ฉนวนกันความร้ อนสําหรับงานอุตสาหกรรม
1. ความต้ องการทัวไป
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ทีมีคณ
ุ ภาพ แรงงานทีมีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพทีดี ในการ
ติดตังงานฉนวนตามระบุ
(
ในแบบ และรายการประกอบแบบ
1.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งตัวอย่างพร้ อมรายละเอียด และขันตอนการติ
(
ดตังงานฉนวนหุ
(
้ มท่อ เช่น ฉนวน กาว พร้ อมอุปกรณ์
ต่างๆ ให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการสัง ซื (อ
2. ผลิตภัณฑ์
2.1 ฉนวนกันความร้ อน เอสซีจี สําหรับงานความร้ อนสูงรุ่ น HTI เนื (อฉนวนใยแก้ ว มีทงเป็
ั ( นแบบม้ วนและแบบแผ่น ชนิด
เปลือยไม่มีวสั ดุปิดผิว ความหนาแน่น [24] , [32] , [38] , [48] กก./ลบ.ม. ความหนา [25] , [50] , [75] มม. มีค่า
สัมประสิทธิBการนําความร้ อนไม่เกิน [0.035], [0.033], [0.032] W/m.k (0.23 Btu.in/ft.h.F) ทีอณ
ุ หภูมิ 200 C ฉนวนต้ อง
ผ่านการทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน ASTM E84 , UL 723 , NFPA 255 อย่างใดอย่างหนึง หรื อเทียบเท่าผลิตตาม
มาตรฐาน มอก.486/2527 ได้ รับฉลากเขียวจากสถาบันสิงแวดล้ อมไทย และได้ รับฉลาก SCG Eco Value ให้ ใช้ ของ
[ตราเอสซีจี ผลิตและจัดจําหน่ายโดยบริ ษัท สยามไฟเบอร์ กลาส จํากัด ในกลุม่ ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง]
หรื อ [……………] หรื อ [……………] หรื อเทียบเท่า
2.2 ฉนวนกันความร้ อน เอสซีจี สําหรับงานความร้ อนสูงรุ่ น HTIF เนื (อฉนวนใยแก้ ว มีทงแบบม้
ั(
วนและแบบแผ่น ปิ ดผิว 1
ด้ านด้ วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์เสริ มแรง 3 ทางชนิดไม่ลามไฟ แบบ 5 เลเยอร์ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน BS476 และ
ASTM E84/UL723 (ประกอบด้ วยแผ่นฟอยล์อลูมิเนียมด้ านนอก, กาวพอลิเมอร์ , เส้ นใยไฟเบอร์ กลาสเสริ มแรง 3 ทาง,
กาวพอลิเมอร์ , กระดาษคราฟท์) ความหนาแน่น [24] , [32] , [38] , [48] กก./ลบ.ม. ความหนา [25] , [50] , [75] มม.
มีคา่ สัมประสิทธิBการนําความร้ อนไม่เกิน [0.035], [0.033], [0.032] W/m.k (0.23 Btu.in/ft.h.F) ทีอณ
ุ หภูมิ 200 C ฟอยล์
และฉนวนต้ องผ่านการทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน ASTM E84 ,UL 723 , NFPA 255 อย่างใดอย่างหนึง หรื อ
เทียบเท่าผลิตตามมาตรฐาน มอก.486/2527 ได้ รับฉลากเขียวจากสถาบันสิงแวดล้ อมไทย และได้ รับฉลาก SCG Eco
Value ให้ ใช้ ของ [ตราเอสซีจี ผลิตและจัดจําหน่ายโดยบริ ษัท สยามไฟเบอร์ กลาส จํากัด ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง] หรื อ [……………] หรื อ [……………] หรื อเทียบเท่า
2.3 ฉนวนกันความร้ อน เอสซีจี สําหรับงานความร้ อนสูงรุ่น HTIFD เนื (อฉนวนใยแก้ ว มีทงแบบม้
ั(
วนและแบบแผ่น ปิ ดผิว 1
ด้ านด้ วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์เสริ มแรง 3 ทางชนิดไม่ลามไฟ แบบ 7 เลเยอร์ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน BS476 และ
ASTM E84/UL723 (ประกอบด้ วยแผ่นฟอยล์อลูมิเนียมด้ านนอก, กาวพอลิเมอร์ , เส้ นใยไฟเบอร์ กลาสเสริ มแรง 3 ทาง,
กาวพอลิเมอร์ , กระดาษคราฟท์, กาวพอลิเมอร์ และแผ่นฟอยล์อลูมิเนียมด้ านใน) ความหนาแน่น [24] , [32] , [38] , [48]
กก./ลบ.ม. ความหนา [25] , [50] , [75] มม. มีคา่ สัมประสิทธิBการนําความร้ อนไม่เกิน [0.035], [0.033], [0.032] W/m.k
(0.23 Btu.in/ft.h.F) ทีอณ
ุ หภูมิ 200 C ฟอยล์และฉนวนต้ องผ่านการทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน ASTM E84 ,UL

723 , NFPA 255 อย่างใดอย่างหนึง หรื อเทียบเท่าผลิตตามมาตรฐาน มอก.486/2527 ได้ รับฉลากเขียวจากสถาบัน
สิง แวดล้ อมไทย, ได้ รับฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ 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 อเทียบเท่า
3. การดําเนินการ
3.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาและทําการติดตังฉนวนกั
(
นความร้ อนบริ เวณท่อหรื อเครื องจักร โดยให้ ใช้ ฉนวนใยแก้ วกันความ
ร้ อน ตามรายละเอียดของวัสดุทีระบุ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามคําแนะนําของบริ ษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด
3.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบแบบก่อสร้ าง และประสานงานกับผู้ติดตังเพื
( อกําหนดตําแหน่งของงานระบบไฟฟ้ า และ
ระบบอืนๆ ทีเกียวข้ องกับท่อ หรื อเครื องจักร เพือให้ งานฉนวนติดตังได้
( อย่างเรี ยบร้ อยสวยงาม
3.3 ก่อนปฏิบตั ิงานบริ เวณทีมีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน ต้ องมัน ใจว่าไม่มีกระแสไฟรัวและทําการตัดไฟก่อนทุกครัง(
3.4 พื (นผิวของท่อหรื อเครื องจักรต้ องสะอาด แห้ ง ปราศจากสนิม คราบนํ (ามันและรอยรัว โดยต้ องทําการตรวจสอบโดย
ละเอียดก่อนติดตัง(
4. การติดตัง&
4.1 ตัดฉนวนหุ้มท่อตามขนาดทีกําหนด พร้ อมทังตั
( ดฉนวนบริ เวณขอบประมาณ 5 เซนติเมตร เพือเป็ นปี กซ้ อนทับรอยต่อ
ฉนวน
4.2 หุ้มฉนวนรอบท่อลมให้ รอยต่อแนบกันสนิท โดยให้ ปีกทีเว้ นไว้ ซ้อนทับกัน ปะทับด้ วยอลูมินมั เทปฟอยล์ขนาด 2.5 นิ (ว
ขึ (นไป
4.3 การติดฉนวนหุ้มท่อลมทีมีขนาดกว้ างเกิน 24 นิ (วควรมีตวั ยึด เพือยึดฉนวนให้ แนบสนิทกับผิวท่อ โดยยึดติดไว้ ทาง
ด้ านล่างของท่อภายในทุกระยะไม่เกิน 18 นิ (ว
4.4 ตรวจสอบวัสดุปิดผิวหลังติดตัง( หากพบรอยรัว ถลอก หรื อฉีกขาด ให้ ปะซ่อมด้ วยเทปอลูมิเนียมฟอยล์
5. ผู้จัดจําหน่ าย
ประเภทวัสดุ
ฉนวนกันความร้ อน สําหรับงานหุ้มท่อปรับอากาศ

ยีห้อ
ฉนวนกันความร้ อน เอสซีจี

ผู้จดั จําหน่าย
บจก.สยามไฟเบอร์ กลาส
หรื อเทียบเท่า

