกนั สนิม ใช้ เกาะยึดปลายกระเบื ้องแถวแรกทุกแผ่นตลอดแนว
เชิงชาย
- ทําจากเหล็กเคลือบสังกะสีกนั สนิม ใช้ เกาะยึดปลายกระเบื ้องทุกแผ่นโดยใช้ ร่วมกับตะปู
เกลียวยึดกระเบื ้อง
- ใช้ ในการติดตังครอบบริ
้
เวณสันหลังคาและตะเข้ สนั หนึง่ ชุดประกอบด้ วย
- แผ่นรองใต้ ครอบ เป็ นแผ่นใยสังเคราะห์กนั นํ ้าให้ สามารถดัดเข้ ากับรูปลอนกระเบื ้อง
มีแถบกาว Butyl Glue ตลอดความยาวทัง้ 2 ด้ านใช้ ในการยึดเกาะ
- เหล็กรับครอบ เป็ นเหล็ก C-Line เคลือบสังกะสีกนั สนิท ใช้ เจาะตะปูเกลียวยึดครอบ
- ขายึดเหล็ก ทําจากเหล็กเคลือบสังกะสีกนั สนิม ใช้ ยดึ เหล็กรับครอบติดกับโครงสร้ าง
หลังคา
- ตะปูเกลียวยึดแป ใช้ ยดึ ขายึดเหล็กติดบั โครงหลังคา และยึดเหล็กรับครอบเข้ ากับขา
ยึดเหล็ก
- ตะปูเกลียวยึดกระเบื ้อง 2.5 นิ ้ว ปลายสว่าน ใช้ ยดึ ครอบติดกับเหล็กรับครอบ
- ใช้ ปิดแนวรอยต่อบริ เวณที่ผืนหลังคาบรรจบกับผนัง หนึง่ ชุดประกอบด้ วย
1. ครอบผนัง ประกอบด้ วย
- ครอบโค้ งผนัง ใช้ ปิดคลุมรอยต่อบริ เวณด้ านหัวกระเบื ้องชนผนัง
- ครอบข้ างผนัง ใช้ ปิดคลุมรอยต่อบริ เวณด้ านข้ างกระเบื ้องชนผนัง
2. ชุดอุปกรณ์ยดึ ครอบผนัง ประกอบด้ วย
- แผ่นปิ ดกันรั่ว ใช้ ปิดกันรั่ว คุณสมบัติเหมือนแผ่นปิ ดรอยต่อ แต่หน้ ากว้ างเพียง
14 ซม. และยาว 5 ม.
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- ซิลโิ คน ใช้ ยาแนวช่องว่างระหว่างผนังกับเหล็กรองครอบผนัง
เป็ นซิลโิ คนประเภท Siliconized Acrylic Sealant
- เหล็กรองครอบผนัง ทําจากเหล็กเคลือบสังกะสีกนั สนิม ใช้ เป็ นตัวรองรับครอบ
ผนังและปะกับให้ แผ่นปิ ดกันรั่วติดแนบกับผนัง
- ตะปูเกลียวยึดกระเบื ้อง 2.5 นิ ้ว ปลายสว่าน ใช้ ยดึ ครอบผนังติดกับเหล็กรอง
ครอบผนัง
- พุกพลาสติกสําเร็ จรูป เป็ นพุกพลาสติกที่มีตะปูในตัว ใช้ ตอกยึดเหล็กรองครอบ
ผนังให้ ติดกับผนัง
8. แผ่นปิ ดรอยต่อ เอสซีจี

9. แผ่นปิ ดเชิงชาย
10. สีทากระเบื ้อง

- ใช้ ปิดรอยต่อระหว่างกระเบื ้องกับครอบ ทําจากแผ่นพลาสติกสังเคราะห์ ประเภท PIB
(Polyisobuthylene) พร้ อมแถวกาว Butyl Glue ตลอดแนวทังสองด้
้
าน ไม่ดดู ซึมนํ ้า ขนาด
28 ซม. X 40 ซม.
- ใช้ ปิดด้ านในไม้ บวั เชิงชายใต้ ท้องกระเบื ้อง แทนการทําไม้ คว้ านลอน ทําจากแผ่นพลาสติก
PVC (Poly Vinyl Choride)
- ทาแต่งขอบกระเบื ้องตะเข้ ราง ทาบนแผ่นปิ ดรอยต่อ เป็ นสีประเภท Acrylic Water Base

3.2.4 สําหรั บกระเบื ้องมุงหลังคาเซรามิค ถ้ าหลังคาของอาคารที่ก่อสร้ างอยู่ในเงื่ อนไขต่อไปนี ้
รวมถึงอาคารขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ และอาคารที่อยู่ในพื ้นที่เสี่ยงต่อแรงลม ต้ องจัดทํา
เอกสาร Fixing Recommendation เพื่อกําหนดวิธีการยึดกระเบื ้องและครอบด้ วยทุกครัง้
กล่าวคือ
- หลังคาที่คลุมอาคารที่สงู เกิน 2 ชันขึ
้ ้นไป
- หลังคาของอาคารที่ตงอยู
ั ้ ่ริม หรื อใกล้ ปากอ่าว แม่นํ ้า ชายทะเล ทะเลสาบ ในรัศมี
ห่างจากฝั่ งไม่เกิน 500 เมตร
- ตลอดจนอาคารในเงื่อนไขอื่นๆที่สถาปนิกพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรที่ต้องมีการระบุใช้
3.2.5 กรณี ที่ไม่ไ ด้ ใช้ แป เอสซี จี ขนาดความหนา 0.55 มม. ให้ เลื อกใช้ ขนาดตะปูเกลี ยวยึด
กระเบื ้องให้ เหมาะสมกับแป โดยใช้ เกณฑ์การพิจารณาดังนี ้
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ขนาดและประเภท
ตะปูเกลียวยึดกระเบือ้ งหลังคาเซรามิค เอสซีจี

1. แป เอสซีจี ขนาดความหนา 0.70 มม.

ตะปูเกลียวยึดกระเบื ้อง 2.25 นิ ้ว - ปลายสว่าน

2. แปเหล็กกล่อง หรื อ แปรู ปตัวซี / รู ปตัวยู หนา
ไม่เกิน 3.2 มม.

ตะปูเกลียวยึดกระเบื ้อง 2.25 นิ ้ว - ปลายสว่าน

3.แปเหล็กฉาก 30 มม.หนาไม่เกิน3.2 มม.

ตะปูเกลียวยึดกระเบื ้อง 4.0 นิ ้ว - ปลายสว่าน

4.แปเหล็กฉาก 40 มม. หนาไม่เกิน 3.2 มม.

ตะปูเกลียวยึดกระเบื ้อง 4.0 นิ ้ว - ปลายสว่าน

5.แปเหล็กฉาก 50 มม. หนาไม่เกิน 3.2 มม.

ไม่สามารถใช้ อปุ กรณ์ยึด ที่มีใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ได้
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