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3คู่มือการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล อินโนกรีน

แผ่นสะท้อนความร้อน	เอสซีจี	รุ่นอัลตราคูล	อินโนกรีน	และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง

เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

การกองเก็บสินค้า

1. ตลับเมตร 2. คัตเตอร์ 3. ลวดเย็บกระดาษ 4.ถงุมอื

แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล อินโนกรีน

(SCG	Ultrakool	InnoGreen	Reflective	Insulation)

กองแนวราบวางซ้อนกันได้ ไม่เกิน 5ชั้น

ข้อควรระวัง : ห้ามน�าวัสดุอื่นวางทับด้านบน เพราะจะท�าให้แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล อินโนกรีน เกิดการยุบตัว และระวังไม่ให้ถุงบรรจุภัณฑ์ฉีกขาด  
 รวมถึงหลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสน�้าและความชื้น   เนื่องจากจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อน

*ใช้ร่วมกับหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นซีแพค , เพรสทีจ หรือหลังคาที่ระยะแปอยู่ที่ 31-34 ซม.
**ใช้ร่วมกับหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นนิวสไตล์ โมเดิร์น และทิมเบอร์ ที่ระยะแปอยู่ที่ 27-29 ซม.

3.
08

 ม
. 0.39 ม. 0.34 ม.

SCG Neustile

4 ซม.
6 ซม.

แผ่นปิดตะเข้ เอสซีจี  ขนาด 62.5 ซม. x 4 ม.

จ�านวนสินค้า /ห่อ 4 ชิ้น/ห่อ 4 ชิ้น/ห่อ

ขนาดแผ่น (ม.) 0.39 x 3.00 0.34 x 3.00

ความหนาฉนวน (มม.) 25 25

ความกว้างปีก บน / ล่าง (ซม.) 4 / 6 4 / 6

SCG* Neustile**

อลูมิเนียมเทป เอสซีจี  ขนาด 2 นิ้ว x 45 ม.



4 คู่มือการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล อินโนกรีน

การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน	เอสซีจี	รุ่นอัลตราคูล	อินโนกรีน		แถวแรกที่เชิงชาย

ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล อินโนกรีน โดยวางปีกด้านกว้าง 6 ซม. ไว้ด้านบนแปแถวแรกที่เชิงชาย ให้เนื้อฉนวนจะต้องอยู่ระหว่างช่องแป 
จากนั้นพับขอบปีกลงหน้าแป และลอกแผ่นกระดาษที่ปิดเทปกาวออก ติดเทปกาวเข้ากับแปให้แน่น

ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล อินโนกรีน โดยวางปีกด้านกว้าง 6 ซม. ไว้ด้านบนแปแถวแรกที่เชิงชาย ให้เนื้อฉนวนจะต้องอยู่ระหว่างช่องแป 
จากนั้นพับขอบปีกลงหน้าแป และลอกแผ่นกระดาษที่ปิดเทปกาวออก ติดเทปกาวเข้ากับแปให้แน่น

พับขอบปีกด้านกว้าง 4 ซม. ให้แนบด้านในไม้เชิงชาย (ไม่ควรวางพาดบนไม้เชิงชาย เพราะจะมองเห็นขอบแผ่นจากด้านนอก) จากนั้นลอกแผ่นกระดาษที่ปิดเทปกาว
ออก ติดเทปกาวให้แนบสนิทกับด้านในไม้เชิงชาย

พับแผ่นด้านล่างให้เสมอขอบบนของแป รองหางกระเบื้อง 
และรีดตามรอยพับ ส�าหรับติดตั้งขอยึดเชิงชาย

ภาพตัวอย่างการติดตั้งร่วมกับขอยึดเชิงชาย

•		กรณีไม่มีแป	รองหางกระเบื้อง

•		กรณีมีแป	รองหางกระเบื้อง

ด้านแคบ อยูล่่าง ด้านกว้าง อยูบ่น

6 ซม.4 ซม.

ด้านแคบ อยูล่่าง ด้านกว้าง อยูบ่น

6 ซม.4 ซม.

ด้านแคบ อยูล่่าง

ด้านกว้าง อยูบ่น
6 ซม.

4 ซม.

ด้านแคบ อยูล่่าง

ด้านกว้าง อยูบ่น
6 ซม.

4 ซม.

ข้อควรระวัง :  
• เนื่องจากความกว้างปีกของแผ่นไม่เท่ากัน ต้องวางปีกด้านกว้าง 6 ซม. ไว้ด้านบนเสมอ เพื่อให้สามารถพับลงหน้าแปด้านบน และติดเทปกาวได้แน่นสนิท
• ควรติดตั้งให้เนื้อฉนวนลงในช่องแปตลอดแนว เพื่อป้องกันเนื้อฉนวนหนุนท้องกระเบื้อง ท�าให้ขอเกาะกระเบื้องไม่เกี่ยวแป และเลื่อนหลุดระหว่างการติดตั้ง    

ลอกแผ่นกระดาษออก 
เพื่อติดเทปกาว

1

2

1

2

เน้ือฉนวน

เน้ือฉนวน
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การต่อแผ่นสะท้อนความร้อน	เอสซีจี	รุ่นอัลตราคูล	อินโนกรีน	

ภาพตัวอย่างการติดตั้งส�าหรับการต่อแผ่นด้วยการเย็บ

วิธีการต่อแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล อินโนกรีน ด้วยการเย็บ

รอยพับเมื่อมองจากด้านบน รอยพับเมื่อมองจากด้านล่าง

1

3

1

3

2

2

พับขอบแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล อินโนกรีน ให้ตั้งฉาก  
โดยแบ่งระยะ ข้างละ 5 ซม.

เมื่อเย็บด้วยลวดเย็บกระดาษเสร็จแล้ว ให้พับรอยเย็บไปด้านใดด้านหนึ่ง

ตดิตัง้แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซจีี รุน่อลัตราคูล อินโนกรนี ให้ฉนวนอยูร่ะหว่าง
ช่องแป

รีดปีกแผ่นด้านล่างให้แนบกับหน้าแปแถวล่าง ไม่ปูตึง จากนั้นลอกกาวสองหน้า 
รีดให้ติดกับแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล อินโนกรีน แถวล่าง
บริเวณหน้าแปแถวแรก

จากนั้นลอกกาวสองหน้าด้านปีกบนรีดให้ติดกับหลังแปแถวที่ 2 

จากนั้นใช้ลวดเย็บกระดาษ เย็บรอยต่อตลอดแนวให้เรียบร้อย

		การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน	เอสซีจี	รุ่นอัลตราคูล	อินโนกรีน	แถวถัดไป

5 ซม.
5 ซม.

ข้อควรระวัง :การต่อแผ่นโดยวิธีใช้ลวดเย็บ กระดาษ ควรพับขอบรอยต่อให้แนบลงกับ 
แผ่นสะท้อนความร้อน เพื่อป้องกันสันขอบรอยต่อกดทับฉนวนเมื่อติดตั้งกระเบื้อง
ท�าให้เกิดการยุบตัว ดูไม่เรียบร้อยเมื่อมองจากด้านล่าง

ข้อควรระวัง : การติดตั้งในแถวถัดไป ปีกด้านล่างต้องรีดให้แนบกับแถวแปด้านล่าง  
ไม่ปูตึง เพราะเมื่อขอเกาะกระเบื้องเกี่ยวแปจะเจาะแผ่นฉีกขาดได้หรือระหว่างติดตั้ง
หากปูตึง ขอเกาะกระเบื้องไม่เกี่ยวแป กระเบื้องมีโอกาสหลุดจากแปท�าให้ช่างติดตั้ง
เกิดอุบัติเหตุได้
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การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน	เอสซีจี	รุ่นอัลตราคูล	อินโนกรีน	บริเวณตะเข้ราง

1

3

5

2

4

6

วางแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล อินโนกรีน ให้เกินแนวราง

ยัดฉนวนเข้าไปในแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล อินโนกรีน
ประมาณ 1 นิ้ว แล้วใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บแผ่นให้เรียบร้อย 

วัดความยาวตะเข้ราง เพื่อตัดแผ่นปิดตะเข้ เอสซีจี

ใช้คัดเตอร์ตัดแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล อินโนกรีน
บริเวณขอบรางข้างนอก ตัดตามแนวรางให้ ได้แนวตรง

ลอกเทปกาว แล้วติดตามหลังแป

วางแผ่นปิดตะเข้ เอสซีจี โดยให้กลางแผ่นอยู่ตรงกึ่งกลางตะเข้ราง

7 8

การต่อแผ่นปิดตะเข้ ให้แผ่นบนทับแผ่นล่าง โดยมีระยะซ้อนทับ 20 ซม. ติดตั้งรางน�้าตะเข้ เอสซีจี โดยวางทับลงบนแผ่นปิดตะเข้ เอสซีจี

20 ซม.

*ควรระวังไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างจุดต่อชนขอบแผ่นกับแนวตะเข้ราง เพื่อให้เกิดความสวยงามและมีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อน
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	การติดตั้งกระเบื้องระบายอากาศ	VVT	กับแผ่นสะท้อนความร้อน	เอสซีจี		รุ่นอัลตราคูล	อินโนกรีน

การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล อินโนกรีน บริเวณปั้นลม

1 2

วิธีติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล อินโนกรีน บริเวณปั้นลม ให้พับขอบแผ่นด้านที่ชนไม้ปั้นลม ประมาณ 1 นิ้ว เย็บขอบแผ่นด้วยลวดเย็บกระดาษ
ก่อนแล้วจึงดัน แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล อินโนกรีน มาชนกับไม้ปั้นลม

1

3

5

2

4

6

วัดระยะจากขอเกาะกระเบื้องจนถึงขอบคอปล่องระบายอากาศ

ท�าการมาร์คจุดโดยเกี่ยวตลับเมตรจากแปลงมายังระยะขอบปล่อง

ท�าการกรีดแผ่นให้เป็นรูป X จากจุดที่ท�าการมาร์คไว้ แล้วเย็บรอยตัดให้ติดกัน
เป็นช่องสี่เหลี่ยม

วัดความกว้างและความยาวของคอปล่อง

วัดระยะจากจุดแรกมาจุดที่ 2,3,4 แล้วเช็คระยะอีกครั้ง

ท�าการติดตั้งกระเบื้องระบายอากาศ และเก็บรายละเอียดงานให้เรียบร้อย

พับขอบแผ่นแล้วเย็บก่อน เพื่อป้องกันฉนวนด้านในหลุด

ระยะจากขอเกาะกระเบื้อง  
ถึงขอบคอปล่อง 

ระย
ะวัด

จา
กห
น้า
แป

ต้อ
งเท

่าก
ับจ
ุดแ

รก



9คู่มือการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล อินโนกรีน

การซ่อมแผ่นสะท้อนความร้อน	เอสซีจี	รุ่นอัลตราคูล	อินโนกรีน

1

3

2

หากแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล อินโนกรีน เกิดรอยฉีกขาดเล็ก
น้อย ให้ซ่อมแซมด้วยอลูมิเนียมเทป เอสซีจี

รีดแผ่นอลูมิเนียมเทปให้เรียบร้อย

แต่งรอยขาดให้เรียบร้อยก่อนแก้ ไขซ่อมแซม หลังจากน้ันจึงตัดแผ่นอลูมิเนียม
เทป โดยติดลงไปบนบริเวณรอยขาด

ภาพตัวอย่างเมื่อท�าการซ่อมแซมเสร็จแล้ว

หมายเหตุ : สินค้า Ultrakool Innogreen ไม่สามารถติดตั้งคู่กับแผ่นรองใต้หลังคาได้  เนื่องจากตัวฉนวนของแผ่น Ultrakool Innogreen จะขวางทางน�้า 
    ท�าให้น�้ารั่วลงบริเวณโถงฝ้าได้






