สมารทบอรด เอสซีจี
ฝา ผนัง พื้น ไฟเบอรซีเมนต

ฝาสูตรใหมเนื้อเหนียว ยิงไมแตกมุม

ผนัง และ พื้นเหนือกวาดวยเทคโนโลยี

ปลอดภัย ไมมีใยหิน

รางวัลสินคาคุณภาพครองใจผูบริโภคอันดับ 1

No.1 Brand Thailand
2020-2021

Thailand’s Most Admired
Brand 2021

แบรนดอันดับหนึ่งในใจผูบริโภค โดยนิตยสาร Marketeer
หมวดสินคาในกลุมไฟเบอรซีเมนตบอรด

รางวัลความนาเชื่อถือและไววางใจจากผูบริโภคในหมวด
วัสดุกอสราง กลุมแผนฝา ผนัง และพื้น (ไฟเบอรซีเมนต)
โดยนิตยสาร BrandAge

เครื่องหมายสินคาคุณภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ในประเทศไทย
มอก. 1427-2561

สมารทบอรด เอสซีจี

MiT
Made in Thailand

• รายแรก ที่ยกเลิกการใชเสนใยหิน ผลิตภัณฑภายใตการรับรอง
ในผลิตภัณฑทั้งหมด
Made in Thailand (MiT)
• รายแรก ที่เปนที่หนึ่งในใจผูบริโภค ตองมีฐานการผลิตในประเทศไทย
ของวัสดุไฟเบอรซีเมนตบอรด
และมีคุณสมบัติตามเกณฑ
• รายแรก ทีม่ นี วัตกรรมติดตัง้ ตาขาย
ที่กำหนดโดย
สภาอุตสาหกรรม (ส.อ.ท.)
ไฟเบอรกลาสกับแผนสมารทบอรด
เพื่อสงเสริมและ
มาจากโรงงาน (ฝาสมารทบอรด
เอสซีจี รุน ระบายอากาศ-โพรเทคชัน่ ) สนับสนุนการใชสินคาในประเทศ

มอก. 1427-2561
รับรองวาเปนสินคา
ที่ผลิตในประเทศไทย
ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ฉลากลดคารบอน

SCG GREEN CHOICE

ไดรับการรับรองวา
ฉลากที่ใหการรับรองผลิตภัณฑ
สินคามีกระบวนการผลิต
และบริการที่เปนมิตร
ที่ชวยลดการ
ตอสิ่งแวดลอมและชวยสงเสริม
ปลอยกาซเรือนกระจก
ในดานสุขอนามัยที่ดี
ตามขอกำหนดขององคการ
เพื่อชวยรักษาโลก
บริการจัดการกาซเรือนกระจก
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย

ตางประเทศ
PLS Listed
LIC: 00379

Green Choice Philippines
ผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตามมาตรฐาน ISO 14024

“

IGBC
The Indian
Green Building Council

Certificate of Conformity
Category A Class 2

ผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
วัสดุไฟเบอรซเี มนต แผนเรียบตามมาตรฐาน
ตามมาตรฐาน อินเดีย เพื่อใหอาคารและ
MS 1296 : 2010
สิ่งแวดลอมโดยรอบเติบโตอยางยั่งยืน
BS 476 :Part 6: 1989+A1:2009
BS 476 : Part 7:1997

ผลิตภัณฑจัดอยูในกลุม "Low emitting VOCs material"
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเหมาะสำหรับ
ใช ในงานอาคารสีเขียวสนับสนุนใหอาคารไดรับเครดิต
LEED US Green Building Council และ TGBI

”

ดาวนโหลดเอกสาร
MiT (Made in Thailand)

Certificate of Conformity
Class 1A
วัสดุกอสรางสำหรับฝา ผนังและพื้น
ตามมาตรฐาน BS 476-4:1970,
BS 476-6: 1989/A1: 2009
และ BS 476-7: 1997

ดาวนโหลดเอกสาร
มอก. 1427-2561

ดาวนโหลดเอกสาร
SCG Green Choice

สมารทบอรด เอสซีจี
แผนไฟเบอรซเี มนต สมารทบอรด เอสซีจี ปลอดภัย ไมมใี ยหิน เหนียว ทน ดวยการผสานโครงสรางระหวางปูน
ซีเมนตปอรตแลนด เอสซีจี ซิลกิ า และเสนใย เซลลูโลสชนิดพิเศษ ผานกระบวนการอบไอน้ำทีอ่ ณ
ุ หภูมแิ ละแรงดันสูง
(Autoclave )จึงมัน่ ใจในคุณภาพที่ไดมาตรฐานเอสซีจที กุ แผน ใชเปนฝา ผนัง พืน้ ทัง้ ภายในและภายนอก รวมทัง้
ใชเปนแผนรองวัสดุปดผิวตางๆ ไดอยางมั่นใจ อีกทั้งเหนือกวาดวย 2 เทคโนโลยี เสริมความแข็งแกรงยิ่งขึ้นดวย
สูตรซูเปอรโมเลกุล และเทคโนโลยี FIRM & FLEX
ปลอดภัย
ไมมีใยหิน

แข็งแรง

ทนน้ำ ทนชื้น

ปลวกไมกิน

บานเย็น

สวยงาม

คุมคา

ขอมูลทางเทคนิค สมารทบอรด เอสซีจี
มาตรฐาน
-

คุณสมบัติการดัดโคง
รัศมีดัดโคง (ความหนา 4, 6, 8 มม.)

ผลทดสอบ
1.2 / 1.8 / 3.0 เมตร

ดวยเทคโนโลยีโครงสรางโมเลกุลพ�เศษจึงยืดหยุนสูง ดัดโคงได โดยไมตองลูบน้ำรัศมีการดัดโคง แตกตางตามความหนา คือ

รัศมี = 1.2 ม.

4 มม.
ดัดโคงรัศมี (R) 1.2 ม.

คุณสมบัติทางกายภาพ
ความหนาแนน
ความตานแรงดัด (ที่สภาวะเปยกชื้น)
คาการกั้นเสียง
การนำความรอน
การดูดซึมน้ำ
การขยายตัวเมื่อแชน้ำ
การหดตัวตามความยาวเมื่อความชื้นเปลี่ยนแปลง
pH
เกณฑความคลาดเคลื่อน
คุณสมบัติดานความทนทาน
Freeze/Thaw Resistance
Water Permeability
Warm Water Resistance
Soak/Dry Resistance
Heat/Rain Resistance

รัศมี = 1.8 ม.

6 มม.
ดัดโคงรัศมี (R) 1.8 ม.

รัศมี = 3.0 ม.

8 มม.
ดัดโคงรัศมี (R) 3.0 ม.

มาตรฐาน
ASTM C 1185
ASTM C 1185
Marshall Day program
ASTM C 518
ASTM C 1185
JIS A 5414
MS 1296
Litmus test
ASTM C 1186

ผลทดสอบ
1300±50 กก./ลบ.ม.
≥ 8 เมกะปาสคาล
38 – 61 เดซิเบล*1
0.134 วัตต/เมตร-เคลวิน
≤ 35 %
≤ 0.12 %
0.06 %
7-8
ผาน

มาตรฐาน
ASTM C 1185
AS/NZS 2908.2
AS/NZS 2908.2
AS/NZS 2908.2
AS/NZS 2908.2

ผลทดสอบ
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

คุณสมบัติดานการทนไฟ
ผลทดสอบ
มาตรฐาน
ดัชนีการกอใหเกิดควัน
Class A
ASTM E84-17
Flame Spread index (FSI)
0
ASTM E84-17
Smoke Developed index (SDI)
0
ASTM E84-17
Non-combustibility test
Non-combustible
BS 476 Part 4
Ignitability
ผาน
BS 476 Part 5
Fire Propagation
I=0
BS 476 Part 6
Surface Spread of flame
Class 1
BS 476 Part 7
Fire resistance system
60 – 180 mins*2
BS 476 Part 20-22
Single Burning Item
Pass
EN 13823 : 2010
Fire Classification
A2 – s1, d0
EN 13501-1
หมายเหตุ: *1. คา STC เปนคาที่ไดจากการคำนวณ โดยโปรแกรม Marshall Day มีคาความคลาดเคลื่อน +/- 3 STC *2. ข�้นอยูกับระบบที่เลือกใชงาน

เสริมโมเลกุล
ในเนื้อฝา

ฝา สมารทบอรด เอสซีจี
เหนือกวาดวยสูตรซูเปอรโมเลกุล ที่ผสานโมเลกุลของแผนสมารทบอรด
ใหยึดเกาะกันแนนมากยิ่งขึ้น
• เนื้อเหนียวขึ้น ยิงงาย ไมแตกมุม
• แข็งแรงขึ้น ยก ยายแผน ไมแตกหัก
• ทำงานงายขึ้น ติดตั้งไว ไดงานเนี้ยบ
• ปลอดภัย ไมมีใยหิน
สมารทบอรดสูตรซูเปอรโมเลกุล

บอรดทั่วไปตามทองตลาด

รุน ขอบเรียบ

ความหนา
(ซม.)

กวางxยาว
(ซม.)

0.35

120 x120

น้ำหนัก
(กก./แผน)

การใชงาน
(แผน/ตร.ม.)

7.6

0.69

15.2
4.4

0.35
1.39

8.7

0.69

120 x 240

17.4

0.35

120 x 240

26.1

0.35

60 x 240
120 x 240
60 x 120
0.4

0.6

60 x 240
120 x 120

ขอบเรียบ
มอก. 1427-2561

ฝา สมารทบอรด เอสซีจี กลุม ระบายอากาศ
รุน ระบายอากาศ-โพรเทคชั่น

ระบายอากาศ
แคปซูลโพรเทคชั่น
ลายไม
ระบายอากาศ
โพรเทคชั่น
เซาะรอง
3 นิ�ว
ระบายอากาศ
โพรเทคชั่น

• ปองกันแมลงและสัตวขนาดเล็ก มั่นใจกับ ตาขายไฟเบอรกลาสสำเร็จรูปจากโรงงาน
ที่ติดแนบสนิทไปกับตัวแผน มีความเหนียวทน ทนรอนทนชื้นไดดี
• บานเย็น ดวยรูระบายอากาศชวยระบายความรอนจากโถงหลังคา
• ประหยัดเวลา ติดตั้งงาย ดวยการติดตั้งแบบวิธีเดิม แตเร็วขึ้นสูงสุด 1 วัน
• ประหยัดตนทุน 20% เพราะ ลดปญหาการติดตั้งตาขายกันแมลงเอง

เซาะรอง
ระบายอากาศ
คร�่งแผน
โพรเทคชั่น

*หมายเหตุ เทียบกับขนาดพื้นที่ 60 ตร.ม.

ลาย

ความหนา
(ซม.)

กวางxยาว น้ำหนัก
การใชงาน
(ซม.)
(กก./แผน) (แผน/ตร.ม.)
4.2

ระบายอากาศแคปซูล
ลายไมระบายอากาศ
เซาะรอง 3 นิ�ว ระบายอากาศ

0.4

60 x 120

เซาะรอง ระบายอากาศคร�่งแผน
*ทั้ง 4 ลายขางตน มีจำหนายในฝา กลุมระบายอากาศ และกลุมระบายอากาศ-โพรเทคชั่น

4.9
5.1
5.0

1.39

PATENT

ตาขายไฟเบอรกลาสสำเร็จรูป
ลิขสิทธิ์เฉพาะฝาสมารทบอรดเอสซีจี
รุน ระบายอากาศ-โพรเทคชั่น

รุน ระบายอากาศ
• บานเย็น เพราะฝาชายคามีรูระบายอากาศ
ชวยระบายความรอนจากโถงหลังคา
• คุมคาระยะยาว ชวยลดคาไฟฟาไดอยางนอย 0.10%
ภายใตเง�่อนไขการทดสอบ:
คำนวณการประหยัดพลังงานดวยโปรแกรม TCAS ในแบบบานชัน้ เดียว พ�น้ ทีใ่ ชสอย 111 ตารางเมตร
ผูอาศัย 4 คน แสดงคาการประหยัดพลังงานจากคาเฉลี่ยคาไฟฟาตลอดทั้งป โดยคำนึงถึง
พฤติกรรมการใชงาน และสภาพภูมิอากาศตามปฐาน 2019

ฝา สมารทบอรด เอสซีจี กลุมตกแตง
รุน ดี ไซนสมารท
• เซาะรองทำใหฝาดูมีมิติ
• ลายไม ใหอารมณธรรมชาติ
• ผสมผสานลายใหมีดีไซนเปนเอกลักษณ

ลายไม

เซาะรอง 3 นิ้ว

ลาย
ลายไม
เซาะรอง 3 นิ�ว

ความหนา
(ซม.)

กวางxยาว
(ซม.)

0.4

60 x 120

น้ำหนัก
(กก./แผน)
5.0
5.1

การใชงาน
(แผน/ตร.ม.)
1.39

รุน รัสติค
ความหนา
(ซม.)

กวางxยาว
(ซม.)

น้ำหนัก
(กก./แผน)

การใชงาน
(แผน/ตร.ม.)

0.6

120 x 240

25.7

0.35

• ลายเสี้ยนชัดลึก เปนเสนยาวและถี่
• แมทาสีแลวยังเห็นลายเสี้ยนชัดเจน
• เซาะรองสวย มีมิติดวยขอบแผนลบมุม
• สเปซเปนหนึ่งเดียว ใชตกแตงไดตั้งแตผนังภายในไปจนถึงฝา

เซาะรอง 3 นิ้ว
ลายเสี้ยน
ลา

รุน รัสติค บานเดี่ยว
ออกแบบโดย The Prime Real Estate

ย เสี้ย

น เ ห มือ น จ

ริง

ตัวอยางการใชงาน
ฝา สมารทบอรด เอสซีจี

ลายไมระบายอากาศ
บานเพลิน สันทราย

ขอบเร�ยบ 4 มม.
โลฟเว คาเฟ

ขอบเร�ยบ 6 มม. และ แคปซูล ระบายอากาศ
The liberty

เซาะรอง 3 นิ�วระบายอากาศ-โพรเทคชั่น
แกวสา ร�สอรท

เซาะรอง 3 นิ�วระบายอากาศ-โพรเทคชั่น
เดอะว�ลเลจออมคายว�ชราวุธ นครศร�ธรรมราช

ผนัง สมารทบอรด เอสซีจี
ผนัง สมารทบอรด เอสซีจี ดวยโครงสรางพิเศษจากเทคโนโลยี
FIRM & FLEX ทำใหผนังแข็งแรง ทนตอแรงกระแทก อีกทั้งมีความ
ยืดหยุนสูง ดัดโคงไดดี โดยไมตองลูบน้ำ สามารถติดตั้งใชงานเปน
ผนังเบารวมกับโครงเหล็กกัลวาไนซ สมารทบอรด เอสซีจี หรือโครง
เหล็กรูปพรรณสำหรับผนังภายนอก
• แข็งแกรง ทนน้ำ ทนชื้น
• ติดตั้งงาย งานเสร็จเร็ว
• ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไดงาย

ปูนซีเมนตปอรตแลนด เอสซีจี
เสนใยเซลลูโลสชนิดพิเศษ

• ปดผิวดวยวัสดุตา งๆ หรือทาสีนำ้ อะคริลคิ 100%
• ใช ไดทั้งภายในและภายนอก

ผนังภายนอก
รุน ขอบเรียบ ติดตั้งแบบเวนรอง

• แข็งแรง ทนตอแรงกระแทก
• ทนน้ำ ทนแดด ปลวกไมกิน

• ติดตั้งแบบเวนรองยาแนวดวยกาวโพลียูริเทน
• ทาทับดวยสีน้ำอะคริลิค 100%

ความหนา
(ซม.)

กวางxยาว
(ซม.)

น้ำหนัก
(กก./แผน)

0.8

120 x 240

34.8

1.0

120 x 240

43.5

1.2

120 x 240

52.2

การใชงาน
(แผน/ตร.ม.)
0.35

ขอบเร�ยบ

มอก. 1427-2561

ผนังภายใน
รุน ขอบลาด ติดตั้งแบบฉาบเรียบ
• ตอเติมงาย งานเสร็จไวขึ้นกวาเดิม 5 เทา
• แผนยาว 2.8 เมตร ทำใหผนังสวยเนียน ไรรอยตอแผนตั้งแตพื้นจนถึงฝาเพดาน
• ปูนฉาบสมารทจอยท ฉาบเรียบบนแผนสมารทบอรดโดยไมมรี อยแตกราวบริเวณรอยตอแผน

.

2.8 ม

ขอบ
ปูนฉาบสมารทจอยท เอสซีจี

ล า ด 2 ดา น

ความหนา
(ซม.)

กวางxยาว
(ซม.)

น้ำหนัก
(กก./แผน)

การใชงาน
(แผน/ตร.ม.)

0.8

120 x 280

40.2

0.3

การฉาบรอยตอผนังฉาบเรียบ

โครงกัลวาไนซ ซี74
สมารทบอรด เอสซีจี
1

ปูนฉาบสมารทจอยท
เอสซีจี

1. ฉาบชั้นที่ 1 กวาง 15 ซม.
พรอมติดตั้งเทปผาดิบหนากวาง 3.5 ซม.

2

2. ฉาบชั้นที่สอง กวาง 20 ซม.

สมารทบอรด เอสซีจี
รุนขอบลาด หนา 8 มม.

3

3. ฉาบชั้นที่สาม กวาง 28-30ซม.
ขัดดวยกระดาษทรายเบอร 3

โครงกัลวาไนซ ยู76
สมารทบอรด เอสซีจี

4

4. ทาสีรองพ�้นสูตรน้ำ

5

5. ทาทับดวยสีสูตรน้ำอะคร�ลิค 100% 1-2 รอบ

ผนังภายใน
รุน ขอบเรียบ ติดตั้งแบบเวนรอง
• แข็งแรง ทนตอแรงกระแทก
• สามารถทำผนังดัดโคงได
• ติดตั้งแบบเวนรองยาแนวดวยกาวโพลียูริเทน
• ทาทับดวยสีน้ำอะคริลิค 100% หรือ ปดผิวดวยวัสดุตางๆ ใหสวยงามอยางลงตัว

ความหนา
(ซม.)

กวางxยาว
(ซม.)

น้ำหนัก
(กก./แผน)

0.8

120 x 240

34.8

1.0

120 x 240

43.5

1.2

120 x 240

52.2

การใชงาน
(แผน/ตร.ม.)
0.35

ขอบเร�ยบ

มอก. 1427-2561

ผนังตกแตง เอสซีจี เดคคอร
รุน กรูฟ
• สวยงามดวยการเซาะรองทุก 4 นิ้ว
• ลักษณะคลายผนังไมบังใบ
• ใชงานไดทั้งภายในและภายนอก
• แผนยาว 2.8 เมตร แผนใหญติดตั้งไดแบบไมมีรอยตอตั้งแตพื้น
จนถึงฝาเพดาน (กรณีติดตั้งเปนผนังภายใน)
• คุมคา ประหยัดเวลาและตนทุน

โครงการปราณลักษณ ปราณบุร� จ.ประจวบคีร�ขันธ

ความหนา
(ซม.)

กวางxยาว
(ซม.)

น้ำหนัก
(กก./แผน)

การใชงาน
(แผน/ตร.ม.)

0.8

120 x 280

40.0

0.3

เซาะรอง
4 นิ�ว

รุน รัสติค
• ลายเสี้ยนชัดลึก เปนเสนยาวและถี่
• แมทาสีแลวยังเห็นลายเสี้ยนชัดเจน
• เซาะรองสวย มีมิติดวยขอบแผนลบมุม
• รุนความหนา 0.8 ซม. ใชตกแตงไดทั้งผนังภายนอกและภายใน
ขนาดแผนใหญ จบงานสวยไมตองตอแผน
• รุนความหนา 0.6 ซม. ใชตกแตงผนังภายในไปจนถึงฝา
ความหนา
(ซม.)

กวางxยาว
(ซม.)

น้ำหนัก
(กก./แผน)

การใชงาน
(แผน/ตร.ม.)

0.6

120 x 240

25.7

0.35

0.8

120 x 280

40.1

0.30

เซาะรอง 3 นิ�ว
ลายเสี้ยน
*ความหนา 0.6 ซม. ใชสำหรับผนังตกแตง

ลาย

เสี้ย นเห มือ น จริง

ตัวอยางการใชงาน
ผนัง สมารทบอรด เอสซีจี

ขอบลาด 8 มม. ฉาบเร�ยบ
อาวนางแลนดมารค

รัศมีดัดโคง : 6 มม. ดัดโคงรัศมี(R) 1.8 ม.
8 มม. ดัดโคงรัศมี(R) 3.0 ม.

ขอบเร�ยบ 10 มม.
ปดผิวดวยกระเบื้องเซรามิค

ขอบเร�ยบ 10 มม. เวนรอง
SCG Pavillion, BOI Fair 2011

พื้น สมารทบอรด เอสซีจี
แข็งแรง ทนทาน ใชงานไดดีกับงานประเภทงานอาคารที่ตองการความรวดเร็วในการกอสราง เชน โรงแรม
รีสอรท รานอาหาร หรืองานปรับปรุง ตอเติม ที่กังวลเรื่องน้ำหนัก และการทรุดตัวของพื้นดิน นอกจากนี้
สมารทบอรด เอสซีจี สามารถตกแตงปดผิวไดดว ยวัสดุหลายชนิด เชน พืน้ ลามิเนท กระเบือ้ งเซรามิค เปนตน

รุน ขอบเรียบ
• แข็งแรง ทนทาน
• ทนน้ำ ทนแดด
• ใช ไดทั้งภายในและภายนอก
• ปลวกไมกิน

ขอบเรียบ
มอก. 1427-2561

การใชงานของพื้น สมารทบอรด เอสซีจี
ความหนา
(ซม.)

กวางxยาว
(ซม.)

น้ำหนัก
(กก./แผน)

1.5

การใชงาน
(แผน/ตร.ม.)

1.5

65.3

1.6

69.6

120 x 240

1.8

0.35

78.3

2.0

ความหนา น้ำหนักตามเทศบัญญัติ
(ซม.)
(กก./ตร.ม.)

87.0

ประเภทอาคาร

150

บาน/ทีพ่ กั อาศัย

1.6

200

ออฟฟ�ศ/หอพัก/อาคารชุด

1.8

250 - 400

อาคารสาธารณะ/หางสรรพสินคา/หอประชุม/โรงเร�ยน

2.0

500

โรงงานอุตสาหกรรม/คลังสินคา/พ�พธ� ภัณฑ/อัฒจรรย

หมายเหต : 1. วางแผนสมารทบอรดแนวยาวตัง้ ฉากกับตงเหล็ก
2. หามนำไปใชงานในบร�เวณพ�น้ ทีท่ ม่ี โี อกาสเปยกและชุมน้ำ
3. หามนำไปรับน้ำหนักมากกวา 100 กก. ตอจ�ด (ขนาดพ�้นที่ไมนอยกวา 10 ตร.ซม.)

ตารางการรับน้ำหนัก (กก./ตร.ม.)
แบบโครงทางเดียว
ความหนาพ�้น
สมารทบอรด เอสซีจ� (ซม.)

ระยะหางโครงคราวพ�้น ทางเดียว โดยกำหนดคาเผื่อความปลอดภัย 2.5 เทา
30 ซม.
40 ซม.
50 ซม.
60 ซม.

1.5

900

500

350

250

1.6

1,000

600

450

300

1.8

1,300

750

550

350

2.0

1,500

1,050

700

450

แบบโครงสองทาง
ความหนาพ�้น
สมารทบอรด เอสซีจ� (ซม.)

ระยะหางโครงคราวพ�้น สองทาง โดยกำหนดคาเผื่อความปลอดภัย 2.5 เทา
30 x 30 ซม. 30 x 40 ซม. 30 x 60 ซม. 40 x 40 ซม. 40 x 60 ซม. 60 x 60 ซม.

1.5

2,600

1,800

1,100

1,300

750

450

1.6

3,300

2,100

1,300

1.8

4,300

2,500

1,700

1,500

800

500

1,800

1,000

650

2.0

4,500

2,900

1,800

2,000

1,200

750

แผนรองวัสดุ สมารทบอรด เอสซีจี
แผนรองพื้น

ใช สมารทบอรด เอสซีจี ความหนา 0.8, 1.0 และ 1.2 ซม.
ติดตั้งเปนแผนรองพื้นตาง ๆ ไดแก พื้นลามิเนท, ไมปารเก,
กระเบื้องยาง
• ทดแทนการขัดมันซีเมนต ชวยลดเวลาการกอสรางจาก
3 สัปดาห เปน 7 วัน
• ทดแทนไมอัด ที่มีราคาสูงและคุณภาพต่ำ
ไมพื้นลามิเนท, ไมปารเก,
กระเบื้องยาง
แผนโฟม
สมารทบอรด เอสซีจี
ซีเมนตหยาบ

ใช สมารทบอรด เอสซีจี ความหนา 0.8, 1.0 และ 1.2 ซม.
ติดตั้งเปนแผนรองใตหลังคาชวยปองกันการซึมผาน
ของน้ำจากภายนอกสูภายใน ชวยปองกันการรั่วซึม
ของหลังคา ใช ไดกับหลังคาประเภท
ไมแปนเกล็ด หรือกระเบือ้ งวาว เปนตน

ตัวอยางการใชงาน
พื้น สมารทบอรด เอสซีจี

ขอบเร�ยบ 18 มม. ปูทับดวยพรม
หอประชุมเทศบาลกะทู ภูเก็ต

แผนรองใตหลังคา

การใชงาน และรายละเอียดผลิตภัณฑ
ลักษณะ
การใชงาน

ความหนา
(ซม.)

น้ำหนัก
(กก./แผน)

การใชงาน
(แผน/ตร.ม.)

7.6

0.69

120 x 240

15.2

0.35

60 x 120

4.4

1.39

กวาง x ยาว
(ซม.)

การติดตั้ง

รุน

60 x 240
0.35

ฝาภายใน /
ภายนอก

120 x120

60 x 240
0.4

8.7

0.69

120 x 240

17.4

0.35

120 x 240

26.1

0.35

ที-บาร1
ชนชิด
เวนรอง

ขอบเร�ยบ

120 x 120

0.6

ดี ไซนสมารท

5.0
0.4

60 x 120
5.1

0.6

120 x 240

ลายไม

1.39

25.7

เวนรอง

เซาะรอง 3 นิ�ว
รัสติค
เซาะรอง 3 นิ�ว
ลายเสี้ยน

0.35

ซูเปอรสมารท
ลายดอกลิลลี่
ลายดอกซากุระ

ฝาที-บาร

0.4

60 x 60

2.2

2.78

ที-บาร1

ลายดอกกุหลาบสวรรค

สีขาวไขมุก

ฝาภายนอก
ระบายอากาศ

1. ใชภายในเทานั้น

0.4

4.2

ระบายอากาศ
แคปซูล

4.9

ลายไม
ระบายอากาศ

60 x 120

2. เปนสินคาสั่งผลิต โปรดติดตอผูผลิตกอนการสั่งซื้อ

1.39

ชนชิด เวนรอง

5.1

เซาะรอง 3 นิ�ว
ระบายอากาศ

5.0

เซาะรองระบายอากาศ
คร�่งแผน

3. ความหนา 0.6 ซม. ใชสำหรับผนังตกแตง

การใชงาน และรายละเอียดผลิตภัณฑ
ลักษณะ
การใชงาน

ฝาภายนอก
ระบายอากาศ
โพรเทคชั่น

ผนังภายใน

ผนังภายใน
และ
ภายนอก

ผนังตกแตง
ภายใน
และภายนอก

ความหนา
(ซม.)

0.4

กวาง x ยาว
(ซม.)

น้ำหนัก
(กก./แผน)

การใชงาน
(แผน/ตร.ม.)

การติดตั้ง

รุน

4.2

ระบายอากาศ
แคปซูลโพรเทคชั่น

4.9

ลายไมระบายอากาศ
โพรเทคชั่น

60 x 120

1.39

ชนชิด เวนรอง

5.1

เซาะรอง 3 นิ�ว
ระบายอากาศโพรเทคชั่น

5.0

เซาะรองระบายอากาศ
คร�่งแผนโพรเทคชั่น

0.8

120 x 280

40.2

0.6*3

120 x 240

26.1

0.8

120 x 240

34.8

1.0

120 x 240

43.5

1.2

120 x 240

52.2

0.6

120 x 240

0.8
0.8

0.30

ฉาบเรียบ*1

0.35

เวนรอง

ขอบลาด 2 ดาน

ขอบเร�ยบ

25.7

0.35

เวนรอง

รัสติค
เซาะรอง 3 นิว�
ลายเสีย้ น

120 x 280

40.1

0.30

เวนรอง

รัสติค
เซาะรอง 3 นิว�
ลายเสีย้ น

120 x 280

40.0

0.30

เวนรอง

กรูฟ
เซาะรอง 4 นิ�ว

120 x 120*2

17.4

0.69

120 x 240

34.8

0.8
แผนรองวัสดุ

ชนชิด เวนรอง
1.0

120 x 240

43.5

1.2

120 x 240

52.2

1.5

120 x 240

65.3

1.6

120 x 240

69.6

พื้น

*1. ใชภายในเทานั้น

0.35

0.35
1.8

120 x 240

78.3

2.0

120 x 240

87.0

*2. เปนสินคาสั่งผลิต โปรดติดตอผูผลิตกอนการสั่งซื้อ

*3. ความหนา 0.6 ซม. ใชสำหรับผนังตกแตง

ขอบเร�ยบ

ชนชิด
ขอบเร�ยบ

ลายไมระบายอากาศ-โพรเทคชั่น
หมูบานกาญจนทรัพย สงขลา

ขอบเร�ยบ 12 มม. เวนรอง
บานฟา Townee Pinklow-donwai

รุน รัสติค
บานเดี่ยว ออกแบบโดย The Prime Real Estate

ผนังสมารทบอรด เอสซีจี
ขอบเร�ยบ หนา 10 มม.
ติดตั้งแบบเวนรอง
โรงซอมหัวรถไฟ จ.สระบุร�

เครือ่ งมือและอุปกรณ สำหรับติดตัง้ สมารทบอรด เอสซีจี
ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 10 มม.

ตะปูเกลียวยึดฝา ปลายสวาน เอสซีจี 18 มม.

• ใชยึดโครงกัลวาไนซ ซี 74 กับ ยู 76 สมารทบอรด เอสซีจี
พรอมยึดโครงกัลวาไนซ ซี 74 กับ ซี 74 สมารทบอรด เอสซีจี
เพื่อทำเปนโครงที่วงกบประตูหนาตาง
• ติดตั้งงาย สามารถยึดเจาะกับโครงคราวเหล็กความหนา
0.55 มม. สองชั้นหรือสามชั้นไดแนน
• ใชงานไดทั้งภายในและภายนอก ปองกันสนิมไดยาวนาน
• ขนาดบรรจุ: 500 ตัว/กลอง

ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.

• ใชยึดฝาสมารทบอรด หัวฝงจม เพราะมีครีบบริเวณหัวตะปู
ชวยควานแผนทำใหหัวฝงจมไดงานสวยเรียบเนียน
• ใชงานไดทั้งภายในและภายนอก ปองกันสนิมไดยาวนาน
• ใชรวมกับโครงเหล็กและโครงซีลายน
• ขนาดบรรจุ: 500 ตัว/กลอง 100 ตัว/หอ

ตะปูเกลียว ปลายสวาน มีปก เอสซีจี 32 ม.
• สามารถเจาะเหล็กไดอยางรวดเร็ว ไมตองเจาะนำ มีปกชวย
ควานแผน ทำใหหัวฝงจมไดงานสวยเรียบเนียน โดยปกจะหัก
อัตโนมัติเมื่อเจาะทะลุโครงเหล็ก
• ใชงานไดทั้งภายในและภายนอก ปองกันสนิมไดยาวนาน
• ขนาดบรรจุ : 500 ตัว/กลอง

• หัวฝงจม เพราะมีครีบบริเวณหัวตะปู ชวยควานแผนทำให
หัวฝงจมไดงานสวยเรียบเนียน
• ใชงานไดทั้งภายในและภายนอก ปองกันสนิมไดยาวนาน
• ใชรวมกับโครงไมและโครงซีลายน
• ขนาดบรรจุ : 500 ตัว/กลอง

ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.

หัวบล็อคยิงฝา เอสซีจี
• ใชรวมกับตะปูเกลียวยึดฝา เอสซีจี ปลายสวาน 18 มม.
ทำใหหัวฝงจม ไดงานสวยเรียบเนียน
• เก็บงานงาย
• ทำงานสะดวก รวดเร็ว

• ใชยึดแผนสมารทบอรด กับโครงเหล็กชุบสังกะสี เบอร 24
• ขนาดบรรจุ: 250 ตัว/กลอง

พุกพลาสติก 37 มม.

ปูนฉาบ สมารทจอยท เอสซีจี
• ใชฉาบรอยตอผนังสมารทบอรด เอสซีจี รุนขอบลาด
• เนื้อปูนสูตรเฉพาะที่มีสวนผสมพอลิเมอร คอมพาวด ทำให
เนื้อปูนละเอียดและผสมไดงาย ฉาบลื่น ไมหดตัว ไมแตกราว
เพราะมีความสามารถในการยึดเกาะสูง
• ประหยัดตนทุนและเวลา ไมตองใชน้ำยารองพื้นกอนฉาบ
• ใชสำหรับผนังภายในเทานั้น
• ขนาดบรรจุ: 20 กก./ถุง
• 1 ถุงประกอบดวย 5 ถุงเล็ก

• ใชยึดแบร็คเก็ต เอสซีจี เขากับผนังกออิฐ โดยใชรวมกับตะปูเกลียว
เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 38 มม.
• ขนาดบรรจุ: 250 ตัว/กลอง

โครงกัลวาไนซซี 74, ยู 76 สมารทบอรด เอสซีจี

หนา 0.55 มม. (เบอร 24)

• เหล็กหนา แข็งแรง ปลอดภัย ผลิตตามมาตรฐาน
มอก. 863-2532 และมีความหนาเต็มขนาด 0.55 มม.
• ประหยัด หนากวางโครง 45, 47 มม. ทำให ไมตองทำ
การเสริมโครงบริเวณรอยตอของแผนสมารทบอรด เอสซีจี
ชวยลดเวลาและคาแรงในการติดตั้ง ทนทาน ไมเปนสนิม
• เคลือบผิวดวย Hot Dip Galvanzied steel Z22 เคลือบกันสนิม
ทีห่ นาเปนพิเศษ ทำใหเกิดสนิมไดยาก เหมาะกับสภาพแวดลอม
ชื้นสูงในเมืองไทย

กาวยาแนวอะคริลิค เอสซีจี
• ใชยาแนวรอยตอไมสังเคราะหทุกชนิดและอุดรอยหัวตะปู
โดยเฉพาะ โดยไมทำใหเกิดการยุบตัว
• ทนตอความรอน ความชื้นไดดี
• ใช ไดทั้งภายนอกและภายใน
• ขนาดบรรจุ: 310 ม./หลอด

โครงสมารทวอลล เอสซีจี

หนา 0.50 มม. (เบอร 24)

• โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี สำหรับระบบผนังเบา ผลิตจาก
เทคโนโลยีการขึ้นลอนเหล็กแบบ Ultra Steel™ โครงคราว
หนาตัดรูปตัวซี (C-Stud) วางลงในรางของโครง U-Track
เพื่อเปนโครงคราวตั้ง สำหรับติดแผน
• เหล็กไดมาตรฐาน Certificate มาตรฐานผลิตภัณฑ
มอก. 863-2532
• ทนทาน ไมเปนสนิม Coating Z220 (กันสนิม) เคลือบหนากวา
ยี่หอทั่วไป 5 เทา
• เหล็กหนา 0.5 มม. (เบอร 24) แข็งแรง มั่นใจ

กาวยาแนวโพลียูริเทน สมารทบอรด เอสซีจี
• ใชยาแนวรอยตอ เพื่อปองกันการรั่วซึมของน้ำไดดี สามารถ
ใช ไดทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทนทานตอสภาวะอากาศ
และสามารถทาสีทับได
• ขนาดบรรจุ: 310 มล./หลอด

วิธีการติดตั้ง ฝา ผนัง พื้น สมารทบอรด เอสซีจี
การยึดตะปูบนแผนสมารทบอรด เอสซีจี
• ยึดแผน สมารทบอรด เอสซีจี โดยวัดจากมุมแผน 5 ซม. หางจากขอบแผน 1.2 ซม.
ระยะหางของตะปูเกลียวแตละจุด หางกัน 20 ซม. และบริเวณกลางแผนทุกระยะ
30 ซม.
• โครงคราวไม ให ใชคอนตอกตะปู สวนโครงคราวเหล็ก ใชสวานที่มีแรงบิดสูงรอบ
ไมเกิน 2500 rpm

ระยะหาง
ตะปูเกลียว
จากขอบแผน

ระยะหาง
ตะปูเกลียว
จากมุมแผน

การทาสี
1. ทาสีน้ำพลาสติกประเภทสีรองพื้นปูนเกากอน เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ ยืดอายุ
การใชงานของสีจริง
2. ทาสีจริงทับตามเฉดสีที่ตองการ 1-2 ชั้น ควรเลือกใชสีน้ำอะคริลิคคุณภาพสูง
เพื่อความคงทนของสีในระยะยาว

การแขวนวัสดุบนฝา ผนังสมารทบอรด เอสซีจี

เจาะรู
ตำแหนงที่ตองการดวยสวาน

ติดตั้งพุกพลาสติกปกผีเสื้อ
เขากับผนัง หรือฝาเพดาน

ติดตั้งตะปูเกลียวเขาไปในพุก

เมื่อขันตะปูเกลียวยึดเขากับพุก
จนสุดแลว ปกของพุกจะขยายออก
และยึดแนนกับแผนสมารทบอรด

ขอแนะนำ 1. สามารถติดตั้งอุปกรณแขวนบนฝาเพดานและผนัง โดยใชอุปกรณติดตั้ง ดังตารางดานลาง
2. เพ�่อใหมีประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักมากข�้น แนะนำใหติดอุปกรณแขวนบร�เวณตำแหนงของโครงคราว ทั้งนี้ ความสามารถในการรับน้ำหนัก จะข�้นกับความแข็งแรงของโครงคราวดวย

ผลิตภัณฑ

การใชงาน

อุปกรณที่ใช

น้ำหนักสูงสุด (กก.)

สมารทบอรด เอสซีจี ความหนา 0.35 ซม.

ฝา

พุกพลาสติกปกผีเสื้อ PT-5 พรอมตะปูเกลียว

5

สมารทบอรด เอสซีจี ความหนา 0.4 ซม.

ฝา

พุกพลาสติกปกผีเสื้อ PT-5 พรอมตะปูเกลียว

7

สมารทบอรด เอสซีจี ความหนา 0.6 ซม.

ฝา

พุกพลาสติกปกผีเสื้อ PT-13 พรอมตะปูเกลียว

10

สมารทบอรด เอสซีจี ความหนา 0.8 ซม.

ผนัง

พุกเหล็กปกผีเสื้อ PT-13 พรอมตะปูเกลียว

80

วิธีการติดตั้ง ฝา ผนัง พื้น สมารทบอรด เอสซีจี
การใชงาน
ฝาภายในและภายนอก
40 ซม.

80 ซม.

ผนังภายใน ติดตั้งฉาบเร�ยบ
60 ซม.

ว�ธีการติดตั้ง

อุปกรณ

• ระยะหางโครงหลัก 80 ซม. และ โครงรอง 40 ซม.

• โครงคราวเหล็กชุบสังกะสีซีลายน เบอร 24
• ตะปูเกลียวยึดฝา ปลายสวาน เอสซีจี 18 มม.
• หัวบล็อคยิงฝา เอสซีจี
• กาวยาแนวโพลียูริเทน สมารทบอรด เอสซีจี

• ระยะหางโครงไมเกิน 60 ซม.

• โครงกัลวาไนซ ซี74 และยู76 สมารทบอรด เอสซีจี
เบอร 24 หนา 0.55 มม.
• ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.
• ปูนโพลิเมอร สมารทจอยท เอสซีจี

สินคา

ความหนา (ซม.)

รุนขอบเรียบ
รุนดีไซนสมารท
รุนระบายอากาศ
รุนระบายอากาศ-โพรเทคชั่น
รุนรัสติค

0.35 - 0.6
0.4
0.4
0.4
0.6

รุนขอบลาด

0.8

รุนขอบเรียบ
รุนกรูฟ
รุนรัสติค

0.8 - 1.2
0.8
0.8

รุนขอบเรียบ
รุนกรูฟ
รุนรัสติค

0.8 - 1.2
0.8
0.8

*สามารติดตัง้ ฉนวนกันเสียงหรือฉนวนกันความรอนเพิม่ ระหวางแผน

ผนังภายใน ติดตั้งเวนรอง
60 ซม.

• ระยะหางโครงไมเกิน 60 ซม.

• โครงกัลวาไนซ ซี74 และยู76 สมารทบอรด เอสซีจี
เบอร 24 หนา 0.55 มม.
• ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.
• กาวยาแนวโพลียูริเทน สมารทบอรด เอสซีจี
*สามารติดตัง้ ฉนวนกันเสียงหรือฉนวนกันความรอนเพิม่ ระหวางแผน

ผนังภายนอก ติดตั้งเวนรอง
60 ซม.

• ระยะหางโครงไมเกิน 60 ซม.

• โครงเหล็กรูปพรรณ ซี75 หนา 1.2-3.2มม.
• ตะปูเกลียว ปลายสวาน เอสซีจี มีปก 32 มม.
• กาวยาแนวโพลียูริเทน สมารทบอรด เอสซีจี
*สามารติดตัง้ ฉนวนกันเสียงหรือฉนวนกันความรอนเพิม่ ระหวางแผน

ผนังภายในและภายนอก
ติดตั้งกับผนังคอนกร�ต

พ�้น

• ระยะหางพุกพลาสติกไมเกิน 60 ซม.

• พุกพลาสติก 37 มม.
• ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.
• กาวยาแนวโพลียูริเทน สมารทบอรด เอสซีจี

รุนขอบเรียบ
รุนกรูฟ
รุนรัสติค

0.6 - 1.2
0.8
0.6 - 0.8

ติดตั้งแบบโครงทางเดียว
• ระยะหางโครงไมเกิน 60 ซม.

• โครงเหล็กรูปพรรณ หนา 2.3-3.2มม.
• ตะปูเกลียว ปลายสวาน เอสซีจี มีปก 45 มม.
• กัมกรีต เอสซีจี

รุนขอบเรียบ

1.5 - 2.0

ติดตั้งแบบโครงสองทาง
• ระยะหางโครงหลักและโครงรองไมเกิน 60 ซม.

• โครงเหล็กรูปพรรณ หนา 2.3-3.2มม.
• ตะปูเกลียว ปลายสวาน เอสซีจี มีปก 45 มม.
• กัมกรีต เอสซีจี

รุนขอบเรียบ

1.5 - 2.0

• ปูแผนปองกันความชื้นหรือทากาวที่หลังแผนสมารท
บอรด เอสซีจี
• วางแผนเปนลายกออิฐ มีระยะหางของแผน 5-10 มม.
• ยึดตะปูตอกคอนกรีต โดยหางจากมุม 5 ซม. หางจาก
ขอบ 2 ซม. ทุกระยะ 40 ซม.

• กาวลาเท็กซ
• ตะปูตอกคอนกรีต 1.5 นิ้ว

รุนขอบเรียบ

60 ซม.

พ�้น

60 ซม.

60 ซม.

แผนรองพ�้น

0.8 - 1.2

เซาะรอง 3 นิ�วระบายอากาศ
โครงการ ฮาบิเทีย โมทีฟ ปญญาอินทรา

CW-SB-D-C016/6403
• ใชติดตั้งเปนฝา ผนัง พ�้น หร�อแผนรองวัสดุเทานั้น โดยตองติดตั้งตามคูมือการติดตั้ง และใชอุปกรณที่ไดมาตรฐานจากบร�ษัทผูผลิตเทานั้น หามใชงานเปนโครงสรางที่ตองรับ
น้ำหนักโดยตรง
• หามรับประทาน หร�อนำเขาปาก และไมควรสูดดมฝุนที่เกิดจากการตัดเจ�ยร เจาะ หร�อขัด ผลิตภัณฑ • โปรดศึกษาคูมือการติดตั้ง ว�ธีการกองเก็บสินคากอนการใชงาน

สแกนเพ�่อศึกษาคูมือ
ติดตั้งสมารทบอรด

สแกนเพ�่อศึกษา
คลิปว�ธีการติดตั้ง

• ผลิตภัณฑ สมารทบอรด เอสซีจ� ถูกออกแบบและกำหนดว�ธีการใชงาน ใหเหมาะสมกับสภาพการใชงานในประเทศไทยเทานั้น การนำไปใชงานนอกประเทศไทย ถือเปนความรับผิดชอบโดยตรงของผูออกแบบ ผูควบคุมงานกอสราง และผูติดตั้ง
• คูมือการติดตั้งสินคา มีการปรับปรุงอยูเสมอ ผูออกแบบ ผูควบคุมงานกอสราง และผูติดตั้ง ตองตรวจสอบวาคูมือการติดตั้งสินคาที่ใชเปนฉบับลาสุด หากไมมั่นใจใหตรวจสอบไดที่ www.scgbuildingmaterials.com

หาซื้อไดที่รานเอสซีจี โฮม l เอสซีจี โฮม บุญถาวร l เอสซีจีโฮม เอ็กซพ�เร�ยนซ
และรานคาวัสดุกอสรางชั้นนำ ติดตอสอบถามเพ�่มเติมไดที่ SCG HOME
Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgbuildingmaterials.com, LINE ID : @scgbrand

