คำแนะนำในการติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจ� (แบบเซาะรองผนังฝงฉาก)
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11 ซม.
9.5 ซม.

11 ซม.

11 ซม.
9.5 ซม.

9.5 ซม.

ติดตั้งแปและฉาบผนังใหเสร็จเรียบรอยกอนและยังไมตองทาสี
รองพื้น วัดระยะที่ผนัง ความสูงจากหลังแป 9.5 ซม. สำหรับ
ติดแผนปดกันรัว่ 11 ซม. สำหรับติดตัง้ เหล็กรองครอบผนัง และ
ทำเครือ่ งหมายยาวตลอดแนว ทีจ่ ะติดตัง้ ครอบขางผนัง ผนังทีฉ่ าบ
ตองเรียบสม่ำเสมอไมมกี ารแตกราวบริเวณทีต่ ดิ ตัง้ ครอบขางผนัง

นำเหล็กรองครอบผนังมาทาบตามแนวเสนระดับ 11 ซม. ใชดนิ สอ
ทำเครือ่ งหมายตามรูเจาะของเหล็กรองครอบผนังทุกรู เจาะรูผนัง
ตามตำแหนงดวยสวานไฟฟาเจาะคอนกรีตดวยดอกสวานขนาด
∅ 3/16” และเจาะรูลกึ ประมาณ 4 ซม. พรอมเปาฝุน
 ปูนออกใหหมด

นำแผนปดกันรั่วมาทาบตามตำแหนงที่ทำระดับไวที่ผนังและบนหลัง
กระเบื้อง โดยยังไมลอกพลาสติกที่ติดแถบกาวออก นำแผนปดกันรั่ว
ทีพ่ บั ไวพลิกกลับดานแลวนำคัตเตอรมากรีดแผนพลาสติกตามรอยทีพ่ บั
กรีดเพือ่ ใหงา ยตอการติดตัง้ (ระวังอยาใหแผนปดกันรัว่ เกิดการฉีกขาด)
กอนติดตั้งแผนปดกันรั่วบริเวณขางผนังตองทำความสะอาดผนังและ
หลังกระเบื้องใหปราศจากฝุน คราบไขมัน และความชื้น
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ขั้นตอนการติดตั้งแผนปดกันรั่วมีดังนี้
• ติดตัง้ แผนปดกันรัว่ ทีห่ ลังกระเบือ้ งเปนอันดับแรก โดยติดจาก
ลางขึน้ บน รีดแผนปดกันรัว่ ใหแนบสนิทคลุมหลังกระเบือ้ งกวาง
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

ขัน้ ตอนการติดตัง้ เหล็กรองครอบผนังและเหล็กฉากฝงผนัง
1. ยาแนวดวยซิลิโคนบนบาเหล็กรองครอบผนังและใชปลายเกรียง
เหล็กปาดซิลิโคนใหเฉียงลง 45 องศา
2. เซาะรองผนังตลอดแนวดวยใบตัดคอนกรีตลึกประมาณ 2.5 ซม.
3. ยาแนวดวยซิลิโคนตลอดแนว พรอมกับติดตัง้ เหล็กฉากฝงผนัง
ขอแนะนำ
1. ควรยาแนวซิลิโคนกอนเสียบเหล็กฉาก เพื่อความแนนหนา
2. การตัดปลายหลอดควรให ไดขนาดเสนผานศูนยกลางซิลิโคน
ประมาณ 4 - 5 มม. เพือ่ ใหพอดีกบั ขนาดของรอยซอผนัง และ
มีปริมาณเพียงพอในการใชงาน
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ติดตั้งครอบขางผนังถัดไปโดยวางบนบาเหล็กรองครอบผนัง
ใหปลายหัวครอบขางผนังวางอยูบ นปลายกระเบือ้ งแถวบนทุกแผน
ประมาณ 1 ซม. ยึดครอบขางผนังกับเหล็กรองครอบผนังดวย
ตะปูเกลียวปลายสวาน 2.5 นิว้ ทุกแผนๆ ละ 2 ตัว ใหแนนพอควร

เก็บสีหวั ตะปูเกลียวยึดครอบ,รอยตัดครอบจุดตางๆและปูนทราย
ที่อุดปลายครอบขางผนังแผนแรกที่เชิงชาย ดวยสีทาปูนทราย
ใตครอบใหเรียบรอย ระวังอยาใหสีเลอะบนครอบขางผนังและ
กระเบื้อง

11 ซม.
9.5 ซม.
8 ซม.

5 ซม.
อยา่ใหเ้กดิโพรงอากาศ

วางอยูบนปลายกระเบื้อง
แถวบน ประมาณ 1 ซม.

สว่นทต่ีดัออก

นำครอบขางผนังเอสซีจีวางบนบาเหล็กรองครอบผนังโดยให
ปลายดานหัวครอบขางผนังวางอยูบนปลายกระเบื้องแถวบน
ประมาณ 1 ซม. และกำหนดแนวตัดปลายครอบขางผนังปลาย
ครอบขางผนังสวนที่เลยออกมาให ใช ไฟเบอรตัดปลายครอบ
สองขางผนังใหเสมอกับปลายกระเบื้องพอดี นำตะแกรงเหล็ก
ตาขายขนาด 10 x 15 ซม. ยึดติดกับเหล็กรองครอบผนังวางปูน
ทรายทับเพือ่ ใชอดุ ปลายครอบขางผนัง นำครอบขางผนังทีต่ ดั ไว
ติดตัง้ กลับคืนตำแหนงเดิมยึดครอบขางผนังกับเหล็กรองครอบผนัง
ดวยตะปูเกลียวปลายสวาน 2.5 นิว้ จำนวน 2 ตัว ใหแนนพอควร
ระวังครอบขางผนังจะแตก

หมายเหตุ :
วิธกี ารติดตัง้ ชุดอุปกรณยดึ ครอบผนัง เอสซีจี แบบเพิม่ การเซาะรองผนังฝงฉากนี้ จะชวยลดความเสีย่ งจากการรัว่ ในกรณีปนู ฉาบราว, ระนาบผนังแตกตางเกิน 5 มม. หรือ ผิวไมเรียบมีรพู รุน หรือเปนตามด ซึง่ การติดตัง้ ดวยวิธี
ใชแผนปดกันรัว่ เพียงอยางเดียว อาจไมเพียงพอตอการปองกันรัว่ จากสาเหตุดงั กลาว จึงมีการพัฒนามาตรฐานการติดตัง้ ใหดยี งิ่ ขึน้ โดยมีเหล็กฉากรองครอบผนังเพิม่ มาให ในชุดอุปกรณยดึ ครอบผนัง เอสซีจี เรียบรอยพรอมใชงาน

คำแนะนำในการติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจ� (แบบเซาะรองผนังฝงฉาก)
Shop Drawing การติดตั้งครอบขางผนัง เอสซีจ�
(แบบเซาะรองผนังฝงฉาก)
ผนังกออิฐฉาบปูน
เซาะรองผนังตลอดแนว
ยาตลอดแนวดวยซิลโิ คน
ทัง้ บนเหล็กรองครอบผนัง
และเหล็กฉาก

ฉากฝงผนัง (ดูแบบขยาย)
ยาตลอดแนวดวยซิลิโคนทั้งบนเหล็กรองครอบผนังและเหล็กฉาก
เหล็กรองครอบผนัง
ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง เอสซีจี 2.5” ปลายสวาน
แผนปดกันรั่ว เอสซีจี
ครอบขางผนัง เอสซีจี หลังคาคอนกรีต เอสซีจี

ดูแบบขยาย

14 ซม.
11ซม.
9.5 ซม.

ฉากฝงผนัง (ดูแบบขยาย)

0.5

แป เอสซีจี

2 ซม.

แบบขยาย
ระยะติดแผนปดกันรั่ว
พุกพลาสติกสําเร็จรูป

จันทัน

2 ซม.

แบบขยาย

ผนังกออิฐฉาบปูน

Shop Drawing การติดตั้งครอบโคงผนัง เอสซีจ�
(แบบเซาะรองผนังฝงฉาก)

14 ซม.
11ซม. 9.5 ซม.

ฉากฝงผนัง (ดูแบบขยาย)
ยาตลอดแนวดวยซิลิโคนทั้งบนเหล็กรองครอบผนังและเหล็กฉาก
ดูแบบขยาย
เหล็กรองครอบผนัง
ผนังกออิฐฉาบปูน
ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง เอสซีจี 2.5" ปลายสวาน
แผนปดกันรั่ว เอสซีจี
เซาะรองผนังตลอดแนว
ครอบโคงผนัง เอสซีจี
ยาตลอดแนวดวยซิลิโคนทั้งบนเหล็กรองครอบผนัง
หลังคาคอนกรีต เอสซีจี
และเหล็กฉาก
ฉากฝงผนัง (ดูแบบขยาย)
2 ซม.
0.5

2 ซม.

แบบขยาย

พุกพลาสติกสําเร็จรูป
ระยะติดแผนปดกันรั่ว

แบบขยาย

คําแนะนําในการติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี ฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 และใหมีผลยกเลิกคําแนะนําการติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี
ฉบับที่พิมพกอนหนานี้ทั้งหมด

R-UMKTS15003

หาซื้อไดที่ SCG HOME และรานคาวัสดุกอสรางชั้นนำ
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