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วางอยูบนปลายกระเบื้อง
แถวบน ประมาณ 1 ซม.

4

8 ซม.

5 ซม.

ศากาองรพโดิกเ้หใา่ยอ

11 ซม.

9.5 ซม.
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หมายเหตุ :
วิธีการติดต้ังชุดอุปกรณยึดครอบผนัง เอสซีจี แบบเพ่ิมการเซาะรองผนังฝงฉากน้ี จะชวยลดความเส่ียงจากการร่ัว ในกรณีปูนฉาบราว, ระนาบผนังแตกตางเกิน 5 มม. หรือ ผิวไมเรียบมีรูพรุน หรือเปนตามด ซ่ึงการติดต้ังดวยวิธี
ใชแผนปดกันร่ัวเพียงอยางเดียว อาจไมเพียงพอตอการปองกันร่ัวจากสาเหตุดังกลาว จึงมีการพัฒนามาตรฐานการติดต้ังใหดีย่ิงข้ึน โดยมีเหล็กฉากรองครอบผนังเพ่ิมมาให ในชุดอุปกรณยึดครอบผนัง เอสซีจี เรียบรอยพรอมใชงาน

ขอแนะนำ
1. ควรยาแนวซิลิโคนกอนเสียบเหล็กฉาก เพื่อความแนนหนา
2. การตัดปลายหลอดควรให ไดขนาดเสนผานศูนยกลางซิลิโคน
 ประมาณ 4 - 5 มม. เพ่ือใหพอดีกับขนาดของรอยซอผนัง และ
 มีปริมาณเพียงพอในการใชงาน

ข้ันตอนการติดต้ังเหล็กรองครอบผนังและเหล็กฉากฝงผนัง
1. ยาแนวดวยซิลิโคนบนบาเหล็กรองครอบผนังและใชปลายเกรียง
 เหล็กปาดซิลิโคนใหเฉียงลง 45 องศา
2. เซาะรองผนังตลอดแนวดวยใบตัดคอนกรีตลึกประมาณ 2.5 ซม.
3. ยาแนวดวยซิลิโคนตลอดแนว พรอมกับติดต้ังเหล็กฉากฝงผนัง

ขั้นตอนการติดตั้งแผนปดกันรั่วมีดังนี้
• ติดต้ังแผนปดกันร่ัวท่ีหลังกระเบ้ืองเปนอันดับแรก โดยติดจาก
ลางข้ึนบน รีดแผนปดกันร่ัวใหแนบสนิทคลุมหลังกระเบ้ืองกวาง
ประมาณ 8 ซม. และลอกแถบพลาสติกที่ปดแถบกาวออกเปน
ระยะๆ บริเวณปลายกระเบื้องรีดใหแนบสนิทดวยมือเทานั้น
อยาใหเกิดโพรงอากาศระหวางจุดซอนทับ
• ติดตั้งแผนปดกันรั่วที่ผนัง โดยลอกแถบพลาสติกและคอยๆ 
ติดแผนปดกันรั่วใหแนบสนิท ดวยมือเทานั้น การตอแผนปด
กันรั่วใหแผนบนทับแผนลางประมาณ 5 ซม. และรีดรอยซอน
ทับใหแนบสนิท 

ติดตั้งเหล็กรองครอบผนังด้วยพุกพลาสติกกับผนังตรงตำแหนง
ที่เจาะรูไว การตอเหล็กรองครอบผนังใหตอชนไมตองซอนทับ
ตอกพุกพลาสติก ใหแนนที่สุด ระวังอยาตีพลาดไปโดนขาเหล็ก
รองครอบผนัง จะทำใหเสียระดับในการติดตั้งครอบขางผนัง 

ติดตั้งแปและฉาบผนังใหเสร็จเรียบรอยกอนและยังไมตองทาสี
รองพื้น วัดระยะที่ผนัง ความสูงจากหลังแป 9.5 ซม. สำหรับ
ติดแผนปดกันร่ัว 11 ซม. สำหรับติดต้ังเหล็กรองครอบผนัง และ
ทำเคร่ืองหมายยาวตลอดแนว ท่ีจะติดต้ังครอบขางผนัง ผนังท่ีฉาบ
ตองเรียบสม่ำเสมอไมมีการแตกราวบริเวณท่ีติดต้ังครอบขางผนัง

นำเหล็กรองครอบผนังมาทาบตามแนวเสนระดับ 11 ซม. ใชดินสอ
ทำเคร่ืองหมายตามรูเจาะของเหล็กรองครอบผนังทุกรู เจาะรูผนัง
ตามตำแหนงดวยสวานไฟฟาเจาะคอนกรีตดวยดอกสวานขนาด
∅ 3/16” และเจาะรูลึกประมาณ 4 ซม. พรอมเปาฝุนปูนออกใหหมด

นำแผนปดกันรั่วมาทาบตามตำแหนงที่ทำระดับไวที่ผนังและบนหลัง
กระเบื้อง โดยยังไมลอกพลาสติกที่ติดแถบกาวออก นำแผนปดกันรั่ว
ท่ีพับไวพลิกกลับดานแลวนำคัตเตอรมากรีดแผนพลาสติกตามรอยท่ีพับ
กรีดเพ่ือใหงายตอการติดต้ัง (ระวังอยาใหแผนปดกันร่ัวเกิดการฉีกขาด)
กอนติดตั้งแผนปดกันรั่วบริเวณขางผนังตองทำความสะอาดผนังและ
หลังกระเบื้องใหปราศจากฝุน คราบไขมัน และความชื้น

นำครอบขางผนังเอสซีจีวางบนบาเหล็กรองครอบผนังโดยให
ปลายดานหัวครอบขางผนังวางอยูบนปลายกระเบื้องแถวบน
ประมาณ 1 ซม. และกำหนดแนวตัดปลายครอบขางผนังปลาย
ครอบขางผนังสวนที่เลยออกมาให ใช ไฟเบอรตัดปลายครอบ
สองขางผนังใหเสมอกับปลายกระเบื้องพอดี  นำตะแกรงเหล็ก
ตาขายขนาด 10 x 15 ซม. ยึดติดกับเหล็กรองครอบผนังวางปูน
ทรายทับเพ่ือใชอุดปลายครอบขางผนัง นำครอบขางผนังท่ีตัดไว
ติดต้ังกลับคืนตำแหนงเดิมยึดครอบขางผนังกับเหล็กรองครอบผนัง
ดวยตะปูเกลียวปลายสวาน 2.5 น้ิว จำนวน 2 ตัว ใหแนนพอควร
ระวังครอบขางผนังจะแตก

ติดตั้งครอบขางผนังถัดไปโดยวางบนบาเหล็กรองครอบผนัง
ใหปลายหัวครอบขางผนังวางอยูบนปลายกระเบ้ืองแถวบนทุกแผน
ประมาณ 1 ซม. ยึดครอบขางผนังกับเหล็กรองครอบผนังดวย
ตะปูเกลียวปลายสวาน 2.5 น้ิว ทุกแผนๆ ละ 2 ตัว ใหแนนพอควร

เก็บสีหัวตะปูเกลียวยึดครอบ, รอยตัดครอบจุดตางๆและปูนทราย
ที่อุดปลายครอบขางผนังแผนแรกที่เชิงชาย ดวยสีทาปูนทราย
ใตครอบใหเรียบรอย ระวังอยาใหสีเลอะบนครอบขางผนังและ
กระเบื้อง

คำแนะนำในการติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจ� (แบบเซาะร�องผนังฝ�งฉาก)



คําแนะนําในการติดต้ังระบบครอบผนัง เอสซีจี ฉบับน้ีมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 และใหมีผลยกเลิกคําแนะนําการติดต้ังระบบครอบผนัง เอสซีจี

ฉบับท่ีพิมพกอนหนาน้ีท้ังหมด

ผนังกออิฐฉาบปูน

ฉากฝงผนัง (ดูแบบขยาย)

เซาะรองผนังตลอดแนว

ยาตลอดแนวดวยซิลิโคน
ท้ังบนเหล็กรองครอบผนัง
และเหล็กฉาก

ระยะติดแผนปดกันร่ัว 2 ซม.

2 ซม.

แบบขยาย

แบบขยาย

พุกพลาสติกสําเร็จรูป

0.5

Shop Drawing การติดตั้งครอบข�างผนัง เอสซีจ�
(แบบเซาะร�องผนังฝ�งฉาก)

Shop Drawing การติดตั้งครอบโค�งผนัง เอสซีจ�
(แบบเซาะร�องผนังฝ�งฉาก)

ครอบโคงผนัง เอสซีจี

หลังคาคอนกรีต เอสซีจี

แผนปดกันร่ัว เอสซีจี

ฉากฝงผนัง (ดูแบบขยาย)

ผนังกออิฐฉาบปูน

ยาตลอดแนวดวยซิลิโคนท้ังบนเหล็กรองครอบผนังและเหล็กฉาก

แบบขยาย

0.5

ฉากฝงผนัง (ดูแบบขยาย)

พุกพลาสติกสําเร็จรูป

ระยะติดแผนปดกันร่ัว
แบบขยาย

เซาะรองผนังตลอดแนว

ยาตลอดแนวดวยซิลิโคนท้ังบนเหล็กรองครอบผนัง
และเหล็กฉาก

คำแนะนำในการติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจ� (แบบเซาะร�องผนังฝ�งฉาก)

9.5 ซม.
11ซม.

14 ซม.

ฉากฝงผนัง (ดูแบบขยาย)

ดูแบบขยาย ยาตลอดแนวดวยซิลิโคนท้ังบนเหล็กรองครอบผนังและเหล็กฉาก
เหล็กรองครอบผนัง
ตะปูเกลียวยึดกระเบ้ือง เอสซีจี 2.5” ปลายสวาน

แผนปดกันร่ัว เอสซีจี
ครอบขางผนัง เอสซีจี หลังคาคอนกรีต เอสซีจี

แป เอสซีจี

จันทัน

ผนังกออิฐฉาบปูน

R-UMKTS15003

ดูแบบขยาย

ตะปูเกลียวยึดกระเบ้ือง เอสซีจี 2.5" ปลายสวาน
เหล็กรองครอบผนัง

9.5 ซม.11ซม.
14 ซม.

2 ซม.

2 ซม.

หาซื้อได�ที่ SCG HOME และร�านค�าวัสดุก�อสร�างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com, www.scgbuildingmaterials.com
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome 


