
JAN 2022

ARTIFICIAL WOODS

ไม�สังเคราะห�

ไม�ฝา
Siding

ไม�พ�้น
Floor Plank

ระแนง
Lath

เชิงชาย
Eave

ไม�รั้ว
Fence

ไม�ตกแต�ง
Decorative Plank

หลากฟ�งก�ชั่นการใช�งาน สวย ทนทาน
ให�สัมผัสดุจไม�จร�ง



ไม�ฝา ตราเพชร เหมาะสำหรับงานตกแต�งทั้งภายใน
และภายนอก ตอบสนองทุกการใช�งานด�วยเทคโนโลยี
การผลิต “ Autoclave” เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม พัฒนา
และออกแบบลายไม�ให�สวยงาม ทนทานต�อทุกสภาพ
อากาศ 

น้ำตาลประดู�

แดงทับทิม

แดงทิวลิป

น้ำตาลเบอร�ร�่
สักเศรษฐี

น้ำตาลอัลมอนด�

เทาไดมอนด�

เทาซิลเวอร�

ไม�ฝา กลุ�มสีพ�เศษ

เหลืองออร�คิด
น้ำตาลสักทอง

ไม�ฝา กลุ�มสีมาตรฐาน

ไม�ฝา สีธรรมชาติ

หมายเหตุ : สีของรูปภาพสินค�าอาจแตกต�างจากสีของสินค�าจร�งเล็กน�อย เนื่องจาก
เทคนิคการพ�มพ�

ไม�ฝา คอฟฟ�� ซีร�ส�
Siding กลุ�มสีพ�เศษ

LatteMatcha Mocha Espresso

มัทฉะ ลาเต� มอคค�า เอสเปรสโซ

5.30
7.00
7.00
9.20

ขนาด (ซม.)
กว�าง x ยาว x หนา

15 x 300 x 0.8
15 x 400 x 0.8
20 x 300 x 0.8
20 x 400 x 0.8

จำนวนการใช�งาน
(แผ�น / ตร.ม.)

2.70
2.00
1.90
1.50

บรรจ�ภัณฑ�
(จำนวน / แพ็ก)

5
5
5
4

น้ำหนัก
(กก.)



ไม�ตกแต�งเซาะร�อง 1 นิ�ว

ไม�ตกแต�งเซาะร�อง รุ�น เทมโป

ไม�ตกแต�งเซาะร�อง รุ�น True Color

ไม�ตกแต�งเซาะร�อง 1 นิ�ว

ไม�ตกแต�งเซาะร�อง รุ�น เทมโป

ไม�ตกแต�งเซาะร�อง รุ�น True Color

ผสมสีเทาในเนื้อสินค�า

Type II

Type I

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

0.8

Type I1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

30.0

Type II1.01.01.0 2.0

0.3 0.3

1.0 1.01.0 2.0

0.3 0.3

1.0 1.01.0

0.3 0.3

30.0

0.8

1.6

1.02.75 1.02.75 1.02.75 1.02.75

15.0

0.5

1.2

1.5 1.0 1.5 1.0 1.02.5 3.52.0 2.0 2.0 2.0

20.0

0.5

0.5 0.25 0.5 0.50.25

Spec Sheet

ทรูคัลเลอร�

คู�มือติดตั้ง

คู�มือติดตั้ง

คู�มือติดตั้ง

Spec Sheet

เทมโป

สินค�า
ขนาด (ซม.)

กว�าง x ยาว x หนา
น้ำหนัก (กก.)

/ แผ�น
จำนวนการใช�งาน

(แผ�น / ตร.ม.)
จำนวนแผ�น

/ แพ็ค

ไม�ตกแต�งเซาะร�อง รุ�น True Color
Type I, Type II

ไม�ตกแต�งเซาะร�อง 1 นิ�ว 15 x 300 x 1.6 9.5 2 2.22

30 x 240 x 0.8
30 x 300 x 0.8

8.0
10.0

3
3

1.38
111

ไม�ตกแต�งเซาะร�อง รุ�น เมทโป 20 x 240 x 1.2
20 x 300 x 1.2

7.5
9.4

4
4

2.08
1.66

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

ไม�ตกแต�ง Decorative Plank



ระแนง ตราเพชร ไม�สังเคราะห�คุณภาพสูงใช�สำหรับงานตกแต�ง
ติดตั้งง�าย ทนต�อความชื้น ตอบสนองการใช�งานได�หลากหลาย
รูปแบบ

ระแนง ขอบตรง ลายไม� หน�า 2 นิ�ว

MADE
TO ORDER

เหลืองออร�คิด

น้ำตาลเบอร�ร�่

สีธรรมชาติ

น้ำตาลอินทนิล

ลาเต�

ระแนง ขอบตรง ลายไม� หน�า 3 นิ�ว

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

เหลืองออร�คิด

น้ำตาลเบอร�ร�่

แดงทับทิม

เทาซิลเวอร�

เทาไดมอนด�

สีธรรมชาติ

น้ำตาลอินทนิล

ลาเต�

ระแนง เร�ยบ ลบมุม หน�า 3 นิ�ว

Spec Sheet

สินค�า

ระแนง ขอบตรง ลายไม� หน�า 2 นิ�ว
ระแนง ขอบตรง ลายไม� หน�า 3 นิ�ว
ระแนง เร�ยบ ลบมุม หน�า 3 นิ�ว
ระแนง เร�ยบ ลบมุม หน�า 4 นิ�ว

5 x 300 x 0.8
7.5 x 300 x 0.8
7.5 x 300 x 0.8
10 x 300 x 0.8

1.8
2.6
2.6
3.4

15
10
10
5

6.67
4.45
4.45
3.33

ขนาด (ซม.)
กว�าง x ยาว x หนา

จำนวนการใช�งาน
แผ�น / ตร.ม.

จำนวนแผ�น
/ แพ็ค

น้ำหนัก (กก.)
/ แผ�น

สีธรรมชาติ

ระแนง เร�ยบ ลบมุม หน�า 4 นิ�ว

สีธรรมชาติ

หมายเหตุ : สีของรูปภาพสินค�าอาจแตกต�างจากสีของสินค�าจร�งเล็กน�อย เนื่องจากเทคนิคการพ�มพ�

ระแนง
Lath



เชิงชาย ตราเพชร สวย แกร�ง ทนทาน ได�มาตรฐาน
ปลอดภัยจากมอดและปลวก ทนน้ำและความช้ืนได�ดี
น้ำหนักเบา ติดต้ังง�าย สะดวก รวดเร็ว มีสีให�เลือก
หลากหลาย เหมาะกับการใช�งานทุกสภาพอากาศ

สีแดงทิวลิป

สีแดงทับทิม

สีสักเศรษฐี

สีน้ำตาลประดู�

สีน้ำตาลเบอร�ร�่

สีธรรมชาติ

ไม�เชิงชาย พลัสไม�เชิงชาย

ไม�เชิงชาย สีสำเร็จ

สีธรรมชาติ

สีรองพ�้น
น้ำตาลสักทอง

สีรองพ�้น
เหลืองออร�คิด

สีแดงทิวลิป

สีแดงทับทิม

สีสักเศรษฐี

สีน้ำตาลประดู�

สีน้ำตาลเบอร�ร�่

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

Spec Sheet

สินค�า

ไม�เชิงชาย

ขนาด (ซม.)
กว�าง x ยาว x หนา

จำนวนการใช�งาน
(แผ�น / ตร.ม.)

10.5
13.7
13.7
18.3

0.33
0.25
0.33
0.25

15 x 300 x 1.6
15 x 400 x 1.6
20 x 300 x 1.6
20 x 400 x 1.6

จำนวนแผ�น
/ แพ็ค

2
2
2
2

ไม�เชิงชาย พลัส 16.8 0.3323 x 300 x 1.8 2

น้ำหนัก (กก.)
/ แผ�น

หมายเหตุ : สีของรูปภาพสินค�าอาจแตกต�างจากสีของสินค�าจร�งเล็กน�อย เนื่องจากเทคนิคการพ�มพ�

เชิงชาย และ เชิงชายพลัส
Eave & Eave Plus



MADE
TO ORDER ลายไม�

ลายเสี้ยน

สีธรรมชาติ

สีแดงประกายทอง

สีน้ำตาลอินทนิล

คู�มือติดตั้ง

Spec Sheet

6.76

ขนาด (ซม.)
กว�าง x ยาว x หนา

16.5 x 300 x 1.1

จำนวนการใช�งาน
(แผ�น / ตร.ม.)

2.22

จำนวน
แผ�น / แพ็ค

4

น้ำหนัก
(กก.) / แผ�น

สินค�า

ไม�รั้ว หัวตรง ลายเสี้ยน

ขนาด (ซม.)
กว�าง x ยาว x หนา

2.4
3.6

10 x 100 x 1.5
10 x 150 x 1.5

จำนวนแผ�น
/ แพ็ค

6
6

ไม�รั้ว หัวตรง ลายเสี้ยน 2.4
3.6

10 x 100 x 1.5
10 x 150 x 1.5

6
6

น้ำหนัก (กก.)
/ แผ�น

MADE
TO ORDER

หมายเหตุ : สีของรูปภาพสินค�าอาจแตกต�างจากสีของสินค�าจร�งเล็กน�อย เนื่องจากเทคนิคการพ�มพ�

ไม�รั้ว Fence
หัวตรง, หัวโค�ง

ไม�ฝาบังใบ
Lap Siding



กว�าง x ยาว x หนา
(ซม.)

น้ำหนัก
(กก.)

จำนวนการใช�งาน
 (แผ�น / ตร.ม.)

การรับแรง
(กก. / ตร.ม.)

10 x 300 x 2.5 11.6 3.33 440

ไม�พ�้น หน�า 4 นิ�ว ลายเสี้ยน  สีธรรมชาติ (4 / แพ็ค) ระยะตง 25 ซม.

กว�าง x ยาว x หนา
(ซม.)

น้ำหนัก
(กก.)

จำนวนการใช�งาน
 (แผ�น / ตร.ม.)

การรับแรง
(กก. / ตร.ม.)

30 x 300 x 2.5 34.5 1.11 600

ไม�พ�้น หน�า 12 นิ�ว เซาะร�อง ลายเสี้ยน สีธรรมชาติ (1 / แพ็ค) ระยะตง 50 ซม.

การรับแรง
(กก. / ตร.ม.)

1,680

ระยะตง 30 ซม.

กว�าง x ยาว x หนา
(ซม.)

น้ำหนัก
(กก.)

จำนวนการใช�งาน
 (แผ�น / ตร.ม.)

การรับแรง
(กก. / ตร.ม.)

การรับแรง
(กก. / ตร.ม.)

การรับแรง
(กก. / ตร.ม.)

15 x 300 x 2.5 17 2.22 830 460 280

ไม�พ�้น หน�า 6 นิ�ว ลายเสี้ยน สีธรรมชาติ (2 / แพ็ค)
ระยะตง
40 ซม.

ระยะตง
30 ซม.

ระยะตง
50 ซม.

กว�าง x ยาว x หนา
(ซม.)

น้ำหนัก
(กก.)

จำนวนการใช�งาน
 (แผ�น / ตร.ม.)

การรับแรง
(กก. / ตร.ม.)

การรับแรง
(กก. / ตร.ม.)

การรับแรง
(กก. / ตร.ม.)

20 x 300 x 2.5 23 1.67 1,120 620 390

ไม�พ�้น หน�า 8 นิ�ว ลายเสี้ยน สีธรรมชาติ (2 / แพ็ค)
ระยะตง
40 ซม.

ระยะตง
30 ซม.

ระยะตง
50 ซม.

MADE
TO ORDER

คาปูชิโน

ลาเต�

ชุด T-Clip

ช็อกโกแลตจำนวน 2 แผ�น / แพ็ค 22.5

ขนาด (ซม.)
กว�าง x ยาว x หนา

20 x 300 x 2.5

จำนวนการใช�งาน
(แผ�น / ตร.ม.)

1.6

ระยะตง

30 - 40 ซม.

น้ำหนัก
(กก.)

คู�มือติดตั้งไม�พ�้น

หมายเหตุ : สีของรูปภาพสินค�าอาจแตกต�างจากสีของสินค�าจร�งเล็กน�อย เนื่องจากเทคนิคการพ�มพ�

ไม�พ�้น ที-คลิป
T-clip Floor

ไม�พ�้น
Floor Plank



สีแดงประกายทอง

สีธรรมชาติ

60 ซม.

การติดตั้งไม�มอบ ให�ยิงยึดที่

กึ่งกลางแผ�น ทุกๆ ระยะ 60 ซม.

สีธรรมชาติ

ไม�บัว รุ�นคลาสสิก

เหลืองออร�คิด
สีธรรมชาติ

ไม�บัว รุ�นโมเดิร�น

เทาซิลเวอร� เทาไดมอนด�

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

ไม�ตกแต�งบันได
ลูกนอน

ไม�ตกแต�งบันได
ลูกตั้ง

ไม�ตกแต�งบันได

ไม�อเนกประสงค� หน�า 4 นิ�ว

Spec Sheet

สีธรรมชาติ

สีเหลืองออร�คิด

ไม�มอบ

MADE
TO ORDER

Spec Sheet

9.6

ขนาด (ซม.)
กว�าง x ยาว x หนา

10 x 400 x 1.5

จำนวนการใช�งาน
(แผ�น / ตร.ม.)

2.5

จำนวน
แผ�น / แพ็ค

4

น้ำหนัก
(กก.) / แผ�น

3.8

ขนาด (ซม.)
กว�าง x ยาว x หนา

10 x 300 x 1.0

จำนวนการใช�งาน
(แผ�น / ตร.ม.)

0.33

จำนวน
แผ�น / แพ็ค

4

น้ำหนัก
(กก.) / แผ�น

5.5

ขนาด (ซม.)
กว�าง x ยาว x หนา

10 x 300 x 1.2

จำนวนการใช�งาน
(แผ�น / ตร.ม.)

0.33

จำนวน
แผ�น / แพ็ค

6

น้ำหนัก
(กก.) / แผ�น

1.8

ขนาด (ซม.)
กว�าง x ยาว x หนา

5 x 300 x 0.8

จำนวนการใช�งาน
(แผ�น / ตร.ม.)

0.33

จำนวน
แผ�น / แพ็ค

15

น้ำหนัก
(กก.) / แผ�น

สินค�า
ขนาด (ซม.)

กว�าง x ยาว x หนา
จำนวนการใช�งาน

(แผ�น / จ�ด)
จำนวนแผ�น

/ แพ็ค

ลูกตั้ง

ลูกนอน 12.9 127 x 120 x 2.5 2

5.5 118 x 120 x 1.6 2

น้ำหนัก (กก.)
/ แผ�น

MADE
TO ORDER

หมายเหตุ : สีของรูปภาพสินค�าอาจแตกต�างจากสีของสินค�าจร�งเล็กน�อย เนื่องจาก
เทคนิคการพ�มพ�

ไม�บัว / ไม�มอบ / ไม�ตกแต�งบันได / ไม�อเนกประสงค�
Mould / Ceiling Border / Stair Decorative Plank /  Multi-purposed Plank 



ระยะโครงคร�าว 60 ซม. 15 มม.

25 มม.
2.5 ซม.

ระยะโครงคร�าว 60 ซม.

1.5 ซม.

45o

1
2
3
4
5

1.5 ซม.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15

ทาสีรองพ�น้ ด�วยสีรองพ�น้สำหรับไฟเบอร�ซีเมนต�

หร�อทาด�วยสีรองพ�้นปูนเก�า 1 รอบ

เมื่อสีรองพ�้นหมาด หร�อแห�ง ให�ทาทับด�วยสีทา

ไฟเบอร�ซีเมนต� หร�อสีน้ำอะคร�ลิค ตามเฉดสีที่

ต�องการ 1 - 2 รอบ

การยกไม�ฝา ควรใช� 2 คน ยกด�านหัวและด�าน

ท�าย โดยให�ไม�ฝาเป�นแนวต้ังข�างลำตัว ไม�ควรยก

เพ�ยงลำพัง เพราะจะทำให�ไม�ฝาแตกเสียหายได�

ตกแต�งสีหัวสกรู ด�วยสีซ�อมแต�งไม�ฝา ตราเพชร

โดยใช�พ��กันปลายแหลม ขนาดเล็กแต�มทา

การต�อชนไม�ฝา ตราเพชร ให�ต�อชนด�วยว�ธีบาก

มุม 45 องศา โดยบร�เวณรอยต�อให�ติดต้ังโครง-

คร�าวเสร�มเพ�่อรองรับ

ตกแต�งรอยต�อ ด�วยวัสดุอุดป�ดรอยต�อประเภท

อะคร�ลิคซีลแลนท� หร�อโพลียูร�เทน จากนั้นให�ทา

ตกแต�งด�วยสีซ�อมแต�งไม�ฝา ตราเพชร

การยึดไม�ฝา ตราเพชร กับโครงคร�าวเหล็ก ให�

ยึดด�วยสกรูปลายสว�านป�กผ�เส้ือ ยาว 28.5 มม.

โดยให�ระยะยึดห�างจากขอบด�านบน 1.5 ซม.

กำหนดระยะห�างโครงคร�าวไม�เกิน 60 ซม. ติดต้ัง

ได�ทั้งโครงคร�าวไม� โครงคร�าวเหล็ก หร�อโครง

คร�าวซีลายน� (C-Line)

กรณีที่การติดตั้งไม�ฝาบนผนังก�ออิฐ-ฉาบปูน

ต�องติดตั้งโครงไม�ขนาด 1.5x1.5 นิ�ว หร�อโครง

ซีลายน� เบอร� 24 และปรับให�ได�ระดับ ก�อนติดต้ัง

ไม�ฝา ตราเพชร

นำไม�ฝา ตราเพชร มาตัดให�ได�ความกว�าง 5 ซม.

ติดตั้งบร�เวณขอบด�านล�าง เพ�่อใช�เป�นตัวหนุน

ไม�ฝา ตราเพชร แผ�นล�าง

ติดตั้งไม�ฝา ตราเพชร จากแผ�นล�างข�้นบน โดย

ให�ไม�ฝามีการซ�อนทับกันระหว�างแผ�น ไม�ต่ำกว�า 

2.5 ซม.

การยึดไม�ฝา ตราเพชร กับโครงคร�าวไม� หร�อ

โครงคร�าวซีลายน� (C-Line) ให�ยึดด�วยสกรู-

ปลายแหลม ขนาด 1 นิ�ว โดยให�ระยะยุดห�างจาก

ขอบด�านบน 1.5 ซม. เช�นเดียวกัน

การตกแต�งหัวสกรู ควรใช�เคมีโป�ว หร�อ สีโป�ว-

อะคร�ลิค อุดป�ดหัวสกรูู ท้ังน้ีเพ�อ่ความเร�ยบร�อย

ในการเก็บงาน ควรใช�สว�านคว�านหัวสกรูก�อน

ทุกครั้ง

ควรตรวจสอบระดับไม�ฝา ทุกระยะ 5 แผ�น

การทาสีบนไม�ฝา ตราเพชร สีธรรมชาติ (สีซีเมนต�)

ให�ทำความสะอาดพ�้นผ�วให�ปราศจากฝุ�น คราบ

สกปรก หร�อคราบน้ำต�างๆ ก�อนลงมือทา

ข�อแนะนำในการติดตั้ง ไม�บัว

ข�อแนะนำในการติดตั้ง ไม�ฝา

2 3

60 ซม.

5 ซม.

1 สีน้ำอะคร�ลิค4

สำหรับไม�บัว ให�ยึดต่ำลงมาจากขอบบน 5 ซม. 

และยึดทุกๆ ระยะ 60 ซม. ด�วยตะปูคอนกร�ตยาว

2 นิ�ว กรณีติดตั้งด�วยป�นลม ให�ใช�ตะปูลม ชนิด

หัวตัวที ยาว 38 มม.

การตกแต�งหัวตะปูควรใช�เคมีโป�ว หร�อสีอะคร�ลิค

อุดป�ดหัวตะปู ทั้งนี้เพ�่อความเร�ยบร�อยในการ

เก็บงานควรใช�สว�านคว�านหัวตะปูก�อนทุกครั้ง

การตกแต�งรอยต�อ ให�ใช�วัสดุอุดป�ดรอยต�อประเภท

อะคร�ลิคซีแลนท� หร�อโพลียูร�เทน ยาแนวรอยต�อ

การทาสี ให�ทาสีทับด�วยสีทาไฟเบอร�ซีเมนต� 

หร�อสีน้ำอะคร�ลิคตามเฉดสีที่ต�องการ



เหล็กฉาก 1 x1 นิ�ว หนา 1.5 มม.

2
1. ตรวจสอบจันทันและแป ต�องได�ระดับ 

และได�ฉากกันก�อนการติดต้ังไม�เชิงชาย

โดยระยะจันทันไม�ควรเกิน 1 เมตร

2. การติดต้ังเหล็กฉาก ให�ใช�เหล็กฉาก

ขนาด 1 x 1 นิ�ว หนา 1.5 มม. สูงเท�ากับ

ความสูงของจันทันเชื่อมติดกับปลาย

จันทันทุกตัว

ด�านหลัง

4
ระยะห�างจันทันไม�เกิน 1 เมตร

*xx
จันทัน

เหล็กฉาก

2.5 ซม.5 ซม.

ไม�เชิงชาย พลัส
การติดตั้งแบบตั้งฉากกับจันทัน

3

*(xx) ข�้นอยู�กับระยะความสูงของกระเบื้องที่ติดตั้ง

3. ติดตั้งไม�เชิงชาย พลัสให�เลยขอบ

จันทันข� ้นไปตามระยะความสูงของ

กระเบ้ืองแล�วยิงยึดด�วยสกรูปลายสว�าน

ป�กผ�เสื้อ ยาว 45 มม. โดย

ยิงห�างจากขอบจันทันลงมา 2.5 ซม. 

แล�วเว�นระยะห�างสกรูตัวที่สองลงมา 

5 ซม.

4. การต�อชน ไม�เชิงชาย พลัส ให�ต�อ

ระหว�างช�วงจันทัน โดยใช� ไม�เชิงชาย 

พลัส มาตัดให�ได� ความยาว 15 ซม. 

ติดประกับรอยต�อด�านหลัง ยึดด�วยสกรู

ปลายแหลม ยาว 1 นิ�ว จำนวน 4 ตัว

90º

1

90o
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1. ตรวจสอบจันทันและแป ต�องได�ระดับ

และได�ฉากกันก�อนการติดตั้งไม�เชิง-

ชาย โดยระยะจันทันไม�ควรเกิน 1 ม.

2. ติดตั้งพ�กไม�ยาว 50 ซม. ยึดเข�ากับ

ปลายจันทัน ด�วยสกรูเกลียวปล�อย 

ขนาด 2 นิ�ว จำนวน 2 ตัว

30 ซม.

43
3. ติดตั้งไม�เชิงชาย หน�ากว�าง 8 นิ�ว 

(20 ซม.) โดยให�ขอบบนของไม�เชิงชาย

เสมอกับขอบบนของจันทันแล�วยิงยึด

ด�วยสกรู ความยาว 2 นิ�ว ทุกๆ ปลาย

จันทัน

4. ติดตั้งไม�เชิงชาย หน�ากว�าง 6 นิ�ว

(15 ซม.) ติดทับบนไม�เชิงชายหน�า 8 นิ�ว

ยึดด�วยสกรูปลายแหลม ยาว 1 นิ�ว

จ�ดละ 2 ตัว ทุกๆ ระยะ 30 ซม.

1

ข�อแนะนำในการติดตั้ง เชิงชาย

ข�อแนะนำในการติดตั้ง เชิงชายพลัส

ข�อแนะนำในการติดตั้ง ระแนง

• ห�ามใช�สีน้ำมันทาตกแต�งบนไม�สังเคราะห�ตราเพชร โดยเด็ดขาด เพราะสีจะไม�ยึดเกาะและหลุดล�อนได�ในภายหลัง
• รายละเอียดต�างๆ ที่ระบุไว� บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า

ไม�ระแนง

ตาข�ายกันแมลง

ระยะกึ่งกลางแผ�น

2 ซม. 40 ซม.

40 ซม.
40 ซม.

1 2 3

1. ติดตั้งโครงคร�าวซอยระยะห�างไม�เกิน 40 ซม.หร�อ 

โครงคร�าวแบบกระทงฝ�า ขนาด 40x40 ซม. โดยติดต้ังได�

ทั้งกับโครงไม� โครงเหล็ก และโครงซีลายน�(C-Line)

2.  ติดต้ังไม�ระแนง ตราเพชร ทับบนตาข�ายกันแมลง ท้ังน้ี

สามารถติดต้ังได�ท้ังแบบต้ังฉากกับผนัง (ดังภาพ) และ

ขนานกับผนัง

3.  การยึดไม�ระแนง ให�ยิงสกรูยึดท่ีก่ึงกลางแผ�นโดยห�าง

จากปลายเข�ามา 2 ซม. และยิงยึดทุกๆ ระยะโครงคร�าว



2 ซม.

*ควรยิงสกรูให�จมเสมอกับผิวไม� หร�อจมต่ำกว�า
ประมาณ 1 - 2 มม.

30 - 40 ซม.

*กรณีเป�นพ�้นที่สาธารณะ แนะนำให�ใช�ระยะห�าง
โครงตง 30 ซม.

1. กำหนดระยะโครงตงสำหรับไม�พ�น้ หน�า 8 นิ�ว
ให��มี ระยะห�าง 40 ซม.

5. บร�เวณจ�ดรอยต�อระหว�างแผ�นไม� ต�องวาง
ตงคู�รองรับปลายของไม�พ�้นแต�ละด�าน เพ�่อ
ความแข็งแรง

6. ติดต้ังอุปกรณ� ที-คลิป โดยวางให�อยู�บร�เวณ
กึ่งกลางโครงเหล็ก แล�วยิงยึดด�วยสกรูของ
ชุดที-คลิป

7. ติดตั้งอุปกรณ� ที-คลิป ทุกๆระยะโครงตง
ให�ครบ โดยตำแหน�งท่ีมีตงคู�ให�ยิงติดต้ัง ที-คลิป
กับตงทั้งสองตัว

2. ติดต้ังไม�พ�น้แผ�นแรก โดยยิงยึดด�วยสกรูปลาย-
สว�านป�กผ�เส้ือ ยาว 45 มม.สำหรับโครงเหล็ก และ
สกรูปลายแหลม 2 นิ�ว สำหรับโครงไม� ควรยิงยึด
สกรูห�างจากขอบแผ�นอย�างน�อย 2 ซม. บร�เวณ
กลางแผ�นทุกๆระยะโครงตง

3. เร�ยงติดตั้งไม�พ�้นแผ�นถัดไป ตามแนวยาว
ก�อน เพ�อ่ความสะดวกในการต�อหร�อปรับระดับ
หัวไม�พ�้นให�เท�ากัน

4. นำวัสดุรองมาวางแนบท่ีบร�เวณต�อชนไม�พ�น้
แล�วดันไม�พ�น้เข�าหากัน จากน้ันยิงยึดด�วยสกรู
ปลายสว�าน

วัสดุรอง
หนา 2 - 3 มม.

ชุดที-คลิป แถวแรก

แถวสุดท�าย

8. ติดตั ้งไม�พ� ้นแถวถัดๆ ไป ด�วยว�ธีการ
เช�นเดิมจนครบ โดยท่ีไม�พ�น้แถวสุดท�ายให�ยิง
ติดตั้งด�วยสกรูปลายสว�าน เหมือนไม�พ�้น
แถวแรก

12
0 

ซม
.

60 ซม.

โครงคร�าวสำหรับแนวนอน

60
 ซ

ม.

60 ซม.

โครงคร�าวสำหรับแนวตั้ง

การยิงยึด แนวนอน

การยิงยึด
แนวตั้ง

60 ซม.

12
0 

ซม
.

1 60 ซม.

60
 ซ

ม.

2

3

การติดต้ังแบบวางแนวนอน ให�ใช�ระยะโครงคร�าว

60 x 120 ซม. โดยการวางเร�ยงให�หันด�านต�อชน

ข�้นด�านบน 

การติดตั้งแบบวางแนวตั้ง ให�ใช�ระยะโครงคร�าว

60 x 60 ซม. โดยวางเร�ยงให�หันด�านต�อชน ออก

ไปยังทิศทางตามแนวการติดตั้ง

ยิงยึดไม�ฝาบังใบ ด�วยสกรูปลายสว�าน ป�กผ�เส้ือ

ยาว 28.5 มม. ท่ีบร�เวณกลางแผ�น ทุกๆระยะโครง

คร�าว แล�วโป�วเก็บ หัวสกรูด�วยอะคร�ลิิคซีลแลนท�

หร�อ อีพ็อกซี่ พ�ตตี้

หลังจากโป�วเก็บหัวสกรูเสร็จเร�ยบร�อยแล�ว ให�ทา

ตกแต�งด�วยสีสำหรับทาไม�สังเคราะห� ประเภทสี

น้ำอะคร�ลิค  

4

ข�อแนะนำในการติดตั้ง ไม�ฝาบังใบ

ข�อแนะนำในการติดตั้ง ไม�ตกแต�งบันได
2. กรณีติดตั้งบนโครงสร�างคอนกร�ต
 2.1 ติดตั้ง เก็บงานก�อนทำสี

 2.2 ปรับระดับ และทำความสะอาด

  พ�้นคอนกร�ต

 2.3 ปาดกาวซีเมนต�หร�อปูนกาวชนิด

  ดูดซึมน้ำต่ำ โดยติดตั้งที่ลูกตั้งก�อน

  เร��มจากชั้นล�างสุด

 2.4 ติดตั้งลูกนอนต�อไปจนเสร็จ

  และเก็บงานให�เร�ยบร�อย

1. กรณีติดตั้งบนโครงเหล็ก
    1.1 ต�องมีการเสร�มเหล็ก บร�เวณช�วงกลางแผ�น

  เพ�่อความแข็งแรง

    1.2 ติดต้ังโครง และเก็บงานสีให�เร�ยบร�อยก�อนการติดต้ัง

    1.3 ยิงยึดลูกตั้ง ด�วยสกรูปลายสว�าน 32 มม.

  จากด�านหน�าแผ�นหร�อยิงยึดด�วยสกรูปลายสว�าน

  10 มม. จากด�านหลังโครงเหล็ก

    1.4 ยิงยึดลูกนอน ด�วยสกรูปลายสว�านป�กผ�เสื้อ

  45 มม. จากด�านบนแผ�น หร�อยิงยึดด�วยสกรู

  ปลายสว�าน 23 มม. จากด�านใต�โครงเหล็ก

ทากาวซีเมนต�

ไม�บันไดลูกตั้ง

ทากาวซีเมนต�

ไม�บันไดลูกนอน

เสร�มเหล็กบร�เวณช�วงกลาง

ยึดด�วยสกรู
ปลายสว�าน 45 มม.

ยึดด�วยสกรู
ปลายสว�าน 32 มม.

ข�อแนะนำในการติดตั้ง ไม�พ�้น ที-คลิป
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