งานระแนงไวนิล
VINYL SHADING SYSTEM
1.ความต้ องการทั่วไป
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และ ความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ใน
การติดตังงานระบบระแนงไวนิ
้
ลตามระบุในแบบ และ รายการประกอบแบบ
1.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งตัวอย่างพร้ อมรายละเอียด และขันตอนการติ
้
ดตังงานระแนงไวนิ
้
ล เช่น ระแนง คลิปเส้ น หรื อ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการสัง่ ซื ้อ
2. ผลิตภัณฑ์
2.1 ระบบระแนงไวนิล ผลิตจากไวนิลสูตรพิเศษที่ทนทานต่อสภาพแวดล้ อม มีอายุการใช้ งานยาวนาน
หมดปั ญหาเรื่ องปลวก สีลอกล่อน เนื่องจากผสมสีลงในเนื ้อวัสดุ ติดตังด้
้ วยระบบ Snap-Fit ไม่มีรอยหัวสกรู
มีสใี ห้ เลือกใช้ งานได้ 2 สี ได้ แก่ สีขาวและสีโอ๊ ค และมีให้ เลือก 4 ขนาด คือ 1.5”, 2”, 3” และ 4” ยาว 3 เมตร ให้ ใช้ ตรา
เอสซีจี ผลิตโดยบริ ษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
2.2 แผ่ นปิ ดหลังระแนง
2.2.1 ขนาดเล็ก (สําหรับใช้ กบั แผ่นระแนงขนาด 1.5” และ 2”) ความยาว 57.5 ซม. มี 2 สี ได้ แก่ สีขาวและสีโอ๊ ค
2.2.2 ขนาดใหญ่ (สําหรับใช้ กบั แผ่นระแนงขนาด 3” และ 4”) ความยาว 57.5 ซม. มี 2 สี ได้ แก่ สีขาวและสีโอ๊ ค
2.3 ฝาปิ ดปลายระแนงวินด์ เซอร์ ขนาด 1.5”, 2”, 3” และ 4” มี 2 สี ได้ แก่ สีขาวและสีโอ๊ ค
2.4 คลิปเส้ นติดตังระแนงวิ
้
นด์เซอร์ ความยาว 2.4 เมตร
2.5 สกรูปลายสว่านเบอร์ 8 ยาว 5/8 นิ ้ว
3. การดําเนินการ
3.1 ขัน้ ตอนการติดตัง้ คลิปเส้ น กรณีติดตัง้ เหนือผนัง ความสูง* ตัง้ แต่ 0-5 เมตร
3.1.1 ก่อนการติดตัง้ วางแนวระดับการติดตังคลิ
้ ปเส้ นบนโครงเหล็กหลัก เพื่อให้ ระยะการติดตังคลิ
้ ปเส้ น
คลาดเคลือ่ นน้ อยที่สดุ
3.1.2 กรณีความสูง* ไม่เกิน 5 เมตร สามารถใช้ คลิปเส้ นเป็ นโครงซอยได้ โดยไม่ต้องมีโครงเหล็กซอยรับ โดย
โครงเหล็กหลักแนะนําให้ ใช้ เหล็กกล่อง 2”x2” หนา 1.8 มม. ขึ ้นไป และความสูงต่อโครงเหล็กหลัก
แนวนอน 1 ช่วง ไม่เกิน 120 ซม. ติดตังคลิ
้ ปเส้ นทุกระยะมาตรฐานไม่เกิน 60 ซม.

3.2 ขัน้ ตอนการติดตัง้ คลิปเส้ นกรณีติดตัง้ เหนือผนัง ความสูง* ตัง้ แต่ 5-20 เมตร
3.2.1 ก่อนการติดตัง้ วางแนวระดับการติดตังคลิ
้ ปเส้ นบนโครงเหล็กหลัก เพื่อให้ ระยะการติดตังคลิ
้ ปเส้ น
คลาดเคลือ่ นน้ อยที่สดุ
3.2.2 กรณีความสูง* ไม่เกิน 5 เมตร ต้ องเสริ มโครงเหล็กซอย โดยแนะนําให้ ใช้ เหล็กกล่อง 1 ½” x 1 ½” หนา
1.8 มม. ขึ ้นไป และความสูงต่อโครงเหล็กหลักแนวนอน 1 ช่วง ไม่เกิน 120 ซม. แล้ วจึงติดตังคลิ
้ ปเส้ น
บนโครงเหล็ก ทุกระยะมาตรฐานไม่เกิน 60 ซม.
หมายเหตุ* ความสูงที่มีระยะจากระดับพืน้ ดินไปจนถึงระดับบนสุดของพืน้ ที่ติดตัง้ สินค้ า
3.3 กรณีติดตัง้ บนผนัง ความสูง* ตัง้ แต่ 0-20 เมตร
3.3.1 ก่อนการติดตัง้ วางแนวระดับการติดตังคลิ
้ ปผนัง เพื่อให้ ระยะการติดตังคลิ
้ ปเส้ น
คลาดเคลือ่ นน้ อยที่สดุ
3.3.2 กรณีความสูง* ไม่เกิน 20 เมตร สามารถใช้ คลิปเส้ นยึดติดกับผนังโดยตรง ติดตังคลิ
้ ปเส้ น
ทุกระยะมาตรฐานไม่เกิน 60 ซม.
3.4. การติดตัง้
3.4.1 การติดตังแผ่
้ นระแนง เอสซีจี
- วางแผ่นระแนงเอสซีจี ให้ เขี ้ยวด้ านบนของแผ่นระแนงเกี่ยวเข้ ากับบริ เวณขอบด้ านบน
ของคลิปเส้ น
- กดบริ เวณด้ านล่างแผ่นระแนงที่ยงั ไม่ได้ ลอ็ คเข้ ากับคลิปเส้ นเพื่อให้ แผ่นไม้ ระแนงล็อคเข้ ากับ
ทุกจุดที่มีคลิปเส้ นรองรับ
- ติดแผ่นระแนงให้ ครบตามรูปแบบที่ต้องการ
3.4.2 การติดตังแผ่
้ นปิ ดหลังระแนง เอสซีจี
ให้ นําแผ่นปิ ดหลังติดตังเข้
้ ากับบริ เวณด้ านหลังของแผ่นระแนงโดยการกดแผ่นปิ ดหลังให้ เข้ าล็อค
ตลอดแนวแผ่นระแนง หากต้ องการถอดแผ่นปิ ดหลัง ให้ ใช้ ไขควงปากแบนงัดบริ เวณด้ านบนของ
แผ่นปิ ดหลังอย่างระมัดระวัง
3.4.3 การติดตังฝาปิ
้ ดปลายระแนงเอสซีจี
- ทากาวร้ อนบริ เวณขาทุกขาของฝาปิ ด จากนันนํ
้ าไปปิ ดกับแผ่นระแนง
- หากปลายแผ่นระแนงอยูช่ ิดขอบคลิปเส้ น ให้ ตดั ขาของฝาปิ ดปลายด้ านในออกด้ วยคีม
จากนันทากาวร้
้
อนบริ เวณขาของฝาปิ ดและนํามาปิ ดเข้ ากับปลายแผ่นระแนง

3.4.4 ข้ อจํากัดระยะต่างๆ
- ระบบระแนงไวนิลเอสซีจี สามารถปล่อยระยะปลายแผ่นได้ ไม่เกิน 15 ซม.
- การต่อแผ่นระแนงไวนิลเอสซีจี ต้ องเว้ นระยะห่าง ระหว่างปลายแผ่น 3 มม.
- การต่อแผ่นระแนงไวนิลเอสซีจี บริ เวณมุม 90 องศา(ภายนอก) สามารถต่อได้ แบบธรรมดา
(ใช้ ฝาปิ ดเก็บงาน) และแบบเข้ ามุม 45 องศา โดยทังสองวิ
้
ธี ต้ องเว้ นระยะห่างระหว่างปลายแผ่น
ระแนงอย่างน้ อย 3 มม.
3.4.5 การต่อแผ่นระแนงไวนิลเอสซีจี บริ เวณมุม 90 องศา(ภายใน)
- ให้ ตอ่ แบบธรรมดา เพื่อให้ ง่ายต่อการทํางาน และดูสวยงาม (ไม่ต้องใช้ ฝาปิ ดเก็บงาน) โดย
จะต้ องเว้ นระยะห่างระหว่างปลายแผ่นระแนง อย่างน้ อย 3 มม.
3.4.6 การบํารุ งรักษา
ในกรณีที่ใช้ ระบบระแนงไวนิลวินด์เซอร์ ไประยะหนึง่ แล้ วพบว่ามีคราบสกปรกหรื อรอยเปื อ้ น
- กรณีฝุ่นหรือคราบสกปรกทั่วไป :
ทําความสะอาดด้ วยนํ ้าสบู่ หากเป็ นคราบมัน สามารถใช้ นํ ้ายาล้ างจานได้
- กรณีคราบสกปรกฝั งแน่ น :
ทําความสะอาดด้ วยนํ ้ายาอะซิเตท (Acetate) หรื อนํ ้ายาเอ็มอีเค (Methyl Ethyl Ketone)
หมายเหตุ: ห้ าม ใช้ นํา้ ยาที่มสี ่ วนผสมของทินเนอร์ ในการทําความสะอาด

