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รายการประกอบแบบก่ อสร้ างมาตรฐาน
“งานหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่ น เซลิกา เคิร์ฟ”
1. ขอบเขตของงาน
งานหลังคาสาหรับกระเบื ้องหลังคาเซรามิค หมายถึงงานหลังคาที่มงุ ด้ วยกระเบื ้องหลังคาเซรามิคบนโครง
หลังคาเหล็กโดยครอบคลุมเฉพาะกระเบื ้องหลังคาเซรามิคประเภทที่มีรางลิ ้นรั บน ้าด้ านข้ างกระเบื ้อง (Interlocking
Tile) ใช้ ผลิตภัณฑ์ตราสินค้ า กระเบื ้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี ของบริษัท กระเบือ้ งหลังคาซีแพค จากัด
2. โครงหลังคาเหล็ก
2.1 มาตรฐานการก่ อสร้ าง
2.2 หากมิ ไ ด้ ระบุเ ป็ นอย่า งอื่ นให้ ถือปฏิ บัติตาม “มาตรฐานส าหรั บอาคารเหล็กรู ปพรรณ” ของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยทุกประการ
2.3 วัสดุ
2.3.1 เหล็กรูปพรรณทังหมดต้
้
องมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับมาตรฐาน มอก.1227(ฉบับล่าสุด) หรื อ
ASTM A7 (ฉบับล่าสุด) หรื อเทียบเท่า สาหรับขนาดและรูปหน้ าตัดให้ ใช้ ตามที่ระบุไว้ ใน
แบบรูป ยกเว้ นแปรับกระเบื ้อง ให้ ใช้ แปเหล็กเคลือ บสังกะสีสาเร็ จรูปตามรายละเอียดในข้ อ
3.1.2
2.3.2 ลวดเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามมาตรฐาน ASTM A233 (ฉบับล่าสุด) โดย
ใช้ ลวดเชื่อมไฟฟ้าชนิด E 6013 หรื อเทียบเท่า
2.4 การป้ องกันเหล็กมิให้ ผุกร่ อน
2.4.1 การทาความสะอาดผิวที่จะทาสี
- ก่อนทาสีบนผิวใดๆต้ องขัดผิวโลหะให้ สะอาดโดยใช้ เครื่ องมือขัด เช่นจานคาร์ บอรันดัม
หรื อเครื่ องมือชนิดอื่นที่เหมาะสม จากนันให้
้ ขดั ด้ วยแปรงลวดเหล็กและกระดาษทราย
เพื่อขจัดเศษโลหะที่หลุดร่อนออกให้ หมด แต่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ เครื่ องขัด
ด้ วยลวดเป็ นระยะเวลานานเพราะอาจทาให้ เนื ้อโลหะไหม้ ได้
- สาหรับรอยเชื่อมและผิวเหล็กที่ได้ รับความกระทบกระเทือนจากการเชื่อม ต้ องเตรี ยม
ผิวสาหรับทาสีใหม่เช่นเดียวกับผิวทัว่ ไปตามวิธีที่กล่าวมาข้ างต้ น
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- ก่อนที่จะทาสีบนผิวที่ทาสีไว้ ก่อนให้ ขจัดสีที่ร่อนหลุดออกให้ หมด และต้ องทาความ
สะอาดพื ้นที่สว่ นที่ถกู น ้ามันและไขมันต่างๆ แล้ วปล่อยให้ แห้ งสนิทก่อนจะทาสีทบั
2.4.2 สีรองพื ้นหากมิได้ ระบุเป็ นอย่างอื่นให้ ทาสีรองพื ้นเคลือบกันสนิม (Rust oleum) 2 ครัง้ ก่อน
นาไปติดตัง้ เมื่อติดตังแล้
้ วเสร็จต้ องทาซ ้ารอยเชื่อมและรอยถลอกต่างๆให้ เรี ยบร้ อย
2.4.3 สีจริ ง ภายหลังเก็บสีรองพื ้นแล้ วเสร็ จ หากมิได้ ระบุเป็ นอย่างอื่นให้ ทาสี จริ งอีก 2 ครัง้ ด้ วยสี
น ้าอคิลิค Emulsion ของ ICI หรื อเทียบเท่า
3. หลังคาเซรามิค
3.1 หลักการทั่วไป
3.1.1 การมุงกระเบื ้องและครอบหลังคา ตลอดจนการติดตังอุ
้ ปกรณ์ หลังคาต่างๆให้ ติดตังตาม
้
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต
3.1.2 แปรับกระเบือ้ งหลังคา หากไม่ได้ ระบุเป็ นอย่างอื่นให้ ใช้ แป เอสซีจี ขนาดความหนา 0.55
มม. ของบริ ษัท กระเบื ้องหลังคาซีแพค จากัด ซึ่งเป็ นแปเหล็กเคลือบสังกะสีสาเร็ จรู ป ใช้
สาหรับหลังคาที่มีมมุ ยกไม่เกิน 45O โดยวางจันทันห่างกันไม่เกิน 1.00 ม.
3.1.3 การติดตัง้ แป ให้ ยดึ แปติดกับจันทันเหล็กด้ วยตะปูเกลียวยึดแปของบริ ษัท กระเบื ้องหลังคา
ซีแพค จากัด โดยดาเนินการติดตังตามกรรมวิ
้
ธีของผู้ผลิต
3.1.4 การจัดระยะห่ างของแป ต้ องจัดระยะแปให้ ถูกต้ องตามข้ อกาหนดการใช้ กระเบื ้องของ
ผู้ผลิตโดยเคร่งครัด โดยจัดระยะแปเป็ นดังนี ้
- แถวแรกบริเวณเชิงชาย ให้ หา่ งจากขอบนอกไม้ บวั เชิงชายถึงหลังแป 32 ซม.
- แถวคูบ่ นสุดบริเวณสันหลังคา ให้ หา่ งระหว่างกัน 6-8 ซม.
- แถวอื่น ๆที่เหลือ ให้ จดั ระยะแปที่ 32 - 34 ซม.
3.1.5 ก่ อนเริ่มงานมุงหลังคา ให้ ผ้ รู ับจ้ างขออนุมตั ิตอ่ ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้ าง เพื่อตรวจสอบ
ความเรี ยบร้ อยของงานโครงหลังคา และงานติดตังแป
้ ซึง่ ให้ ดาเนินการเป็ นสองขันตอนดั
้
งนี ้
- การขออนุมัติเพื่อตรวจงานโครงหลังคา ให้ ดาเนินภายหลังติดตังวางโครงหลั
้
งคา
เหล็ก ตลอดจนติดตังไม้
้ เชิงชาย ไม้ ปัน้ ลมต่างๆแล้ วเสร็จ และ
- การขออนุมัติเพื่อติดตัง้ แป ให้ ผ้ รู ับจ้ างดาเนินการจัดทาแบบ As-built (แบบที่ทา
สรุ ปหลังการก่อสร้ างที่ผ้ อู อกแบบไม่ทราบ)โครงหลังคาพร้ อมดาเนินการจัดแประยะ
แป เพื่อขออนุมตั ติ ดิ ตังแปตามระยะที
้
่นาเสนอ
3.1.6 การติดตัง้ แผ่ นสะท้ อนความร้ อน เอสซีจี ให้ ใช้ แผ่นสะท้ อนความร้ อน เอสซีจี ซึ่งเป็ น
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท กระเบื ้องหลังคาซีแพค จากัด โดยให้ ผ้ รู ับจ้ างปูแผ่นสะท้ อนความร้ อน
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ไว้ ใต้ แป ตามมาตรฐานการติดตังและกรรมวิ
้
ธีของผู้ผลิต การมุงกระเบื ้อง ต้ องมุงสลับแผ่น
ได้ แนวตรงสวยงาม หลังจากมุงหลังคาแล้ วเสร็ จให้ ผ้ รู ับจ้ างทาการเปลี่ยนกระเบื ้องใหม่ใน
กรณีที่กระเบื ้องหลังคาที่มงุ ไว้ บิ่นแตกร้ าว หรื อเลอะสี ตลอดจนสิ่งสกปรกต่างๆออกให้ หมด
ทุกแผ่นก่อนขออนุมตั สิ ง่ งานหลังคา
การยึดกระเบือ้ ง หากมิได้ ระบุเป็ นอย่างอื่นให้ ทาการยึดกระเบื ้องทุกแผ่นตลอดแนวเชิงชาย
และยึดกระเบื ้องบริ เวณชายกระเบื ้องแถวแรกตลอดแนวเชิงชายทุกแผ่นให้ ติดกับไม้ เชิงชาย
ด้ วยขอยึดเชิงชาย โดยอุปกรณ์ยึดกระเบื ้องทุก ประเภทให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ตราสินค้ าเดียวกับ
กระเบื อ้ งมุง หลัง คาเซรามิ ค ส าหรั บ ขนาดและประเภทของตะปูเ กลี ย วยึ ด กระเบื อ้ งดู
รายละเอียดในข้ อ 3.2.3 และ 3.2.5
การติดตัง้ ครอบหลังคาตามแนวสันหลังคาและตะเข้ สัน ให้ ติดตังครอบหลั
้
งคาระบบ
แห้ งด้ วยการใช้ ชุดอุปกรณ์ยึดครอบแบบแห้ ง (Dry Tech System) ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท
กระเบื ้องหลังคาซีแพค จากัด ซึ่งเป็ นการยึดครอบเชิงกล โดยการใช้ ตะปูเกลียวยึดครอบ
หลัง คาติดกับชุดเหล็กรองรั บครอบ และติดตัง้ แผ่นรองครอบ (Ridge Flashing)คลุม
กระเบื ้องตลอดแนวสันหลังคาและตะเข้ สนั ก่อนติดตังครอบหลั
้
งคา
รางนา้ ตะเข้ หากมิได้ ระบุเป็ นอย่างอื่น ให้ ใช้ รางน ้าตะเข้ ผลิตภัณฑ์ของ บริ ษัท กระเบื ้อง
หลังคาซีแพค จากัด
การติดตัง้ รางนา้ ตะเข้ ให้ สอดใต้ แผ่นกระเบื ้อง การต่อระหว่างท่อนรางน ้าตะเข้ ให้ วางท่อน
บนทับท่อนล่าง ซ้ อนทับไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตรไม่ต้องบัดกรี พร้ อมยึดรัง้ รางน ้าตะเข้ ที่
บริ เวณปลายขอบปี กรางทังสองข้
้
างด้ วยตะปูเกลียวยึดแปด้ านละ 2 ตัวให้ ติดกับโครงสร้ าง
หลังคาให้ แน่น ห้ ามตอก หรื อเจาะรู บริ เวณร่องรางน ้าตะเข้ หรื อกระทาการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดอันเป็ นเหตุให้ รางน ้าตะเข้ เกิดการรั่วซึมโดยเด็ดขาด
ในกรณีท่ ีมีการต่ อรางนา้ ตะเข้ ในลักษณะเหมือนขากางเกง เช่น บริ เวณรางน ้าตะเข้
ของ Dormer เป็ นต้ น ให้ ตดั รางน ้าตะเข้ ทงสองขาในลั
ั้
กษณะเข้ ามุม 45O แล้ วปิ ดทับรอยต่อ
ดังกล่าวตลอดแนวด้ วยแผ่นปิ ดหัวรางน ้าตะเข้ โดยไม่ต้องบัดกรี รอยต่อ สาหรับแผ่นปิ ดหัว
รางน ้าตะเข้ ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท กระเบื ้องหลังคาซีแพค จากัด
กระเบือ้ งส่ วนที่จาเป็ นต้ องตัด เช่น กระเบื ้องบริ เวณตะเข้ สัน,ตะเข้ ราง เป็ นต้ น ให้ ตดั
กระเบือ้ งด้ วยมอเตอร์ ไ ฟเบอร์ อย่างประณี ต พร้ อมยึดเศษกระเบือ้ งให้ แน่นไม่ไ หลหลุด
ออกมาด้ วยแหนบยึดกระเบื ้องให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท กระเบื ้องหลังคาซีแพค จากัด
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3.1.13 บริ เวณแนวรอยต่ อระหว่ างกระเบือ้ งกับผนังก่ ออิฐฉาบปูน เช่น บริ เวณที่หลังคารอบ
ล่างบรรจบกับผนัง เป็ นต้ น หากไม่ได้ ระบุเป็ นอย่างอื่นให้ ติดตังระบบครอบผนั
้
ง ผลิตภัณฑ์
ของบริษัท กระเบื ้องหลังคาซีแพค จากัด ปิ ดคลุมตลอดแนวรอยต่อดังกล่าว โดยที่
- บริเวณแนวรอยต่อด้ านหัวกระเบื ้องชนกับผนังให้ ใช้ ครอบสันชนผนังปิ ดคลุม
- บริเวณแนวรอยต่อด้ านข้ างกระเบื ้องชนกับผนังให้ ใช้ ครอบข้ างผนัง ปิ ดคลุม
และให้ ตดิ ตังตามมาตรฐานและกรรมวิ
้
ธีของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด
3.1.14 บริ เวณรอยต่ อระหว่ างกระเบือ้ งและครอบ ถ้ ามีลกั ษณะดังต่อไปนีห้ ากไม่ได้ ระบุเป็ น
อย่างอื่นให้ ติดตังแผ่
้ นปิ ดรอยต่อ (Flashing) โดยใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท กระเบื ้องหลังคาซี
แพค จากัด เพื่อป้องกันรั่วบริเวณรอยต่อนันๆด้
้ วย ลักษณะของรอยต่อดังกล่าวประกอบด้ วย
- ปัน้ ลมชนตะเข้ สนั
- ปัน้ ลมชนสันหลังคา
- ปัน้ ลมชนครอบผนัง / ปี กคสล.
- ปัน้ ลมชนเชิงชาย
- สันหลังคาชนหัวตะเข้ ราง
- สันหลังคาชนครอบผนัง / ปี กคสล.
- ตะเข้ สนั ชนครอบผนัง / ปี ก คสล.
- ตลอดจนลักษณะของรอยต่อจุดอื่นๆตามมาตรฐานการมุงกระเบื ้องหลังคาของผู้ผลิต
หรื อจุดที่สถาปนิกเห็นสมควรต้ องติดตังแผ่
้ นปิ ดรอยต่อ เอสซีจี (Flashing) เพื่อการ
ป้องกันรั่ว
สาหรับส่วนของแผ่นปิ ดรอยต่อที่ปิดคลุมกระเบื ้องและครอบ หากภายหลังติดตังแล้
้ วเสร็ จ
สามารถมองเห็นได้ ให้ ใช้ สีทากระเบื ้อง เอสซีจี สีเดียวกับกระเบื ้องคอนกรี ตมุงหลังคาเซรามิค ทา
ทับแผ่นปิ ด รอยต่อให้ ดูกลมกลื นกับผืนหลังคา สาหรับสีทากระเบื ้องให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้ า
เดียวกับกระเบื ้องมุงหลังคาเซรามิค
3.1.15 การติดตัง้ แผ่ นรองใต้ หลังคา เอสซีจี ใต้ แป (SCG Roof Sarking) ถ้ ามีลกั ษณะหลังคา
ดังต่อไปนี ้หากไม่ได้ ระบุเป็ นอย่างอื่นให้ ติดตังแผ่
้ นรองใต้ หลังคา เอสซีจี กรุบนหลังจันทัน
โดยมีแป เอสซีจี กดทับอยูเ่ พื่อป้องกันการรั่วซึมในกรณีที่น ้าฝนรั่วซึมผ่านกระเบื ้องมุงหลังคา
ลงมาได้ และติดตังแผ่
้ นรองเชิงชาย เอสซีจีในแนวเชิงชายเพื่อระบายนา้ ฝนออกที่เชิงชาย
ลักษณะหลังคาดังกล่าวประกอบด้ วย
- กรณีที่มีการระบายน ้าจากตะเข้ รางของหลังคารอบบนลงมาสูห่ ลังคารอบล่าง
- ตลอดจนลักษณะหลังคาอื่นๆตามมาตรฐานการมุงกระเบื ้องหลังคาของผู้ผลิต หรื อจุด
ที่สถาปนิกเห็นสมควรต้ องติดตังแผ่
้ นรองใต้ หลังคา เอสซีจี ใต้ แปเพื่อการป้องกันรั่ว
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ส าหรั บ ตาแหน่ง 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 หลังคา เอสซีจี ไว้ บนหลังจันทัน และมีแปกดทับ โดยปูไปในทิศทาง
ขนานกับแนวแป ให้ แผ่นรองใต้ หลังคาแผ่นบนซ้ อนทับแผ่นล่าง 20 ซม. ในกรณีที่มี
การต่อระหว่างแผ่นให้ ซ้อนทับกัน 15 ซม.บนหลังจันทันเท่านัน้
- การปูแผ่นรองใต้ หลังคา เอสซีจี ต้ องครอบคลุมพื ้นที่ที่มีปัญหาน ้าตกจากหลังคาบน
กระแทกทังหมด
้
และต้ องปูยาวต่อเนื่องจนถึงเชิงชาย ระวังไม่ ให้ แผ่นสะท้ อนความ
ร้ อนที่ตดิ ตังแล้
้ วเกิดทะลุเป็ นรูโดยเด็ดขาด
- บริเวณเชิงชายติดตังแผ่
้ นรองเชิงชายใต้ แผ่น สะท้ อนความร้ อน เพื่อระบายน ้าฝนออก
ที่แนวเชิงชาย
3.1.16 การปิ ดลอนกระเบือ้ งบริเวณเชิงชาย ให้ ใช้ แผ่นปิ ดเชิงชายพลาสติกปิ ดที่ด้านในไม้ บวั เชิง
ชายใต้ ท้องกระเบื ้อง เพื่อปิ ดช่องว่างระหว่างลอนกระเบื ้องกับขอบด้ านบนของไม้ บวั เชิงชาย
ตลอดแนวเชิงชาย โดยใช้ แผ่นปิ ดเชิงชายตราสินค้ าเดียวกับกระเบื ้องมุงหลังคาเซรามิค และ
ต้ องเลือกใช้ แผ่นปิ ดเชิงชายให้ เข้ ากับรูปลอนของกระเบื ้องมุงหลังคาเซรามิคด้ วย
3.2 วัสดุ
3.2.1 กระเบื ้องมุงหลังคาเซรามิค และครอบหลังคาประเภทต่างๆ ที่ใช้ ในหมวดนีก้ าหนดให้ ใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท กระเบื ้องหลังคาซีแพค จากัด โดยสีของกระเบื ้องหลังคาจะกาหนด
ภายหลัง ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวประกอบด้ วย
- กระเบื ้องมุงหลังคา ครอบกระเบื ้อง และระบบครอบผนัง ที่เป็ นผลิตภัณฑ์ในตรา
สินค้ า เอสซีจี
3.2.2 อุปกรณ์หลังคาที่ใช้ ประกอบการมุงหลังคาตามรายละเอียดในข้ อ 3.2.3, 3.2.4 และ 3.2.5
ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท กระเบื ้องหลังคาซีแพค จากัด
3.2.3 รายละเอียดประเภทของอุปกรณ์หลังคาที่ระบุใช้ จาแนกตามชนิดกระเบื ้อง เป็ นดังนี ้
อุปกรณ์ หลังคา
รายละเอียด
ทีร่ ะบุใช้
1. แป เอสซีจี
ขนาดความหนา 0.55 มม.
พร้ อมตะปูเกลียวยึดแป

- 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 โดยไม่ต้องเจาะรูนา
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อุปกรณ์ หลังคา
ทีร่ ะบุใช้
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
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รายละเอียด
- 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 เอสซีจี 2 นิ ้ว
ตะปูเกลียวยึดกระเบื ้องปลายสว่าน เอสซีจี 3 นิ ้ว
- ทาจากเหล็กเคลือบสังกะสีกนั สนิม ใช้ เกาะยึดปลายกระเบื ้องแผ่นสุดท้ ายตลอดแนวเชิง
ชาย
- ทาจากเหล็กเคลือบสังกะสีกนั สนิม ใช้ ร่วมกับตะปูเกลียวยึดกระเบื ้อง สาหรับการใช้ ดู
รายละเอียดในข้ อ 3.1.7
- ใช้ ในการติดตังครอบบริ
้
เวณสันหลังคาและตะเข้ สนั หนึง่ ชุดประกอบด้ วย
- แผ่นรองใต้ ครอบ เป็ นแผ่นใยสังเคราะห์กนั น ้าสามารถดัดเข้ ากับรูปลอนกระเบื ้อง มี
แถบกาว Butyl Glue ตลอดความยาวทัง้ 2 ด้ านใช้ ในการยึดเกาะ
- เหล็กรับครอบ เป็ นเหล็ก C-Line เคลือบสังกะสีกนั สนิท ใช้ เจาะตะปูเกลียวยึดครอบ
- ขายึดเหล็ก ทาจากเหล็กเคลือบสังกะสีกนั 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
- ครอบสันชนผนัง ใช้ ปิดคลุมรอยต่อบริ เวณด้ านหัวกระเบื ้องชนผนัง
- ครอบข้ างชนผนัง 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.
- ซิลโิ คน เอสซีจี ใช้ ยาแนวช่องว่างระหว่างผนังกับเหล็กรองครอบผนัง
- เป็ นซิลโิ คนประเภท Siliconized Acrylic Sealant
- เหล็กรองครอบผนัง ทาจากเหล็กเคลือบสังกะสีกนั สนิม ใช้ เป็ นตัวรองรับครอบ
ผนังและปะกับให้ แผ่นปิ ดกันรั่วติดแนบกับผนัง
- ตะปูเกลียวยึดกระเบื ้อง 2.5 นิ ้ว ปลายสว่าน ใช้ ยดึ ครอบผนังติดกับเหล็กรอง
ครอบผนัง
- พุกพลาสติกสาเร็ จรูป เป็ นพุกพลาสติกที่มีตะปูในตัว ใช้ ตอกยึดเหล็กรองครอบ
ผนังให้ ติดกับผนัง
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8. แผ่นปิ ดรอยต่อ เอสซีจี

9. แผ่นปิ ดหัวรางน ้าตะเข้
10. สีทากระเบื ้อง
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- ใช้ ปิดรอยต่อระหว่างกระเบื ้องกับครอบ ทาจากแผ่นพลาสติกสังเคราะห์ ประเภท PIB
(Polyisobutylene พร้ อมแถวกาว Butyl Glue ตลอดแนวทังสองด้
้
าน ไม่ดดู ซึมน ้า ขนาด
28 ซม. X 40 ซม.
- ใช้ ปิดรอยต่อระหว่างบริเวณหัวรางน ้าตะเข้ แทนการบัดกรี คุณสมบัติเหมือนแผ่นปิ ดรอยต่อ
แต่หน้ ากว้ างเพียง 14 ซม. X 60 ซม.
- ทาแต่งขอบกระเบื ้องตะเข้ ราง ทาบนแผ่นปิ ดรอยต่อ เป็ นสีประเภท Acrylic Water Base

3.2.4 สาหรับกระเบือ้ งมุงหลังคาเซรามิค ถ้ าหลังคาของอาคารที่ก่อสร้ างอยู่ในเงื่ อนไขต่อไปนี ้
รวมถึงอาคารขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ และอาคารที่อยู่ในพืน้ ที่เสี่ยงต่อแรงลม ต้ องจัดทา
เอกสาร Fixing Recommendation เพื่อกาหนดวิธีการยึดกระเบื ้องและครอบด้ วยทุกครัง้
กล่าวคือ
- หลังคาที่คลุมอาคารที่สงู เกิน 2 ชันขึ
้ ้นไป
- หลังคาของอาคารที่ตงอยู
ั ้ ่ริม หรื อใกล้ ปากอ่าว แม่น ้า ชายทะเล ทะเลสาบ ในรัศมี
ห่างจากฝั่งไม่เกิน 500 เมตร
- ตลอดจนอาคารในเงื่อนไขอื่นๆที่สถาปนิกพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรที่ต้องมีการระบุใช้
3.2.5 กรณี ที่ไ ม่ไ ด้ ใช้ แป เอสซี จี ขนาดความหนา 0.55 มม. ให้ เลื อกใช้ ขนาดตะปูเกลี ยวยึด
กระเบื ้องให้ เหมาะสมกับแป โดยใช้ เกณฑ์การพิจารณาดังนี ้

ประเภทของแป

ขนาดและประเภท
ตะปูเกลียวยึดกระเบือ้ งหลังคาเซรามิค เอสซีจี

1. แป เอสซีจี ขนาดความหนา 0.70 มม.

ตะปูเกลียวยึดกระเบื ้อง 2 นิ ้ว - ปลายสว่าน

2. แปเหล็กกล่อง หรื อ แปรูปตัวซี / รูปตัวยู หนา
ไม่เกิน 3.2 มม.

ตะปูเกลียวยึดกระเบื ้อง 2 นิ ้ว - ปลายสว่าน

3. แปเหล็กฉาก 1x1 นิ ้ว หนาไม่เกิน 3.2 มม.

ตะปูเกลียวยึดกระเบื ้อง 3 นิ ้ว - ปลายสว่าน

4. แปเหล็กฉาก 1.5x1.5 นิ ้ว หนาไม่เกิน 3.2 มม.

ตะปูเกลียวยึดกระเบื ้อง 4 นิ ้ว - ปลายสว่าน

5. แปเหล็กฉาก 2x2 นิ ้ว หนาไม่เกิน 3.2 มม.

ตะปูเกลียวยึดกระเบื ้อง 4 นิ ้ว - ปลายสว่าน
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