ฉนวนกันความร้ อนสําหรับงานหลังคา

1. ความต้ องการทัวไป
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ทีมคี ณ
ุ ภาพ แรงงานทีมีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพทีดี ในการติดตัง(
ฉนวนตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
1.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งตัวอย่างพร้ อมรายละเอียด และขันตอนการติ
(
ดตังฉนวน
(
เช่น แผ่นฉนวน พร้ อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ ผ้ ู
ควบคุมงานพิจารณาอนุมตั กิ ่อนการสัง ซื (อ
1.3 ผู้รับจ้ างต้ องจัดทํา Shop Drawing เพือให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการติดตัง( ดังนี (
1.3.1 แบบแปลน, รูปด้ าน, รูปตัด ของหลังคา ทีแสดงแนวและระยะ ทีต้องติดฉนวน ให้ ครบถ้ วนทุกระบบ
1.3.2 แบบขยายรูปตัดของผนังและหลังคาทีมกี ารติดตังฉนวน
(
2. ผลิตภัณฑ์
2.1 ฉนวนกันความร้ อนเอสซีจี สําหรับหลังคา รุ่น FSO–G เนือ( ฉนวนใยแก้ วสีเขียวใส่สาร HydroProtecTM ลดการอุ้มนํา( แบบ
ม้ วน ปิ ดผิว 1 ด้ านด้ วยอลูมิเนียมฟอยล์ชนิดเสริมแรง 3 ทาง ความหนาแน่น [16], [24], [32], [48] กก/ลบ.ม. หนา [25], [50],
[75] มม. กําหนดค่าการนําความร้ อน (k-Value) ไม่เกิน [0.038], [0.035], [0.033], [0.032] W/m.K ผลิตตามมาตรฐาน
มอก.486/2527 ได้ รับฉลากเขียวจากสถาบันสิง แวดล้ อมไทย, ได้ รับฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 จากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน และได้ รับฉลาก SCG Eco Value ให้ ใช้ ของ [ตราเอสซีจี ผลิตและจัดจําหน่ายโดยบริษัท สยามไฟ
เบอร์ กลาส จํากัด ในกลุม่ ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง] หรือ [……………] หรือ [……………] หรือเทียบเท่า
2.2 ฉนวนกันความร้ อนเอสซีจี สําหรับหลังคา รุ่น CRB–G เนื (อฉนวนใยแก้ วสีเขียวใส่สาร HydroProtecTM ลดการอุ้มนํ (า แบบ
ม้ วน ปิ ดผิว 2 ด้ านด้ วยอลูมิเนียมฟอยล์ชนิดเสริมแรง 3 ทาง ความหนาแน่น [16], [24], [32], [48] กก/ลบ.ม. หนา [25], [50],
[75] มม. กําหนดค่าการนําความร้ อน (k-Value) ไม่เกิน [0.038], [0.035], [0.033], [0.032] W/m.K ผลิตตามมาตรฐาน
มอก.486/2527 ได้ รับฉลากเขียวจากสถาบันสิงแวดล้ อมไทย, ได้ รับฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 จากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน และได้ รับฉลาก SCG Eco Value ให้ ใช้ ของ [ตราเอสซีจี ผลิตและจัดจําหน่ายโดยบริษัท สยามไฟ
เบอร์ กลาส จํากัด ในกลุม่ ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง] หรือ [……………] หรือ [……………] หรือเทียบเท่า
2.3 ฉนวนกันความร้ อนเอสซีจี สําหรับหลังคา รุ่น SUPER COOL–G เนือ( ฉนวนใยแก้ วสีเขียวใส่สาร HydroProtecTM ลดการ
อุ้มนํ (า แบบม้ วน หุ้มรอบด้ านด้ วยอลูมิเนียมฟอยล์ชนิดเสริ มแรง 3 ทาง ความหนาแน่น [16], [24], [32], [48] กก/ลบ.ม. หนา
[25], [50], [75] มม. กําหนดค่าการนําความร้ อน (k-Value) ไม่เกิน [0.038], [0.035], [0.033], [0.032] W/m.K ผลิตตาม
มาตรฐาน มอก.486/2527 ได้ รับฉลากเขียวจากสถาบันสิง แวดล้ อมไทย, ได้ รับฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 จากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน และได้ รับฉลาก SCG Eco Value ให้ ใช้ ของ [ตราเอสซีจี ผลิตและจัดจําหน่ายโดยบริ ษัท

สยามไฟเบอร์ กลาส จํากัด ในกลุม่ ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง] หรื อ [……………] หรื อ [……………] หรื อ
เทียบเท่า
2.4 ฉนวนกันความร้ อนเอสซีจี สําหรับงานทัว ไป รุ่น UBB–G เนื (อฉนวนใยแก้ วสีเขียวใส่สาร HydroProtecTM ลดการอุ้มนํา(
แบบม้ วนเปลือย ความหนาแน่น [16], [24], [32], [48] กก/ลบ.ม. หนา [25], [50], [75] มม. กําหนดค่าการนําความร้ อน (kValue) ไม่เกิน [0.038], [0.035], [0.033], [0.032] W/m.K ผลิตตามมาตรฐาน มอก.486/2527 ได้ รับฉลากเขียวจากสถาบัน
สิงแวดล้ อมไทย, ได้ รับฉลากประสิทธิ ภาพสูงเบอร์ 5 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน และได้ รับฉลาก
SCG Eco Value ให้ ใช้ ของ [ ตราเอสซีจี ผลิตและจัดจําหน่ายโดย บริษัท สยามไฟเบอร์ กลาส จํากัด ในกลุม่ ธุรกิจเอสซีจี
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง] หรือ [……………] หรือ [……………] หรือเทียบเท่า
2.5 ฉนวนกันความร้ อนเอสซีจี สําหรับงานทัว ไป รุ่น UB–G เนื (อฉนวนใยแก้ วสีเขียวใส่สาร HydroProtecTM ลดการอุ้มนํา( แบบ
แผ่นเปลือย ความหนาแน่น [32] ,[48] กก/ลบ.ม. หนา [25], [50], [75] มม. กําหนดค่าการนําความร้ อน (k-Value) ไม่เกิน
[0.033] , [0.032] W/m.K ผลิตตามมาตรฐาน มอก.486/2527 ได้ รับฉลากเขียวจากสถาบันสิงแวดล้ อมไทย, ได้ รับฉลาก
ประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน และได้ รับฉลาก SCG Eco Value ให้ ใช้ ของ
[ตราเอสซีจี ผลิตและจัดจําหน่ายโดย บริษัท สยามไฟเบอร์ กลาส จํากัด ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง] หรื อ
[……………] หรือ [……………] หรือเทียบเท่า
3. การดําเนินการ
3.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาและทําการติดตังฉนวนกั
(
นความร้ อนบริเวณหลังคาทังหมด
(
โดยให้ ใช้ ฉนวนใยแก้ วกันความร้ อน ตาม
รายละเอียดของวัสดุทีระบุ โดยจะต้ องปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด
3.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบแบบก่อสร้ าง และประสานงานกับผู้ติดตัง( เพือกําหนดตําแหน่งของงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ และระบบอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับงานหลังคา เพือให้ งานฉนวนติดตังได้
( อย่างเรียบร้ อยสวยงาม
3.3 ก่อนปฏิบตั ิงานบริเวณทีมีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน ต้ องมัน ใจว่าไม่มีกระแสไฟรัวและทําการตัดไฟก่อนทุกครัง(
4. การติดตัง& วัสดุกนั ความร้ อน
4.1 วิธีการติดตัง& โดยการเชือมตะแกรงเหล็กบนแป ปูฉนวนขวางแปสําหรับหลังคาเมทัลชีท (สร้ างใหม่ )
4.1.1สํารวจพื (นทีท ํางาน วัดขนาดความกว้ าง ความยาวช่องแป และเตรียมอุปกรณ์ให้ พร้ อม
4.1.2 ตัด Wire mesh ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ให้ ได้ ตามขนาดของความกว้ างช่องแป ใช้ เชือกดึงขึนไปบน
(
หลังคา
4.1.3 เชือม Wire mesh ให้ ตดิ กับด้ านบนของแป ต้ องเชือม Wire mesh ทุกเส้ นติดกับแป ขนาดช่อง 20 x 20 ซม.
4.1.4 ดึงให้ ตงึ เพือ ความสวยงาม ตรวจเช็คความแน่นหนาทุกครัง( หลังเชือม
4.1.5 วางม้ วนลงบน Wire mesh ตรงบริเวณทีจ ะปูฉนวนโดยเริมปูบริเวณริมหลังคา เข้ ามากลางหลังคา

4.1.6 กลิ (งฉนวนให้ สดุ ความยาวของหลังคาทุกช่องจนเต็มพื (นที จากนันจั
( ดแต่งฉนวนให้ ตงึ และตรงแนว
4.1.7 ติดตัง( วัสดุมงุ หลังคา ตามวิธีของผู้ผลิตของวัสดุนัน( ๆ โดยให้ อุปกรณ์ ยึดวัสดุมงุ หลังคาติดกับแปโดยให้ กดทับ
Wire mesh และฉนวนกันความร้ อนซึง อยู่ด้านล่าง
4.2 วิธีการติดตัง& โดยการเชือมตะแกรงเหล็กใต้ แป ปูฉนวนในช่ องแปหลังคาสําหรับเมทัลชีท, ไฟเบอร์ ซเี มนต์
4.2.1 สํารวจพื (นทีท ํางาน วัดขนาดความกว้ าง ความยาวช่องแป และเตรียมอุปกรณ์ให้ พร้ อม
4.2.2 ตัด Wire mesh ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ให้ ได้ ตามขนาดของความกว้ างช่องแป ใช้ เชือกดึงขึ (นไปบน
หลังคา
4.2.3 เชือม Wire mesh ให้ ตดิ กับด้ านล่างของแป ต้ องเชือม Wire mesh ทุกเส้ นติดกับแป ขนาดช่อง 20 x 20 ซม.
4.2.4 ดึงให้ ตงึ เพือ ความสวยงาม ตรวจเช็คความแน่นหนาทุกครัง( หลังเชือม
4.2.5 ตัดฉนวนให้ เท่าขนาดช่องกว้ างของแปด้ วยมีดหรือคัดเตอร์ ทีคม ถ้ าขนาดความกว้ างของช่องแปมากกว่าความ
กว้ างฉนวนต้ องต่อฉนวนให้ ได้ เท่ากับความกว้ างของช่องแปด้ วยเทปกาวอลูมิเนียมฟอยล์
( ในกรณีทีหลังคาสูง ใช้ เชือกผูกแล้ วดึงขึ (น
4.2.6 ม้ วนฉนวนแล้ วส่งขึนไป
4.2.7 วางม้ วนฉนวนลงบน Wire mesh ตรงบริเวณทีจ ะปูฉนวน
4.2.8 กลิ (งไปตามช่องแปให้ สดุ ความยาวของช่องแปทุกช่องจนเต็มพื (นที จากนันจั
( ดแต่งฉนวนให้ ตงึ และตรงแนว
4.3 วิธีการติดตัง& โดยการผูกลวดใต้แป ปูฉนวนในช่ องแปหลังคาสําหรับเมทัลชีท, ไฟเบอร์ ซเี มนต์
4.3.1 สํารวจพื (นทีท ํางาน วัดขนาดความกว้ าง ความยาวช่องแป และเตรียมอุปกรณ์ให้ พร้ อม
4.3.2 ใช้ ลวดเบอร์ 16-18 โดยผูกกับแปตัวบนสุดแล้ วพาดผ่านแปตัวอืนๆมาผูกลวดกับแปตัวล่างสุดโดยให้ เส้ นลวดอยู่
ใต้ ท้องแปและพยายามขึง ลวดให้ ตงึ
4.3.3 ผูกลวดตามลักษณะดังกล่าว ตลอดผืนหลังคา โดยมีระยะห่างทุกๆ 20-30 ซม.
4.3.4 ดึงให้ ตงึ เพือ ความสวยงาม ตรวจเช็คความแน่นหนาทุกครัง( หลังการผูก
4.3.5 ตัดฉนวนให้ เท่าขนาดความกว้ างของช่องแปด้ วยมีดหรือคัตเตอร์ ทีคม ถ้ าขนาดความกว้ างของช่องแปมากกว่
ความกว้ างฉนวนต้ องต่อฉนวนให้ ได้ เท่ากับความกว้ างของช่องแปด้ วยเทปกาวอลูมิเนียมฟอยล์
4.3.6 ม้ วนฉนวนแล้ วส่งขึนไป
( ในกรณีทีหลังคาสูง ใช้ เชือกผูกแล้ วดึงขึ (น
4.3.7 วางม้ วนฉนวนลงบนลวดทีผกู ไว้ ตรงบริ เวณทีจะปูฉนวน
4.3.8 กลิ (งไปตามช่องแปให้ สดุ ความยาวของช่องแปทุกช่องจนเต็มพื (นที จากนันจั
( ดแต่งฉนวนให้ ตงึ และตรงแนว
4.4 วิธีการติดตัง& โดยการฝั งพุกแล้ วขึงลวด สําหรับคอนกรีตสแลป
4.4.1 สํารวจพื (นทีท ํางาน ลักษณะของหลังคา วัดขนาดความกว้ างความยาวของหลังคาและเตรียมอุปกรณ์ให้ พร้ อม
4.4.2 กําหนดจุดทีจะติดพุก ระยะห่างระหว่างพุกแต่ละตัวประมาณ 60 ซม. (แล้ วแต่ความเหมาะสมของหน้ างาน)
4.4.3 ใช้ สว่านเจาะตรงจุดทีกําหนดไว้ ดอกสว่างทีใช้ ควรมีขนาดเดียวกับขนาดพุกพลาสติก สอดพุกพลาสติกเข้ าไปในรู
ทีเจาะไว้

4.4.4 ตอกตะปูเกลียวหรือตะปูคอนกรี ตเข้ าไปในพุกให้ แน่นทุกตัว (ตะปูเกลียวหรือตะปูคอนกรีตควรมีความยาวทีโผล่
มาจากเนื (อฉนวนประมาณ ½ ซม.)
4.4.5 ตัดฉนวนตามขนาดของหลังคาทีวดั ไว้ แล้ วนําฉนวนเสียบกับตะปูโดยให้ หวั ตะปูโผล่ออกมาจากแผ่นฉนวน
4.4.6 สวม Washer ซึง ทําด้ วยแผ่นสังกะสีขนาด 1 นิ (ว x 1 นิ (ว ทีหวั ตะปู จากนันใช้
( ลวดพันหัวตะปูแล้ วขึงไขว้ กนั เป็ นรูป
กากบาทกับตะปูทกุ ตัวเพือ ยึดฉนวนให้ ติดกับหลังคาคอนกรีตสแลป
5. ผู้จดั จําหน่ าย
ประเภทวัสดุ
ฉนวนกันความร้ อน สําหรับหลังคา

ยีห้อ
ฉนวนกันความร้ อน เอสซีจี

ผู้จดั จําหน่าย
บจก.สยามไฟเบอร์ กลาส
หรือเทียบเท่า

