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ข้อมูลบริษัท - COMPANY PROFILE

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส ์จำกัด (มหาชน)
 บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2537 เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
คอนกรีตมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete) ได้แก่ อิฐมวลเบา แผ่นผนังและแผ่นพ้ืน แผ่นเคาน์เตอร์ครัวมวลเบาและคานทับหลังมวลเบา เพื่อใช้ใน
การก่อสร้างภายใต้เครื่องหมายการค้า  “Q–CON”  บริษัทยังผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อฉาบ ซึ่งใช้เป็นปูนก่อและปูนฉาบสำหรับคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ
รวมท้ังจำหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้สำหรับคอนกรีตมวลเบา ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตจำนวน 3 โรงงาน  ต้ังอยู่บนเน้ือท่ีประมาณ 54 ไร่
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำลังการผลิตอิฐมวลเบา แผ่นผนังและแผ่นมวลเบา แผ่นเคาน์เตอร์มวลเบา และคานทับหลัง
มวลเบา สูงสุดปีละประมาณ  9  ล้านตารางเมตร  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่จำหน่ายในประเทศและบางส่วนส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
 บริษัทเป็นผู้นำในตลาด “ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา” ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานโดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตช้ันสูงเพ่ือตอบสนองการก่อสร้างยุคใหม่
ที่ต้องการวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงตลอดจนวิธีการก่อสร้างที่รวดเร็ว แข็งแรง สวยงาม และประหยัด โดยการทดแทนการใช้อิฐก่อสร้างแบบเดิมที่
ไม่ได้มาตรฐาน
 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลเป็น บริษัท มหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 และนำ
หุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คร้ังแรกเม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2546 เพ่ือนำเงินไปใช้ในการก่อสร้าง
โรงงานและลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
 ในส่วน โรงงานท่ี 4 ดำเนินการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท คิวคอน อีสเทอร์น จำกัด ต้ังอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ใช้เงินลงทุนประมาณ
800 ล้านบาท กำลังการผลิตสูงสุด 3 ล้านตารางเมตรต่อปี โดยโรงงานท่ี 4 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และโรงงานท่ี 5 ต้ังอยู่นิคมอุตสาหกรรม
หนองแค จังหวัดสระบุรี

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายใต้เครื่องหมายการค้า “ Q-CON ”  ท่ีพร้อมจำหน่ายจากโรงงานประกอบด้วย
 1. อิฐมวลเบา Q-CON (Q-CON Block) ใช้ก่อผนังได้ท้ังผนังภายใน และภายนอก ใช้เป็นผนังรับน้ำหนัก (NON-LOAD BEARING WALL) และผนังรับ
น้ำหนัก (LOAD BEARING WALL) มีขนาดความสูง 20 ซม.และความยาว 60 ซม. ความหนาระหว่าง 7.5 - 25 ซม. ในทุกช่วงระยะ 2.50 ซม. จึงทำให้งาน
ก่อผนัง 1 ตร.ม. ใช้อิฐมวลเบา Q-CON เพียง 8.33 ก้อนเท่าน้ัน เน่ืองจากมีขนาดมาตรฐานแน่นอน น้ำหนักเบาและใช้ปูนก่อ Q-CON ระหว่างก้อนหนาเพียง
2-3 มม. จึงทำให้การก่อสร้างสะดวก รวดเร็ว และควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าวัสดุทั่วไป
 2. คานทับหลังมวลเบา Q-CON (Q-CON Lintel) เป็นคานทับหลังคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กใช้วางพาดเหนือขอบวงกบประตู-หน้าต่าง ทำให้สามารถ
ก่อผนังเหนือช่องเปิดประตูหน้าต่างได้ต่อไปทันที โดยไม่ต้องเทเสาเอ็นหรือทับหลัง คสล. แต่อย่างใด ขนาดมาตรฐานสูง 20 ซม. ความหนา 7.5, 10,
12.5,15, 17.5 และ 20 ซม.ขึ้นกับความหนาของ Block ยาวตั้งแต่ 1.20 ม. ขึ้นไป เพิ่มทุก ๆ ความยาว 0.30 ม. และยาวที่สุด 3.60 เมตร
 3. แผ่นพ้ืน Q-CON (Q-CON Floor) เป็นแผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กรับแรง ใช้ปูเป็นพ้ืนอาคาร หรือใช้ปูเป็นพ้ืนใต้กระเบ้ืองหลังคา (ROOF PANEL)
โดยไม่ต้องเททับหน้า ไม่ต้องทำค้ำยันกันความร้อนจากแสงแดดท่ีแผ่ลงมาได้อย่างดี รับน้ำหนักใช้งานได้ 150 – 600 กก./ตร.ม. ขนาดท่ีผลิตความยาวเร่ิมต้น
1.50 ม. และความยาวสุด 6 ม. (เพิ่มทุกระยะ 50 ซม.)ความกว้าง 60 ซม. ในความหนาต่างกันตั้งแต่ 10 จนถึง 30 ซม. เพิ่มทุกๆ ระยะ 2.5 ซม.
 4. แผ่นหลังคา Q-CON (Q-CON Roof Panel) เป็นแผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กรับแรง ใช้ปูเป็นพ้ืนอาคาร หรือใช้ปูเป็นพ้ืนใต้กระเบ้ืองหลังคา (ROOF
PANEL) โดยไม่ต้องเททับหน้า ไม่ต้องทำค้ำยันกันความร้อนจากแสงแดดท่ีแผ่ลงมาได้อย่างดี รับน้ำหนักใช้งานได้ 50-100 กก./ตร.ม. ขนาดท่ีผลิตความ
ยาวเร่ิมต้น 1.50 ม. และความยาวสุด 6 ม. (เพ่ิมทุกระยะ 50 ซม.)ความกว้าง 60 ซม. ในความหนาต่างกันต้ังแต่ 10 จนถึง 30 ซม. เพ่ิมทุก ๆ ระยะ 2.5 ซม.
 5. แผ่นผนังมวลเบา Q-CON (Q-CON Wall Panel) เป็นแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กสำเร็จรูป เพ่ือติดต้ังเป็นผนังท้ังภายในและภายนอกของ
อาคารสามารถให้รับแรงลมได้ 180 กก./ตร.ม. ขนาดท่ีผลิตความยาวเร่ิมต้น 1.50 ม. และความยาวสุด 6 ม.(เพ่ิมทุกระยะ 50 ซม.)ความกว้าง 60 ซม.
สามารถออกแบบได้ทั้งวางในแนวนอน และแนวตั้ง ความหนาตั้งแต่ 7.5 ซม. จนถึง 30 ซม. เพิ่มทุก ๆ ระยะ 2.5 ซม.
 6. แผ่นเคาน์เตอร์มวลเบา Q-CON (Q-CON Counter) เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป ผลิตจากคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กในลักษณะของแผ่นสำเร็จรูปท่ี
ประกอบติดตั้งได้ง่าย คุณภาพได้มาตรฐานทุกชิ้น เหมาะกับเคาน์เตอร์ห้องครัวและห้องน้ำ ในบ้านและอาคารทุกประเภท
 7. แผ่นบันไดมวลเบา Q-CON (Q-CON Stair) เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้อิฐมวลเบา Q-CON และแผ่นพ้ืนสำเร็จรูป Q-CON มาประกอบกัน รับน้ำหนักใช้งาน
ได้ไม่น้อยกว่า 150 กก./ตร.ม. ขนาดที่ผลิตความยาวเริ่มต้น 1.20 ม. ความกว้าง 60 ซม. ในความหนาต่างกันตั้งแต่ 10 จนถึง 25 ซม. เพิ่มทุกๆ ระยะ
2.5 ซม.
 8. ปูนก่อ Q-CON (Q-CON Thin Bed Adhesive Mortar) เป็นปูนก่อสำเร็จรูปจากโรงงานบรรจุถุงละ 50 กก. ผสมน้ำสะอาด และกวนให้เข้ากันพร้อม
ใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสมสารเคมีใดลงไปอีก มีคุณสมบัติรับแรงอัด และแรงยึดเหนี่ยวสูงมาก ที่ความหนาเพียง 2-3 มม.เท่านั้น ช่วยให้ก่อสร้างได้ง่าย
รวดเร็ว และประหยัด
 9. ปูนฉาบ Q-CON (Q-CON Rendering Mortar) เป็นปูนฉาบสำเร็จรูปท่ีใช้สำหรับผิวคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ ด้วยหนาเพียง 0.5-1.0 มม. มี
คุณสมบัติเน้ือละเอียด เหนียวล่ืน ฉาบง่าย ผสมสารอุ้มน้ำ และสารเพ่ิมความยึดเหน่ียว ทำให้คุณภาพของงานดี เปอร์เซ็นต์การแตกร้าวอยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก
เมื่อเทียบกับปูนฉาบทั่วไป 
 10. เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tool & Accessories) ได้แก่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับคอนกรีตมวลเบา เช่น เกรียงก่อ,
ค้อนยาง, เลื่อยมือ, เกรียงฟันปลา, เกรียงกระดาษทราย, เหล็กเซาะร่อง, Metal Strap, พุกสกรูยึดวงกบ เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้รวดเร็ว ผลงาน
สวยงาม แข็งแรง ประหยัดทั้งค่าวัสดุและค่าแรง
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มาตรฐานอ้างอิง (Standards Reference)
 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม และมาตรฐานนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ ดังนี้
1. มอก. 1505-2541  : ช้ินส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ 
2. มอก. 1510-2541  : แผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ 
3. DIN 4165 : Autoclaved Aerated Concrete Blocks & Flat Elements
4. DIN 4223 : Steam   : Cured Reinforced Roof and Floor Panel out of Gas and Foamed Concrete
5. JIS A 5416-1995 : Autoclaved Lightweight Aerated Concrete Panels
6. ASTM C177-04 : Standard Test Method for Steady State Heat Flux  Measurements and Thermal 
   Transmission Properties by Means of the Guarded Hot Plate Apparatus.
7. BS 5234 : Part 2 :1992 : Partitions (including matching linings) Part 2. Specification for performance requirements
   for strength and robustness including method of test

อื่นๆ
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คุณสมบัติพิเศษของ Q-CON 

กันเสียงและดูดซับเสียงได้ดี
กันเสียงได้ดีกว่าอิฐมอญ สามารถช่วยลดทอนความดังของเสียงจากภายนอกอาคาร
และภายในระหว่างห้องได้เป็นอย่างดี

ทนไฟนานกว่า 4 ชั่วโมง
ทนทานต่อเพลิงไหม้ที่อุณหภูมิสูงได้เป็นอย่างดี  สามารถกันไฟได้นานกว่าผนังอิฐมอญ 2-4 เท่า

ไม่มีสารพิษ
สามารถหยิบจับหรือสัมผัสได้  เมื่อถูกเผาไฟจะไม่เกิดควันหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

อายุการใช้งานยาวนาน
ไม่สึกกร่อนและสามารถทนต่อสภาพอากาศได้ทุกสภาวะ  ทุกภูมิประเทศทั่วโลก

ประหยัดพลังงาน  
กันความร้อนได้ดีกว่าอิฐมอญถึง 4-8 เท่า จึงช่วยลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกสู่ภายในอาคาร
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากขนาดเครื่องปรับอากาศที่เล็กลงและลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 30%

น้ำหนักเบา
น้ำหนักเบากว่าอิฐมอญ 2-3 เท่า และเบากว่าคอนกรีต 4-5 เท่า ส่งผลให้ประหยัดค่าก่อสร้าง 
โครงสร้างอาคารและเสาเข็มลงได้อย่างมาก แต่อาคารยังคงมีความแข็งแรงเท่าเดิม

มิติเที่ยงตรง
ขนาดมิติเที่ยงตรง แน่นอน ได้ชิ้นงานที่เรียบ สวยงาม มีหลายขนาดให้เลือก ประหยัดวัสดุและ
แรงงานในการก่อฉาบ

ใช้งานง่าย
ใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องอาศัยความชำนาญ  สามารถตัด แต่ง เลื่อย ไส เจาะได้โดยใช้เครื่องมือ  
เฉพาะที่ใช้งานง่ายและหาซื้อได้ทั่วไป

ก่อสร้างได้เร็ว
มีขนาดใหญ่กว่าแต่น้ำหนักเบาขนย้ายได้สะดวก  ทำงานได้เร็วกว่าอิฐมอญ 2-3 เท่า เร่งรัดงานให้
เสร็จทันเวลาได้อย่างเป็นระบบ
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รายละเอียดขั้นตอนการผลิตอิฐมวลเบา Q-CON

 อิฐมวลเบา Q-CON เป็นวัสดุท่ีใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยถูกนำมาใช้ทดแทนอิฐมอญหรืออิฐบล็อคท่ัวไป ด้วยความเป็นฉนวน มีน้ำหนักเบา
ก่อสร้างได้รวดเร็วจึงเหมาะกับบ้านในยุคสมัยนี้
 อิฐมวลเบา Q-CON ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ทราย ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ยิปซั่ม และสารกระจายฟองอากาศ จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย
ขั้นตอนการผลิตคอนกรีตมวลเบาแบ่งเป็นส่วน ๆ ได้ดังนี้
 1. ส่วน Raw material เป็นข้ันตอนของการเตรียมวัตถุดิบหลักต่างๆ ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา เช่น ทราย ยิปซัม ซีเมนต์ ปูนขาว โดยท่ีทราย
และยิปซัมจะถูกผสมเข้าด้วยกันตามอัตราส่วน ก่อนจัดเก็บไว้ในไซโล เพ่ือรอการนำไปใช้งาน

 2. ส่วน Ball Mill จะเก่ียวข้องกับการบดทราย และ ยิปซ่ัมเข้าด้วยกันโดยอาศัยการควบคุมปริมาณท่ีจ่ายลงบนสายพานก่อนเข้าสู่ Ball Mill ซ่ึงภายใน
บรรจุลูกเหล็กจำนวนมากโดยเครื่องจะทำการหมุนทำให้การบดอาศัยการตกกระทบของลูกเหล็ก ในส่วนดังกล่าวนี้ต้องทำการควบคุมปริมาณน้ำ ของ
ที่ได้จากการบดเรียกว่า “Sand Slurry” โดยทำการควบคุมความละเอียด ความหนาแน่น และเปอร์เซ็นต์ยิปซั่มรวมทั้งความหนืด Sand Slurry จะถูกปั๊ม
เก็บรอไว้ในถังซึ่งต้องมีการกวนอยู่ตลอดเวลาก่อนนำไปใช้งาน

 3. ส่วน Mixing ส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการผสมวัตถุดิบที่จัดเตรียมเข้าด้วยกันซึ่งประกอบด้วย น้ำ ปูนขาว ซีเมนต์ Sand Slurry และ Waste หรือ
Return Slurry (ส่วนที่เหลือจากการตัดนำมาบดใช้ใหม่) ส่วนที่สำคัญที่สุดในขั้นตอนนี้คือการเติมสารเติมแต่งเพื่อให้เกิดฟองอากาศซึ่งทำให้โครงสร้าง
ของบล็อกเป็นรูพรุนทำให้น้ำหนักเบา ส่วนผสมดังกล่าวจะถูกเทลงในแบบขนาด 6 m3 ที่ทาน้ำมันเรียบร้อยแล้ว แบบดังกล่าวนี้จะวิ่งเข้าสู่ห้องที่ควบคุม
อุณหภูมิโดยใช้ไอน้ำที่อุณหภูมิ 50-54 C  ํ เพื่อให้ของผสมเกิดการเซ็ทตัวซึ่งเรียกเวลานี้ว่า  “Setting Time”  โดยทั่วไปเวลาเซ็ทตัวจะอยู่ในช่วงเวลา
3-3.5 ชั่วโมง ก่อนเข้าสู่ขบวนการตัดต่อไป

 4. ส่วน Cutting ส่วนการตัดนี้จะทำการตัดของผสมที่เกิดการเซ็ทตัวแข็งโดยวางชิ้นงานลงบนโต๊ะเครื่องตัด ระบบการตัดอาศัยลวดในการตัดโดย
เริ่มจากการตัดตามขวาง จากนั้นจะตัดตามยาว ผิวด้านข้างและด้านบนจะถูกทิ้งลงบนสายพานที่รองรับอยู่ด้านล่างเครื่อง สายพานดังกล่าวจะนำเศษ
ที่ได้จากการตัดไปยังถังกวน เพื่อทำการกวนผสมนำไปเก็บในถังที่เรียกว่า “Return Slurry Tank” เพื่อกลับเข้าสู่ขบวนการผลิตต่อไป

 5. ส่วน Autoclave หลังจากทำการตัดช้ินงานตามขนาดท่ีต้องการ ช้ินงานท่ีตัดแล้วจะถูกนำไปอบในเตาอบไอน้ำความดันสูงเรียกว่า “Autoclave”
ในขั้นตอนนี้จะทำการอบชิ้นงานตามช่วงเวลาโดยใช้ไอน้ำที่ความดันและอุณหภูมิสูง ในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อให้เกิดโครงสร้างทางเคมีที่ก่อให้เกิดความ
แข็งแรงให้กับชิ้นงาน

 6. ส่วน Packing หลังจากท่ีช้ินงานทำการอบตามระยะเวลาเรียบร้อย ช้ินงานจะถูกนำออกจากเตาเพ่ือเข้าสู่ข้ันตอนการบรรจุในกรณีอิฐ จะทำการบรรจุ
ลงบนพาเลทไม้ และทำการรัดด้วยกันสินค้าเสียหาย ในกรณีที่เป็นแผ่นสำเร็จเสริมเหล็กจะทำการรัดสายรัดและมีกระดาษกันขอบ

 7. ส่วน Reinforcement ในกรณีที่ทำการผลิตแผ่นสำเร็จที่มีเหล็กเสริมภายใน เครื่องจะต้องทำการดึงยึดเหล็กที่มาในลักษณะเป็นขดให้ตรงและตัด
ตามขนาดความยาวที่ต้องการ ขนาดเหล็กจะแบ่งตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กที่ทำการดึงยึดแล้วตัดตามขนาดความยาวที่ต้องการจะถูกนำไปเชื่อม
เป็นลักษณะตะแกรง (Mesh) โดยอาศัยเครื่องเชื่อมอัตโนมัตินำไปชุบสีป้องกันสนิม ก่อนจะประกอบลงในแบบ (Mould) จากนั้นเข้าสู่ส่วน Mixing เพื่อ
ทำการเทต่อไป

 8. ส่วนการตรวจเช็คคุณภาพ ห้องแล็ปจะทำการตรวจเช็คคุณภาพตั้งแต่การรับวัตถุดิบและสารที่เตรียมก่อนทำการผสมและส่วนที่สำคัญคือ
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะทำการตรวจเช็คค่าต่างๆ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนส่งให้กับลูกค้า
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มาตรฐานและคุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ความหนา
(ซม.) กว้าง ยาว ก้อน/

ตร.ม.
กิโลกรัม/ตร.ม.

(ไม่รวมฉาบ)
ก้อน/
พาเลท

20
20
20
20
20
20
20

7.5
10

12.5
15

17.5
20
25

60
60
60
60
60
60
60

8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33

58.5
65
81

97.5
114
130

162.5

200
150
120
100
80
70
60

อิฐมวลเบา Q-CON  (มอก. 1505 - 2541)

ความหนา
(ซม.)

ความสูง
(ซม.) ความยาว (ม.) ความกว้าง

ของช่องเปิด (ม.)

20

20

7.5

10, 12.5,
15, 17.5,
20, 22.5

1.2, 1.5, 1.8,
2.1, 2.4, 2.7,

3.0, 3.3 และ 3.6

1.2, 1.5, 1.8,
2.1, 2.4, 2.7,

3.0, 3.3 และ 3.6

ไม่เกิน 0.40 - 2.80 

ไม่เกิน 0.90 - 3.00

คานทับหลังสำเร็จรูป (LINTEL)
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ผลิตภัณฑ์ Q-CON 

 บริษัทเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Q-CON” (คิวคอน) โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิต
ชั้นสูงจากประเทศเยอรมันนี โดยแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
 1. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา
  ประกอบด้วยอิฐมวลเบา (Q-CON Block) และส่วนท่ีทำการเสริมเหล็กด้วย ได้แก่ คานทับหลังมวลเบา (Q-CON Lintel), แผ่นผนังมวลเบา (Q-CON
Wall Panel), แผ่นพื้นมวลเบา (Q-CON Floor Panel), แผ่นหลังคามวลเบา (Q-CON Roof panel), แผ่นบันไดมวลเบา (Q-CON Stair), แผ่นเคาน์เตอร์
มวลเบา (Q-CON Counter) และแผ่นกันเสียง Q-CON (Q-CON Sound Barrier)

อิฐมวลเบา
Q-CON

แผ่นพื้นและแผ่นหลังคา Q-CON แผ่นผนังมวลเบา Q-CON

แผ่นบันได Q-CON แผ่นกันเสียง Q-CON

คานทับหลังสำเร็จรูป Q-CON

 2. ปูนก่อและปูนฉาบ
  สำหรับคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ (Thin Bed Adhesive
  Mortar and Rendering Mortar)

3. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
 ที่ใช้สำหรับงานคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ
 (Tools and Accessories)

ข้อมูลทั่วไป

แผ่นเคาน์เตอร์ Q-CON
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ผลิตภัณฑ์ Q-CON 

1. น้ำหนักเบา-ก้อนตันไม่มีรูกลวง  (Solid, but Light-Weight) 
 ช้ันคุณภาพ 4 ความหนาแน่นแห้งของอิฐมวลเบา Q-CON G4 ช้ัน 0.6 มีค่าประมาณ
510-600 กก./ตร.ม.  และG4 ช้ัน 0.7 มีค่าประมาณ 610-700 กก./ตร.ม.(1) จึงมีน้ำหนัก
เบากว่าอิฐมอญ  2-3  เท่าและเบากว่าคอนกรีต 3-4 เท่า  ทำให้สามารถลดน้ำหนักของ
ผนังในการคำนวนโครงสร้างลงเหลือเพียงประมาณคร่ึงหน่ึงจาก 180 กก./ตรม. กรณี
อิฐมอญ เหลือเพียง 100 -120 กก./ตร.ม. เท่านั้น  จึงประหยัดค่าก่อสร้างโครงสร้าง
อาคารและเสาเข็มลงได้มาก ในขณะที่โครงสร้างยังมีความแข็งแรงเท่าเดิม

2.  ค่ารับกำลังอัดสูง (High Compressive Strength)
 สำหรับผนังก่อทั่วไปชั้นคุณภาพ 4 ชนิด มีค่ารับกำลังอัดไม่น้อยกว่า 51 ksc.(2)

สำหรับผนังรับน้ำหนัก, แผ่นพื้น, แผ่นผนัง และทับหลังสำเร็จรูป หากพิจารณาง่ายๆ
อิฐมวลเบา Q-CON ขนาด 20x60x10 ซม. จะรับน้ำหนักกดได้ถึง 15 ตัน ขึ้นไป ทำให้
ผนังอิฐมวลเบา Q-CON มีความเหมาะสมในงานก่อสร้างทั้งผนังโดยทั่วไปที่เป็นผนังไม่
รับน้ำหนัก (Non-Load Bearing wall) ในระบบโครงสร้างเสาคานและผนังรับน้ำหนัก
(Load Bearing Wall) ไม่มีเสาคานได้เป็นอย่างด ี

3. กันไฟนานกว่า 4 ชม. (Ideal Protection Against Fire)
 อิฐมวลเบา Q-CON มีคุณสมบัติไม่ติดไฟและทนทานต่อเพลิงไหม้ที่อุณหภูมิสูงได้
อย่างดีเลิศ จากผลการทดสอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตามมาตรฐาน  British Standard : BS 476  ผนังอิฐมวลเบาที่ความหนา 7.5 ซม.
ได้นานกว่า  4  ชม. โดยผนังยังคงแข็งแรง
ทำให้ไฟไม่ลุกลามไปห้อง
ข้างเคียง ขณะที่อิฐมอญ หรืออิฐบล็อคสามารถกันไฟได้เพียง 1-2 ชม. เท่านั้น  

 การใช้อิฐมวลเบา Q-CON  จะช่วยจำกัดบริเวณการเกิดไฟไหม้ไม่ให้ลุกลามไป ห้อง
ข้างเคียงสามารถลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยได้มากอย่าง
คาดไม่ถึง

หมายเหตุ (1) อ้างอิงจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับ 2411 (พ.ศ.2541)
   (2) อ้างอิงจากผลการทดสอบสถาบัน AIT (พ.ศ.2558)

คุณสมบัติพิเศษของอิฐมวลเบา Q-CON
(Technical and Workability Advantages of Q-CON)
 ด้วยเทคโนโลยีในการผลิตช้ันสูงของ Q-CON ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ
เฉพาะตัว  มีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอในเนื้อวัสดุ  และผ่านการ
อบไอน้ำภายใต้อุณหภูมิความดันที่เหมาะสม ทำให้ได้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่ง และ
ยังมีคุณสมบัติเด่นที่สำคัญอีกหลายประการ ซึ่งหาได้ยากจากวัสดุชนิดอื่นดังนี้
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ผลิตภัณฑ์ Q-CON 

4.  เป็นฉนวนกันความร้อน  (The Best Thermal Insulation Properties of any Solid Building Material)
 ฟองอากาศที่กระจายอยู่ในเนื้อวัสดุ จะช่วยลดทอนปริมาณความร้อนที่ส่งผ่าน
ผนังจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้เป็นอย่างดี อิฐมวลเบา Q-CON จึงมีคุณสมบัติเป็น
ฉนวนกันความร้อนที่ดี มีค่าการนำความร้อน  (Thermal Conductivity)  ดังนี้
 ชั้นคุณภาพ 4 ค่า K ที่ประมาณ  0.098 W/ m.K (3)

 ซึ่งต่ำกว่าอิฐมอญ และคอนกรีตทั่วไปถึง 8 -11 เท่า ทำให้ผนังอิฐมวลเบา Q-CON
มีค่าความต้านทานความร้อน (Thermal Resistivity, R) สูง และยังไม่สะสมความร้อน
เอาไว้ในตัวเอง  อาคารที่สร้างด้วยอิฐมวลเบา Q-CON  จะมีอุณหภูมิภายในห้องค่อนข้าง
คงท่ี เย็นสบายกว่าหน้าร้อน และอุ่นกว่าในหน้าหนาว จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้อง
ติดตั้งฉนวนกันความร้อนชนิดอื่นเพิ่ม  สำหรับผนังภายนอก   หรือใต้หลังคา สามารถ
ลดขนาดของเคร่ืองปรับอากาศให้เล็กลง ตลอดจนลดค่าไฟฟ้าจากเคร่ืองปรับอากาศ
ที่ทำงานน้อยลง  เพราะความร้อนที่เข้ามามีปริมาณน้อยกว่า  จากการทดสอบของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี1  พบว่าสามารถ ประหยัดค่าไฟฟ้าได้กว่า
30% ข้ึนไป  เป็นการวางแผนประหยัดพลังงานท่ีต้นเหตุ ทำให้ประหยัดได้ท้ังในระยะส้ันและ
ระยะยาว

5.  เป็นฉนวนกันเสียง (Good Acoustical Insulation) 
 อิฐมวลเบา Q-CON สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันเสียงได้หลายรูปแบบ โดยอาจวัดในรูปของค่าอัตราการป้องกันเสียง : STC (Sound
Transmission Class-Ratings) ซ่ึงเป็นค่าท่ีใช้วัดคุณสมบัติของวัสดุใน การลดทอนความดังของเสียงท่ีส่งผ่านเน้ือวัสดุน้ำ (Transmission Loss) ในรูป
ของความเข้มของเสียง มีหน่วยเป็นเดซิเบล  (decibels)  ในช่วงความถ่ีระหว่าง 100 Hz ถึง 5 kHz  จากการทดสอบผนัง  Q-CON  ท่ีความหนา  10  ซม.
ฉาบปูน 2 ด้าน ๆ  ละ 1 ซม. จะมีค่า STC = 43 (4) หมายถึง ผนังสามารถลดทอนความดังของเสียงท่ีส่งผ่าน จากด้านหน่ึงไปยังด้านตรงข้ามลงได้ 43 เดซิเบล
ซึ่งให้ค่าที่ดีกว่าอิฐมอญที่สามารถกันได้ประมาณ 32-36 เดซิเบล เท่านั้น 

 อิฐมวลเบา Q-CON ยังช่วยลดการก้องสะท้อนของเสียงได้เป็นอย่างดี โดยเนื้อวัสดุจะดูดซับเสียงที่มากระทบได้ดีกว่าวัสดุทั่วไป  โดยเฉพาะเมื่อ
เสียงมีความถี่สูงจึงเหมาะกับงานที่ต้องการให้มีเสียงสะท้อนน้อยที่สุด เช่น โรงภาพยนตร์, ห้องบันทึกเสียง  หรือห้องประชุม เป็นต้น

6.  ใช้งานง่าย-รวดเร็วอย่างเป็นระบบ (Easy to Work with)
 อิฐมวลเบา Q-CON ขนาดมาตรฐาน 1 ก้อน มีพื้นที่เท่ากับการก่ออิฐมอญถึง 18 ก้อน ดังนั้น การก่อผนังจึงสามารถทำได้รวดเร็วกว่ามากและ
ก้อนมีน้ำหนักเบา  เคลื่อนย้ายได้สะดวก เหมาะมือ หน้าสัมผัสราบเรียบโดยตลอด ทำให้สามารถก่อยึดประสานระหว่างก้อนด้วย ปูนก่อ Q-CON ที่มี
ความหนาเพียง 2-3 มม. เท่าน้ัน ปูนก่อ 1 ถุง หนัก 50 กก. สามารถก่อผนังหนา 7.5 ซม.
ได้พื้นที่ถึง 33 ตรม. และผนังหนา 10 ซม. ก่อได้พื้นที่ 25 ตรม. ประหยัดเวลาในการผสม
ช่างสามารถทำงานได้เอง  และจากการที่ผิวผนังราบเรียบสม่ำเสมอกันอยู่แล้ว จึง
สามารถฉาบปูนด้วยความหนา5-10 มม.เท่านั้น ทำให้ประหยัดต้นทุนและใช้แรงงานคน
น้อยกว่า

ตัวอย่างในกรณีของผนังหนา 10  ซม. ข้ึนไป ช่างก่อท่ัวไป สามารถฝึกจนมีความชำนาญ
ในเวลาไม่กี่วันจะก่อได้พื้นที่ผนังถึง 15-25 ตร.ม./วัน สามารถทำการก่อได้ต่อเนื่อง
จบในวันเดียว โดยไม่ต้องหล่อเสาเอ็นทับหลัง เพียงแต่ใช้ ทับหลังสำเร็จรูป (Lintel) 
วางไว้เหนือช่องเปิดประตู หรือหน้าต่าง เท่านั้น การตัดแต่ง, ไส, เจาะ, ตอกตะปู เพื่อยึด
แขวนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สามารถทำได้อย่างง่ายด้วยเคร่ืองมือท่ัวไปแล้วมีความแข็งแรง
ทนทานและยังนำไปดัดแปลงใช้งานได้ เช่น การตัดแต่งก้อนคอนกรีตมวลเบา ให้ได้ขนาด
รูปร่างที่ต้องการป้ายทาด้วยปูนก่อ Q-CON  แล้วติดยึดเข้ากับผนังเพื่อเป็นบัวปูนรอบ
ช่องเปิดต่าง ๆ หรือเป็นบัวตกแต่งรอบบ้าน โดยไม่ต้องเข้าแบบเทคอนกรีต ให้ยุ่งยาก
อีกต่อไป

หมายเหตุ (3) ค่าที่ได้จากผลการทดสอบค่าการนำความร้อน ป ี2540
   (4) ค่าท่ีได้จากผลการทดสอบการกันเสียงจาก Acoustics Laboratory Department of Mechanical and Production Engineering National University
    of Singapore  ป ี2544
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7.  ประหยัดค่าใช้จ่าย เสียหายน้อย  (Low Cost & Waste) 
 นอกจากการประหยัดค่าแรงงานของการก่อ และฉาบปูน ที่ใช้ปริมาณวัสดุน้อยกว่า
แล้ว ยังมีเปอร์เซ็นต์ของการแตกหักเสียหายน้อยมาก ก้อนขนาดเล็กก็สามารถนำมา
ใช้งานได้เกือบทั้งหมดทำให้สามารถวางแผน ควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอย่าง
เป็นระบบได้ดีกว่าในทุกขั้นตอนค่าก่อสร้าง, ได้ผนังกันความร้อนในคราวเดียวกับการ
ก่อผนัง  โดยไม่ต้องเพิ่มฉนวนใดๆ อีก,  การก่อเป็นผนังกันไฟได้ในขนาดที่บางกว่า
การใช้ทับหลังสำเร็จรูป แทนการทำเสาเอ็นทับหลัง หรือมีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่กว่าโดยไม่
ต้องทำทับหลัง เศษวัสดุสามารถนำมาดัดแปลงใช้งานได้ เช่นทำบัวติดผนัง ลดปริมาณ
ขยะหน้างานลงได้มหาศาล จากเศษวัสดุปูนก่อ ปูนฉาบ ท่ีน้อยกว่า ใช้คนงานจำนวนน้อย
ลง เป็นต้น

9.  ยืดหดตัวน้อยมาก (Low Drying Shrinkage)
 การเปลี่ยนแปลงขนาดของก้อน จากยืดหรือหดตัวของเนื้อวัสดุคอนกรีตมวลเบาเมื่อแห้งลงมีค่าต่ำมากเพียง 0.2 มิลลิเมตรต่อ ความยาว 1 เมตร
ซ่ึงน้อยกว่าค่าของวัสดุอ่ืนกว่า 4-9 เท่า ส่งผลให้ผนังท่ีก่อด้วยคอนกรีตมวลเบา ไม่มีรอยแตกร้าวเกิดข้ึนท่ีผิว ถึงแม้จะโดนความร้อนความช้ืน หรือน้ำซึม
อีกทั้งค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว เนื่องจากความร้อนของคอนกรีตมวลเบามีค่าเพียง 10x10-6 /  Cํ ซึ่งต่ำกว่าคอนกรีตทั่วไปมาก ผลงานที่ได้จึงสวยงาม
ทนทานไม่แตกร้าว

10.  ไม่เป็นพิษเป็นภัย (Non-Toxic)
 คอนกรีตมวลเบามีสภาพเป็นด่างอ่อนๆ  (pH 9.0-10.5) เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดอ่ืน ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใช้ หรือผู้สัมผัสจับต้อง ไม่ว่า
เวลาจะผ่านไปนานเท่าไร, ไม่มีส่วนผสมของสารพิษใด ๆ, ไม่มีกล่ินรบกวน, หนู หรือ แมลงไม่กัดแทะ, และยัง ทนต่อสภาวะต่างๆ ทางเคมี เช่น คาร์บอนได
ออกไซค์, ซัลเฟต, คลอไรด์ และกรดต่าง ๆ, มีจุดหลอมละลายสูง เช่นเดียวกับวัสดุที่ทำจากปูนซีเมนต์ทั่วไปที่ประมาณ 1,600 C   ํ ใช้พลังงานในการผลิตต่ำ
ใช้แรงงานน้อย วัสดุระหว่างการผลิตสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้  (Recycle)  ไม่สร้างมลภาวะ สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เป็นอย่างดี

หมายเหตุ (5) ค่าที่ได้จากผลการทดสอบจากสถาบัน AIT (ปี 2558)

ชนิดวัสดุ  การยืดหดตัว * (มม./ม.)
อิฐมอญ  + 1.8
คอนกรีตบล็อค  - 0.8
คอนกรีต  - 0.7
คอนกรีตมวลเบา  - 0.2

* ( + ) หมายถึง  ขยายตัว ( - ) หมายถึง  หดตัว

8.  ซึมน้ำช้ากว่า ไม่เปื่อยยุ่ย  (Slow Water Absorption)
 การดูดซึมน้ำของคอนกรีตมวลเบา จะซึมน้ำน้อยกว่าวัสดุก่อสร้างอื่น โดยน้ำจะซึมอยู่รอบผิวก้อนที่สัมผัสน้ำเท่านั้น ผลการทดสอบเมื่อแช่น้ำทิ้งไว้
24 ชม. จะได้ค่าอัตราการดูดกลืนน้ำ 365.13 กก.ลบ.ม. (5) โดยปริมาตรของก้อนตัวอย่างเท่าน้ัน ในขณะท่ีวัสดุก่อสร้างชนิดอ่ืน เช่น อิฐมอญ, อิฐบล็อค
น้ำจะซึมทั่วทั้งก้อน ภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีจึงสามารถนำอิฐมวลเบา Q-CON ไปใช้งานทำผนังห้องน้ำ และผนังภายนอกอาคารได้เป็นอย่างดี  โดย
ไม่ต้องกังวลปัญหาการรั่วซึม
 ถึงแม้ตัวก้อนคอนกรีตมวลเบาจะเปียกน้ำ เนื้อวัสดุก็ไม่เปื่อยยุ่ยหรือเสียรูปทรงแต่อย่างใดสามารถนำไปใช้งานได้ตามปกติ  และเมื่อปล่อยทิ้งไว้ในสภาวะ
ปกติ  น้ำก็จะระเหยแห้งไปเอง อย่างไรก็ตามสำหรับงานผนังภายนอกควรทำการฉาบผิวหรือตกแต่งพ้ืนผิวแบบต่างๆ เพ่ือความทนทานต่อสภาวะอากาศ
และความสวยงาม
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เครื่องมือและอุปกรณ์
 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม จะช่วยให้สามารถทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและผนังแข็งแรง ประหยัดปูนก่อปูนฉาบ ประหยัดพลังงาน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่าย และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วประเทศ

ข้อควรระวัง !
หัวปั่นปูน : ขณะใช้งานควรยึดหัวปั่นปูนให้แน่นเพื่อป้องกันการหลุดกระแทกมือ หรือร่างกายได้รับบาดเจ็บ หรือใช้สาหรับผสมปูนเท่านั้น
เลื่อย, เกรียงฟันปลา : ขณะใช้งานเครื่องมือที่มีความแหลมคม ควรระวังเครื่องมือบาดตามร่างกาย

ใช้ป้ายปูนก่อประสานระหว่างก้อน
โดยเลือกใช้ให้ถูกตรงตามความหนาของบล็อค

เกรียงก่อ

ใช้ต่อเข้ากับหัวสว่านไฟฟ้า เพื่อปั่นตีปูน
ให้ผสมคละเคล้าเข้ากันดี ในเวลาเพียง 1-2 นาที

หัวปั่นปูน

ใช้เคาะปรับแต่งระดับและแนว ในการก่อบล็อค
โดยไม่ทำให้ผิวงานเสียหาย

ค้อนยาง

ใช้ตัดบล็อคได้รวดเร็ว ตรงแนว ไม่บิดเบี้ยว
ได้ดิ่งฉาก

เลื่อย

ใช้ไสขัดผิวบล็อคส่วนที่เกินออกไป
เพื่อให้หน้าสัมผัสราบเรียบเสมอกัน

เกรียงฟันปลา

ใช้สำหรับยึดผนัง Q-CON เข้ากับโครงสร้างหลัก
เช่น เสาคสล. เป็นต้น

Metal Strap

ใช้ขูดเนื้อผนังออก เพื่อฝังท่องานระบบลงในผนัง
เช่น ท่อไฟฟ้า ประปา

เหล็กขูดเซาะร่อง

ใช้สำหรับทาบแนวเพื่อตัดบล็อค ให้แนวตรงได้ฉาก

เหล็กฉาก

ใช้ขัดผิวผนังให้เรียบเนียนสม่ำเสมอกัน
ใช้ในกรณีไม่ต้องการฉาบผนัง

เกรียงกระดาษทราย

เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ลักษณะการใช้งาน
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การบริการทางเทคนิคของ Q-CON (Technical Services)
 • การสาธิต (Demonstration)
  Q-CON มีทีมสาธิต เพื่อสอนและแนะนำการติดตั้ง หรือใช้งาน ผลิตภัณฑ์ Q-CON
ทุกประเภทโดยสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่การก่อผนังบล็อค, การก่อ
ประสานมุม, การติดต้ังวงกบประตู-หน้าต่าง, การเซาะร่องฝังท่องานระบบ, การติดต้ังแผ่น
พื้นและแผ่นผนัง ตลอดจนการฉาบปูนและตกแต่งผิวต่างๆ เป็นต้น ณ สถานที่ก่อสร้าง
ของลูกค้า

 •  การฝึกอบรม (Training)
  Q-CON มีทีมงาน วิศวกร ช่างเทคนิค และช่างฝีมือ ที่มีประสบการณ์ในการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี พร้อมให้การฝึกอบรม ให้ความรู้ทางเทคนิคแก่ลูกค้า ช่างฝีมือผู้
สนใจตลอดจนผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป ในช่วงระยะเวลา 1-3 วัน ณ ห้องฝึกอบรมโรงงาน
Q-CON นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อยุธยา

 •  การแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Presentation)
  การบรรยายข้อมูลผลิตภัณฑ์จะทำให้ทราบถึงมาตรฐาน ชนิด ขนาดการบรรจุ คุณสมบัติข้อดีเด่นของผลิตภัณฑ์ Q-CON เช่น การทนไฟ,
ต้านทานความร้อน,การกันเสียง เป็นต้น วิธีการใช้งานเบื้องต้น, ตลอดจนตัวอย่างโครงการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Q-CON

 •  การให้คำปรึกษา (Consulting)
  Q-CON ยินดีให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ได้แก่ การตอบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน และการเปรียบเทียบราคาวัสดุ

 •  การตรวจสอบการใช้งานจริง (Site Inspection)
  เพื่อประสิทธิผลสูงสุดในการใช้งานผลิตภัณฑ์ Q-CON จะจัดส่ง วิศวกร และช่างเทคนิคเข้าตรวจสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ก่อสร้าง
ของลูกค้าตลอดระยะเวลาก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
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ความหนาแน่นแห้ง (Dry Density)

ความหนาแน่นใช้งาน (Working Density)

ค่ารับแรงลม (Wind Load)

ค่ารับกำลังอัด (Compressive Strength)

ค่าการดูดกลืนน้ำ (Water Absorption)

600 - 700

793 - 910

180

> 40

< 500

Kg / m3

Kg / m3

Kg / m3

Kg / m3

by volume

ค่าการนำความร้อน (Thermal Conductivity)

ค่ากำลังรับแรงดึงของเหล็ก (Tensile Strength)

0.115

> 500

W / mk.

N / mm2

วัสด ุ (Material)
 1.1 คานทับหลังเสริมเหล็กแบบมีฟองอากาศอบไอน้ำ Q-CON (AAC : Autoclaved Aerated Reinforced Lightweight Concrete Wall Panel)
เป็นแผ่นผนังมวลเบา ท่ีมีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายอย่างสม่ำเสมอในเน้ือคอนกรีต ไม่มีรูกลวง มีความกว้างมาตรฐาน 60 ซม. ความยาวและความหนา
เป็นไป ตามตารางท่ี 1 มีความคลาดเคล่ือนของมิติ ความกว้างและความหนาไม่เกิน ± 2 มม. ความยาวไม่เกิน ± 5 มม. ได้มาตรฐาน มอก. 1510-2541
ทุกแผ่นต้องทำการเสริมเหล็กเส้น 2 ช้ัน เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 4 มม. ทำการเช่ือมด้วยไฟฟ้าให้เหล็กละลายติดกัน และทำการชุบสีกันสนิมก่อนทำการ
ผลิตตามข้อกำหนด  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนี้
  1.1.1 ความหนาแน่นแห้ง (Dry Density) 610 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
  1.1.2 ค่ากำลังรับแรงอัด (Compressive Strength, f’c) มากกว่า 40 กก./ตร.ซม.
  1.1.3 ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity,E) ไม่น้อยกว่า 17,500 กก./ตร.ซม.
  1.1.4 อัตราการกันไฟ (Fire Rating) ตามมาตรฐาน BS 476 ไม่ต่ำกว่า 4 ชม.
  1.1.5 อัตราการดูดกลืนน้ำ (Water Absorption) ไม่เกิน 40% โดยปริมาตร
  1.1.6 ค่าการนำความร้อน (Thermal Conductivity) ไม่เกิน 0.115 วัตต์/เมตร-เคลวิน

PRODUCT SPECIFICATION
Specification Report Unit

Report UnitReport UnitTesting

ระยะนั่ง (ซม.)
อิฐ Q-CON หนา 7.5 ซม. อิฐ Q-CON หนาตั้งแต่ 10 ซม.ขึ้นไป

อิฐ Q-CON หนา 7.5 ซม. อิฐ Q-CON หนาตั้งแต่ 10 ซม.ขึ้นไป

ความหนา (ซม.) ความสูง (ซม.)

7.5,10,12.5,15,20 1.20,1.50,2.102.40,
2.70,3.00,3.30,3.6020 40 15.30

ความยาว (ม.)

ขนาดคานทับหลังสำเร็จ (Lintel)

ขนาดช่องเปิด (ม.) คานทับหลังยาว (ม.) ขนาดช่องเปิด (ม.) คานทับหลังยาว (ม.)
ไม่เกิน 0.40
0.40 - 0.70
0.70 - 1.00
1.00 - 1.30
1.30 - 1.60
1.60 - 1.90
1.90 - 2.20
2.20 - 2.50
2.50 - 2.80

1.20
1.50
1.80
2.10
2.40
2.70
3.00
3.30
3.60

ไม่เกิน 0.90
0.90 - 1.10
1.10 - 1.40
1.40 - 1.70
1.70 - 2.00
2.00 - 2.10
2.10 - 2.40
2.40 - 2.70
2.70 - 3.00

1.20
1.50
1.80
2.10
2.40
2.70
3.00
3.30
3.60

ความยาวคานทับหลังสำเร็จ (Lintel)
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ขั้นตอนการติดตั้งคานทับหลังสำเร็จรูป Q-CON LINTEL ความหนา 7.5 ซม.
1. การติดตั้ง Q-CON Lintel เป็นเสาเอ็นแบ่งพื้นที่และเสริมความแข็งแรงผนัง

 1. ตีเส้นตรงลายผนัง
 2. Mark ตำแหน่งที่จะขึ้นเสาเอ็นที่พื้น
 3. ดิ่งหาตำแหน่งเสาเอ็นที่ระดับท้องพื้น
 4. ทำการสกัดเปิดปลายทั้งสองฝั่งของเสาเอ็น (Lintel)
 5. เจาะเสียบฝังเหล็กที่พื้นโดยใช้เหล็ก RB 9 mm. ยาว 15 cm. ให้เจาะ
  ลงพื้นและเพดาน อย่างน้อย 5 cm. และใช้ Epoxy หรือปูนก่อในการ
  ช่วยยึดเกาะและทำการเชื่อมเหล็กเสริมภายใน Lintel กับเหล็กที่เจาะ
  เสียบไว้กับพื้นและเพดาน แล้วอุดด้วยปูนทราย (กรณีพื้นและคาน
  โครงสร้าง คสล.)
 6. เจาะเสียบฝังเหล็กท่ีพ้ืนโดยใช้เหล็ก RB 9 mm. ยาว 22 cm. ให้เจาะลง
  พื้น อย่างน้อย 5 cm. และใช้ Epoxy หรือปูนก่อในการช่วยยึดเกาะ
  ส่วนเพดานให้เจาะรูลึกประมาณ 7 cm. และความยาวของเหล็กท่ีเสียบ
  เข้าไปประมาณ 5 cm. โดยไม่ต้องจุ่ม Epoxy และทำการเช่ือมเหล็กเสริม
  ภายใน Lintel กับเหล็กที่เจาะเสียบไว้กับพื้นและเพดาน แล้วอุดด้วย
  ปูนทราย (กรณีพื้น Post-Tension)
 หมายเหตุ : เนื่องพื้น Post-Tension มีการให้ตัวสูงเพราะฉะนั้น การ
 ติดตั้งกับท้องพื้น Post-Tension ไม่ควรยึดติดแน่น ควรให้มีการขยับ
 ตัวได้เพื่อป้องการการแตกร้าว

2. การติดตั้ง Q-CON Lintel  หนา 7.5 ซม. รอบช่องเปิดประตู-หน้าต่าง

 1. ติดต้ัง Q-CON Lintel ตามแนวต้ังให้แล้วเสร็จท้ัง 2 ข้าง ของช่องเปิด
  น้ันโดยปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีแนะนำไว้ในการติดต้ัง Q-CON Lintel เป็น
  เสาเอ็น แบ่งพ้ืนท่ีอย่างเคร่งครัด
 

 2. ติดตั้ง Q-CON Lintel ตามแนวนอนโดยสกัดเปิดผิว Q-CON ให้เห็น
  เหล็กเสริมทั้ง 2 ข้างของ Q-CON Lintel และเปิดผิว Q-CON Lintel
  ตามแนวต้ังจุดท่ี Q-CON Lintel มาชนกัน จากน้ันนำเหล็กเส้น Ø 6 มม.
  มาเช่ือมต่อด้ามเข้าหากันท้ัง Q-CON Lintel ตัวต้ังและตัวนอน
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 3. อุดรอยที่เชื่อมยึดเสร็จแล้วทุกจุดด้วยปูนทราย โดยให้เปิดผิว Q-CON
  Lintel แล้วทำการเชื่อมยึด เพียง 1 ด้าน จำนวน 2 จุดต่อ 1 มุมฉาก
  ที่ Q-CON Lintel มาชนกัน

 4. ข้อแนะนำควรติดตั้ง Q-CON Lintel หนา 7.5 ซม. เว้นห่างจากขอบ
  วงกบ ช่องเปิดโดยรอบโดยมีข้อกำหนดว่าหากเป็นวงกบไม้ควรเว้น
  ไม่เกิน 4 ซม. หาหเป็นวงกบชนิดอื่นๆให้เว้นห่างไม่เกิน 2 ซม.
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อุปกรณ์และเครื่องมือ

1. ปูนก่ออิฐมวลเบา 2. สว่านไฟฟ้า 3. สว่านไร้สาย

7. ปักเต้า 8. ลิ่มไม้ 9. สกรูเกลียวปล่อย
ปลายสว่าน 2.5” ยาว 4 นิ้ว

4. เกรียงเหล็ก, เกรียงใบโพธิ์ 5. ระดับน้ำ 6. ตลับเมตร
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อุปกรณ์และเครื่องมือ

10. พุกเหล็ก 2 หุน 11. เหล็กฉาก 12. เกรียงก่อ

13. ค้อนยาง 14. ค้อนหงอน 15. หัวปั่นปูน

1. กระดาษทราย #400, #200
2. เกรียงฟันปลา
3. เหล็กงัดแผ่น
4. เลื่อยวงเดือน
5. รถเข็น

1
2

3

4

ข้อควรระวัง
หัวปั่นปูน :
ขณะใช้งานต้องยึดหัวปั่นให้แน่น เพื่อป้องกัน
การหลุดกระแทกมือ หรือร่างกายได้รับบาดเจ็บ
และใช้สำหรับการผสมปูนเท่านั้น

เลื่อย / เกรียงฟันปลา :
ขณะใช้งานเครื่องมือที่มีความแหลมคม
ควรระวังเครื่องมือบาดตามร่างกาย

5



17

Q-CON WALL PANEL : แผ่นผนังมวลเบา Q-CON

การเตรียมการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ตรวจสอบขนาดและจำนวนของ
  Q-CON Wall Panel

2. ตรวจสอบแบบและตำแหน่งที่จะทำการติดตั้ง

1. ทำความสะอาดก่อนหาแนวและระยะการติดตั้งจากแบบ และกำหนด
  เส้นแนว ด้วยปักเต้าเพื่อเป็นแนวที่จะติดตั้ง

3. ตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องมือ



18

Q-CON WALL PANEL : แผ่นผนังมวลเบา Q-CON

2. ขัดหรือไส Tongue ออก (เฉพาะแผ่นแรก)
    ทำความสะอาดแผ่นที่จะติดตั้ง และเคลื่อนย้ายเตรียมติดตั้ง

4. ยกแผ่นผนัง Q-CON Wall Panel
 เข้าติดกับข้างเสาโครงสร้าง

5. ติดแผ่นโฟมที่ใต้ท้องพื้นโครงสร้างกับบนหัวแผ่นผนัง Q-CON Wall Panel

3. ผสมปูน และป้ายปูนก่อที่ข้างเสา
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6. งัดแผ่นผนัง Q-CON Wall Panel จนชนกับพื้นโครงสร้างด้วย
  เหล็กงัดแผ่น แล้วสอดรองรับด้วยลิ่มไม้

7. ยึดเหล็กฉากติดกับพื้นโครงสร้างด้วยพุก และยิงยึดสกรูเกลียวปลายสว่านเข้าด้านข้างแผ่นผนัง
  Q-CON Wall Panel ทั้งด้านบนและล่าง

8. ป้ายปูนก่อ Q-CON ที่ข้างแผ่นผนัง Q-CON Wall Panel แผ่นที่ 1
  และยกแผ่น Q-CON Wall Panel เข้าติดตั้งต่อไปแล้วทำเหมือนขั้นตอน
  ติดตั้งแผ่นที่ 1



20

Q-CON WALL PANEL : แผ่นผนังมวลเบา Q-CON

9. ติดตั้งแผ่นผนัง Q-CON Wall Panel ต่อๆ ไป
  จนถึงแผ่นสุดท้ายที่จะจบกับเสาโครงสร้าง

10. ติดตั้งแผ่นผนัง Q-CON Wall Panel แผ่นสุดท้ายเข้ากับโครงสร้างแล้วยึดติดด้วยพุก

11. อุดด้านล่างของแผ่นผนัง Q-CON Wall Panel
 ด้วยปูนทราย

12. เก็บรอยต่อระหว่างแผ่นผนัง Q-CON Wall Panel ชั้นที่ 1
 ด้วยปูนก่อ รอแห้งและขัดด้วยกระดาษทราย #400
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14. ติดตั้งแผ่นผนัง Q-CON Wall Panel แล้วเสร็จ

13. เก็บพื้นผิวด้วยปูนฉาบหรือปูน Skim coat

คำเตือน
• ใช้ติดตั้งเป็นผนังเท่านั้น โดยต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น
 ห้ามใช้งานเป็นโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักโดยตรง
• ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์
• แผ่นผนังมวลเบา Q-CON ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งาน ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น
 การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง



ขั้นตอนการติดตั้ง Groove Wall Panel ยึดด้วยเหล็กฉาก
 - ทำความสะอาดก่อนหาแนวและระยะการติดตั้งจากแบบและกำหนดเส้นแนวด้วยปักเต้า เพื่อเป็นแนวที่จะติดตั้ง
 - ปรับระดับด้วยลิ่มไม้
 - ฝังพุ๊กกับพื้น (ทั้งบน - ล่าง) เพื่อจะยิงเหล็กฉากติดกับแผ่น Groove Wall Panel
 - ยิงสกรูเกลียวปล่อยปลายสว่านที่เหล็กฉากกับแผ่น Groove Wall Panel
 - อุดด้วยปูนทราย ที่ปรับระดับด้วยลิ่มไม้ให้เต็มทิ้งไว้ให้ปูนทรายเช็ตตัว จึงนำล่มไม้ออก
 - ส่วนรอยต่อระหว่างแผ่นป้ายปูนให้เต็มหน้าสัมผัส ด้วยปูนก่อมวลเบา
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เหล็กฉากด้านบน

เหล็กฉากด้านล่าง

ปูนก่อมวลเบา
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รอยต่อระหว่างแผ่น
ป้ายด้วยปูนก่อมวลเบา
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เก็บรอยต่อระหว่างแผ่นด้วยปูนก่อมวลเบาก่อนการเก็บพื้นผิว



เจาะเสียบเหล็ก RB 9 mm. กับเสาโครงสร้าง
และเชื่อมเหล็ก RB 9 mm. กับเหล็กเสริมภายในแผ่นผนัง

25
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กรณีการติดตั้งแผ่นผนังติดเสาโครงสร้าง

เจาะเสียบเหล็ก RB 9 mm. กับเสาโครงสร้างและเชื่อมเหล็ก RB 9 mm. กับเหล็กเสริมภายในแผ่นผนังมวลเบา Q-CON

สกัดเปิดแผ่นผนัง แล้วเชื่อมเหล็กที่เจาะเสียบ
ในเสาโครงสร้างกับเหล็กภายในแผ่น

เสาโครงสร้าง
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Q-CON WALL PANEL : แผ่นผนังมวลเบา Q-CON

ขั้นการติดตั้งแผ่น Groove Wall Panel กรณีชนข้างเสา
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Q-CON WALL PANEL : แผ่นผนังมวลเบา Q-CON

ขั้นการติดตั้งแผ่น Groove Wall Panel กรณีชนข้างเสา
 - ป้ายปูนก่อมวลเบาที่ข้างเสาโครงสร้าง
 - สกัดเปิดแผ่น Groove Wall Panel ให้เจอเหล็กที่อยู่ในแผ่น จากนั้น ตัดเหล็ก 9 mm. ยาว 20 mm. จากนั้นเจาะเสียบเหล็ก 9 mm. ยาว 20 mm. 
  เข้าที่เสาโครงสร้าง ไม่น้อยกว่า 5 cm.
 - เชื่อมเหล็ก 9 mm. ยาว 20 mm. กับเหล็กที่อยู่ในแผ่น Groove Wall Panel ติดกัน จากนั้นอุดด้วยปูนก่ออิฐมวลเบาให้เต็ม
 - ส่วนรอยต่อระหว่างแผ่นป้ายปูนให้เต็มหน้าสัมผัส ด้วยปูนก่อมวลเบา
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Q-CON WALL PANEL : แผ่นผนังมวลเบา Q-CON

ขั้นการติดตั้งแผ่น Groove Wall Panel กรณีชนพื้น Post-tension
 - กรณีชนพื้น Post-tension ติดตั้งแผ่น Groove Wall Panel ให้ใส่แผ่นโฟม ความหนาไม่น้อยกว่า 2 cm. ระหว่างแผ่น Groove Wall Panel กับ
  พื้น Post-tension
 - ส่วนรอยต่อระหว่างแผ่นป้ายปูนให้เต็มหน้าสัมผัส ด้วยปูนก่อมวลเบา
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Q-CON WALL PANEL : แผ่นผนังมวลเบา Q-CON

 - จากนั้นยึดเหล็กฉาก ด้วยสกรูเกลียวปล่อยปลายสว่าน ตรงมุมของช่องปิดทั้ง 2 มุม ทั้งบน-ล่าง ตามรูปภาพด้านล่าง
 - ส่วนรอยต่อระหว่างแผ่นป้ายปูนให้เต็มหน้าสัมผัส ด้วยปูนก่อมวลเบา
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Q-CON WALL PANEL : แผ่นผนังมวลเบา Q-CON
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Q-CON WALL PANEL : แผ่นผนังมวลเบา Q-CON
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Q-CON WALL PANEL : แผ่นผนังมวลเบา Q-CON
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Q-CON WALL PANEL : แผ่นผนังมวลเบา Q-CON

กรณีการติดตั้งแผ่นผนัง ต่อชน 2 ทาง และ 3 ทาง

ต่อชน 2 ทาง

ต่อชน 3 ทาง

ปูนก่อมวลเบา ตอกเหล็ก RB 6 mm. 
@40 cm.

ปูนก่อมวลเบา ตอกเหล็ก RB 6 mm. 
@40 cm.
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Q-CON WALL PANEL : แผ่นผนังมวลเบา Q-CON

ขั้นการติดตั้งแผ่น Groove Wall Panel กรณีเข้ามุม L และ เข้ามุม T
 - ตอกเหล็ก 6 mm. @40 cm. เข้าไปยังแผ่นใน Groove Panel ไม่น้อยกว่า 10 cm. ตามรูปด้านล่าง
 - ส่วนรอยต่อระหว่างแผ่นป้ายปูนให้เต็มหน้าสัมผัส ด้วยปูนก่อมวลเบา

มุมตัว L
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Q-CON WALL PANEL : แผ่นผนังมวลเบา Q-CON

การติดตั้ง Wall Panel ด้านข้างท่องานระบบขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งไว้ก่อนผนัง Wall Panel
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Q-CON WALL PANEL : แผ่นผนังมวลเบา Q-CON

การฝังท่องานระบบไฟฟ้าและประปา ผนัง Wall Panel (งานฉาบผิวด้วยปูนฉาบ skim coat ผนัง Wall Panel)
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Q-CON WALL PANEL : แผ่นผนังมวลเบา Q-CON

 - ขั้นตอนการติดตั้ง กรณีช่องเปิดประตู

 - ขั้นตอนการติดตั้งวงกบ ประตูหน้าต่าง
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Q-CON WALL PANEL : แผ่นผนังมวลเบา Q-CON

 - งานระบบ
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ภาพแผ่นพื้นสำเร็จรูป Q-CON
(Q-CON FLOOR PANEL)

แผ่นพื้นสำเร็จรูป Q-CON

 การติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป Q-CON ให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต ระหว่างรอยต่อแผ่นให้ยึดประสานด้วยปูนก่อ Q-CON ตลอดแนว  โดยวาง
แผ่นพื้นให้ปลายทั้งสองด้านนั่งอยู่บนที่รองรับ (Support) ให้มีระยะนั่งขั้นต่ำ 7 ซม. โดยไม่ต้องค้ำยัน และไม่จำเป็นต้องเททับหน้า กรณีแผ่นมีความหนา
ต้ังแต่ 15 ซม.ข้ึนไป แผ่นจะมีร่องล้ินให้เสริมเหล็กและเทปูนทรายระหว่างร่องแนวรอยต่อแผ่นในลักษณะรัดรอบแผ่น (Ring Beam) การตกแต่งผิวสามารถ
ทำได้หลายวิธี เช่น ปูกระเบื้อง ไม้ปาเก้ หินแกรนิต หรือปูนขัดมัน

ขั้นตอนการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป Q-CON (Q-CON FLOOR PANEL)

Q-CON FLOOR PANELS : แผ่นพื้นสำเร็จรูป Q-CON

วัสดุ  (Material)
 1.1 แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กแบบมีฟองอากาศอบไอน้ำ Q-CON (AAC : Autoclaved Aerated Reinforced Lightweight Concrete
Panels) เป็นแผ่นผนังมวลเบา ท่ีมีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายอย่างสม่ำเสมอในเน้ือคอนกรีต ไม่มีรูกลวง มีความกว้างมาตรฐาน 60 ซม. ความยาวและ
ความหนาขึ้นอยู่กับการออกแบบน้ำหนักบรรทุก เป็นไปตามตารางที่ 1 มีความคลาดเคลื่อนของมิติ ความกว้างและความหนาไม่เกิน ± 2 มม. ความยาว
ไม่เกิน ± 5 มม. ได้มาตรฐาน มอก. 1510-2541 ทุกแผ่นต้องทำการเสริมเหล็กเส้น 2 ชั้น เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 4 มม. ทำการเชื่อมด้วยไฟฟ้าให้
เหล็กละลายติดกัน และทำการชุบสีกันสนิม ก่อนทำการผลิตตามข้อกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ช้ันคุณภาพ 4 ดังน้ี
  1.1.1 ความหนาแน่นแห้ง (Dry Density) 710-800 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ชนิด 0.8)
  1.1.2 ค่ากำลังรับแรงอัด (Compressive Strength, f’c) มากกว่า 40-80 กก./ตร.ซม.
  1.1.3 ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity,E) ไม่น้อยกว่า 17,500 กก./ตร.ซม.
  1.1.4 อัตราการกันไฟ (Fire Rating) ตามมาตรฐาน BS 476 ไม่ต่ำกว่า 4 ชม. ที่ความหนา 15 ซม.
  1.1.5 อัตราการดูดกลืนน้ำ (Water Absorption) ไม่เกิน 40% โดยปริมาตร
  1.1.6 ค่าการนำความร้อน (Thermal Conductivity) ไม่เกิน 0.13 วัตต์/เมตร-เคลวิน
   1.1.8 ค่าการโก่งตัวสูงสุด (Deflection) ไม่เกิน L/300 เมื่อ L เป็นความยาวของแผ่นค่าน้ำหนักบรรทุกสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า
            ของน้ำหนักบรรทุกที่กำหนด

ความหนา (ซม.) 10.0 17.5 20.5 25 27.5 30

2.0-3.0

12.5

2.00-4.00

15.0

2.00-4.50 2.00-5.50 2.00-6.00

22.5

≤ 6.00 ≤ 6.00 ≤ 6.00 ≤ 6.00ความยาวแผ่น (Max)

150-500 150-800 150-1,200 150-1,800 230-2,400 ≤ 230 ≤ 320 ≤ 430 ≤ 550รับน้าหนักปลอดภัย (กก./ตรม.)

ตารางที่ 1 ความยาวสูงสุดของแผ่นพื้น Q-CON (เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 5 มม.)
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Q-CON SOUND BARRIER : แผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็ก
(ชนิดสะท้อนเสียง) Q-CON

ความหนา (ซม.)
7.5

ความยาว (ซม.)
300

แรงลมที่รับได้ (กก./ตร.ม.)
50 - 18060

ความกว้าง  (ซม.)

ขนาดของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

ภาพผนังกันเสียง Q-CON (Q-CON SOUND BARRIER)

ความหนาแน�นแห�ง (Dry Density)

ความหนาแน�นใช�งาน (Working Density)

กำลังรับแรงอัด (Compressive Strength)

ค�าการนำความร�อน  (Thermal Conductivity)

อัตราการทนไฟ

หน่วย
กก./ลบ.

กก./ลบ.

กก./ตร.ซม.

วัตต�/ม.เคลว�น

ซม.

แผ่นผนัง Sound Barrier
610 -700
793 - 910

≥40
0.094

4.0

คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานในการทดสอบ

ASTM E413-87

ค่ามาตรฐาน
25 dB at 400 Hz

30 dB at 1000 Hz

35 dB at 2000 Hz

40 dB at 4000 Hz

ผลทดสอบ Q-CON
32 dB at 400 Hz

43 dB at 1000 Hz

51 dB at 2000 Hz

56 dB at 4000 Hz

ผลทดสอบค่าการกันเสียง
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Q-CON SOUND BARRIER : แผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็ก
(ชนิดสะท้อนเสียง) Q-CON

รูปแบบการติดตั้ง

รูปแบบติดแผ่นหน้าเสาเหล็ก

รูปแบบเสียบแผ่นระหว่างเสาเหล็ก

สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ เช่น รูปแบบติดแผ่นหน้าเสาเหล็ก
และเสียบแผ่นระหว่างช่องเสาเหล็ก

เสาโครงสร้างเพิ่มพิเศษ ขึ้นกับการออกแบบ
ของวิศวกรหน้างาน

ตะขอยึดแผ่นผนัง Q-CON

ตอกลิ่มไม้
แล้วอุดด้วยปูนทรายให้แน่น

แผ่นผนัง Q-CON แผ่นผนัง Q-CON

แผ่นผนัง Q-CON แผ่นผนัง Q-CON



42

Q-CON COUNTER : เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป Q-CON

 รูปแบบใหม่ของเคาน์เตอร์ ที่ตอบสนองความต้องการอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยการรวมความแข็งแรงทนทานแบบครัวปูน เข้ากับความสะดวก
รวดเร็วในการติดตั้งแบบสำเร็จรูป  
 เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป Q-CON ผลิตจากคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กในลักษณะของแผ่นสำเร็จรูป ท่ีประกอบติดต้ังได้ง่าย คุณภาพได้มาตรฐาน
ทุกชิ้น เหมาะกับเคาน์เตอร์ห้องครัวและเคาน์เตอร์ห้องน้ำ ในบ้านและอาคารทุกประเภท

คุณสมบัติพิเศษของเคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป Q-CON
 - แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
  ผลิตจากคอนกรีตมวลเบาคุณภาพสูงพร้อมเสริมเหล็กชุบกันสนิม จึงแข็งแรง ทนทาน กันไฟ ปลวกไม่กิน
 - ประกอบง่าย ใช้งานได้ทันที
  สามารถประกอบเสร็จภายใน 2 ช่ัวโมง ช่วยประหยัดเวลาในการก่อสร้าง ท้ังน้ีผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐานทุกช้ิน จึงประกอบได้ง่าย
  โดยไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษ
 - น้ำหนักเบา ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว
  เหมาะกับรูปแบบอาคารยุคใหม่ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน อาคารคอนโดมิเนียม หรือบ้านพักอาศัยที่ต้องการวัสดุน้ำหนักเบา 
  และสะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง
 - สามารถใช้ได้ท้ังห้องครัวและห้องน้ำ
  ด้วยวัสดุคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กท่ีแข็งแรงทนทานกว่าเคาน์เตอร์สำเร็จรูปท่ัวไปท่ีผลิตจากวัสดุชนิดอ่ืน จึงสามารถรองรับการใช้งานห้องครัว
  และห้องน้ำได้เป็นอย่างดี
 - เหมาะสำหรับอาคารที่กำลังก่อสร้างและอาคารที่สร้างเสร็จแล้ว
  ด้วยการติดตั้งที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

Q-CON COUNTER

รูปทรงตรง รูปทรง L รูปทรง Island
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Q-CON COUNTER : เคาน์เตอร์ครัวสำเร็จรูป Q-CON

Q-CON COUNTER ประกอบด้วย

COUNTER UNIT OVEN UNIT

SINK UNIT COUNTER COLUMN COUNTER FLOOR

90.5, 150, 200 «Á.

120 «Á.
66.0 «Á. 41.75 «Á.

CT CG

CS

CC

56.0 «Á.

56.0 «Á.
56.0 «Á.

56.0 «Á.

56.0 «Á.

90.5 «Á.

75.5 «Á.

46.0 «Á.

7.5 «Á.

7.5 «Á.

7.5 «Á.

17.25 «Á.
17.25 «Á.

7.5 «Á.

7.5 «Á.

5.0 «Á.

5.0 «Á.

5.0 «Á.

5.0 «Á.

7.5 «Á.

7.5, 56.0 «Á.

83, 112.5 «Á.

CF

12.25 «Á.

ลำดับ
1

2

3

4

5

6

7

8

รายละเอียด น้ำหนัก/ชิ้น/กก.
30.40

37.00

49.00

63.00

27.00

41.40

37 33.60* *หักน้ำหนักที่เจาะช่อง

43.80

Q-CON COUNTER COLUMN (CC 56 x 75.5 x 7.5 GB44 A)

Q-CON COUNTER TOP (CT 56 x 90.5 x 7.5 GB44 A)

Q-CON COUNTER TOP (CT 56 x 150 x 7.5 GB44 A)

Q-CON COUNTER TOP (CT 56 x 200 x 7.5 GB44 A)

Q-CON COUNTER FLOOR (CF 56 x 83 x 7.5 GB44 A)

Q-CON COUNTER FLOOR (CF 56 x 112.5 x 7.5 GB44 A)

Q-CON COUNTER GAS (OVEN) (CG 56 x 90.5 x 7.5 GB44 A)

Q-CON COUNTER SINK (CS 56 x 120 x 7.5 GB44 A)

Q-CON COUNTER ประกอบด้วย
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Q-CON COUNTER : เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป Q-CON

วิธีติดตั้งเคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป Q-CON
 ขั้นตอนการก่อเคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป Q-CON เพื่อลดระยะเวลาในการก่อสร้าง และสะดวกรวดเร็ว มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
 การดำเนินการก่อนการติดตั้ง
 1. ตรวจสอบแผ่นเคาน์เตอร์ก่อนทำการติดตั้ง ว่าถูกต้องตามแบบหรือไม่
 2. ในการติดตั้งควรดำเนินการเช็คระดับพื้นที่ ที่จะดำเนินการติดตั้งเคาน์เตอร์ Q-CON เพื่อความสะดวกในการเช็คระดับความสูงของ
เคาน์เตอร์
 3. ในกรณีพื้นที่จะติดตั้งเคาน์เตอร์ Q-CON ไม่ได้ระดับควรทำระดับก่อนดำเนินการติดตั้ง

ขั้นตอนประกอบและติดตั้งเคาน์เตอร์ครัว Q-CON

 1. หาแนวและระยะของตำแหน่งเคาน์เตอร์ครัว 2. ป้ายปูนก่อ Q-CON ด้านข้างของแผ่นขาตั้ง (CC)

 3. ยกแผ่นขาตั้ง (CC) วางตามแนวที่กำหนด 4. ยกแผ่นตัวล่าง (CF) วางติดกับแผ่นขาตั้ง

 5. ป้ายปูนก่อ Q-CON ด้านข้างของแผ่นตัวล่าง (CF) 6. ยกแผ่นขาตั้ง (CC) ติดกับตัวล่าง (CF)
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Q-CON COUNTER : เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป Q-CON

 7. วางแผ่นขาตั้ง (CC) และตัวนอน (CF)

 8. ตัดแผ่น (CS) หรือ (CG) ตามแนวที่กำหนดบนแผ่น

 9. วางแผ่นตัวบน (CT) และ (CS) หรือ (CG)

 10. วางแผ่นตัวบน (CT) และ (CS) หรือ (CG)  11. ก่ออิฐ Q-CON ปิดด้านหลัง และตกแต่งรอยต่อของเคาน์เตอร์ครัว

 12. ติดตั้งชุดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หินแกรนิต SINK ชุดบาน SINK เป็นต้น









































































Pull Down Test 
The bracket was pulled down from the partition

at the load of 1,156 N

Pull Out Test 
The bracket was pulled out from the partition

at the load of 445 N

Testing the heavyweight anchorage 
By eccentric downward loading 

(Wash basin)

Testing the heavyweight anchorage
By eccentric downward loading 

(Wall cupboard)

Partition Stiffness Test
No Damage was found after testing.

Door Slam Test
Crack patterns at the top corner of the door

after testing 20 times.

Large soft body impact Test
No crack was found after testing.

Small hard body impact Test
Measurement of diameter and depth of indentation.



โครงการต่างๆที่ใช R้LC (คอนกรีตมวลเบาเหล็กเสริม)

Q-CON Wall Panel

Q-CON Lintel Q-CON Floor Panel

J Condo The Room เจริญกรุง The Tree สุขุมวิท 71 Condo แฟลตดินแดง Landmark Waterfront

Siam paragon หมู่บ้าน Cozii ประชาอุทิศ หมู่บ้าน จักรไพศาลกรุ๊ป รพ.กรุงเทพเชียงราย Landmark Waterfront

To be home

บ้านคุณเชียงราย

บ้านใจรัก โคราช

บ้านคุณณิชาภา ชมชื่น บ้านคุณปาริชาต อุ่นสถิตย์พร

บ้านคุณตระกูลกานต์ หวง บ้านคุณลักขณา ฮอด์ บ้านพล.อ.ต.หญิง เอี่ยมพร เชาว์วิทยา

สถาบัน Raffles สุววรณภูมิ Central World

Q-CON Counter



โครงการต่างๆที่ใช้ RLC (คอนกรีตมวลเบาเหล็กเสริม)

Q-CON Sound Barrier

ท่าเรือฮาร์เบอร์

สำหรับโครงการหมู่บ้าน โรงงานใกล้แหล่งชุมชน

โรงน้ำสิงห์ (วังน้อย)

สำหรับงานถนน

Kerry ศรีราชา

The Garden (พระราม 9)

สำหรับงานต่อเติมจากรั้วเดิม



บร�ษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส� จำกัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 144 หมู� 16 ถ.อุดมสรยุทธ�
ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศร�อยุธยา 13160
Q-CON Call Center : 035-259-131 ต�อ 212
E-mail : qcon@qcon.co.th , technic@qcon.co.th

www.qcon . co . t h อิฐมวลเบา คิวคอนอิฐมวลเบา Q-CON เพ�่อบ�านเย็นอยู�สบาย


