PRODUCTS MANUAL: TPI CEILING BOARD
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ผลิตภัณฑ์ แผ่ นฝ้ าทีพีไอบอร์ ด
ขนาด (มม.)
(หนาxกว้ างxยาว)
4x600x2,400
4x1,200x1,200
4x1,200x2,400
6x1,200x2,400

นําหนักต่อแผ่น (กก.)
8.6
8.6
17.2
25.8

นําหนักต่อตารางเมตร
(กก./ ตร.ม.)
5.97
5.97
5.97
8.96

จํานวนแผ่นต่อตารางเมตร
0.69
0.69
0.35
0.35

การติดตังแผ่ นฝ้ าทีพีไอบอร์ ด
1. ข้ อมูลเทคนิค
การทดสอบ
คุณสมบัติทางกายภาพ
ความคลาดเคลือนความหนา
ความหนาแน่น
ความต้ านทางแรงดัด (เฉลีย 2 แนว ทีสภาวะเปี ยกชืน)
โมดูลสั ยืดหยุน่ (ทีสภาวะเปี ยกชืน)
ความต้ านทางแรงดัด (เฉลีย 2 แนว ทีสภาวะ EMC)
โมดูลสั ยืดหยุน่ (ทีสภาวะ EMC)
ปริ มาณความชืน
การดูดซึมนํา
ความเป็ นกรดด่าง
ความต้ านทางการรัวซึม
การนําความร้ อน (ค่า k)
การกันเสียง (STC)
คุณสมบัติการทนไฟ
การไม่ติดไฟ
ดัชนีการไม่ติดไฟ
การไม่ลามไฟ
ดัชนีการก่อให้ เกิดควัน
การทนไฟ
คุณสมบัติความต้ านทาน
Freeze/ Thaw Resistance
Warm Water Resistance
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หน่ วย

%
Kg/m3
MPa
MPa
MPa
MPa
%
%
pH
วัตต์/ ม.๐C

dB

มาตรฐานการทดสอบ

±8

1,300 ± 50
≥7
≥ 4,000
≥ 10
≥ 5,000
≤ 15
35 (Max.)
7-8
Pass
N/A
N/A

ASTM C 1185
ASTM C 1185
ASTM C 1185
ASTM C 1185
ASTM C 1185
ASTM C 1185
ASTM C 1185
ASTM C 1185
ISO 10390 : 2005
ASTM C 1185
ASTM C 117
ASTM E 90-97/ CHULA

P
I = 0.2
Class One
0
15

BS476 Part 5
BS476 Part 6
BS476 Part 7
ASTM E84-00a
ASTM E84-00a

Pass
Pass

ASTM C 1185
ASTM C 1185
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การทดสอบ

หน่ วย

Heat/ Rain Resistance
Soak/ Dry Resistance

มาตรฐานการทดสอบ
Pass
Pass

ASTM C 1185
BS EN 12467: 2000

หมายเหตุ: EMC คือ สภาะความชืนสมดุล (Equilibrium Moisture Content)

2. การเลือกใช้ งาน
ประเภทผนัง
ฝ้าภายนอก
ฝ้าภายใน
รัศมีดดั โค้ ง (ม.)
นําหนัก3 (กก./ ตร.ม.)

ลักษณะแผ่ น
ผิวหน้ า

รูปแบบการติดตัง

ขอบตรง/ ผิวเรี ยบ

ชนชิด/ เว้ นร่อง

รูปแบบผนัง
ฝ้าใหม่
ฝ้าต่อเติม
ฝ้าใหม่
ฝ้าต่อเติม
ฝ้าดัดโค้ ง
ฝ้าดัดโค้ ง

ขอบตรง/ ผิวเรี ยบ

ชนชิด/ เว้ นร่อง
ชนชิด

ความหนา
4 มม.
6 มม.










1.00
1.50
9.00
12.00

หมายเหตุ: 1. นําหนักผนังรวมโครงฝ้าแล้ ว

3. เครื องมือติดตังและอุปกรณ์
3.1 เครื องมือวัดและปรับระดับเบืองต้ น

ตลับเมตร

ระดับนํา

ลูกดิง/ สายเอ็น

บักเต้ า

สว่านไขควงไฟฟ้า

สว่านไฟฟ้า

เลือยวงเดือน

เครื องเจียร์

0-3,200 รอบต่อนาที
กําลังไฟฟ้า 230 วัตต์

0-3,000 รอบต่อนาที
กําลังไฟฟ้า 450 วัตต์

11,000 รอบต่อนาที
กําลังไฟฟ้า 1,050 วัตต์

ขนาด 4 นิว
710 วัตต์ 11,000 รอบต่อนาที
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3.2 อุปกรณ์ติดตังเสริ ม

ตะปูคอนกรี ตดํา

สกรูปลายสว่าน (มีปีก)

สกรูเกลียวปล่อย

1 นิว

ขนาด 25 มม.
(โครงฝ้าซีลายน์/ โครงเหล็ก)

ขนาด 1 นิว (โครงไม้ )

คัตเตอร์ ตดั
ไฟเบอร์ ซีเมนต์

3.3 โครงเคร่าผนัง

โครงไม้ ขนาด 1½”x3” (แนะนํา)
3.4 เครื องมือและอุปกรณ์ตกแต่งและปิ ดรอยต่อ

เทปตาข่ายไฟเบอร์ / เทปผ้ า

เครื องขัดกระดาษทราย
11,000 รอบต่อนาที กําลังไฟฟ้า 190 วัตต์
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โครงฝ้าเหล็กชุบสังกะสี (ซีลายน์)/ โครงเหล็กรูปพรรณ

วัสดุฉาบรอยต่อ ภายนอก/ ภายใน

ยาแนวโพลียรู ีเทน

ปื นยิงกาวยาแนว

เกรี ยง ขนาด 4 นิว

เกรี ยงโป๊ วสี ขนาด 8 นิว

เกรี ยงฉาบฝ้า ขนาด 11 นิว
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4. การติดตังฝ้ า
4.1 การติดตังฝ้าภายนอก/ ภายในแบบเว้ นร่อง
วัสดุและอุปกรณ์
ทีพีไอบอร์ ด ขนาด 4x1,200x2,400 มม. หรื อ 6x1,200x2,400 มม.
โครงฝ้า: โครงไม้ เนือแข็ง ขนาด 1½”x3”
โครงฝ้า: โครงเหล็กชุบสังกะสี (ซีลายน์) เบอร์ 24-26/ เหล็กรูปพรรณ
สกรู: สกรูเกลียวปล่อย ขนาด 1 นิว (โครงไม้ )
สกรู: สกรูปลายสว่าน (มีปีก) ขนาด 25 มม. (โครงเหล็กชุบสังกะสี (ซีลายน์)/ เหล็ก)
ตะปู: ตะปู ขนาด 1 นิว (โครงไม้ )
ยาแนว: ยาแนวโพลียรู ีเทนและปื นยิงกาวยาแนว
วัสดุโป๊ วรอยสกรู: อะครี ลคิ ฉาบรอยต่อ
ติดตังโครงฝ้าตามระยะต่อไปนี
โครงไม้
โครงหลักห่างไม่เกิ น 60 ซม.
โครงรองห่างไม่เกิ น 60 ซม.
โครงเหล็ก/ ซีลายน์
โครงหลักห่างไม่เกิ น 80 ซม.
โครงรองไม่เกิ น 40 ซม.

* รู ปแสดงระยะห่างของโครงฝ้าไม้

ติดตังแผ่นบอร์ ดฝ้าให้ มีร่องระหว่างบอร์ ดฝ้า 5-6 มม. บน
โครงด้ วยสกรู
โครงไม้:
สกรูเกลี ยวปล่อย ขนาด 1 นิ ว
โครงซี ลายน์/ เหล็ก: สกรู ปลายสว่าน (มี ปีก) ขนาด 25 มม.

กรณีทีเป็ นรอยต่อระหว่างแผ่นแนะนําให้ เพิมโครงฝ้าตัว
ซอยอีก 1 เส้ นเพือสะดวกในการยึดสกรู
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ระยะการยึดสกรู โดยให้ ยดึ ห่างจากมุมแผ่นฝ้า 5 ซม.และ
ห่างจากขอบแผ่น 1.2 ซม. และให้ มีระยะยึดแต่ละตัวห่าง
กัน 30 ซม.

ใช้ เทปกาวปิ ดรอยต่อแผ่นฝ้าก่อนยาแนว จากนันยาแนว
รอยต่อด้ วยยาแนวโพลียรู ี เทนตลอดร่องทีเว้ นไว้ ทิงไว้ ให้
แห้ ง จากนันดึงเทปกาวออก

เก็บรอยหัวสกรูด้วยอะครี ลคิ ฉาบรอยต่อ ขัดให้ เรี ยบเนียน
ด้ วยกระดาษทรายเบอร์ ละเอียด

Updated: MARCH 2017
REVISION: 00

6

PRODUCTS MANUAL: TPI CEILING BOARD
ทาสีรองพืน 1 รอบ และทาสีนาอะครี
ํ
ลคิ อีก 2-3 รอบ จะได้
ฝ้าเว้ นร่องทีสวยงาม

4.2 การติดตังฝ้าฉาบเรี ยบภายนอก/ ภายในแบบ
วัสดุและอุปกรณ์
ทีพีไอบอร์ ด ขนาด 4x1,200x2,400 มม. หรื อ 6x1,200x2,400 มม.
โครงฝ้า: โครงไม้ เนือแข็ง ขนาด 1½”x3”
โครงฝ้า: โครงเหล็กชุบสังกะสี (ซีลายน์) เบอร์ 24-26/ เหล็กรูปพรรณ
สกรู: สกรูเกลียวปล่อย ขนาด 1 นิว (โครงไม้ )
สกรู: สกรูปลายสว่าน ขนาด 25 มม. (โครงเหล็กชุบสังกะสี (ซีลายน์)/ เหล็ก)
ตะปู: ตะปู ขนาด 1 นิว (โครงไม้ )
ยาแนว: ผ้ าเทป/ เทปตาข่ายใยแก้ ว ยาแนวโพลียรู ี เทนและปื นยิงกาวยาแนว
วัสดุโป๊ วรอยสกรู: อะครี ลคิ ฉาบรอยต่อ
ติดตังโครงฝ้าตามระยะต่อไปนี
โครงไม้
โครงหลักห่างไม่เกิ น 60 ซม.
โครงรองห่างไม่เกิ น 60 ซม.
โครงเหล็ก/ ซีลายน์
โครงหลักห่างไม่เกิ น 80 ซม.
โครงรองไม่เกิ น 40 ซม.

* รู ปแสดงระยะห่างของโครงฝ้าไม้
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ติดตังแผ่นบอร์ ดฝ้าโดยให้ แต่ละแผ่นชนชิดบนโครงด้ วยสกรู
โครงไม้:
สกรู เกลี ยวปล่อย ขนาด 1 นิ ว
โครงซี ลายน์/ เหล็ก: สกรู ปลายสว่าน (มี ปีก) ขนาด 25 มม.

กรณีทีเป็ นรอยต่อระหว่างแผ่นแนะนําให้ เพิมโครงฝ้าตัว
ซอยอีก 1 เส้ นเพือสะดวกในการยึดสกรู

ระยะการยึดสกรู โดยให้ ยดึ ห่างจากมุมแผ่นฝ้า 5 ซม.และ
ห่างจากขอบแผ่น 1.2 ซม. และให้ มีระยะยึดแต่ละตัวห่าง
กัน 30 ซม.

การเก็บรอยต่อด้ วยเทปผ้ าและอะครลิคฉาบรอยต่อ
1. ฉาบรอยต่อแผ่นบอร์ ดฝ้าด้ วยอะครี ลิคฉาบรอยต่อโดยใช้
เกรี ยงขนาด 4” ฉาบตลอดแนวรอยต่อ
2. ใช้ เทปผ้ า/ ตาข่ายไฟเบอร์ ปิดทับรอยต่อ ใช้ เกรี ยงรู ดให้
เทปผ้ าแนบสนิทกับแผ่นบอร์ ด ทิงไว้ ให้ แห้ ง
3. ฉาบรอยต่อรอบทีสองด้ วยอะครี ลิคฉาบรอยต่อโดยใช้
เกรี ยงขนาด 8” ฉาบตลอดแนวรอยต่อ ทิงไว้ ให้ แห้ ง
4. ฉาบรอยต่อรอบทีสามด้ วยอะครี ลิคฉาบรอยต่อโดยใช้
เกรี ยงขนาด 11” ฉาบตลอดแนวรอยต่อ ทิงไว้ ให้ แห้ ง

ขัดด้ วยเครื องขัดกระดาษทาย เบอร์ ละเอียดจนเรี ยบเนียน
จนรอยต่อไม่เป็ นคลืน
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เก็บรอยหัวสกรูด้วยอะครี ลคิ ฉาบรอยต่อ ขัดให้ เรี ยบเนียน
ด้ วยกระดาษทรายเบอร์ ละเอียด

ทาสีรองพืน 1 รอบ และทาสีนาอะครี
ํ
ลคิ อีก 2-3 รอบ จะได้
ฝ้าเว้ นร่องทีสวยงาม

4.3 การติดตังฝ้าดัดโค้ ง
วัสดุและอุปกรณ์
ทีพีไอบอร์ ด ขนาด 4x1,200x2,400 มม. หรื อ 6x1,200x2,400 มม.
โครงฝ้า: โครงไม้ เนือแข็ง ขนาด 1½”x3”
โครงฝ้า: โครงเหล็กชุบสังกะสี (ซีลายน์) เบอร์ 24-26/ เหล็กรูปพรรณ
สกรู: สกรูเกลียวปล่อย ขนาด 1 นิว (โครงไม้ )
สกรู: สกรูปลายสว่าน (มีปีก) ขนาด 25 มม. (โครงเหล็กชุบสังกะสี (ซีลายน์)/ เหล็ก)
ตะปู: ตะปู ขนาด 1 นิว (โครงไม้ )
ยาแนว: ผ้ าเทป/ เทปตาข่ายใยแก้ ว ยาแนวโพลียรู ี เทนและปื นยิงกาวยาแนว
วัสดุโป๊ วรอยสกรู: อะครี ลคิ ฉาบรอยต่อ
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ดัดโค้ งโครงฝ้าให้ ได้ รัศมีทีต้ องการ (ดูจากตาราง) เพือให้
การดัดโค้ งได้ ความสวยงามจะต้ องมีระยะโครงดังนี
โครงหลัก ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม.
โครงรองมีระยะห่างไม่เกิน 20 ซม.

ติดตังแผ่นบอร์ ดฝ้าโดยให้ แต่ละแผ่นชนชิดบนโครงด้ วยสกรู
โครงไม้:
สกรู เกลี ยวปล่อย ขนาด 1 นิ ว
โครงซี ลายน์/ เหล็ก: สกรู ปลายสว่าน (มี ปีก) ขนาด 25 มม.

กรณีทีเป็ นรอยต่อระหว่างแผ่นแนะนําให้ เพิมโครงฝ้าตัว
ซอยอีก 1 เส้ นเพือสะดวกในการยึดสกรู

ระยะการยึดสกรู โดยให้ ยดึ ห่างจากมุมแผ่นฝ้า 5 ซม.และ
ห่างจากขอบแผ่น 1.2 ซม. และให้ ยดึ แต่ละตัวห่างกัน 20
ซม.
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การเก็บรอยต่อด้ วยเทปผ้ าและอะครลิคฉาบรอยต่อ
1. ฉาบรอยต่อแผ่นบอร์ ดฝ้าด้ วยอะครี ลิคฉาบรอยต่อโดยใช้
เกรี ยงขนาด 4” ฉาบตลอดแนวรอยต่อ
2. ใช้ เทปผ้ า/ ตาข่ายไฟเบอร์ ปิดทับรอยต่อ ใช้ เกรี ยงรู ดให้
เทปผ้ าแนบสนิทกับแผ่นบอร์ ด ทิงไว้ ให้ แห้ ง
3. ฉาบรอยต่อรอบทีสองด้ วยอะครี ลิคฉาบรอยต่อโดยใช้
เกรี ยงขนาด 8” ฉาบตลอดแนวรอยต่อ ทิงไว้ ให้ แห้ ง
4. ฉาบรอยต่อรอบทีสามด้ วยอะครี ลิคฉาบรอยต่อโดยใช้
เกรี ยงขนาด 11” ฉาบตลอดแนวรอยต่อ ทิงไว้ ให้ แห้ ง

ขัดด้ วยเครื องขัดกระดาษทาย เบอร์ ละเอียดจนเรี ยบเนียน
จนรอยต่อไม่เป็ นคลืน
เก็บรอยหัวสกรูด้วยอะครี ลคิ ฉาบรอยต่อ ขัดให้ เรี ยบเนียน
ด้ วยกระดาษทรายเบอร์ ละเอียด

ทาสีรองพืน 1 รอบ และทาสีนาอะครี
ํ
ลคิ อีก 2-3 รอบ จะได้
ฝ้าเว้ นร่องทีสวยงาม
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ตารางแสดงรัศมีดดั โค้ งของแผ่นฝ้าทีพีไอบอร์ ด
รัศมีความโค้ งตําสุด ระยะโครงเคร่าหลัก
ความหนาแผ่นผนัง
(เมตร)
(ซม.)
4 มม.
1.00
40
6 มม.
1.50
40

ระยะโครงเคร่ารอง
(ซม.)
20
20

ระยะห่างการยึดสกรู
(ซม.)
20
20

6. ขันตอนการทําสีแผ่ นผนัง
วัสดุและอุปกรณ์
สีรองพืน:
สีทาทับ:
วัสดุเก็บงาน:
แปรงทาสี:

สีรองพืนปูนเก่า
สีนาครี
ํ ลคิ / สีสตู รไฟเบอร์ ซีเมนต์
อะครี ลคิ ฉาบรอยต่อ/ ทีพีไอ M660
แปรงทาสี/ ลูกกลิง/ พูก่ นั

การเตรี ยมผิว
- เก็บรอยหัวสกรู รอยต่อแผ่นผนังด้ วยอะครี ลคิ ฉาบ
รอยต่อ ขัดด้ วยกระดาษทายเบอร์ ละเอียดให้
สวยงาม
- ทําความสะอาดคราบเปื อนและฝุ่ น

ทาสีรองพืน 1 รอบ และทาสีนาอะครี
ํ
ลคิ อีก 2-3 รอบ จะได้
แผ่นฝ้าทีสวยงาม
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7. การเคลือนย้ ายและกองเก็บผลิตภัณฑ์
การกองเก็บ
- ควรเก็บผลิตภัณฑ์ในทีร่มและแห้ ง มีผ้าใบคลุม
ป้องกัน โดยใช้ ไม้ หมอน ขนาด 1½x3 นิว รอง
ด้ านล่างโดยมีระยะห่างประมาณ 60 ซม.

การโยกย้ าย
- ประคองแผ่นผนังในแนวตัง โดยยกปลายทังสอง
แผ่นโดยห่างจากปลายแผ่นประมาณ 30 ซม.

การติดตังฝ้าเว้ นร่ องบนโครงม้

8. แบบการติดตังฝ้ าภายในและฝ้ าภายนอก
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การติดตังฝ้าชนชิดบนโครงฝ้าแผ่นเรี ยบ

การติดตังฝ้าเว้ นร่ องบนโครงฝ้าแผ่นเรี ยบ

การติดตังฝ้าชนชิดบนโครงม้
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