
คู�มือการติดตั้งหลังคาคอนกร�ต เอสซีจ�
รุ�น นิวสไตล�



เอสซีจี รุ�น นิวสไตล� โมเดิร�น

*ขนาด 40 x 40 ซม.

*นํ้าหนัก 5.6      กก./แผน

*จํานวนที่ใชงาน 10 - 11   แผน/ตร.ม.

*ขนาด 40 x 40 ซม.

*นํ้าหนัก 5.6      กก./แผน

*จาํนวนที่ใชงาน 2.95        แผน/ม.

*ขนาด 40 x 40 ซม.

*นํ้าหนัก 6.0      กก./แผน

*จาํนวนที่ใชงาน 2.95        แผน/ม.

เอสซีจี รุ�น นิวสไตล� ทิมเบอร�

*ขนาด 40 x 40 ซม.

*นํ้าหนัก 5.9      กก./แผน

*จํานวนที่ใชงาน 10 - 11   แผน/ตร.ม.

*ขนาด 40 x 40 ซม.

*นํ้าหนัก 5.9      กก./แผน

*จาํนวนที่ใชงาน 2.95        แผน/ม.

*ขนาด 40 x 40 ซม.

*นํ้าหนัก 6.9      กก./แผน

*จาํนวนที่ใชงาน 2.95        แผน/ม.



รุ�นพรีเมี่ยม

รุ�นพรีเมี่ยม



1.25 x 10 เมตร พื้นที่สินคา 12.5 ตร.ม./มวน



21. ชุดกระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี
คุณสมบัติ ดวยการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร โดย

ใชความเร็วลมธรรมชาติเปนตัวเพิ่มความสามารถ
ในการระบายความรอนใตโถงหลังคา โดยไมตอง
ใชพลังงานไฟฟา ลดปริมาณความรอนที่จะเขาสู
ตัวบาน สามารถติดตั้งไดทั้งบานเกาและบานใหม

ชุดกระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี ประกอบดวย
1. ปลองระบายอากาศ

- ตัวล็อคกระเบื้อง พรอมสกรูยึด 1 ชุด
2. กระเบื้องระบายอากาศ

- ขอยึดกระเบื้องสแตนเลส เอสซีจี รุน นิวสไตล 2 ตัว
- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายสวาน เอสซีจี รุน นิวสไตล 2 นิ้ว 2 ตัว





100

5

20

ยึดครอบขางดวย

ตะปูเกลียวปลายสวาน 

2.5 นิ้ว

ไมรับครอบปนลม 1"x2"

ไมปนลม เอสซีจี รุน 6 นิ้ว

จันทันเหล็ก

แป เอสซีจี

หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุน นิวสไตล
ครอบปนลม เอสซีจี รุน นิวสไตล

ไมปนลม เอสซีจี รุน 8 นิ้ว



40 ซม.
20 ซม.

20 ซม.

กรณีตอบนหลังจันทัน ใหตอแปแบบตอชนบนหลังจันทันยึดดวย
ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี จํานวน 4 ตัว (ดานละ 2 ตัว)
หมายเหตุ : การตอแปแบบตอชนบนหลังจันทัน ขนาดความกวาง
ของหลังจันทันตองไมนอยกวา 5 ซม.

กรณีตอระหวางจันทัน ใหตอแปแบบตอดามใตทองแป โดยตัดแป
ยาว 40 ซม. ดามใตทองแปที่ชนกัน (ขางละ 20 ซม.) ยึดดวย
ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี จํานวน8 ตัว (ดานละ 4 ตัว)
หมายเหตุ : ตําแหนงการตอตองไมอยูในแนวเดียวกัน (ตอสลับ
ชวงจันทันอยางตํ่าแถวเวนแถว) และหามเหยียบรอยตอแป





ตดิตัง้แผนสะทอนความรอนแถวถดัไปดานบน ใหซอนทบั 15 ซม. 
ยาวตลอดแนว ตดิตัง้จนเต็มผนืหลงัคา บรเิวณสนัหลงัคาใหคลมุดานละ 
20 ซม. บริเวณตะเขสนัและตะเขรางน้ํา ใหใชแผนปดตะเขคลมุตลอดแนว 
หากแผนสะทอนความรอนเกิดความเสียหายควรทําการซอมแซม
กอนมุงกระเบือ้งเสมอ เพือ่ประสิทธภิาพในการสะทอนความรอน

ตดิตัง้แผนสะทอนความรอนแถวถดัไปดานบน ใหซอนทบั 15 ซม. 
ยาวตลอดแนว ตดิตัง้จนเต็มผนืหลงัคา บรเิวณสนัหลงัคาใหคลมุดานละ 
20 ซม. บริเวณตะเขสนัและตะเขรางน้ํา ใหใชแผนปดตะเขคลมุตลอดแนว 
หากแผนสะทอนความรอนเกิดความเสียหายควรทําการซอมแซม
กอนมุงกระเบือ้งเสมอ เพือ่ประสิทธภิาพในการสะทอนความรอน

ตดิตัง้แผนรองใตหลงัคา เอสซจี ี แถวถดัไปดานบนใหซอนทบั 15 ซม. 
ยาวตลอดแนว   ตดิตัง้จนเตม็ผืนหลงัคา ในบรเิวณสนัหลังคา ใหคลุม
ดานละ 20 ซม. บรเิวณตะเขสนัใหมรีะยะซอนทับ 20 ซม. และบรเิวณ
ตะเขรางนํา้ ใหทองราง ปูดวยแผนรองใตหลงัคา กวาง 50 ซม. 
แลวจงึตดิตัง้รางนํา้ หากพบความเสยีหายของแผนรองใตหลงัคาทีอ่าจ
กอใหเกดิการรัว่ซมึในอนาคตใหทาํการซอมแซมกอนมงุกระเบือ้งเสมอ 
เพือ่ประสทิธภิาพในการปองกนัละอองนํา้และปองกนัลม

ตดิตัง้แผนสะทอนความรอนแถวแรกโดยปูตามแนวขนานกับเชงิชาย  
สําหรับพื้นที่ที่เหลือดานบนใหปูในแนวขนานจันทันปูขึ้นไปจนถึง
สันหลังคา โดยระหวางชองแปใหตดิตัง้แผนสะทอนความรอน เอสซจีี 
หยอนเปนรปูตวั U  อยาตดิตัง้ใหตงึมาก เพราะเวลามุงกระเบือ้งจะทาํให
แผนสะทอนความรอนเกดิการฉกีขาดจากขอเกาะกระเบ้ือง

แผนรองใตหลังคา เอสซจีี

แป เอสซจีี
ตะปเูกลยีวยดึแป เอสซจี ี(ยดึทกุชวงจนัทนั)

หลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นิวสไตล
(กระเบือ้งเชงิชาย)

วสัดปุรบัระดบัแป เอสซีจี

ไมเชงิชาย เอสซจี ี
รุน 6 นิว้

ไมเชงิชาย เอสซจี ี
รุน 8 นิว้

แผนรองเชงิชาย เอสซจี ี

จนัทั
นเห

ลก็

15 ซม.
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กอนมุงกระเบื้องแถวถัดไปใหทําการแบงระยะกึ่งกลางแผน
กระเบ้ืองเชงิชายทีแ่ผนแรกขวามอืสดุ เพ่ือมงุกระเบือ้งสลบัแผน
และขึงสายเอ็นระหวางเชิงชายกับสันหลังคาเพื่อบังคับแนวมุง
กระเบ้ืองบรเิวณปนลมใหตรงกนัตลอดแนว





2

วางครอบสนัหลงัคา 2 แผน บนหลงักระเบือ้ง หางกนัประมาณ 
1 เมตร ใหไดแนวกึง่กลางกบัสนัหลงัคา สอดเหลก็รบัครอบใต
ครอบสนัหลงัคา และยกใหเสมอใตทองครอบสนัหลงัคา ใหวดั
ระยะความสงูระหวางจนัทันถงึเหลก็รบัครอบ เพือ่กาํหนดระยะ
ขายดึเหลก็

2 ซม
.



ติดตั้งครอบปดจ่ัวทั้งสองดานใหไดแนวกึ่งกลางสันหลังคา 
และยดึครอบปดจ่ัวกบัเหลก็รบัครอบดวยตะปเูกลยีว 2.5 นิว้
ปลายสวาน แผนละ 2 ตวั ใหแนนพอสมควร

ขึงสายเอ็นที่มุมยอดของครอบปดจ่ัวทั้งสองดานใหไดกึ่งกลาง
สนัหลงัคา เพือ่บงัคับใหแนวครอบสนัหลงัคาตรงกนัทกุตวั จดั
เรยีงครอบสนัหลงัคาใหตรงกบัสายเอน็ตลอดแนว

กรณีทรงจั่วที่กึ่งกลางสันหลังคาใหตัดครอบสันหลังคาดานล้ิน
รางรบันํา้ออกดวยใบตดัคอนกรีตใหยาวพอด ี กรณวีางครอบสนั
หลงัคาไมลงตวัควรตัดครอบสนัหลงัคาเฉลีย่อยางนอย 2-4 ตัว 
เพือ่ความสวยงาม พรอมเซาะรองดกันํา้ทีป่ลายครอบ

เม่ือจัดเรียงครอบสันหลังคาลงตัวและไดแนวตรงตลอดแนว 
ใหยดึครอบสนัหลังคากบัเหลก็รบัครอบดวยตะปเูกลยีว 2.5 นิว้ 
ปลายสวาน ทกุแผนๆ ละ 2 ตัว พรอมเกบ็หวัตะปเูกลยีวดวยสี
แตงขอบกระเบือ้งเพือ่ความกลมกลนืและสวยงามกบัผนืหลงัคา



ตดักระเบือ้งตะเขสนัหางกนัประมาณ 5 ซม. ใหตรงตลอดแนว 
ใสกระเบือ้งเศษแนวตะเขสนัใหครบ ปลายกระเบือ้งเชงิชายมุม
ตะเขสนัสวนทีย่ืน่เลยแนวไมเชงิชาย ตดัใหชดิกนัมากทีส่ดุเปน
มมุ 45 องศา และควรเปนกระเบ้ืองเตม็แผน ทัง้สองดาน เพือ่
ความสวยงาม

วางครอบสนัตะเขใหหางกนัประมาณ 1 ม. จดัใหไดแนวกึง่กลาง
ตะเขสนั สอดเหลก็รับครอบลอดใตครอบตะเขสนัยกใหแนบเสมอ
กบัใตทองครอบตะเขสนั วดัระยะความสงูระหวางหลงัตะเขสันกับ
หลงัเหลก็รบัครอบเพ่ือกาํหนดระยะขายดึเหลก็

นาํครอบตะเขสนัมาวางใหไดกึง่กลางตะเขสนั ใหวดัจากขอบครอบ
ตะเขสนัเขาดานใน 2 ซม. ทัง้สองดาน และทาํเครือ่งหมายตลอด
แนวเพือ่กาํหนดแนวตดิตัง้แผนรองใตครอบ โดยกอนติดต้ังแผน
รองใตครอบใหทําความสะอาดหลังกระเบื้่องใหปราศจากฝุน 
คราบไขมัน และความชืน้

ตดิตัง้แผนรองใตครอบทลีะดาน ใหพับแผนรองใตครอบเปนรปูตวั
แอล (L) กอนนาํแผนรองใตครอบวางบนหลงักระเบ้ืองทีท่าํ
เครือ่งหมายไวและสอดใตกระเบือ้งแผนบนอยางนอย 8 ซม. 
จากนัน้ลอกแผนพลาสติดออก พรอมทัง้รดีแผนรองใตครอบ
ใหแนบกับหลังกระเบื้องและหลังเหล็กรับครอบใหแนบสนิท 
(อยาติดแผนรองใตครอบตึงเกินไป เพราะอาจทาํใหเกิดการกระเดดิ
ในภายหลงัได)

ปรับหมุนไดตามตําแหนงที่ตองการ



ตดิตัง้แผนรองใตครอบอีกดานหนึง่ตามขัน้ตอนที ่6 หากตดิตัง้
แผนรองใตครอบผดิแลวรือ้ออก ไมควรนาํมาตดิตัง้อกีควรเปล่ียน
แผนรองใหม เพราะแผนรองใตครอบทีร่ือ้ออกจะเสยีรปูทรง และ
ประสิทธิภาพในการยึดเกาะของกาวจะลดลงอาจเปนสาเหตุให
หลงัคารัว่ซมึ

เรียงครอบตะเขสันใหตรงกับสายเอ็นที่ใชบังคับใหแนวตรงกัน
ตลอดแนวตะเขสนั ยดึครอบตะเขสนัทกุแผนกบัเหลก็รบัครอบ
ดวยตะปูเกลยีว 2.5 นิว้ ปลายสวาน แผนละ 2 ตัวใหแนนพอควร
กรณวีางครอบตะเขสันไมลงตวั ใหตดัปลายตะเขสนัดานทีไ่มมี
ลิน้รางรับน้ําออกดวยใบตดัคอนกรตี

ยดึครอบดวยตะปเูกลยีว 2.5 นิว้ ปลายสวาน แผนละ 2 ตวั 
และยาแนวรอยตอดวยซลิโิคนพรอมแตงสใีหเรยีบรอย



กรณเีปนรางนํา้ตะเขเดยีว (ขาเดีย่ว) ใหตดัปลายขอบบรเิวณ
รองรบันํา้ของรางนํา้ตะเข เพือ่ทาํคันกนันํา้สงูประมาณ 2.5 ซม.
และยดึปกรางนํา้ทัง้สองขางเขากบัแปคูบนดวยตะปเูกลยีวยดึแป
พรอมพบัปลายปกหวัรางใหงอแนบแป หรอืตดัออกใหเสมอหลงั
แป



22.5

แหนบยึดกระเบื้องเศษ



ขัน้ตอนการตดิตัง้แผนปดรอยตอตามจุดตางๆ ของหลงัคา โปรดศกึษารายละเอยีดใน คูมอืการตดิตัง้แผนปดรอยตอ เอสซจีี
หรอืตดิตอบรษิทั เอสซจี ีรฟูฟง จํากดั



หมายเหต ุ: 

1.การตดิตัง้ระบบครอบผนงัใหศกึษาอยางละเอยีดท่ีคูมือตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี

2.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด



หมายเหตุ : 

1.การติดตัง้ระบบครอบผนงัใหศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มือตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี

2.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มเีฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด



หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

2.สาํหรบักรณทีีไ่มมัน่ใจเรือ่งการฉาบของผนงั ใหตดิตัง้โดยวธิกีารเซาะรองผนงัฝงฉาก 

 และใสเหลก็ฉากขนาด 2x2 ซม. โดยสามารถศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มอืตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

8 ซม.

SARKING

9.5 ซม.

เหลก็รองครอบผนงั
แผนปดกนัรัว่

ผนงักออฐิ ขอไฟล pdf



ขัน้ตอนการติดตัง้แผนปดกนัรัว่มีดัง้นี้
• ตดิตัง้แผนปดกนัรัว่ทีห่ลงักระเบือ้งเปนอนัดบัแรก โดยตดิจาก
ลางขึน้บน รีดแผนปดกนัรัว่ใหแนบสนทิคลมุหลงักระเบ้ืองกวาง
ประมาณ 8 ซม. และลอกแถบพลาสติกทีป่ดแถบกาวออกเปนระยะๆ 
บรเิวณปลายกระเบือ้งรดีใหแนบสนทิดวยมอืเทานัน้ อยาใหเกิดโพรง
อากาศระหวางจดุซอนทบั 
• ตดิตัง้แผนปดกนัรัว่ทีผ่นงั โดยลอกแถบพลาสตกิ และคอยๆติด
แผนปดกันรัว่ใหแนบสนทิดวยมอืเทานัน้

นําแผนปดกันร่ัวมาทาบตามตาํแหนงทีท่าํระดบัไวทีผ่นงัและบน
หลงักระเบือ้ง โดยยงัไมลอกพลาสตกิทีต่ดิแถบกาวออก นาํแผน
ปดกนัรัว่ทีพ่บัไวพลกิกลบัดาน แลวนาํคตัเตอรมากรดีแผนพลาสติก
ตามรอยทีพั่บ กรดีเพือ่ใหงายตอการตดิตัง้ (ระวังอยาใหแผน
ปดกันร่ัวเกิดการฉกีขาด) กอนตดิตัง้แผนปดกนัรัว่บรเิวณขางผนัง 
ตองทําความสะอาดผนังและหลังกระเบื้องใหปราศจากฝุ น 
คราบไขมัน และความชืน้

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

2.สาํหรบักรณทีีไ่มมัน่ใจเรือ่งการฉาบของผนงั ใหตดิตัง้โดยวธิกีารเซาะรองผนงัฝงฉาก 

 และใสเหลก็ฉากขนาด 2x2 ซม. โดยสามารถศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มอืตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี

จดุ

8 
ซม

.



ผนงั

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

2.สาํหรบักรณทีีไ่มมัน่ใจเรือ่งการฉาบของผนงั ใหตดิตัง้โดยวธิกีารเซาะรองผนงัฝงฉาก 

 และใสเหลก็ฉากขนาด 2x2 ซม. โดยสามารถศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มอืตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี



เริม่มงุกระเบือ้งจากดานผนงักอน ใหชดิมากทีส่ดุและเปนกระเบือ้ง
เตม็แผน ทาํความสะอาดผนงัและหลงักระเบือ้งใหปราศจากฝุน 
คราบไขมนั และความชืน้
หมายเหต ุในกรณทีีต่ดิตัง้เหลก็รองครอบผนงัไมเตม็ทอนใหเจาะรู
หางจากปลายเหลก็รองครอบผนงั 2.5 ซ.ม. เพือ่ใชยดึพกุพลาสตกิ

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

2.สาํหรบักรณทีีไ่มมัน่ใจเรือ่งการฉาบของผนงั ใหตดิตัง้โดยวธิกีารเซาะรองผนงัฝงฉาก 

 และใสเหลก็ฉากขนาด 2x2 ซม. โดยสามารถศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มอืตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี

9.5 ซม.

8 ซม.

เหลก็รองครอบผนงั

ผนงักออฐิ

จนัทนั

แผนปดกนัรัว่



สาํหรับการตอเหลก็รองครอบผนงัใหตอชนกนั ไมตองซอนทับ

วาง

นําแผนปดกันรั่วมาทาบตามตําแหนงที่ทําระดับไวที่ผนังและ
บนหลงักระเบือ้ง โดยยงัไมลอกพลาสตกิทีต่ดิแถบกาวออก  นาํ
แผนปดกันร่ัวทีพ่บัไวพลกิกลบัดาน แลวนาํคตัเตอรมากรดีแผน
พลาสตกิตามรอยทีพ่บั กรดีเพือ่ใหงายตอการตดิตัง้ (ระวงัอยา
ใหแผนปดกันร่ัวเกดิการฉกีขาด)  กอนตดิตัง้แผนปดกนัรัว่
บริเวณหัวผนัง ตองทําความสะอาดผนงัและหลงักระเบือ้งให
ปราศจากฝุน คราบไขมนั และความชืน้

ขัน้ตอนการตดิตัง้แผนปดกนัร่ัวมดีัง้นี้
• ตดิตัง้แผนปดกนัรัว่ทีห่ลงักระเบือ้งเปนอนัดบัแรก รดีแผนปดกันรัว่
ใหแนบสนทิคลมุหลงักระเบือ้งกวางประมาณ 8 ซม. และลอกแถบ
พลาสตกิทีป่ดแถบกาวออกเปนระยะๆ บรเิวณหวักระเบือ้งรดีใหแนบ
สนทิดวยมอืเทานัน้ อยาใหเกดิโพรงอากาศ
• ตดิตัง้แผนปดกนัรัว่ทีผ่นงั โดยลอกแถบพลาสตกิ และคอยๆตดิ
แผนปดกนัรัว่ใหแนบสนทิดวยมอืเทานัน้

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

2.สาํหรบักรณทีีไ่มมัน่ใจเรือ่งการฉาบของผนงั ใหตดิตัง้โดยวธิกีารเซาะรองผนงัฝงฉาก 

 และใสเหลก็ฉากขนาด 2x2 ซม. โดยสามารถศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มอืตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี

ตัดแตงครอบหัวผนังแผนแรก



สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

2.สาํหรบักรณทีีไ่มมัน่ใจเรือ่งการฉาบของผนงั ใหตดิตัง้โดยวธิกีารเซาะรองผนงัฝงฉาก 

 และใสเหลก็ฉากขนาด 2x2 ซม. โดยสามารถศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มอืตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี



โพรงอากาศ

ยดึครอบหวัผนงัดวยตะปเูกลยีว 2.5 นิว้ ปลายสวาน แผนละ 2 ตวั

ตดิตัง้ครอบขางผนงัเขาบรรจบกบัครอบหวัผนงั ตดัแตงใหแนบ
สนทิทีส่ดุ ยาซลิโิคน เอสซจี ีตามแนวรอยตอ พรอมเกบ็แตงสี
รอยตอและหวัตะปเูกลยีวใหเรยีบรอย ระวงัอยาใหสเีลอะครอบ
ผนงัและกระเบือ้ง

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

2.สาํหรบักรณทีีไ่มมัน่ใจเรือ่งการฉาบของผนงั ใหตดิตัง้โดยวธิกีารเซาะรองผนงัฝงฉาก 

 และใสเหลก็ฉากขนาด 2x2 ซม. โดยสามารถศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มอืตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี

13
 ซ
ม.

9.5
 ซ
ม.

8 ซ
ม.



ตดิตัง้แผนปดรอยตอแนบกบัผนงั โดยตดิตัง้ใหตํา่กวาแนวตดิ
แผนผดิกนัรัว่ 2 ซม. สวนทีเ่หลอืรดีใหคลมุแผนรองใตครอบที่
แนวตะเขสนั โดยวางแผนปดรอยตอใหอยูกึง่กลางแนวตะเขสนั 
และใหยืน่เลยแนวครอบตะเขสนั 1 ซม. ทัง้สองดาน

เรียงครอบหัวผนงัทัง้ดานซายขวาเพ่ือเฉลีย่ครอบ ตดัแตงครอบ
หัวผนังท่ีบรรจบกนัใหแนบสนทิ โดยใหรอยตอระหวางครอบอยู
ในแนวศูนยกลางของตะเขสนั ทาํการบากขอบลางของครอบหวั
ผนังใหหลบเหล็กรบัครอบของครอบตะเขสนั ยดึครอบหวัผนงั
ดวยตะปูเกลียว 2.5 นิว้ ปลายสวาน แผนละ 2 ตวั

ตดิตัง้ครอบตะเขสนัตามแนวตะเขสนั ตรงจดุบรรจบกบัครอบ
หัวผนังใหตัดแตงครอบตะเขสันเขามุมใหเรียบรอยสวยงาม 
ยาซลิโิคน เอสซจี ี ตามแนวรอยตอระหวางครอบหวัผนงักบั
ครอบตะเขสนั พรอมเกบ็สหีวัตะปเูกลยีวยดึครอบ และรอยตอ
ครอบใหเรยีบรอย ระวงัอยาใหสเีลอะครอบหวัผนงัและกระเบือ้ง

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

2.สาํหรบักรณทีีไ่มมัน่ใจเรือ่งการฉาบของผนงั ใหตดิตัง้โดยวธิกีารเซาะรองผนงัฝงฉาก 

 และใสเหลก็ฉากขนาด 2x2 ซม. โดยสามารถศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มอืตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี

แนวครอบตะเขแนวครอบตะเข

1 ซม.1 ซม.



ติดตั้งครอบหัวผนังกอน โดยตัดปลายดานที่บรรจบกับครอบ
ขางผนังเปนมุมเฉียง 45 ํ จากแนวมุมผนัง ยึดครอบหัวผนัง
ดวยตะปูเกลียว 2.5 นิ้ว ปลายสวานทุกแผน แผนละ 2 ตัว

ติดตั้งครอบขางผนังบรรจบกับครอบหัวผนังใหแนบสนิท 
ยดึครอบขางผนงัดวยตะปเูกลยีว 2.5 นิว้ ปลายสวาน แผนละ 
2 ตวั ยาซลิโิคน เอสซจี ี ตามแนวรอยตอพรอมเกบ็สหีวัตะปู
เกลยีว และรอยตอใหเรยีบรอย ระวงัอยาใหสเีลอะครอบผนงั
และกระเบือ้ง

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

2.สาํหรบักรณทีีไ่มมัน่ใจเรือ่งการฉาบของผนงั ใหตดิตัง้โดยวธิกีารเซาะรองผนงัฝงฉาก 

 และใสเหลก็ฉากขนาด 2x2 ซม. โดยสามารถศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มอืตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี



ติดตั้งเหล็กรองครอบผนังพรอมยาซิลิโคน เอสซีจี ที่รองของ
บาเหล็กรองครอบผนัง และติดตั้งครอบหัวผนังมาบรรจบกัน 
ยึดครอบหัวผนังดวยตะปูเกลียว 2.5 นิ้ว ปลายสวาน แผนละ 
2 ตัว

จุดรอยตอของครอบหัวผนังบริเวณหัวตะเขราง ใหตัดแตงเขา
มุมใหเรียบรอย ยาซิลิโคน เอสซีจี ตามแนวรอยตอระหวาง
ครอบหัวผนังทีบ่รรจบกนัพรอมเกบ็สหีวัตะปเูกลยีว และรอยตอ
ใหเรียบรอย ระวังอยาใหสเีลอะครอบหวัผนงัและกระเบือ้ง

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

2.สาํหรบักรณทีีไ่มมัน่ใจเรือ่งการฉาบของผนงั ใหตดิตัง้โดยวธิกีารเซาะรองผนงัฝงฉาก 

 และใสเหลก็ฉากขนาด 2x2 ซม. โดยสามารถศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มอืตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี



ใหตดัปลายครอบขางผนงัแผนแรกทีต่อกบัครอบปนลม โดยตดั
ใหเสมอแนวผนงัเปนลกัษณะทิง้ดิง่ ยดึครอบขางผนงัดวย ตะปู
เกลยีว 2.5 นิว้ ปลายสวาน แผนละ 2 ตวั

ใหทําการวางตะแกรงเหล็กกอนตามกรรมวิธีของการแตงปลาย
ครอบขางผนงั และตดิตัง้ครอบขางผนงัแผนถดัไป จนแลวเสรจ็
ยดึครอบขางผนงัดวยตะปเูกลยีว 2.5 นิว้ ปลายสวาน แผนละ 
2 ตวั พรอมเกบ็แตงสหีวัตะปเูกลยีวยดึครอบ รอยตดัครอบ
ตางๆ และปนูทรายทีอ่ดุปลายครอบขางผนงัใหเรยีบรอย ระวงั
อยาใหสเีลอะครอบขางผนงัและกระเบือ้ง

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน
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เรยีงครอบขางผนงัทัง้ดานซายขวาเพ่ือเฉลีย่ครอบ ตัดแตงครอบ
ขางผนงัทีบ่รรจบกนัใหแนบสนทิ โดยใหรอยตอระหวางครอบอยู
ในแนวศนูยกลางของสันหลงัคา ทาํการบากขอบลางของครอบ
ขางผนงัใหหลบเหลก็รับครอบของครอบสนัหลงัคา ยึดครอบขาง
ผนงัดวยตะปเูกลยีว 2.5 นิว้ ปลายสวาน แผนละ 2 ตวั

ติดต้ังครอบสันหลังคาตามแนวสันหลังคา ตรงจดุบรรจบกบัครอบ
ขางผนังใหตัดแตงครอบสันหลังคาเขามุมใหเรยีบรอย ยาแนวรอย
ตอดวยซลิิโคน เอสซจี ีพรอมเก็บสีหวัตะปเูกลียวยดึครอบและรอย
ตอครอบใหเรียบรอย ระวังอยาใหสีเลอะครอบขางผนังและ
กระเบื้อง

ติดต้ังกระเบือ้งทัง้สองดานใหชดิผนังมากทีสุ่ด แลวจงึติดต้ังแผนปด
รอยตอคลุมแผนรองใตครอบตามแนวสันหลังคายาวประมาณ 
30 ซม. โดยวางแผนปดรอยตอใหอยูกึง่กลางแนวสนัหลงัคา และ
ใหยืน่เลยแนวครอบสนัหลงัคา 1 ซม. ทัง้สองดานปลายดานที่
ติดกับผนงัรีดใหแนบสนทิสวนปลายอกีดานใหพบัขอบเพือ่ดกันํา้
ยอน

ตดิตัง้เหลก็รองครอบผนงัท้ังสองดานใหมาบรรจบกนั ตดัเขามมุให
เรยีบรอย ในกรณีทีต่องใชเหลก็รองครอบผนงัไมเตม็ทอน จะตอง
เจาะรทูีป่ลายดานซาย-ขวา ใหหางจากปลายเหลก็รองครอบผนงั 
2.5 ซม. ทีเ่หลอืแบงเฉลีย่เทาๆกนั หางไมเกนิ 20 ซม. พรอม
ยาซลิโิคน เอสซีจ ีทีร่องของบาเหลก็รองครอบผนงัใหเรยีบรอย
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แนวครอบสันหลังคา
1 ซม.
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