ฉนวนกันความร้ อนสําหรับฝ้าเพดาน
1. ความต้ องการทัวไป
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ทีมคี ณ
ุ ภาพ แรงงานทีมีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพทีดี ในการติดตัง(
ฉนวนตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
1.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งตัวอย่างพร้ อมรายละเอียด และขันตอนการติ
(
ดตังฉนวน
(
เช่น แผ่นฉนวน พร้ อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ ผ้ ู
ควบคุมงานพิจารณาอนุมตั กิ ่อนการสัง ซื (อ
1.3 ผู้รับจ้ างต้ องจัดหา Shop Drawing เพือให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการติดตัง( ดังนี (
1.3.1 แบบแปลน, รูปด้ าน, รูปตัด ของผนัง หรือฝ้าเพดาน แสดงแนวและระยะทีต ้ องติดฉนวน ให้ ครบถ้ วนทุกระบบ
1.3.2 แบบขยายรูปตัดของผนังและฝ้าทีมีการติดตังฉนวน
(
2. ผลิตภัณฑ์
ฉนวนกันความร้ อนเอสซีจี สําหรับฝ้าเพดาน รุ่น STAY COOL [75], [150] มม. พรีเมียม เนื (อฉนวนใยแก้ วสีเขียวใส่สาร
HydroProtecTM ลดการอุ้มนํ (า แบบม้ วน หุ้มรอบด้ านด้ วยอลูมิเนียมฟอยล์ชนิดเสริมแรง 3 ทาง ความหนาแน่น 12 กก./ลบ.ม.
หนา [75], [150] มม. ขนาด 0.6x4.0 ม. กําหนดค่าการนําความร้ อน (k-Value) ไม่เกิน 0.042 W/m.K ผลิตตามมาตรฐาน
มอก.486/2527 ได้ รับฉลากเขียว(Green Label) จากสถาบันสิง แวดล้อมไทย, ได้ รับฉลากคาร์ บอนฟุตปริน( ท์จากองค์การ
บริหารจัดการก๊ าซเรือนกระจก, ได้ รับฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
กระทรวงพลังงาน และได้ รับฉลาก SCG Eco Value ให้ ใช้ ของ [ตราเอสซีจี ผลิตและจัดจําหน่ายโดยบริษัท สยามไฟเบอร์
กลาส จํากัด ในกลุม่ ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง] หรือ [……………] หรือ [……………] หรือเทียบเท่า
3. การดําเนินการ
3.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาและทําการติดตังฉนวนกั
(
นความร้ อนบริเวณหลังคาและบริเวณฝ้าเพดานชันบนทั
(
งหมด
(
โดยให้ ใช้
ฉนวนใยแก้ วกันความร้ อน ตามรายละเอียดของวัสดุทีระบุ โดยจะต้ องปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด
3.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบแบบก่อสร้ าง และประสานงานกับผู้ติดตังเพื
( อกําหนดตําแหน่งของงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ และระบบอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับงานฝ้าเพดาน เช่น งานเตรียมโครงเหล็กในฝ้าสําหรับยึดลวดแขวนโครงคร่าวฝ้ าเพดาน,
ตําแหน่งของดวงไฟดาวน์ไลท์, ตําแหน่งท่อลมของระบบปรับอากาศ เป็ นต้ น เพือให้ งานฉนวนติดตังได้
( อย่างเรียบร้ อยสวยงาม
3.3 ในกรณีทเี ป็ นหลังคาจัว ทีม ีพื (นทีให้ ช่างขึ (นไปเดินบนฝ้ าได้ งานฉนวนสามารถติดตังก่
( อนหรือหลังติดตังฝ้( าเพดานก็ได้ โดย
จําเป็ นต้ องเตรียมช่องสําหรับเปิ ดฝ้าเพดาน เพือให้ ช่างสามารถขึ (นไปทํางานบนฝ้าได้ โดยผู้รับจ้ างจะต้ องติดตังฉนวนให้
(
เรียบร้ อย ตามทีกําหนดในแบบ หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
3.4 ในกรณีทเี ป็ นคอนกรีตสแลป หรือหลังคาทีไ ม่มีพื (นทีโถงฝ้ าให้ ช่างขึ (นไปเดินบนฝ้าได้ งานฉนวนต้ องติดตังก่
( อนปิ ดแผ่นฝ้า
เพดาน โดยติดตังบนโครงคร่
(
าวของฝ้าเพดานแล้ วจึงปิ ดแผ่นฝ้าเพดาน โดยผู้รับจ้ างจะต้ องติดตังฉนวนให้
(
เรียบร้ อย ตามที
กําหนดในแบบ หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
3.5 ก่อนปฏิบตั ิงานบริเวณทีมีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน ต้ องมัน ใจว่าไม่มีกระแสไฟรัวและทําการตัดไฟก่อนทุกครัง(

4. การติดตัง(
4.1 นําม้ วนฉนวนออกจากถุงและคลีม ้ วนฉนวนออก
4.2 สะบัดม้ วนฉนวนเพือ ให้ เนื (อฉนวนคลายตัวจากการม้ วน แล้ วม้ วนกลับตามลักษณะเดิม
4.3 เปิ ดฝ้ าเพดานบริเวณทีต ้ องการปูเพือนําม้ วนฉนวนขึ (นไปด้ านบน ในกรณีเป็ นฝ้ าเพดานแบบฉาบเรียบจะมีช่องขึ (นบริเวณ
ห้ องนํ (า
4.4 ปูม้วนฉนวนตามแนวฝ้าเพดานโดยกลิ (งม้ วนออกจากตัว กรณีปแู ล้ วติดลวดแขวนฝ้า ให้ ทําการตัดฉนวนแล้วปิ ดด้ วยเทป
อลูมเิ นียมฟอยล์ ในระหว่างการปูควรใช้ ไม้ ยาวปลายมนช่วยดันม้ วนฉนวน เพือให้ ปไู ด้ เต็มพื (นที
4.5 เมือปูฉนวนจนเต็มแนวยาวของฝ้าแล้ ว ทําขันตอนเดี
(
ยวกันจนเต็มพื (นที แล้ วปิ ดฝ้าเพดานเหมือนเดิม
หมายเหตุ : กรณีมีดวงไฟ Down Light ให้ สาํ รวจตําแหน่งโคม Down Light เสียก่อน แล้ วใช้ คตั เตอร์ เจาะคว้ านฉนวนตรง
บริเวณ Down Light ให้ มีระยะห่างโดยรอบ 3 นิ (ว แล้ วปิ ดด้ วยเทปอลูมเิ นียมฟอยล์รอบบริเวณทีคว้ านให้ เรียบร้ อย หรือหาก
เกิดรอยฉีกขาดจากกรณีอนื ๆ ให้ ซ่อมแซมด้ วย เทปอลูมเิ นียมฟอยล์ให้ เรียบร้ อย
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