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อุุปกรณ์์หลัังคาเซรามิิค เอสซีีจีี รุ่่�น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค
1

แผ่่นสะท้้อนความร้้อน เอสซีีจีี

คุุณสมบััติิ สะท้้อนรัังสีีความร้้อนก่่อนเข้้าสู่่�ตััวบ้้านได้้สููงถึึง 95%
วิิธีี ใช้้งาน
ขนาด

2

15

ผลิิตจากอลููมิิเนีียมฟอยล์์บริิสุุทธิ์์� หนา 7 ไมครอน 2 ด้้าน
หนาแน่่น 170 กรััม/ ตร.ม.
ติิดตั้้�งได้้ทั้้�งใต้้แป และบนแป เอสซีีจีี
มีี 2 ขนาดความยาว (กว้้าง x ยาว(เมตร))
• 1.25 x 20 ม. พื้้�นที่่�สิินค้้า 25 ตร.ม./ม้้วน
• 1.25 x 60 ม. พื้้�นที่่�สิินค้้า 75 ตร.ม./ม้้วน

20

17

แผ่่นสะท้้อนความร้้อน เอสซีีจีี รุ่่�น อััลตราคููล

คุุณสมบััติิ พััฒนาการอีีกขั้้�นของแผ่่นสะท้้อนความร้้อน ที่่�ผสมผสาน

วิิธีี ใช้้งาน
ขนาด

3

คุุณสมบััติิของแผ่่นสะท้้อนรัังสีีความร้้อนบวกฉนวนใยแก้้ว
Green-3  เข้้าไว้้ด้้วยกััน ทำำ�ให้้นอกจากสะท้้อนรัังสีีความร้้อน
ได้้ 95% แล้้ว ยัังป้้องกัันความร้้อนไม่่ ให้้เข้้าสู่่�ตััวบ้้านได้้
เพิ่่�มขึ้้�นอีีกด้้วย
ติิดตั้้�งบนหลัังแปและอยู่่�ระหว่่างช่่องจัันทััน
ระยะ 0.95 – 1.05 เมตร ใช้้ร่่วมกัับแผ่่นปิิดตะเข้้
4 ตร.ม./ม้้วน

9 10 14

อลููมิิเนีียมเทป เอสซีีจีี

12 13

คุุณสมบััติิ เป็็นเทปกาวที่่ผลิ
� ติ จากอลููมิเิ นีียมฟอยล์์บริิสุทุ ธิ์์ จึ
� งึ สามารถ
วิิธีี ใช้้งาน

ขนาด

4

สะท้้อนรัังสีีความร้้อนได้้สููงถึึง 95% เนื้้�อกาวมีีคุุณสมบััติิ
พิิเศษ และทนทานต่่ออุุณหภููมิิที่่�แตกต่่างได้้ดีี สามารถ
ยึึดเกาะกัับชิ้้�นงาน และวััสดุุปิิดผิิว
ใช้้ติดิ บริิเวณที่่แ� ผ่่นสะท้้อนความร้้อน เอสซีีจี รุ่่�
ี น อััลตราคููล  
กัับแผ่่นปิิดตะเข้้ เอสซีีจี ซ้
ี ้อนทัับกััน เพื่่�อให้้แนบสนิิทกััน
และใช้้ปิดิ บริิเวณจุุดที่่แ� ผ่่นสะท้้อนความร้้อน เอสซีีจี รุ่่�ี น อััลตราคููล 
เกิิดการฉีีกขาด เพื่่อ� ป้้องกัันไม่่ให้้ความร้้อนรั่่ว� ไหลผ่่านบริิเวณ
ี น อััลตราคููล
รอยฉีีกขาดของแผ่่นสะท้้อนความร้้อน เอสซีีจี รุ่่�
2 นิ้้�ว ยาว 45 ม.
แผ่่นปิิดตะเข้้ เอสซีีจีี

คุุณสมบััติิ ส ะ ท้้ อ น รัั ง สีี ค ว า ม ร้้ อ น ไ ด้้ สูู ง ถึึ ง 9 5 %  ผลิิ ต จา ก
วิิธีี ใช้้งาน
ขนาด

5

อลูู มิิ เ นีี ย มฟอยล์์ บ ริิ สุุ ท ธิ์์� หนา  7 ไมครอน 2 ด้้ า น
หนาแน่่น 170 กรััม/ตร.ม.
ใช้้แผ่่นปิิดตะเข้้ปูคู ลุุมตามแนวตะเข้้สันั และตะเข้้รางก่่อนติิดตั้้ง�
แผ่่นสะท้้อนความร้้อน เอสซีีจี รุ่่�
ี น อััลตราคููล เพื่่�อให้้การ
สะท้้อนรัังสีีความร้้อนทั้้�งผืืนหลัังคาเต็็มประสิิทธิิภาพ
0.625 x 4.00 ม.
แผ่่นรองใต้้หลัังคา เอสซีีจีี

คุุณสมบััติิ • สะท้้อนรัังสีีความร้้อนก่่อนเข้้าสู่่�ตััวบ้้านได้้สููงถึึง 95%

วิิธีี ใช้้งาน
ขนาด

6

• ช่่วยลดแรงลม (Wind Uplift Pressure)
 ลดความเสี่่� ย งกระเบื้้� อ งปลิิ ว หลุุ ด จากแรงลม
(ติิดตั้้�งเต็็มผืืนหลัังคา)
ติิดตั้้�งใต้้แป  เอสซีีจีี (หัันด้้านสีีฟ้้าขึ้้�นด้้านบนเสมอ)
(กว้้าง x ยาว (เมตร))
1.25 x 10 ม. พื้้�นที่่�สิินค้้า 12.5 ตร.ม./ม้้วน

16

9

10

แข็งแรง ให้ความหนาแน่นในการยึดเกาะ ช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับ
ผืนหลังคาโดยไม่ต้องเจาะน�ำ มาตรฐาน AS 3622.2 : 2002 Class 3
วิิธีี ใช้้งาน ใช้้ยึึดหลัังคาเซรามิิค เอสซีีจี รุ่่�ี น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค กัับแป เอสซีีจีี หรืือ
  
แปเหล็็ ก  ที่่� มีี ค วามหนาไม่่ เ กิิ น 3.2 มม. ที่่� ห น้้ าตัั ด เหล็็ ก ฉากมีี
ความลึึกของขาฉากไม่่เกิิน 50 มม.
ขนาดบรรจุ 250 ตัว/กล่อง

11

ขนาด

วิิธีี ใช้้งาน

ขนาด

8

เอสซีี จีี (Roof Sarking) ช่่ ว ยเพิ่่� ม ความมั่่� น ใจ
ในการป้้องกัันการรั่่�วบริิเวณที่่�แผ่่นรองใต้้หลัังคา
ชนกัับผนััง
ให้้พัับขอบแผ่่นรองใต้้หลัังคาชนใต้้ท้้องปีีก คสล.
และใช้้กาวเส้้นติิดผนัังยึึดแผ่่นรองใต้้หลัังคากัับผนััง
ตลอดแนวความยาวของแผ่่นรองใต้้หลัังคา 
(บริิเวณด้้านข้้างแผ่่นรองใต้้หลัังคา) และตลอดแนว
ปีีก คสล. (บริิเวณด้้านบนแผ่่นรองใต้้หลัังคา)
0.8 ซม. X 4.5 ม.

ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี

คุุณสมบััติิ ขนาดเบอร์์ 10 ยาว 13 มม. ผลิิตจากเหล็็กชุุบสัังกะสีีกัันสนิิม

แข็็งแรง ให้้ความหนาแน่่นในการยึึดเกาะโดยไม่่ต้้องเจาะนำำ�
มาตรฐาน AS 3622.2 : 2002 Class 3
วิิธีี ใช้้งาน ใช้้ยึึดแป เอสซีีจีี กัับจัันทัันเหล็็กประเภท Light Gauge
ที่่�มีีความหนาไม่่เกิิน 3.2 มม. ด้้วยสว่่านไฟฟ้้า
ขนาดบรรจุุ 500 ตััว/กล่่อง

4

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

แป เอสซีจี

คุุณสมบััติิ เป็็นแปที่่�ออกแบบเพื่่�อใช้้งานบนหลัังคาเอสซีีจีี ปลอดสนิิม เพราะ

วิิธีี ใช้้งาน
ขนาด

คุุณสมบััติิ กาวเส้้นติิดผนัังใช้้ควบคู่่�กัับแผ่่นรองใต้้หลัังคา 

ตะปููเกลีียวยึึดกระเบื้้�องปลายสว่่าน เอสซีีจีี 4 นิ้้�ว

คุณสมบัติ ขนาดเบอร์ 10 ยาว 4 นิ้ว ปลายสว่าน ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม

วิิธีี ใช้้งาน

กาวเส้้นติิดผนััง เอสซีีจีี

ตะปููเกลีียวยึึดกระเบื้้�องปลายสว่่าน เอสซีีจีี 2.25 นิ้้�ว

ผ่านการทดสอบด้วย Salt Spray 1,100 ชัว่ โมง ตามมาตรฐาน ASTM B117
แข็งแรง ให้ความหนาแน่นในการยึดเกาะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับ
ผืนหลังคาโดยไม่ต้องเจาะน�ำ
วิิธีี ใช้้งาน ใช้้ยึึดหลัังคาเซรามิิค เอสซีีจี รุ่่�
ี น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค กัับแป เอสซีีจีี
หรืือแปเหล็็ก ที่่�มีีความหนาไม่่เกิิน 3.2 มม.
ขนาดบรรจุ 250 ตัว/กล่อง

คุุณสมบััติิ ใช้้ติิดตั้้�งตามแนวเชิิงชายเพื่่�อรองรัับ

7

6

คุณสมบัติ ขนาดยาว 2.25 นิ้ว ปลายสว่าน ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม Class 3

แผ่่นรองเชิิงชาย เอสซีีจีี

แผ่่นรองใต้้หลัังคา ทำำ�ให้้น้ำำ��ไม่่ขััง
ใช้้ร่่วมกัับแผ่่นรองใต้้หลัังคา เอสซีีจีี (Roof Sarking)
25 x 200 x 0.04 ซม.

5

  

ผลิิ ตจากโรงงานแบบ Hot Dip Galvanized เหมืือนกรรมวิิธีี
ชุุ บสัั งกะสีี กัันสนิิ มของตััวถัังรถยนต์์
ติิดตั้้�งบนจัันทััน โดยใช้้ตะปููเกลีียวยึึดแป เอสซีีจีี ยึึดที่่�ปีีกทั้้�ง 2 ด้้าน
ลงบนจัันทัันโดยไม่่ต้้องเจาะนำำ�
มีี 2 ขนาดความหนา
• หนา 0.55 มม. ยาว 4 ม., 6 ม./ท่อน ระยะห่างจันทันไม่เกิน 1.00 ม.
• หนา 0.70 มม. ยาว 4 ม., 6 ม./ท่อน ระยะห่างจันทันไม่เกิน 1.20 ม.
   (ระยะห่างจันทันที่ระบุนี้ส�ำหรับหลังคาที่ ไม่ ได้ออกแบบรับแรงลม)

12

ขอยึดเชิงชาย เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

คุุณสมบััติิ ใช้้สำำ�หรัับยึึดกระเบื้้�องแถวสุุดท้้ายในแนวเชิิงชายเพื่่�อเพิ่่�มความมั่่�นคงแข็็งแรง
ให้้กัับผืืนหลัังคา แข็็งแรง ทนทานไม่่เป็็นสนิิม มีี 2 วััสดุุ
• ขอยึึดเชิิงชายกััลวาไนซ์์ เอสซีีจีี
• ขอยึึดเชิิงชายสเตนเลส
วิิธีี ใช้้งาน ใช้้ยึึดปลายกระเบื้้�องแนวเชิิงชายเท่่านั้้�น โดยยึึดเกี่่�ยวกัับลิ้้�นราง
กระเบื้้�องด้้านข้้าง และยึึดกัับแปรองหางกระเบื้้�องด้้วยตะปููเกลีียวยึึดแป
ทุุกแผ่่นเพื่่�อเพิ่่�มความมั่่�นคงแข็็งแรงให้้กัับผืืนหลัังคา
ขนาดบรรจุุ 50 ตััว/กล่่อง

13

อุปกรณ์ปรับระดับแป เอสซีจี

คุุณสมบััติิ ผลิิตจากเหล็็กชุุบกััลวาไนซ์์ป้้องกัันสนิิม แข็็งแรงทนทาน

ช่่วยในการปรัับระดัับให้้แปรัับปลายกระเบื้้�องตลอดแนวเชิิงชาย

วิิธีี ใช้้งาน ใช้้ ยึึ ด หลัั ง จัั น ทัั น ทุุ ก ตัั ว ด้้ ว ยตะปูู เ กลีี ย วยึึ ด แปจุุ ด ละ 2 ตัั ว
เพื่่�อใช้้ปรัับระดัับแปรัับปลายกระเบื้้�อง ติิดตั้้�งแล้้วให้้แปเสมอ
ใต้้ท้้องกระเบื้้�องพอดีี ตลอดแนวเชิิงชาย
ขนาดบรรจุุ 10 ตััว/ถุุง

8 11

18

อุุปกรณ์์หลัังคาเซรามิิค เอสซีีจีี รุ่่�น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค
a

22

19

แผ่นปิดหัวรางน�้ำตะเข้ เอสซีจี

คุณสมบัติ วัสดุปิดรอยต่อรางน�้ำตะเข้ ณ บริเวณที่หัวรางน�้ำตะเข้

23
วิธี ใช้งาน
ขนาด

20

ทั้งสองบรรจบกันแทนการบัดกรีรอยต่อซึ่งเสี่ยงต่อการ
ขึ้นสนิมและผุกร่อนของรอยต่อ อันเป็นสาเหตุของ
การรั่วซึมในภายหลัง
ใช้ส�ำหรับเชื่อมต่อหัวรางน�้ำตะเข้ ได้มาตรฐาน
ติดตั้งง่าย ทนทาน ไม่ต้องบัดกรี
14 x 60 ซม.
ชุดอุปกรณ์ยึดครอบชนผนัง เอสซีจี

คุณสมบัติ กันรั่วสมบูรณ์แบบและได้มาตรฐานกว่าการหล่อปีก คสล.

21

ระหว่างรอยต่อกระเบื้องกับผนัง ได้งานเรียบร้อยด้วย
ครอบหัวผนังและครอบข้างผนังที่ออกแบบให้กลมกลืน
กัับหลัังคาเซรามิิค เอสซีีจี รุ่่�
ี น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค
วิธี ใช้งาน ครอบหัวผนัง ใช้คลุมรอยต่อบริเวณด้านหัวกระเบื้อง
หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
ชนกับผนัง
ครอบข้างผนัง ใช้คลุมรอยต่อบริเวณด้านข้างกระเบื้อง
หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
ชนกับผนัง
ขนาดบรรจุุ 1 ชุุด ใช้้งานได้้ความยาว 4.5 ม.

1 2

24

21

แผ่่นปิิดเชิิงชาย เอสซีีจีี สำำ�หรัับหลัังคาเซรามิิค เอสซีีจีี รุ่่�น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค

คุุณสมบััติิ ใช้้ปิิดด้้านในไม้้บััวเชิิงชายใต้้ท้้องกระเบื้้�อง สามารถช่่วยป้้องกััน

14

สััตว์์ขนาดเล็็กไม่่ ให้้เข้้าใต้้หลัังคา มีีช่่องระบายอากาศ
ช่่วยลดความอัับชื้้�น ผลิิตจากแผ่่นพีีวีีซีีพลาสติิกหนา 4 มม.
แข็็งแรง ทนทาน ไม่่บิิดงอหรืือกรอบ ประหยััด ติิดตั้้�งง่่าย 
แนบสนิิทด้้วยขอบโค้้งตามรููปลอนหลัังคาเซรามิิค
เอสซีีจี รุ่่�
ี น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค
วิิธีี ใช้้งาน ใช้้ยึึดด้้านในของบััวเชิิงชายใต้้ท้้องกระเบื้้�องด้้วยตะปููเกลีียว
รมดำำ�ขนาด 18 มม. ตลอดแนวตามรููปลอนหลัังคาเซรามิิค
ี น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค โดยไม่่ต้้องซ้้อนทัับ
เอสซีีจี รุ่่�
ขนาดบรรจุุ 10 แผ่่น/กล่่อง ใช้้ปิิดเชิิงชายได้้ยาวประมาณ 6 ม.

ขอยึดกระเบื้อง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

คุุณสมบััติิ ใช้้สำำ�หรัับยึึดหลัังคาเซรามิิค เอสซีีจี รุ่่�
ี น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค ทุุกแถว

ทุุกแผ่่น เพื่อ่� เพิ่่ม� ความแข็็งแรงให้้กับั ผืืนหลัังคา ป้้องกัันกระเบื้้อ� งหลัังคา
หลุุดปลิิว แข็็งแรง ทนทาน ปลอดภััย ไม่่เป็็นสนิิม เพราะผลิิตจากสเตนเลส
วิิธีี ใช้้งาน ใช้้ยึดึ บริิเวณลิ้้น� รางกระเบื้้อ� งด้้านข้้างของกระเบื้้อ� งแผ่่นบนกัับหััวกระเบื้้อ� ง
แผ่่นล่่างทุุกแถว ทุุกแผ่่น ป้้องกัันกระเบื้้�องหลัังคาหลุุดปลิิว
ขนาดบรรจุ 250 ตัว/กล่อง

15

ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี รุ่น พรีเมี่ยม (ดรายเทคซิสเต็ม เอสซีจี รุ่น พรีเมี่ยม) (ใช้้บริิเวณสัันหลัังคา)

คุณสมบัติ ป้องกันรั่วได้อย่างมั่นใจตลอดอายุหลังคา  ติดตั้งด้วยการใช้อุปกรณ์
วิธี ใช้งาน

16

ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี ติดตั้งง่าย สะดวก และรวดเร็ว
ใช้ติดตั้งตามแนวสันหลังคา พร้อมอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี
ก่อนติดตั้งครอบสันโค้ง เอสซีจี บริเวณสันหลังคา 
จ�ำนวนการใช้งาน 1 ชุด / ความยาวสันหลังคา 3 ม./กล่อง
อุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง 1 ชุด ประกอบด้วย
1. แผ่่นรองใต้้ครอบ กว้้าง 18 ซม. ยาว 3 ม. (0.18 x 3 ม.) 2 ม้้วน
2. เหล็็กรัับครอบ ยาว 3 ม. 1 ท่่อน
3. ขายึึดเหล็็กรัับครอบ 4 อััน
4. ตะปููเกลีียวยึึดแป เอสซีีจีี  32 ตััว
5. ตะปููเกลีียวยึึดกระเบื้้�องปลายสว่่าน เอสซีีจีี 2.5 นิ้้�ว 20 ตััว

1
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2
5

ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี ติดตั้งง่าย สะดวก และรวดเร็ว

วิธี ใช้งาน ใช้ติดตั้งตามแนวตะเข้สันแบบขั้นบันได (Step) พร้อมอุปกรณ์ยดึ ครอบ

17

แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี

วิธี ใช้งาน
ขนาด

18

บริิ เ วณกลางแผ่่ น  ดัั ด ขึ้้� น รูู ป ตามลอนกระเบื้้� อ งหรืือรอยต่่ อ ได้้
แนบแน่่น ทนทานต่่อแสงแดด มั่่�นใจไม่่รั่่�วซึึม และสามารถทาสีีทัับ
ให้้กลมกลืืนกัับสีีของกระเบื้้�องหลัังคา
ใช้ปิดรอยต่อหลังคาได้ทุกจุดที่เสี่ยงต่อการรั่วซึม
กว้าง x ยาว x หนา = 28 x 40 x 0.2 ซม.
และ 28 x 1000 x 0.2 ซม.
รางน้ำำ��ตะเข้้สเตนเลส เอสซีีจีี

คุุณสมบััติิ ผลิิตจากสเตนเลส AISI 304 ไม่่เป็็นสนิิมตลอดอายุุการใช้้งาน รองรัับและระบายน้ำำ��
ได้้อย่่างมั่่�นใจ มีีขอบพัับช่่วยป้้องกัันน้ำำ��กระเซ็็นหมดปััญหาน้ำำ��ล้้นราง

วิิธีี ใช้้งาน ใช้้ป้้องกัันน้ำำ��เข้้าใต้้หลัังคาบริิเวณตะเข้้ราง ใช้้กัับตะเข้้ราง
ขนาด

ความยาวไม่่เกิิน 6 ม. สำำ�หรัับรุ่่�นปีีกราง 12.5 ซม.
ปีีกรางกว้้าง 12.5 ซม. ร่่องรางกว้้าง 12 ซม. ลึึก 3 ซม. ยาว 2.4 ม.

ค�ำแนะน�ำ และข้อควรระวัง รางน�้ำตะเข้ร่องราง 12 ซม. เหมาะสมส�ำหรับตะเข้รางที่มีความยาวไม่เกิน 6 ม. และมีพื้นที่รับน�้ำ

1
4

5

ชุุดกระเบื้้�องระบายอากาศ เอสซีีจีี

โดยการออกแบบตามหลักวิศวกรรม เป็นการท�ำงาน
โดยอาศัยลมธรรมชาติ และไม่ ใช้พลังงานไฟฟ้า 
มั่นใจ ปลอดภัย ไม่รั่วซึม
วิธี ใช้งาน ติดตั้งบนหลังคา 1 ชุด ต่อพื้นที่หลังคา 50 ตร.ม.
ขนาดบรรจุุ 5.54 กก./ชุุด
(1 ชุุดประกอบด้้วย กระเบื้้�องปล่่อง และปล่่องระบายอากาศ)

คุณสมบัติ ป้องกันรั่วได้อย่างมั่นใจตลอดอายุหลังคา  ติดตั้งด้วยการใช้อุปกรณ์

คุณสมบัติ ผลิ ต จากแผ่ น พลาสติ ก สั ง เคราะห์ PIB ที่ เ สริ ม ตะแกรงเหล็ ก

พื้นผิวได้ดี มีความทึบแสงสูง ช่วยปกป้องพื้นผิว
มีี ให้้เลืือกครบทุุกสีีของหลัังคาเซรามิิค เอสซีีจีี
รุน่ เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
วิธี ใช้งาน ใช้แต่งสีขอบกระเบื้องบริเวณตะเข้รางน�้ำ 
รอยต่อครอบสันที่บรรจบกันบนแผ่นปิดรอยต่อ
และบริิเวณตะปููเกลีียวยึึดครอบให้้เป็็นสีีเดีียวกัับสีีของ
ี น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค
หลัังคาเซรามิิค เอสซีีจี รุ่่�
ขนาดบรรจุ 1 กก./กระป๋อง

23

3

สีทากระเบื้อง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

คุณสมบัติ ช่วยระบายความร้อนออกจากใต้ โถงหลังคา  

ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี รุ่น พรีเมี่ยม (ดรายเทคซิสเต็ม เอสซีจี รุ่น พรีเมี่ยม) (ใช้้บริิเวณตะเข้้สััน)

ระบบแห้ง เอสซีจี ก่อนติดตัง้ ครอบสันโค้ง เอสซีจี บริเวณตะเข้สนั   
อุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง 1 ชุด ประกอบด้วย
1. แผ่่นรองใต้้ครอบ กว้้าง 18 ซม. ยาว 0.6 ม. (0.18 x 0.6 ม.) 16 ม้้วน
2. เหล็็กรัับครอบ ยาว 3 ม. 1 ท่่อน
3. ขายึึดเหล็็กรัับครอบ 4 อััน
4. ตะปููเกลีียวยึึดแป เอสซีีจีี 32 ตััว
5. ตะปููเกลีียวยึึดกระเบื้้�องปลายสว่่าน เอสซีีจีี 2.5 นิ้้�ว 20 ตััว

22

คุณสมบัติ เป็นสีน�้ำมันคุณภาพสูง ทนต่อแสงแดด สามารถยึดเกาะ

2

24

แหนบยึดกระเบื้องเศษ เอสซีจี

คุุณสมบััติิ ช่่วยยึึดกระเบื้้�องเศษบริิเวณรอยต่่อระหว่่างแผ่่น

แข็็งแรง ทนทาน ปลอดภััย ไม่่เป็็นสนิิม เพราะ
ผลิิตจากสเตนเลส
วิธี ใช้งาน ใช้ยึดกระเบื้องบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นกระเบื้อง
แผ่นเต็มกับกระเบื้องเศษตลอดแนวรางน�้ำและ
แนวตะเข้สันเพื่อป้องกันกระเบื้องเศษหลุดร่วง
ขนาดบรรจุ 50 ตัว/กล่อง

25

กระเบื้้�องโปร่่งแสง เอสซีีจีี

คุุณสมบััติิ ผลิิตจาก Polymethyl Methacrylate (PMMA)

ที่่�คงสภาพความใสยาวนาน ทนต่่อทุุกสภาพอากาศ
ยอมให้้แสงผ่่านได้้ 90-95%
วิิธีี ใช้้งาน 1. การมุุงกระเบื้้�องโปร่่งแสงให้้มุุงสลัับแผ่่นเหมืือน
กระเบื้้อ� งปกติิ และยึึดอุุปกรณ์์ยึดึ กระเบื้้อ� งโปร่่งแสง
ให้้ครบ
2. ไม่่แนะนำำ�ให้้ติดิ ตั้้ง� บริิเวณตะเข้้สันั ตะเข้้ราง ปั้้น� ลม
และสัันหลัังคา ควรห่่างอย่่างน้้อย 3 แผ่่นกระเบื้้�อง
3. ห้้ามตััดกระเบื้้�องโปร่่งแสง
ขนาดบรรจุุ 1 แผ่่น/กล่่อง (1 แผ่่น ขนาดเท่่ากัับหลัังคาเซรามิิค เอสซีีจีี
รุ่่�น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค 1 แผ่่น)

เหนือรางน�้ำตะเข้ ไม่เกิน 36 ตร.ม. และการติดตั้งใช้ระยะซ้อนทับระหว่างรางน�้ำตะเข้ 20 ซม. โดยไม่ต้องบัดกรีกันรั่ว

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

5

ครอบหลัังคาเซรามิิค เอสซีีจีี รุ่่�น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค
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ครอบสันโค้ง

• ใช้ประกอบสันหลังคาและบริเวณ  
  ตะเข้สัน
• จ�ำนวนการใช้งาน
3.3 แผ่น/ความยาว 1 ม.

4

5

ครอบข้างปิดชาย

ครอบโค้งหางมน

8

• ใช้ปิดจุดที่สันหลังคามาบรรจบ  
กับตะเข้สัน ส�ำหรับสันหลังคา
ทรงปั้นหยา
• จ�ำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/1 จุด

ครอบข้าง

6

ครอบโค้งสองทาง

9

ชุดครอบโค้งปล่อง เอสซีจี
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

• ใช้บริเวณกึง่ กลางของสันหลังคา
  ส�ำหรับหลังคาทรงจั่ว
• จ�ำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/1 จุด

• ใช้ตอ่ จากครอบสันโค้งตัวสุดท้าย
  บริเวณตะเข้สัน
• จ�ำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/1 จุด

ครอบโค้งสามทาง

3

• ใช้ปิดบริเวณปั้นลม
ส�ำหรับหลังคาทรงจั่ว
• จ�ำนวนการใช้งาน
   3 แผ่น/ความยาว 1 ม.

• ใช้ปิดปลายสันหลังคาที่ด้านปั้นลม
ส�ำหรับหลังคาทรงจั่ว
• จ�ำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/1 จุด

• ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้าย
บริเวณปั้นลมส�ำหรับหลังคา
ทรงจั่ว
• จ�ำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/1 จุด

7

ครอบโค้งปิดจั่ว

ครอบโค้งสีท่ าง

• ใช้ส�ำหรับติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ตา่ งๆ  
บนหลังคา เช่น สายล่อฟ้า,
ท่อระบายอากาศ เป็นต้น
• จ�ำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/1 จุด

• ใช้ปิดทับตะเข้สันทั้ง 4 ด้าน
ที่มาบรรจบกันของหลังคาทรง
ปั้นหยา ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
• จ�ำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/1 จุด

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง
1. ตลับเมตร

8. คีมปากนกแก้ว

6

2. ค้อน

3. คัตเตอร์

9. มอเตอร์ ไฟเบอร์ 9"

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

4. บักเต๊า

10. มอเตอร์ ไฟเบอร์ 14"

5. ดินสอ

6. สายเอ็น

11. สว่านไฟฟ้า

7. เหล็กฉาก

12. เครื่องเป่าลม

ข้้อแนะนำำ�ในการเตรีียมโครงหลัังคา
ก่่อนการมุุงกระเบื้้�องหลัังคาเซรามิิค เอสซีีจีี รุ่่�น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค

• ตรวจสอบความได้ฉากของหลังคาที่ต�ำแหน่งสันหลังคาบรรจบกับ  
   ปั้นลม เชิงชายบรรจบกับปั้นลมหรือเชิงชายบรรจบกับเชิงชาย
1
2
1. จุดที่สันหลังคาบรรจบกับปั้นลม
2. จุดที่เชิงชายบรรจบกับปั้นลม
2
3. จุดที่เชิงชายบรรจบกับเชิงชาย
4. แนวตะเข้ต้องแบ่งครึ่งมุม 3
   ของเชิงชาย ถ้าตรวจสอบครบ
   ทั้ง 4 จุด แล้วจะสามารถติดตั้ง
   กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี
4
   รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค ได้อย่างสวยงาม

• ตรวจสอบให้้มั่่�นใจว่่าระดัับหลัังจัันทัันได้้ระดัับเท่่ากััน (±2.5 มม.)
1. แนวจันทันไม่แอ่นและไม่ตกท้องช้าง
2. ระดับหลังจันทันแต่ละตัวมีระดับ
   เท่ากัน ถ้าโครงสร้างหลังคาได้
   ระนาบแล้วจะท�ำให้ติดตั้ง
   กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี
   รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
   ได้สวยงามและป้องกันการรั่วซึม
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

17๐- 60๐

• การออกแบบหลังคาให้มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า  17 องศา 
   หรือระยะแนวราบ 1 เมตร ต้องยกจันทันไม่น้อยกว่า 31 ซม.
• หมายเหตุ : กรณีหลังคา 17 องศา  ความยาวจันทันต้องไม่เกิน
5.50 ม. และต้องเป็นหลังคารอบบนเท่านั้น
กรณี ห ลั ง คา 17 – 25 องศา  และรั บ น�้ำจากหลั ง คารอบบน
ต้องติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา (Roof Sarking) ป้องกันการรั่วซึม
จากน�้ำของหลังคารอบบนตกกระทบหลังคารอบล่าง
• การติดตัง้ ไม้ปน้ั ลมและไม้บวั ปัน้ ลม
30

ครอบข้าง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
ต้องเป็นลอนยกเสมอ
หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

• การติดตัง้ ไม้เชิงชายและไม้บวั เชิงชาย
การติดตัง้ แบบแนวดิง่

สูงจากหลังแป 
2.5 ซม.

ไม้เชิงชาย

จันทันเหล็ก
ไม้บัวปั้นลม

• ต้องติดตั้งไม้บัวปั้นลมให้เสมอหลังแป ถ้าติดตัง้ สูงกว่าแป  
  ไม้บวั ปัน้ ลมจะหนุนครอบข้างให้ลอยไม่แนบหลังกระเบื้อง

ไม้ปน้ั ลม

แป เอสซีจี

320

320

ไม้บัวเชิงชาย
แป เอสซีจี

การติดตัง้ แบบแนวฉาก

แป เอสซีจี

ัน
จันท

ัน
จันท

เสริมแปรับปลายกระเบื้อง
ติดตั้งโดยให้กระเบื้องสูง
จากไม้เชิงชายไม่เกิน 5 มม.

สูงจากหลังแป 
2.5 ซม.

วัสดุปรับระดับแป เอสซีจี

ไม้บัวเชิงชาย
ไม้เชิงชาย

เสริมแปรับปลายกระเบื้อง
ติดตั้งโดยให้กระเบื้องสูง
จากไม้เชิงชายไม่เกิน 5 มม.
วัสดุปรับระดับแป เอสซีจี

เพื่อการรองรับปลายกระเบื้องและติดตัง้ กระเบื้องไม่ ให้เชิดหรือตก ควรเสริม
วัสดุปรับระดับแปและให้ติดตั้งไม้บัวเชิงชายสูงจากหลังแปแถวที่สองจาก
เชิงชาย 2.5 ซม.
• หมายเหตุ : ไม้เชิงชายส�ำเร็จรปู ใช้ส�ำหรับตกแต่งชายคาให้สวยงามเท่านัน้
ไม่ได้ท�ำหน้าที่รับน�้ำหนักกระเบื้องที่เชิงชาย

ปีกคสล.คลุมหลังกระเบื้องไม่น้อยกว่า 20 ซม.

80

200
ระดับ

หลัง
แป

หลังคาเซรามิค เอสซีจี
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

จันท
ัน

ผนังก่ออิฐ

แป เอสซีจี

• การทำำ�ปีีกคอนกรีีตเสริิมเหล็็ก (ปีีก คสล.)
ต้้องกว้้างคลุุมหลัังกระเบื้้�องอย่่างน้้อย 
20 ซม. และใต้้ท้้องปีีก คสล. สููงกว่่า
หลัังแป 8 ซม. เสมอ เมื่่�อจัับเสี้้�ยม
เสร็็จเรีียบร้้อย
คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
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การจััดระยะแป เอสซีีจีี สำำ�หรัับกระเบื้้�องหลัังคาเซรามิิค เอสซีีจีี รุ่่�น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค

2

1

6-8 ซม.

32 ซม.

ระยะแปแถวแรกที่เชิงชาย  ให้วัดจาก ขอบนอกไม้บัวเชิงชายถึงหลังแป  เอสซีจี ติดตั้งแปคู่บนสุดที่สันหลังคา ทั้ง  2 ด้านให้ขนานกันและตรงตลอดแนวสันหลังคา 
โดยมีระยะห่าง 6-8 ซม. หากระยะแปคู่สันหลังคาเกิน 8 ซม. อาจท�ำให้เกิดการ
32 ซม. เท่ากันตลอดแนวเชิงชาย
รั่วซึมบริเวณสันหลังคา
• เสริมแปรับปลายกระเบื้องเพื่อรับปลายกระเบื้องและติดตั้งขอยึดเชิงชาย

3. การจัดระยะแปที่ผืนหลังคา
ให้วัดระยะช่วงกลางที่เหลือได้ ความยาว = L ม. แล้ว
แบ่งระยะให้เท่ากันทุกแถว อยู่ระหว่าง 32 - 34 ซม.
ถ้าแบ่งระยะแปผิดจากช่วงที่ก�ำหนดนี้จะมุงกระเบื้อง
ไม่ได้และจะเกิดปัญหาหลังคารัว่ ซึมขึน้ ได้ จงึ ขอให้แบ่ง
ระยะแปด้วยความระมัดระวัง

ตัวอย่างวิธีการแบ่งระยะแป

1. แปช่วงกลางที่เหลือความยาวเท่ากับ “L” ได้ความ
ยาวที่ 4.00 เมตร
2. หาค่าความยาว “L” ในตารางแบ่งแปที่ ใกล้เคียง
4 เมตร ที่สุดได้ความยาวเท่ากับ L = 4 เมตร
3. ระยะที่เหลือระหว่างแปตัวบนถึงแปตัวล่าง ให้จัด
ระยะแปทุกตัวให้อยู่ ในช่วง 33.3 ซม.
จ�ำนวน 12 แถว (ดูตารางแบ่งแปหน้า 9)
และให้ระยะแปทุกแถวตรงกันตลอดแนว

4. การต่อแป เอสซีจี ส�ำหรับกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

20 ซม.

กรณีต่อบนหลังจันทัน ให้ต่อแปแบบต่อชนบนหลังจันทันยึดด้วยตะปูเกลียวยึดแป 
เอสซีจี จ�ำนวน 4 ตัว (ด้านละ 2 ตัว)
หมายเหตุ : การต่อแปแบบต่อชนบนหลังจันทัน ขนาดความกว้างของหลังจันทัน
ต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม.

8

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

20 ซม.
40 ซม.

กรณีต่อระหว่างจันทัน ให้ต่อแปแบบต่อดามใต้ท้องแป  โดยตัดแปยาว 40 ซม.
ดามใต้้ท้้องแปที่่�ชนกััน (ข้้างละ 20 ซม.) ยึึดด้้วยตะปููเกลีียวยึึดแป เอสซีีจีี จำำ�นวน
8 ตััว (ด้้านละ 4 ตััว)
หมายเหตุุ : ตำำ�แหน่่งการต่่อต้้องไม่่อยู่่�แนวเดีียวกััน (ต่่อสลัับช่่วงจัันทััน อย่่างต่ำำ��แถว
เว้้นแถว) และห้้ามเหยีียบรอยต่่อแป

32
32.1
32.2
32.3
32.4
32.5
32.6
32.7
32.8
32.9
33
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.7
33.8
33.9
34

0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34

5 6 7 8 9
0.64 0.96 1.28 1.60 1.92 2.24 2.56 2.88
0.64 0.96 1.28 1.61 1.93 2.25 2.57 2.89
0.64 0.97 1.29 1.61 1.93 2.25 2.58 2.90
0.65 0.97 1.29 1.62 1.94 2.26 2.58 2.91
0.65 0.97 1.30 1.62 1.94 2.27 2.59 2.92
0.65 0.98 1.30 1.63 1.95 2.28 2.60 2.93
0.65 0.98 1.30 1.63 1.96 2.28 2.61 2.93
0.65 0.98 1.31 1.64 1.96 2.29 2.62 2.94
0.66 0.98 1.31 1.64 1.97 2.30 2.62 2.95
0.66 0.99 1.32 1.65 1.97 2.30 2.63 2.96
0.66 0.99 1.32 1.65 1.98 2.31 2.64 2.97
0.66 0.99 1.32 1.66 1.99 2.32 2.65 2.98
0.66 1.00 1.33 1.66 1.99 2.32 2.66 2.99
0.67 1.00 1.33 1.67 2.00 2.33 2.66 3.00
0.67 1.00 1.34 1.67 2.00 2.34 2.67 3.01
0.67 1.01 1.34 1.68 2.01 2.35 2.68 3.02
0.67 1.01 1.34 1.68 2.02 2.35 2.69 3.02
0.67 1.01 1.35 1.69 2.02 2.36 2.70 3.03
0.68 1.01 1.35 1.69 2.03 2.37 2.70 3.04
0.68 1.02 1.36 1.70 2.03 2.37 2.71 3.05
0.68 1.02 1.36 1.70 2.04 2.38 2.72 3.06

ระยะแป
(ซม.) 1 2 3 4
16 17 18
5.12 - 5.14 5.46 5.15 5.47 5.80
5.17 5.49 5.81
5.18 5.51 5.83
5.20 5.53 5.85
5.22 5.54 5.87
5.23 5.56 5.89
5.25 5.58 5.90
5.26 5.59 5.92
5.28 5.61 5.94
5.30 5.63 5.96
5.31 5.64 5.98
5.33 5.66 5.99
5.34 5.68 6.01
5.36 5.70 6.03
5.38 5.71 6.05
5.39 5.73 6.07
5.41 5.75 6.08
5.42 5.76 6.10
5.44 5.78 6.12

19 20 21
- - - - - - 6.14 - 6.16 6.48 6.18 6.50 6.83
6.19 6.52 6.85
6.21 6.54 6.87
6.23 6.56 6.89
6.25 6.58 6.91
6.27 6.60 6.93
6.29 6.62 6.95
6.31 6.64 6.97
6.33 6.66 6.99
6.35 6.68 7.01
6.37 6.70 7.04
6.38 6.72 7.06
6.40 6.74 7.08
6.42 6.76 7.10
6.44 6.78 7.12
6.46 6.80 7.14

ความยาว “L” (เมตร)

10 11 12 13 14 15
3.20 3.52 3.84 4.16 4.48 4.80
3.21 3.53 3.85 4.17 4.49 4.82
3.22 3.54 3.86 4.19 4.51 4.83
3.23 3.55 3.88 4.20 4.52 4.85
3.24 3.56 3.89 4.21 4.54 4.86
3.25 3.58 3.90 4.23 4.55 4.88
3.26 3.59 3.91 4.24 4.56 4.89
3.27 3.60 3.92 4.25 4.58 4.91
3.28 3.61 3.94 4.26 4.59 4.92
3.29 3.62 3.95 4.28 4.61 4.94
3.30 3.63 3.96 4.29 4.62 4.95
3.31 3.64 3.97 4.30 4.63 4.97
3.32 3.65 3.98 4.32 4.65 4.98
3.33 3.66 4.00 4.33 4.66 4.99
3.34 3.67 4.01 4.34 4.68 5.01
3.35 3.69 4.02 4.36 4.69 5.03
3.36 3.70 4.03 4.37 4.70 5.04
3.37 3.71 4.04 4.38 4.72 5.06
3.38 3.72 4.06 4.39 4.73 5.07
3.39 3.73 4.07 4.41 4.75 5.09
3.40 3.74 4.08 4.42 4.76 5.10

จำำ�นวนแถวแป
22 23 24 25
- - - - - - - - - - - - - - - 7.15 - - 7.17 7.50 - 7.19 7.52 7.85 8.18
7.22 7.54 7.87 8.20
7.24 7.57 7.90 8.23
7.26 7.59 7.92 8.25
7.28 7.61 7.94 8.28
7.30 7.64 7.97 8.30
7.33 7.66 7.99 8.33
7.35 7.68 8.02 8.35
7.37 7.71 8.04 8.38
7.39 7.73 8.06 8.40
7.41 7.75 8.09 8.43
7.44 7.77 8.11 8.45
7.46 7.80 8.14 8.48
7.48 7.82 8.16 8.50

26
8.53
8.55
8.58
8.61
8.63
8.66
8.68
8.71
8.74
8.76
8.79
8.81
8.84

27
8.86
8.88
8.91
8.94
8.96
8.99
9.02
9.05
9.07
9.10
9.13
9.15
9.18

28 29
- - - - - - - - - 9.21 9.54
9.24 9.57
9.27 9.60
9.30 9.63
9.32 9.66
9.35 9.69
9.38 9.72
9.41 9.74
9.44 9.77
9.46 9.80
9.49 9.83
9.52 9.86

30
9.87
9.90
9.93
9.96
9.99
10.02
10.05
10.08
10.11
10.14
10.17
10.20

ตารางแบ่่งระยะแป สำำ�หรัับกระเบื้้�องหลัังคาเซรามิิค เอสซีีจีี รุ่่�น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

9

การติิดตั้้�งแผ่่นสะท้้อนความร้้อนและแผ่่นรองใต้้หลัังคา เอสซีีจีี
สำำ�หรัับกระเบื้้�องหลัังคาเซรามิิค เอสซีีจีี รุ่่�น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค

การติิดตั้้�งแผ่่นสะท้้อนความร้้อน เอสซีีจีี มีี 2 วิิธีดัี ังนี้้�
1. การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี บนหลังจันทันใต้แป เอสซีจี

       

จากขวา
ไปซ้าย
แป เอ
สซีจี

.
20 ซม

แปเสร
ิมรับปลาย
กระเบื้อ
ง

15 ซ
ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี ตามแนวขนานกับเชิงชายตลอดแนวให้ติดตั้ง
จากขวาไปซ้าย ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี ระหว่างจันทันให้หย่อนหรือ
ตกท้องช้างประมาณ 1 นิ้ว ให้ติดตั้งแป  เอสซีจี ทับบนแผ่นสะท้อนความร้อน
เอสซีจี และยึดแป เอสซีจี กับจันทันด้วยตะปูเกลียวยึดแป (ขณะติดตั้งระวังอย่าให้
แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี เกิดการฉีกขาดหรือเสียหาย)

ม.

ติิดตั้้�งแผ่่นสะท้้อนความร้้อนแถวถััดไปด้้านบนและ บริิเวณตะเข้้สัันให้้ซ้้อนทัับ
15 ซม. ยาวตลอดแนวติิดตั้้�งจนเต็็มผืืนหลัังคา  บริิเวณสัันหลัังคาให้้คลุุมด้้านละ
20 ซม. บริิเวณตะเข้้รางน้ำำ��ให้้ ใช้้แผ่่นปิิดตะเข้้คลุุมตลอดแนว หากแผ่่นสะท้้อนความ
ร้้อนเกิิดความเสีียหาย ควรทำำ�การซ่่อมแซมก่่อนมุุงกระเบื้้อ� งเสมอ เพื่อ่� ประสิิทธิภาพ
ิ
ในการสะท้้อนความร้้อน

2. การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี บนแป เอสซีจี หรือแปเหล็ก
20 ซม.

แป เอ
สซีจี

15 ซม

แปเสร
ิมรับปลาย
กระเบื้อ
ง

.

ติิดตั้้�งแผ่่นสะท้้อนความร้้อนแถวแรกโดยปููตามแนวขนานกัับเชิิงชาย  สำำ�หรัับพื้้�นที่่�
ที่่�เหลืือด้้านบนให้้ปูใู นแนวขนานจัันทััน ปููขึ้้�นไปจนถึึงสัันหลัังคา โดยระหว่่างช่่องแป
ให้้ติดิ ตั้้ง� แผ่่นสะท้้อนความร้้อน เอสซีีจีหี ย่่อนเป็็นรููปตัวั U อย่่าติดิ ตั้้ง� ให้้ตึงึ มาก เพราะ
เวลามุุงกระเบื้้อ� งจะทำำ�ให้้แผ่่นสะท้้อนความร้้อนเกิิดการฉีีกขาดจากขอเกาะกระเบื้้อ� ง

ติิดตั้้ง� แผ่่นสะท้้อนความร้้อนแถวถััดไปและบริิเวณตะเข้้สันั ให้้ซ้อ้ นทัับด้้านข้้าง 15 ซม.
ตลอดแนวติิดตั้้�งจนเต็็มผืืนหลัังคา  บริิเวณสัันหลัังคาให้้คลุุมด้้านละ 20 ซม.
ส่่วนบริิเวณตะเข้้รางน้ำำ��ให้้ ใช้้แผ่่นปิิดตะเข้้คลุุมตลอดแนว หากแผ่่นสะท้้อนความร้้อน
ิ ในการ
เกิิดความเสีียหาย  ควรทำำ�การซ่่อมแซมก่่อนมุุงกระเบื้้อ� งเสมอ เพื่อ่� ประสิิทธิภาพ
สะท้้อนความร้้อน

การติิดตั้้�งแผ่่นรองใต้้หลัังคา เอสซีีจีี
การติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี บนหลังจันทันใต้แป เอสซีจี
แผ่นรองใต้หลังคา

จากขวาไป

ซ้าย

20 ซ

ม.

*หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์จริง
มีเฉดสีฟ้า สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม  ณ จุดจ�ำหน่าย
สินค้า

แผ่นรองเชิงชาย
ติิดตั้้�งแปรัับปลายกระเบื้้�อง และติิดแผ่่นรองเชิิงชายโดยวางบนไม้้บััวเชิิงชายยึึดติิด
กัับจัันทัันด้้วยตะปููเกลีียวยึึดแป ติิดตั้้�งแผ่่นรองใต้้หลัังคา เอสซีีจีี ตามแนวขนานกัับ
เชิิงชายตลอดแนวจากขวาไปซ้้าย ติิดตั้้�งแป  เอสซีีจีี บนแผ่่นรองใต้้หลัังคา  เอสซีีจีี
ยึึดด้้วยตะปููเกลีียวยึึดแป (ขณะติิดตั้้�งระวัังอย่่าให้้แผ่่นรองใต้้หลัังคา เอสซีีจี ฉี
ี ีกขาด
หรืือเสีียหาย)

15 ซ

ม.

ติิดตั้้ง� แผ่่นรองใต้้หลัังคา เอสซีีจีี แถวถััดไปด้้านบนให้้ซ้อ้ นทัับ 15 ซม. ยาวตลอดแนว
ติิดตั้้�งจนเต็็มผืืนหลัังคา ในบริิเวณสัันหลัังคาให้้คลุุมด้้านละ 20 ซม. บริิเวณตะเข้้สััน
ให้้มีรี ะยะซ้้อนทัับ 20 ซม. และบริิเวณตะเข้้รางน้ำำ�� ให้้ท้อ้ งรางปููด้ว้ ยแผ่่นรองใต้้หลัังคา 
กว้้าง 50 ซม. แล้้วจึึงติิดตั้้ง� รางน้ำำ��   หากพบความเสีียหายของแผ่่นรองใต้้หลัังคาที่่�อาจ
ก่่อให้้เกิิดการรั่่�วซึึมในอนาคตให้้ทำ�ำ การซ่่อมแซมก่่อนมุุงกระเบื้้อ� งเสมอ เพื่่อ� ประสิิทธิภาพ
ิ
หมายเหตุุ : กรณีีที่่� ใช้้แผ่่นรองเชิิงชาย และแผ่่นรองใต้้หลัังคาจะไม่่สามารถติิดแผ่่นปิิดเชิิงชายได้้ ในการป้้องกัันละอองน้ำำ�� และป้้องกัันลม
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คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

การติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี (ต่อ)
การติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี บนหลังจันทันใต้แป เอสซีจี
หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

แนวรอยต่อแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี
ซ้อนทับ 15 ซม. (ดูขยายA)

แผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี
)ROOF SARKING(

ฟ

ถ้าต้องการติดแผ่นปิดเชิงชาย ให้ตดิ แผ่น
รองเชิงชายอยู่ระหว่างไม้บัวเชิงชายกับ
ไม้เชิงชาย (Detail Shop ประกอบดังภาพ)

ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี (ยึดทุกช่วงจันทัน)

ไม้เชิงชาย เอสซีจี
รุ่น 6 นิ้ว
วัสดุหนุนเชิงชาย
ขนาดความหนา 3 มม.
ไม้เชิงชาย เอสซีจี
รุ่น 8 นิ้ว

ช่องส�ำหรับระบายน�้ำ
(ห้ามปิดช่องว่าง)

25

วัสดุปรับระดับแป
แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี

ัน
จันท
150
แป เอสซีจี

ขยาย A

แผ่นรองเชิงชาย เอสซีจี
)ANTI-PONDING BOARD(

ข้้อแนะนำำ�และควรระวััง ในการมุุงกระเบื้้�องหลัังคาเซรามิิค เอสซีีจีี รุ่่�น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค
1. ข้อแนะน�ำในการกองกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค ที่หน้างาน

แบบที่ 1

 ปรั บ พื้นที่ที่จ ะกองกระเบื้ อ งให้ ส ะอาดและเรี ย บ ใช้ ไม้ ข นาด แบบที่ 2 ปรั บ พื้นที่ที่จ ะกองกระเบื้ อ งให้ ส ะอาดและเรี ย บ ใช้ ไม้ ข นาด
1½ นิ้ว x 3 นิ้ว รองแถวล่างสุด แถวแรกและแถวสุดท้ายให้วางกระเบื้องตาม 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว รองแถวล่างสุด ให้กองกระเบื้องตามแนวนอนกองละไม่เกิน
แนวนอนเพื่อป้องกันกระเบื้องล้ม (กองละ 12 แผ่น) ส่วนตรงกลางให้วางกระเบื้อง 35 แผ่น ให้ ได้แนวดิง่ ห้ามเอียงไปด้านใดด้านหนึง่ และกระเบื้องแผ่นบนสุดให้หงาย
ตามขวาง ระหว่างนั้นใช้ ไม้ระแนงคั่น ไม่ควรกองเกิน 3 ชั้น อย่ากองใกล้พื้นที่ผสม กระเบื้องขึ้นเพื่อป้องกันฝุ่นจับผิวกระเบื้อง อย่ากองใกล้พื้นที่ผสมปูนทราย
ปูนทราย

2. ข้อแนะน�ำในการกองกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค บนโครงหลังคา

ให้วางกระเบื้องตามแนวนอนในแถวที่  3 ของช่องแป  ให้วางกระเบื้องแผ่นแรก
อยู่ระหว่างช่องแปและอยู่กึ่งกลางหลังจันทัน วางกระเบื้องแผ่นต่อไปกองละไม่เกิน
6 แผ่น ควรกองกระเบื้องให้ปลายกระเบื้องไปทางซ้ายมือทุกแผ่น ต้องเอากระเบื้อง
แผ่นดีที่ ไม่มีการบิ่นแตกขึ้นกองบนหลังคา
อันตราย

ให้กองตามวิธีดังกล่าวตลอดแถวที่ 3  ของช่องแปทุกกึ่งกลางจันทัน กองกระเบื้อง
แถวถัดไปให้เว้นสองแถวแป กองกระเบื้องตามวิธีขั้นต้นจนเต็มผืนหลังคา แถวบน
สุดที่สันหลังคาไม่ต้องกองกระเบื้อง ขณะกองกระเบื้องบนโครงหลังคาระวังอย่าให้
กระเบื้องหลุดมือตกจากหลังคา

ขณะกองกระเบื้องบนโครงหลังคา ห้ามมีคนอยู่ด้านล่างขณะท�ำการกองกระเบื้องและระวังอย่าให้กระเบื้องหล่นจากหลังคา เมื่อกองกระเบื้องเสร็จแล้วควรท�ำการมุงกระเบื้องให้เสร็จเรียบร้อยทันที

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
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การมุุงกระเบื้้�องหลัังคาเซรามิิค เอสซีีจีี รุ่่�น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค

2

1
3 ซม

.

ห่างจากข

อบไม้บัว
ปั้นลม 3
 ซม.
มุงจากข
วาไปซ้าย

มุงกระเบื้องแถวแรกที่เชิงชายก่อน ให้มุงกระเบื้องจากขวาไปซ้าย  และให้กระเบื้อง มุงกระเบื้องแถวแรกให้เต็มตลอดทั้งแนวเชิงชาย  โดยกระเบื้องแผ่นริมทั้ง 2 ข้าง
แผ่นแรกห่างจากขอบไม้บวั ปัน้ ลมประมาณ 3 ซม. ห้ามห่างเกินกว่านี้ เพราะจะท�ำให้ แนวปั้นลมต้องเป็นลอนยกเสมอ กรณีกระเบื้องด้านซ้ายมือไม่ ได้ลอนยก ให้ตัด
ด้านข้างกระเบื้องแผ่นแรกขวามือช่วย เพื่อให้ ได้ลอนยกทั้ง 2 ข้าง
ครอบข้างคลุมกระเบื้องน้อยและเป็นสาเหตุท�ำให้เกิดการรั่วซึม

3

ขอยึดเชิงชาย

4

ขอยึดกระเบอื้ ง
สายเอน็
ยึึดกระเบื้้อ� งแถวแรกทุุกแผ่่นติิดกัับแป เอสซีีจีี ด้้วยตะปููเกลีียวยึึดกระเบื้้อ� งปลายสว่่าน ก่อนมุงกระเบื้องแถวถัดไป ควรขึงสายเอ็นระหว่างเชิงชายกับสันหลังคา เพื่อบังคับ
เอสซีีจีี ขนาด 2.25 นิ้้�ว พร้้อมติิดตั้้�งขอยึึดกระเบื้้�อง และยึึดปลายกระเบื้้�องติิดกัับ แนวมุงด้านข้างกระเบื้องให้ตรงกันทุกแถว
แปรัับปลายกระเบื้้�องด้้วยขอยึึดเชิิงชาย (ดููคำำ�แนะนำำ�การยึึดกระเบื้้�องด้้านล่่าง)

5

6

สายเอ็น

มุงกระเบื้องแถวถัดไปด้วยการมุงสลับแผ่น ควรขึงสายเอ็นระหว่างเชิงชายกับ ให้้ ยึึ ด กระเบื้้� อ งแถวถัั ด ไปด้้ ว ยตะปูู เ กลีี ย วยึึ ด กระเบื้้� อ งปลายสว่่ า น เอสซีี จีี
สันหลังคาเพื่อบังคับแนวมุงด้านข้างกระเบื้องทุกระยะ 10 แผ่น หรือ 3 เมตร ขนาด 2.25 นิ้้�ว พร้้อมขอยึึดกระเบื้้�องยึึดกระเบื้้�องทุุกแผ่่น
เพื่อไม่ ให้กระเบื้องที่มุงเกิดการคดไม่ได้แนว

ค�ำแนะน�ำการยึดกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
• ควรเลือกใช้ตะปูเกลียวที่เหมาะสมกับขนาด และความหนาของแป
• ถ้าไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่นจากผู้ผลิต ควรยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวยึดกระเบื้องทุกแถวทุกแผ่น
• กรณี อาคารพิเศษ อาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารที่ตั้งอยู่ ในพื้นที่เสี่ยงต่อการหลุดปลิวของกระเบื้องด้วยแรงลม ให้จัดท�ำตามค�ำแนะน�ำระบบการยึดกระเบื้องและปรึกษาเจ้าหน้าที่ของทางบริษทั ฯ ด้วยทุกครั้ง
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คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

การติิดตั้้�งครอบข้้าง เอสซีีจีี รุ่่�น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค

1

30

ครอบข้างหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
ต้องเป็นลอนยกเสมอ

หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

ก่ อ นการติ ด ตั้ ง ครอบข้ า ง ให้ ต รวจสอบ
ความถูกต้องของระดับหลังไม้บวั ปัน้ ลมก่อน
ต้องติดตัง้ ให้เสมอกับหลังแป ถ้าไม้บวั ปัน้ ลม
สูงกว่าหลังแป จะท�ำให้ครอบข้างไม่แนบกับ
หลังกระเบื้องจะท�ำให้เกิดการรั่วซึมได้

แป เอสซีจี
ยึ�ดครอบข้�างด้�วย
ตะปู�เกลี�ยวปลายสว่�าน 2.5 นิ้��ว
ไม้ปั้นลม เอสซีจี รุ่น 6 นิ้ว
จันทันเหล็ก
ไม้ปั้นลม เอสซีจี รุ่น 8 นิ้ว

3

2

2 ซม.

ให้ติดตั้งตะปูเกลียว เพื่อรองรับปลายครอบข้างปิดชาย โดยให้หัวตะปูเกลียวโผล่ยื่น เริ่มติดตั้งครอบข้างปิดชายแผ่นแรก โดยวางครอบข้างปิดชายให้แนบกับหลัง
พ้นไม้บัวปั้นลมประมาณ 2 ซม. เพื่อให้แนวด้านข้างของครอบข้างปิดชายและ กระเบื้องแถวแรก และให้หัวครอบข้างปิดชายชนกับปลายกระเบื้องแถวที่สองพอดี
ยึดครอบข้างปิดชายด้วยตะปูเกลียว เบอร์ 8 ขนาด 2.5 นิ้ว จ�ำนวน 2 ตัว ไม่ควรยึด
ครอบข้างตรงกันตลอดแนว
แน่นเกินไป เพราะจะท�ำให้ครอบแตก

4

5

ติดตั้งครอบข้างแผ่นถัดไปจนถึงสันหลังคา  โดยให้หัวครอบข้างชนปลายกระเบื้อง ก่อนการติดตั้งครอบข้างแผ่นสุดท้ายที่สันหลังคา  ให้ติดแผ่นปิดรอยต่อ 1 แผ่น
แผ่นบน และให้แนบกับหลังกระเบื้องเสมอ ยึดครอบข้างด้วยตะปูเกลียว เบอร์ 8 คลุมระหว่างกระเบื้องกับไม้บัวปั้นลมก่อน จากนั้นติดครอบข้างตัวบนสุดให้ ไปชน
ขนาด 2.5 นิ้ว ที่ครอบข้างทุกแผ่นๆ ละ 2 ตัว ห้ามใช้ตะปูตอกไม้ยึดครอบข้าง ครอบปิดจั่ว
เพราะจะท�ำให้ครอบแตกเสียหายได้

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
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การติิดตั้้�งครอบสัันหลัังคา ชุุดครอบระบบแห้้ง เอสซีีจีี (SCG DRYTECH SYSTEM)

2

ครอบสันโค้ง เอสซีจี
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

ชุดอุปกรณ์ยึดครอบ
ระบบแห้ง เอสซีจี
~80

1

หลังคาเซรามิค เอสซีจี
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

ม.
6-8 ซ

ัน
จันท

จันท

ัน

ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง
ปลายสว่าน เอสซีจี
2.25 นิ้ว

การดัดขาเหล็กรับครอบ

แป เอสซีจี

ตรวจสอบระยะแปคู่บนที่สันหลังคาต้องห่างกัน 6-8 ซม. และได้แนวตรงกันตลอด วางครอบสันหลังคาบนหลังกระเบื้อง 2 แผ่น ห่างกันประมาณ 1 เมตรให้ ได้แนว
สันหลังคา  หากแปคู่บนสันหลังคาห่างเกิน 8 ซม. อาจท�ำให้เกิดการรั่วซึมบริเวณ กึ่งกลางกับสันหลังคา สอดเหล็กรับครอบลอดใต้ครอบสันหลังคาและยกให้เสมอ
สันหลังคา
ใต้ท้องครอบสันหลังคา  ให้วัดระยะความสูงระหว่างหลังจันทันถึงเหล็กรับครอบ
เพื่อก�ำหนดระยะขายึดเหล็กรับครอบ

3

4
ร
1 เมต

คลายตะปูเกลียวยึดแปที่สนั หลังคาออก สอดขายึดเหล็กรับครอบทีด่ ดั เอาไว้ ใต้แปบน ยึดเหล็กรับครอบติดกับขายึดเหล็กรับครอบ ด้วยตะปูเกลียวยึดแป จ�ำนวน 4 ตัว
หลังจันทัน ยึดแปและขายึดเหล็กรับครอบติดกับจันทันด้วยตะปูเกลียวยึดแป  โดยเหล็กรับครอบต้องอยู่ ในระดับเดียวกัน และอยู่ ในแนวกึ่งกลางสันหลังคา
โดยระยะห่างของขายึดเหล็กรับครอบแต่ละอันต้องห่างกันไม่เกิน 1 เมตร

5

6

ครอบสันโค้ง

8 ซม.

2 ซม.

จุดกดที่ 1
จุดกดที่ 2

น�ำครอบสันโค้งมาวางที่สนั หลังคา เพื่อก�ำหนดแนวการติดแผ่นรองใต้ครอบ ติดคลุม
หัวกระเบื้องประมาณ 8 ซม. หรือให้วัดจากขอบครอบสันหลังคาเข้าไปด้านใน 2 ซม.
ทั้ง 2 ด้านแล้วท�ำเครื่องหมายแนวติดแผ่นรองใต้ครอบตลอดแนวสันหลังคาทั้ง
2 ด้าน และท�ำความสะอาดหลังกระเบื้องให้สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมันและ
ความชื้น ก่อนติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบ

14

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

ติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบทีละด้าน โดยลอกแผ่นพลาสติกออก ประมาณ 50 ซม.
(อย่าลอกแผ่นพลาสติกออกจนหมดจะท�ำงานยาก) แล้วรีดแผ่นรองใต้ครอบไปตาม
ลอนกระเบื้ อ ง โดยกดแถบกาวให้ แ นบสนิ ท กั บ ลอนโค้ ง ของกระเบื้ อ งก่ อ น
จากนั้นจึงกดแถบกาวให้แนบสนิทกับลอนรับน�้ำ

การติิดตั้้�งครอบสัันหลัังคา ชุุดครอบระบบแห้้ง เอสซีีจีี (SCG DRYTECH SYSTEM)

8

7

5 ซม.

จากนัั้นจึงรีดแผ่นรองใต้ครอบที่เหลือให้ติดกับหลังเหล็กรับครอบ
(อย่าติดแผ่นรองใต้ครอบให้ตึงเกินไป เพราะอาจท�ำให้มีการกระเดิดในภายหลังได้)

การต่อแผ่นปิดรอยต่อ ควรมีระยะซ้อนทับ 5 ซม. และรีดแผ่นรองใต้ครอบบริเวณ
รอยต่อให้แนบสนิทกับลอนกระเบื้องให้มากที่สุด

9

10

ติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบอีกด้านหนึ่งตามขั้นตอนที่  6 - 8 ตลอดแนวสันหลังคา เมื่ อ ติ ด ตั้ ง แผ่ น รองใต้ ค รอบเสร็ จ ตลอดแนวสั น หลั ง คา  ให้ ติ ด ตั้ ง ครอบปิ ด จั่ ว
ขณะติดตั้งระวังอย่าให้แผ่นรองใต้ครอบฉีกขาดหรือทะลุเป็นรู หากติดตั้งแผ่นรอง ทัง้ 2 ด้านให้ ได้แนวสันหลังคาและยึดครอบปิดจัว่ ด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน 2.5 นิว้
ใต้ครอบผิดแล้วรื้อออก ไม่ควรน�ำมาติดตั้งอีก ควรเปลี่ยนแผ่นรองใต้ครอบ
แผ่นละ 2 ตัว ให้แน่นพอสมควร

11

สายเอ็น

12

ติดตั้งครอบสันโค้งแผ่นต่อไป  โดยขึงสายเอ็นตลอดแนวสันหลังคาให้ ได้ก่ึงกลาง กรณีหลังคาทรงจั่วที่ติดตั้งครอบโค้งปิดจั่วทั้ง 2 ด้าน ที่กึ่งกลางสันหลังคาให้ติดตั้ง
สันหลังคา  ยึดครอบสันโค้งทุกแผ่นกับเหล็กรับครอบด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน   ครอบโค้ง 2 ทางปิดทับ หากวางครอบโค้ง 2 ทาง ไม่ลงตัวให้ตัดปลายครอบสันโค้ง
2.5 นิ้ว จ�ำนวน 2 ตัว ให้แน่นพอสมควร ระวังอย่าให้ครอบแตก
ทั้ง 2 ด้านเฉลี่ยให้เท่ากันพร้อมเซาะร่องดักน�้ำที่ปลายครอบด้วย การติดตั้ง
ครอบสันโค้งที่สนั หลังคาต้องได้แนวตรงตลอด แผ่นรองใต้ครอบต้องไม่โผล่เลยครอบ
ออกมา

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
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การติิดตั้้�งครอบตะเข้้สััน ชุุดครอบระบบแห้้ง เอสซีีจีี (SCG DRYTECH SYSTEM)

2
2.5 ซ

ม.

1
5 ซม.
ตัด

5 ซ

ที่สุด
ชิดกันมาก

ม.

แหนบยึดกระเบื้องเศษ
ตัดกระเบื้องแนวตะเข้สันให้ห่างกันประมาณ 5 ซม. ตรงตลอดแนว ใส่เศษกระเบื้อง
ให้ครบ กระเบื้องบริเวณตะเข้สันแถวแรกที่เชิงชาย ปลายกระเบื้องส่วนที่ยื่นเลย
แนวไม้เชิงชายให้ตดั ชิดกันมากที่สดุ เป็นมุม 45 องศา เพื่อความสวยงามและป้องกัน
สัตว์ปีกเข้าใต้ครอบโค้งหางมน

ในการยึดกระเบื้องเศษบริเวณตะเข้สันด้วยแหนบยึดกระเบื้องเศษ ควรใช้หินเจียร
กรีดผิวหน้ากระเบื้อง 2 แนว บริเวณต�ำแหน่งยึดกระเบื้องเศษ(ตะเข้สัน) เนื่องจาก
กระเบื้ อ งมี ผิ ว เป็ น เซรามิ ค เพื่อให้ ก ารใช้ แ หนบยึ ด กระเบื้ อ งได้ อ ย่ า งมั่ น คง
แล้วน�ำแผ่นกระเบื้องเศษทั้ง 2 แผ่นยึดด้วยแหนบเข้าด้วยกัน
    ระวัง ตอนใช้แหนบจะเกิดการบาดมือ

3

4
1 ม.

ปรับหมุนได้ตาม
ต�ำแหน่งที่ต้องการ

วางครอบสันโค้งให้ห่างกันประมาณ 1 ม. จัดให้ ได้แนวกึ่งกลางตะเข้สัน สอด ติดตั้งขายึดเหล็กกับตะเข้สัน ด้วยตะปูเกลียวยึดแปด้านละ 2 ตัว ที่หลังตะเข้สัน
เหล็กรับครอบลอดใต้ครอบสันโค้ง ยกให้แนบเสมอกับใต้ท้องครอบสันโค้ง วัดระยะ ให้ขายึดเหล็กห่างกันไม่เกิน 1 ม. และติดตั้งเหล็กรับครอบกับขายึดเหล็ก ด้วย
ตะปูเกลียวยึดแปจ�ำนวน 4 ตัว (ด้านละ 2 ตัว) ตรวจระดับหลังเหล็กรับครอบ
ความสูงระหว่างหลังตะเข้สันกับหลังเหล็กรับครอบเพื่อก�ำหนดระยะขายึดเหล็ก
ต้องแนบเสมอใต้ท้องครอบสันโค้งพอดี

5

6
2 ซม.

8 ซ

ม.
จุดกดที่ 1

8 ซม.
น�ำครอบสันโค้งมาวางที่ตะเข้สัน ให้ ได้แนวกึ่งกลางตะเข้สัน โดยแผ่นรองใต้ครอบ
ต้องคลุมหลังกระเบื้องไม่น้อยกว่า 8 ซม. หรือให้วัดจากขอบครอบสันโค้งเข้าด้านใน
2 ซม. ทั้ง 2 ด้าน และท�ำเครื่องหมายตลอดแนว เพื่อก�ำหนดแนวการติดตั้ง
แผ่นรองใต้ครอบ ก่อนติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบให้ท�ำความสะอาดหลังกระเบื้องให้
สะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และความชื้น

16
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จุดกดที่ 2

.

ม
2 ซ

ติดตัง้ แผ่นรองใต้ครอบทีละด้าน โดยลอกแผ่นพลาสติกออกแล้วรีดแผ่นรองใต้ครอบ
ไปตามลอนกระเบื้อง โดยสอดใต้กระเบื้องแผ่นบนไม่น้อยกว่า  8 ซม. และให้
แผ่นรองใต้ครอบเข้าไปจากแนวที่ก�ำหนดไว้ 2 ซม. จากนั้นรีดแผ่นรองใต้ครอบ
อีกด้านให้ติดกับหลังเหล็กรับครอบ
(อย่าติดแผ่นรองใต้ครอบตึงเกินไป เพราะจะท�ำให้มีการกระเดิดได้ ในภายหลัง)
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8

7

ติดคลุมชายกระเบื้อง

ติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบตามขั้นตอนที่ 6 ให้ครบทั้ง 2 ด้าน ขณะติดตั้งระวังอย่าให้ ติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบในแถวถัดไปทั้ง 2 ด้าน ตามขั้นตอนที่  6 - 7 ตลอดแนว
แผ่นรองใต้ครอบฉีกขาดหรือทะลุเป็นรู หากติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบผิดแล้วรื้อออก ตะเข้สนั โดยต้องติดตัง้ แผ่นรองใต้ครอบคลุมชายกระเบื้อง (ระวังอย่าให้เกิดช่องว่าง
หรือโพรงอากาศ)
ไม่ควรน�ำมาติดตั้งอีก ควรเปลี่ยนแผ่นรองใต้ครอบ

9

10

แนวตัดปลายครอบ
กรณี ไม่ลงตัว

สายเอ็น
ติดตั้งครอบโค้งหางมนเป็นแผ่นแรก โดยยึดกับเหล็กรับครอบด้วยตะปูเกลียว บริเวณจุดต่อระหว่างครอบสันโค้งตะเข้และปลายสันหลังคา ให้คลุมแผ่นรองใต้ครอบ
ปลายสว่าน 2.5 นิ้ว แผ่นละ 2 ตัวให้แน่นพอสมควร ขึงสายเอ็นให้ ได้กึ่งกลาง ทับกันอย่างน้อย 10 ซม. กรณีวางครอบโค้ง 3 ทาง ไม่พอดี ให้ตดั ปลายครอบสันโค้ง
ตะเข้สนั  จากนัน้ เรียงครอบสันโค้งตลอดแนวตะเข้สนั ให้ ได้แนวตรง ยึดครอบสันโค้ง ออกทัง้ 3 ด้าน พร้อมเซาะร่องดักน�้ำ
กับเหล็กรับครอบด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน 2.5 นิว้ แผ่นละ 2 ตัว ให้แน่นพอสมควร
กรณีวางครอบสันโค้งไม่ลงตัวให้ตดั ปลายครอบสันโค้งเฉลี่ยให้เท่ากันพร้อมเซาะร่อง
ดักน�้ำที่ปลายครอบด้วยมอเตอร์ ไฟเบอร์

11

12

ครอบโค้ง  4 ทาง

บริิ เ วณจุุ ด ต่่ อ ระหว่่ า งครอบสัั น โค้้ ง ปลายตะเข้้ สัั น และปลายสัั น หลัั ง คา  ให้้ ใช้้ กรณีีหลัังคาปั้้�นหยาด้้านเท่่า (ปั้้�นหยาสี่่�ทาง) ให้้ ใช้้ครอบโค้้ง 4 ทางปิิดทัับ พร้้อมยึึด
ครอบโค้้ง 3 ทางปิิดทัับ พร้้อมยึึดตะปููเกลีียวปลายสว่่าน เอสซีีจีี 2.5 นิ้้�ว 3 ตััว ตะปููเกลีียวปลายสว่่าน เอสซีีจีี 2.5 นิ้้�ว 4 ตััว ตามตำำ�แหน่่ง (ข้้อแนะนำำ�ควรใช้้สีีทา
ตามต�ำแหน่งให้แน่นพอสมควร แนวครอบสันโค้งบริเวณตะเข้สันทั้ง 2 ด้านต้องได้ กระเบื้องแต้มหัวตะปูทุกตัวที่ยึดครอบสันโค้งเพื่อความสวยงาม)
แนวตรงและระดับหลังครอบสันโค้งต้องเท่ากันทุกแผ่น

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
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การติิดตั้้�งรางน้ำำ��ตะเข้้ เอสซีีจีี
และการติิดตั้้�งกระเบื้้�องหลัังคาเซรามิิค เอสซีีจีี รุ่่�น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค บริิเวณตะเข้้ราง

1

2

3 ซม.

14 ซม.

1 ซม.
12.5 ซม. 12 ซม.

12.5 ซม.

ติดห่างจากแนวศูนย์กลางตะเข้รางข้างละ 7 ซม. ยึดด้วยตะปูเกลียวยึดแป เตรีียมรางน้ำำ��สเตนเลส เอสซีีจีี ขนาดท้้องราง กว้้าง 12 ซม. ลึึก 3 ซม. ปีีกรางน้ำำ��
จุดละ 2 ตัว และควรตีปีกแปตัวล่างให้แบนเพื่อให้หลังแปผืนหลังคาเสมอกับหลังแป ทั้้�ง 2 ข้้าง กว้้างข้้างละ 12.5 ซม. โดยพัับขอบปลายปีีกรางน้ำำ��ทั้้�ง 2 ด้้าน
ที่เพาะร่องรางทั้ง 2 ด้าน

3
20

 ซม.

4

ต่อให้ชิดกัน
มากที่สุด

การต่อรางน�้ำตะเข้ ให้รางน�้ำท่อนบนทับท่อนล่าง โดยมีระยะซ้อนทับไม่น้อยกว่า การต่ อ รางน�้ำตะเข้ ที่ หั ว ตะเข้ รา งน�้ำ  กรณี รา งน�้ำมาบรรจบกั น ทั้ ง 2 ด้ า น
20 ซม. ยึดด้วยตะปูเกลียวยึดแปให้ ใกล้กับปีกรางน�้ำที่พับขอบดักน�้ำไว้ จ�ำนวน ในแนวเอียง 45 องศา การต่อแบบเข้ามุมด้วยกรรไกรตัดสังกะสีน�ำมาต่อให้ชิดกัน
4 ตัว ด้านละ 2 ตัว
มากที่สุดยึดปีกรางด้วยตะปูเกลียวยึดแป

5

6

หักปกรางนำแนบแป
พับหัวรางน�้ำขึ้น
2.5 ซม. หรือตัดออกเสมอ
หักปกรางนำแนบแป
หลังแป
หรือตัดออกเสมอหลังแป

กั น�้ำ
ัพ ขอบด.
บ
2 ซม

ใช้แผ่นปิดหัวรางน�้ำตะเข้ปิดทับรอยต่อบริเวณหัวรางน�้ำตะเข้ชนกัน โดยพับ
ขอบดักน�้ำประมาณ  2 ซม. ที่ปลายแผ่นด้านบนและล่าง เริ่มปิดทับจากขอบ
ปี ก รางน�้ำด้ า นล่ า งไปตามแนวรอยต่ อ จนสุ ด ขอบด้ า นบน กดรี ด ให้ แ ผ่ น ปิ ด
หัวรางน�้ำตะเข้แนบสนิทกับรางน�้ำตะเข้ โดยตลอด
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คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

กรณีเป็นรางน�้ำตะเข้ด้านเดียว (ขาเดียว) ให้ดัดปลายขอบที่บริเวณร่องรับน�้ำของ
รางน�้ำตะเข้ เพื่อท�ำคันกันน�้ำสูงประมาณ 2.5 ซม. และยึดปีกรางน�้ำทั้ง 2 ข้าง
เข้ากับแปคู่บนด้วยตะปูเกลียวยึดแป พร้อมพับปลายปีกหัวรางให้งอแนบแปหรือ
ตัดออกให้เสมอหลังแป

การติิดตั้้�งรางน้ำำ��ตะเข้้ เอสซีีจีี
และการติิดตั้้�งกระเบื้้�องหลัังคาเซรามิิค เอสซีีจีี รุ่่�น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค บริิเวณตะเข้้ราง

8

7
3 ซม.

ตัดกระเบื้องตะเข้รางด้วยใบตัดคอนกรีต โดยให้ระยะห่างของแนวตัดประมาณ ใช้ ใบตัดกระเบื้องเจียรขอเกาะกระเบื้องและกระดูกใต้ท้องกระเบื้องที่วางอยู่บน
3 ซม. ตัดให้ ได้แนวตรงตลอดตะเข้ราง ขณะตัดกระเบื้องด้วยใบตัดคอนกรีต ปีกรางน�้ำทั้ง 2 ด้านให้เรียบ เพื่อให้กระเบื้องซ้อนทับกันแนบสนิทและไม่เกิด
การกระเดิดบริเวณปีกรางน�้ำ
ระวังใบตัดจะไปโดนรางน�้ำจนทะลุจะท�ำให้เกิดการรั่วซึม

9

10
แหนบยึดกระเบื้องเศษ

2.5 ซม.

5 ซม.

ในการยึดกระเบื้องเศษบริเวณตะเข้ รางด้วยแหนบยึดกระเบื้องเศษ ควรใช้หินเจียร กรณีปลายรางน�้ำที่เชิงชาย  ให้บากไม้บัวเชิงชายให้พอดีกับขนาดร่องรางน�้ำ
กรีดผิวหน้ากระเบื้อง 2 แนว เนื่องจากกระเบื้องมีผวิ เป็นเซรามิค เพื่อให้การใช้แหนบ และให้ปีกรางน�้ำทั้ง 2 ข้าง วางอยู่เสมอขอบไม้บัวเชิงชาย  ไม่ต้องยื่นเลยเชิงชาย
ยึดกระเบอื้ งได้อย่างมัน่ คง แล้วน�ำแผ่นกระเบอื้ งเศษทัง้ 2 แผ่นยึดด้วยแหนบเข้าด้วยกัน ออกไปมาก
ค�ำแนะน�ำ : ในส่วนของหลังกระเบื้องบริเวณตะเข้รางให้เจียรหลังแผ่นกระเบื้อง
บริเวณต�ำแหน่งแหนบยึด เพื่อลดการค�้ำและลดช่องว่างระหว่างแผ่นในแถวถัดไป

11

12

กรณีปลายรางน�้ำที่อยู่บนผืนหลังคา  ให้ปล่อยปลายรางน�้ำตะเข้คลุมหลังกระเบื้อง ต้องใส่กระเบื้องเศษตรงรางน�้ำให้ครบทุกแถวทัง้ 2 ด้าน และใช้สทา
ี กระเบอื้ งหลังคา
แถวล่างประมาณครึ่งแผ่นกระเบื้องหรือไม่น้อยกว่า  15 ซม. เคาะปลายรางให้แผ่ เซรามิค เอสซีจ รี นุ่ เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค ทาตรงบริเวณรอยตัดกระเบอื้ งให้เรียบร้อย
ราบไปกับหลังกระเบื้องแผ่นที่รองรับเพื่อไม่ ให้กระเบอื้ งกระเดิด ขณะเคาะปลายราง เพื่อความสวยงาม แต่อย่าให้เลอะบนหลังกระเบื้อง
ระวังจะท�ำให้กระเบื้องเกิดการแตกร้าวได้

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
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ตำำ�แหน่่งที่่�ต้้องใช้้แผ่่นปิิดรอยต่่อ เอสซีีจีี
สำำ�หรัับกระเบื้้�องหลัังคาเซรามิิค เอสซีีจีี รุ่่�น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค

แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี
คุณสมบัติ

ผลิตจากแผ่นพลาสติกสังเคราะห์ PIB ดัดขึ้นรูป
ตามลอนกระเบื้องหรือรอยต่อได้แนบแน่น
ทนทานต่อแสงแดด มั่นใจ ไม่รั่วซึม

วิธีใช้งาน

ใช้ปิดรอยต่อได้ทุกจุดหลังคาที่เสี่ยงต่อการรั่วซึม

ขนาด

กว้าง x ยาว x หนา = 28 x 40 x 0.2 ซม.

ปั้นลมชนเชิงชาย
สันหลังคาชนปีก คสล.

ผนังปล่องควัน

หัวตะเข้รางน�้ำ

ข้างกระเบื้องชนผนัง

ปั้นลมชนชิดปีก คสล.

สันหลังคาชนปั้นลม
หน้าบัน

ตะเข้สันชนปั้นลม

ตะเข้สันชนปีก คสล.

ขั้้�นตอนการติิดตั้้�งแผ่่นปิิดรอยต่่อตามจุุดต่่างๆ ของหลัังคา โปรดศึึกษารายละเอีียดใน คู่่�มืือการติิดตั้้�งแผ่่นปิิดรอยต่่อ เอสซีีจีี หรืือติิดต่่อ บริิษััท เอสซีีจีี รููฟฟิ่่�ง จำำ�กััด

*รูปนี้แสดงถึงต�ำแหน่งการติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อ
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คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

รายการสิินค้้าระบบครอบผนััง เอสซีีจีี รุ่่�น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค

ต�ำแหน่งการใช้ครอบหัวผนัง
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
ต�ำแหน่งการใช้ครอบข้างผนัง
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
• ชุดอุปกรณ์ยึดครอบผนัง เอสซีจี

จำำ�นวน 1 กล่่อง ติิดตั้้�งครอบผนัังได้้ยาวประมาณ 4.5  เมตร

• ครอบหัวผนัง รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

ใช้ปิดรอยต่อบริเวณด้านหัวกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค บรรจบกับผนัง จ�ำนวนการใช้งานประมาณ 3.30 แผ่นต่อ 1 เมตร

• ครอบข้างผนัง รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

ใช้ปิดรอยต่อบริเวณด้านข้างกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค บรรจบกับผนัง จ�ำนวนการใช้งานประมาณ 3.00 แผ่นต่อ 1 เมตร

• ชุดอุปกรณ์ยึดครอบผนัง เอสซีจี
ประกอบด้วย

1. แผ่นปิดกันรั่ว (กว้าง 14 ซม. ยาว 5.00 ม.)
2. ซิลิโคน เอสซีจี (ขนาดบรรจุประมาณ 510 กรัม)
3. เหล็กรองครอบผนัง (ยาว 1.20 เมตร)
4. พุกพลาสติกส�ำเร็จรูป (ขนาด 40 มม.)
5. ตะปูเกลียว ปลายสว่าน 2.5 นิ้ว (ส�ำหรับยึดครอบผนัง)

1
1
4
24
30

ม้วน
หลอด
ท่อน
ตัว
ตัว

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
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รายการสิินค้้าระบบครอบผนััง เอสซีีจีี รุ่่�น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค

• เครื่องมือที่ใช้

1. สว่านไฟฟ้า
7. ตลับเมตร
2. ดอกสว่านเจาะคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-16”
8. สายเอ็น
3. ดอกไขควงหัวแฉกเบอร์ 2
9. คัตเตอร์หรือกรรไกร
4. มอเตอร์ ไฟเบอร์
          10. เหล็กส่ง
5. คีมปากนกแก้ว
          11. ค้อนและค้อนยาง
6. ไขควงปากแฉก

การเตรียมโครงสร้างและโครงหลังคาก่อนติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
1 ผนังบริเวณที่จะติดตั้งระบบครอบผนัง ต้องฉาบปูนให้เรียบร้อยก่อน และห้ามทาสีรองพื้นผนังบริเวณที่จะติดตั้งโดยเด็ดขาด ผนังต้องเรียบ
ไม่ขรุขระ แตกร้าวหรือหลุดล่อน การซ่อมปูนฉาบบริเวณนี้ ไม่วาจ
่ ะเป็นด้วยสาเหตุใดก็ตาม ต้องมั่นใจว่าปูนที่ฉาบซ่อมใหม่ประสาน
เข้าเป็นเนื้อเดียวกันอย่างดี ไม่เกิดการซึมน�้ำตามรอยที่ซ่อมเอาไว้

2 โครงหลังคาส่วนที่จะติดตั้งระบบครอบผนัง ระดับหลังจันทัน และระดับหลังแปจะต้องได้ระดับเท่ากันทุกตัว
3 ก่อนเริ่มติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค ให้ท�ำการมุงกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค  

ให้แล้วเสร็จก่อน โดยเว้นแถวริมด้านที่ชนผนัง (ส�ำหรับติดตั้งครอบข้างชนผนัง) และเว้นแถวบนด้านที่ชนผนัง (ส�ำหรับติดตั้งครอบหัวผนัง)
เพื่อใช้วัดระยะส�ำหรับติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
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คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

การติิดตั้้�งครอบข้้างและครอบหััวผนััง เอสซีีจีี
การติิดตั้้�งครอบข้้างผนััง เอสซีีจีี สำำ�หรัับกระเบื้้�องหลัังคาเซรามิิค เอสซีีจีี รุ่่�น เอ็็กซ์์เซลล่่า คลาสสิิค
สแกน QR Code
เพื่่�อดููเอกสารการติิดตั้้�งครอบผนััง เอสซีีจีี อย่่างละเอีียด

1

11 ซม.
9.5 ซม.

ม.
 ซ
11

เหล็กรองครอบผนัง
แผ่นปิดกันรั่ว

9.5
 ซม
.

11 ซ
ม.

ผนังก่ออิฐ
ฉาบปูน

2

ติดตั้งแปและฉาบผนังให้เสร็จเรียบร้อยก่อนและยังไม่ต้องทาสีรองพื้น วัดระยะที่
ผนังความสูงจากหลังแป 9.5 ซม. ส�ำหรับติดแผ่นปิดกันรั่ว และความสูงจากหลังแป 
11 ซม. ส�ำหรับติดตั้งเหล็กรองครอบผนัง และท�ำเครื่องหมายยาวตลอดแนว
ที่จะติดตั้งครอบข้างผนัง ผนังที่ฉาบต้องเรียบสม�่ำเสมอไม่มีการแตกร้าวบริเวณ
ที่ติดตั้งครอบผนัง

น�ำเหล็กรองครอบผนังมาทาบตามแนวเส้นระดับ 11 ซม. ใช้ดินสอท�ำเครื่องหมาย
ตามรููเจาะของเหล็็กรองครอบผนัังทุุกรูู เจาะรููผนัังตามตำำ�แหน่่งด้้วยสว่่านไฟฟ้้า
เจาะคอนกรีีตด้้วยดอกสว่่านขนาด ∅ 3/16” และเจาะรููลึึกประมาณ 4 ซม.
พร้อมเป่าฝุ่นปูนออกให้หมด

3

4
ม.

ม.
.9 5 ซ

.

ม
11  ซ

9.5

 ซม
.

11 ซ

5 ซม.
อย่าให้เกิดโพรงอากาศ

8 ซม

.

นำำ�แผ่่นปิิดกัันรั่่�วมาทาบตามตำำ�แหน่่งที่่�ทำำ�ระดัับไว้้ที่่�ผนัังและบนหลัังกระเบื้้�อง โดย
ยัังไม่่ลอกพลาสติิกที่่ติ� ดิ แถบกาวออก นำำ�แผ่่นปิิดกัันรั่่ว� ที่่พั� ับไว้้พลิกิ กลัับด้้าน แล้้ว
นำำ�คััตเตอร์์มากรีีดแผ่่นพลาสติิกตามรอยที่่�พัับ กรีีดเพื่่�อให้้ง่่ายต่่อการติิดตั้้�ง (ระวััง
อย่่าให้้แผ่่นปิิดกัันรั่่�วเกิิดการฉีีกขาด) ก่่อนติิดตั้้�งแผ่่นปิิดกัันรั่่�วบริิเวณข้้างผนััง ต้้อง
ทำำ�ความสะอาดผนัังและหลัังกระเบื้้�องให้้ปราศจากฝุ่่�น คราบไขมััน และความชื้้�น

ขั้้�นตอนการติิดตั้้�งแผ่่นปิิดกัันรั่่�วมีีดัังนี้้�
• ติิดตั้้�งแผ่่นปิิดกัันรั่่�วที่่�หลัังกระเบื้้�องเป็็นอัันดัับแรก โดยติิดจากล่่างขึ้้�นบน รีีดแผ่่น
ปิิดกัันรั่่�วให้้แนบสนิิทคลุุมหลัังกระเบื้้�องกว้้างประมาณ 8 ซม. และลอกแถบพลาสติิก
ที่่�ปิิดแถบกาวออกเป็็นระยะๆ บริิเวณปลายกระเบื้้�องรีีดให้้แนบสนิิทด้้วยมืือเท่่านั้้�น
อย่่าให้้เกิิดโพรงอากาศระหว่่างจุุดซ้้อนทัับ
• ติิดตั้้�งแผ่่นปิิดกัันรั่่�วที่่�ผนััง โดยลอกแถบพลาสติิก และค่่อยๆ ติิดแผ่่นปิิดกัันรั่่�วให้้
แนบสนิิทด้ว้ ยมืือเท่่านั้้น� การต่่อแผ่่นปิิดกัันรั่่ว� ให้้แผ่่นบนทัับแผ่่นล่่างประมาณ 5 ซม.
และรีีดรอยซ้้อนทัับให้้แนบสนิิทกัับกระเบื้้�อง

5

6

ติดเหล็กรองครอบผนังด้วยพุกพลาสติกกับผนังตรงต�ำแหน่งทีเ่ จาะรูไว้ การต่อเหล็ก ยาแนวด้วยซิลิโคน ตามแนวร่องบ่าเหล็กรองครอบผนังและใช้ปลายเกรียงเหล็ก
รองครอบผนั ง ให้ ต ่ อ ชนกั น ไม่ ต ้ อ งซ้ อ นทั บ ตอกพุ ก พลาสติ ก ให้ แ น่ น ที่สุ ด ปาดซิลิโคนให้เฉียงลง 45 องศา เพื่อป้องกันน�้ำขังบริเวณร่องบ่าเหล็กรองครอบผนัง
ระวังอย่าตีพลาดไปโดนขาเหล็กรองครอบผนัง จะท�ำให้เสียระดับในการติดตั้ง ระวังอย่าให้ซิลิโคนเลอะบนหลังกระเบื้อง
ครอบข้างผนัง
หมายเหตุุ : การติิดตั้้�งครอบผนัังให้้ดููที่่�เอกสารการติิดตั้้�งครอบผนััง เอสซีีจีี

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
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การติิดตั้้�งครอบข้้างและครอบหััวผนััง เอสซีีจีี
สแกน QR Code
เพื่่�อดููเอกสารการติิดตั้้�งครอบผนััง เอสซีีจีี อย่่างละเอีียด

8

7

ส่วนที่ตัดออก
น�ำครอบข้างผนัง เอสซีจี วางบนบ่าเหล็กรองครอบผนัง โดยให้ปลายด้าน
หัวครอบข้างผนังวางอยู่บนปลายกระเบื้องแถวบนประมาณ 1 ซม. และก�ำหนดแนว
ติดครอบ ปลายครอบข้างผนังส่วนที่เลยออกมาให้ ใช้มอเตอร์ ไฟเบอร์ตัดปลาย
ครอบข้างผนังให้เสมอปลายกระเบื้องพอดี

น�ำตะแกรงเหล็กตาข่ายขนาด 10x15 ซม. ยึดติดกับเหล็กรองครอบผนัง วางปูน
ทรายทัับเพื่่�อใช้้อุุดปลายครอบข้้างผนััง นำำ�ครอบข้้างผนัังที่่�ตััดไว้้ติิดตั้้�งกลัับคืืน
ตำำ�แหน่่งเดิิม ยึึดครอบข้้างผนัังกัับเหล็็กรองครอบผนัังด้้วยตะปููเกลีียวปลายสว่่าน
เอสซีีจีี 2.5 นิ้้�ว จำำ�นวน 2 ตััว ให้้แน่่นพอสมควร ระวัังครอบข้้างผนัังแตก

9

10

ติ ด ตั้ ง ครอบข้ า งผนั ง แผ่ น ถั ด ไป  โดยวางบนบ่ า เหล็ ก รองครอบผนั ง ให้ ปลาย เก็บสีหัวตะปูเกลียวยึดครอบ,รอยตัดครอบจุดต่างๆ และปูนทรายที่อุดปลาย
ด้านหัวครอบข้างผนังวางอยู่บนปลายกระเบื้องแถวบนทุกแผ่นประมาณ 1 ซม. ครอบข้างผนังแผ่นแรกที่เชิงชาย ด้วยสีทากระเบื้องให้เรียบร้อย ระวังอย่าให้สีเลอะ
ยึดครอบข้างผนังกับเหล็กรองครอบด้วยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน 2.5 นิ้ว บนผนังและกระเบื้อง
ทุกแผ่น แผ่นละ 2 ตัว ให้แน่นพอสมควร

การติดตั้งครอบหัวผนัง เอสซีจี ส�ำหรับกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
1
2

11 ซม.

11 ซม.
9.5 ซม.
ผนังก่ออิฐ
ฉาบปูน

11 ซม.

9.5 ซม.

เหล็กรอง
ครอบผนัง
แผ่นปิดกันรัว่

ต้องติดตั้งแปและฉาบผนังให้เรียบร้อยก่อนและยังไม่ต้องทาสีรองพื้น ให้วัดระยะที่
ผนังสูงจากหลังแป 9.5 ซม. ส�ำหรับติดแผ่นปิดกันรั่ว และความสูงจากหลังแป 
11 ซม. ส�ำหรับติดตั้งเหล็กรองครอบผนัง ผนังที่ฉาบต้องเรียบสม�่ำเสมอไม่มีการ
แตกร้าวบริเวณที่ติดตั้งครอบหัวผนัง

24

9.5 ซม.

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

น�ำเหล็กรองครอบผนังมาทาบตามแนวเส้นระดับ 11 ซม. ใช้ดินสอท�ำเครื่องหมาย
ตามรููเจาะของเหล็็กรองครอบผนัังทุุกรูู เจาะรููผนังั ตามตำำ�แหน่่งด้้วยสว่่านไฟฟ้้าเจาะ
คอนกรีีตด้้วยดอกสว่่านขนาด ∅ 3/16” และเจาะรููลึึกประมาณ 4 ซม. พร้้อมเป่่าฝุ่่�น
ปูนออกให้หมด
หมายเหตุุ : การติิดตั้้�งครอบผนัังให้้ดููที่่�เอกสารการติิดตั้้�งครอบผนััง เอสซีีจีี

การติิดตั้้�งครอบข้้างและครอบหััวผนััง เอสซีีจีี
สแกน QR Code
เพื่่�อดููเอกสารการติิดตั้้�งครอบผนััง เอสซีีจีี อย่่างละเอีียด

3

4

11 ซม.
9.5 ซม.

8 ซม.

11 ซม.
9.5 ซม.

5 ซม.
อย่าให้เกิดโพรงอากาศ
นำำ�แผ่่นปิิดกัันรั่่�วมาทาบตามตำำ�แหน่่งที่่�ทำำ�ระดัับไว้้ที่่�ผนัังและบนหลัังกระเบื้้�อง โดย
ยัังไม่่ลอกพลาสติิกที่่�ติิดแถบกาวออก นำำ�แผ่่นปิิดกัันรั่่�วที่่�พัับไว้้พลิิกกลัับด้้าน แล้้ว
นำำ�คััตเตอร์์มากรีีดแผ่่นพลาสติิกตามรอยที่่�พัับ กรีีดเพื่่�อให้้ง่่ายต่่อการติิดตั้้�ง (ระวััง
อย่่าให้้แผ่่นปิิดกัันรั่่�วเกิิดการฉีีกขาด) ก่่อนติิดตั้้�งแผ่่นปิิดกัันรั่่�วบริิเวณหััวผนััง ต้้อง
ทำำ�ความสะอาดผนัังและหลัังกระเบื้้�องให้้ปราศจากฝุ่่�น คราบไขมััน และความชื้้�น

ขั้้�นตอนการติิดตั้้�งแผ่่นปิิดกัันรั่่�วมีีดัังนี้้�
• ติิดตั้้�งแผ่่นปิิดกัันรั่่�วที่่�หลัังกระเบื้้�องเป็็นอัันดัับแรก รีีดแผ่่นปิิดกัันรั่่�วให้้แนบสนิิท
คลุุมหลัังกระเบื้้อ� งกว้้างประมาณ 8 ซม. และลอกแถบพลาสติิกที่่ปิ� ดิ แถบกาวออกเป็็น
ระยะๆ บริิเวณหััวกระเบื้้�องรีีดให้้แนบสนิิทด้้วยมืือเท่่านั้้�น อย่่าให้้เกิิดโพรงอากาศ
• ติิดตั้้�งแผ่่นปิิดกัันรั่่�วที่่�ผนััง โดยลอกแถบพลาสติิก และค่่อยๆ ติิดแผ่่นปิิดกัันรั่่�วให้้
แนบสนิิทด้้วยมืือเท่่านั้้�น การต่่อแผ่่นปิิดกัันรั่่�วให้้ซ้้อนทัับกัันประมาณ 5 ซม. และรีีด
รอยซ้้อนทัับให้้แนบสนิิทกัับกระเบื้้�อง

5

6

11 ซม.

ครอบหัวผนัง

9.5 ซม.

ติดตั้งเหล็กรองครอบผนังด้วยพุกพลาสติกกับผนังตรงต�ำแหน่งที่เจาะรูไว้ การต่อ น�ำครอบหัวผนังมาวางบนบ่าเหล็กรองครอบผนังเพื่อก�ำหนดระยะการตัดหัว
เหล็กรองครอบผนังให้ต่อชนไม่ต้องซ้อนทับ ยาแนวด้วยซิลิโคนบนบ่าเหล็กรอง ครอบหัวผนังแผ่นแรกที่ปั้นลม ติดตั้งให้เข้ากับลอนกระเบื้องพอดีและแนบสนิท
ครอบผนัง และใช้ปลายเกรียงปาดซิลิโคนให้เฉียงลง 45 องศา  เพื่อป้องกันน�้ำขัง
บริเวณบ่าเหล็กรองครอบผนัง

7

8

นำำ�ตะแกรงเหล็็กตาข่่ายขนาด 10x15 ซม. ยึึดติิดกัับเหล็็กรองครอบผนััง วาง
ปูู นทรายทัับเพื่่�อใช้้อุุดปลายครอบหััวผนััง นำำ�ครอบหััวผนัังที่่�ตััดแต่่งไว้้ติิดตั้้�งกลัับ
ตำำ�แหน่่งเดิิม ยึึดครอบหััวผนัังกัับเหล็็กรองครอบผนัังด้้วยตะปููเกลีียวปลายสว่่าน
เอสซีีจีี 2.5 นิ้้�วจำำ�นวน 1 ตััว ให้้แน่่นพอสมควร ระวัังครอบหััวผนัังแตก

นำำ�ครอบหััวผนัังแผ่่นถััดมาติิดตั้้ง� จนครบตลอดแนวพร้้อมยึึดด้้วยตะปููเกลีียวปลายสว่่าน
เอสซีีจี  
ี 2.5 นิ้้�ว ทุุกแผ่่น แผ่่นละ 2 ตััว เก็็บสีีหััวตะปููยึึดครอบ, รอยตััดแต่่งต่่างๆ
และปูู น ทรายที่่� อุุ ด หัั ว ครอบผนัั ง ด้้ ว ยสีี ทา กระเบื้้� อ ง ระวัั ง อย่่ า ให้้ สีี เ ลอะ
ครอบหัวผนังและกระเบื้อง ลอนโค้งของครอบหัวผนังต้องพอดีและสนิทกับลอนของ
กระเบื้องทุกแผ่น

หมายเหตุุ : การติิดตั้้�งครอบผนัังให้้ดููที่่�เอกสารการติิดตั้้�งครอบผนััง เอสซีีจีี

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
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การติิดตั้้�งระบบครอบผนััง กัับผนัังก่่ออิิฐฉาบปููนที่่�ตกแต่่งด้้วยวััสดุุประดัับผนัังภายนอก
• ระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค สามารถติดตั้งได้กับผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ผนังภายนอกตกแต่งด้วยวัสดุตกแต่งประเภทต่างๆ เช่น ไม้ฝา 
   กระเบื้องเซรามิค หินอ่อน หินแกรนิต หินกาบ ทรายล้าง เป็นต้น

• ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ตกแต่งผนังบริเวณที่จะติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า  คลาสสิค ด้วยวัสดุตกแต่งประดับผิวให้เสร็จก่อน โดยให้เว้นระยะห่างจากหลังแป 
ประมาณ 16 ซม. เพื่อติดตั้งครอบข้างผนังและเว้นระยะจากหลังแปประมาณ 15 ซม. ส�ำหรับติดตั้งครอบหัวผนัง
2. บริเวณที่เว้นเอาไว้ ให้ฉาบปูนให้เรียบร้อยถึงระดับหลังแป
3. ติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้

การติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค กับผนังก่ออิฐฉาบปูนที่กรุด้วยไม้ฝา

16 ซ
ม.

15 ซม.

การติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค กับผนังก่ออิฐฉาบปูนที่กรุด้วยวัสดุประดับผนัง

16 ซ
ม.

15 ซม.

ตัดบัวประดับลอย
เหนือหลังครอบผนัง

บัวปูนปั้น
บัวประดับด้านข้าง

15 ซม.

16 ซ
ม.

บัวประดับด้านข้าง

บัวประดับลอย

• ข้อแนะน�ำ

• ระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า  คลาสสิค เหมาะกับผนังประเภทก่ออิฐฉาบปูน หากต้องการตกแต่งพื้นผิวด้วยวัสดุประดับผิวให้ติดตั้งไว้เหนือครอบผนัง
ตามก�ำหนด ไม่ควรใช้ระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค กับผนังไม้หรือผนังกระเบื้องแผ่นเรียบที่เป็นผนังจริง เพราะอาจเกิดการรั่วซึมจากตัวผนังได้
• ระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค เหมาะกับการใช้กับหลังคาที่มีความลาดชันระหว่าง 17๐ - 60๐
• ในระหว่างการติดตั้งแผ่นปิดกันรั่ว ระวังอย่าให้สารเคมีที่มีส่วนผสมของทินเนอร์ หรือ SOLVENT ประเภทต่างๆ สัมผัสหรือโดนผิวของแผ่นปิดกันรั่ว สีที่ ใช้
ในการทาทับต้องใช้สีน�้ำมัน
• การติดตั้งระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า  คลาสสิค กับงานอาคารสองส่วนที่มีการทรุดตัวแตกต่างกัน เช่น งานต่อเติมอาคารจะมีปัญหาการฉีกขาด หรือ
แตกร้าวของระบบครอบผนัง เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค ได้ภายหลัง
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