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ผลิตภัณฑ์ ไม้ ระแนงทีพีไอ
ขนาด (มม.)
(หนาxกว้ างxยาว)
8x50x3,000
8x75x3,0000
8x75x3,0000
8x75x3,0000
8x100x,3000
8x100x3,000
8x150x3,000
8x200x3,000
8x50x1,800
8x75x1,800
8x75x1,800
8x75x1,800
8x100x1,800
8x100x1,800

นําหนักต่อแผ่น นําหนักต่อเมตร
จํานวนแผ่น
ลักษณะผิวและขอบ
สี
(กก.)
(กก./ ม.)
ต่อตารางเมตร
1.8
0.60
6.66
ลายสัก/ ขอบตรง
2.7
0.90
4.44
2.6
0.87
ผิวเรี ยบ/ ขอบตรง
4.44
2.6
0.87
ผิวเรี ยบ/ ขอบวี
4.44
3.5
1.17
ผิวเรี ยบ/ ขอบตรง
3.33
3.5
1.17
ผิวเรี ยบ/ ขอบวี
3.33
5.4
1.8
2.22
ผิวเรี ยบ/
สีธรรมชาติ
ขอบตรง ขอบวี
7.2
2.4
1.67
1.1
0.61
11.11
ลายสัก/ ขอบตรง
1.6
0.89
7.41
1.6
0.89
ผิวเรี ยบ/ ขอบตรง
7.41
1.6
0.89
ผิวเรี ยบ/ ขอบวี
7.41
2.1
1.17
ผิวเรี ยบ/ ขอบตรง
5.55
2.1
1.17
ผิวเรี ยบ/ ขอบวี
5.55

การติดตังไม้ ระแนงทีพีไอ
1. ข้ อมูลเทคนิค
การทดสอบ
คุณสมบัติทางกายภาพ
ความคลาดเคลือนความหนา
ความหนาแน่น
ความต้ านทางแรงดัด (แนวตามยาว ทีสภาวะ EMC)
โมดูลสั ยืดหยุน่ (แนวตามยาว ทีสภาวะ EMC)
ปริ มาณความชืน
การดูดซึมนํา
ความเป็ นกรดด่าง
ความต้ านทางการรัวซึม
คุณสมบัติการทนไฟ
การไม่ติดไฟ
ดัชนีการไม่ติดไฟ
การไม่ลามไฟ
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หน่ วย
%
Kg/m3
MPa
MPa
%
%
pH

มาตรฐานการทดสอบ
±8
1,300 ± 50
≥ 15
≥ 5,000
≤ 15
≤ 35
7-8
Pass

ASTM C 1185
ASTM C 1185
ASTM C 1185
ASTM C 1185
ASTM C 1185
ASTM C 1185
ISO 10390 : 2005
ASTM C 1185

P
I = 0.2
Class One

BS476 Part 5
BS476 Part 6
BS476 Part 7
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การทดสอบ

หน่ วย

มาตรฐานการทดสอบ

ดัชนีการก่อให้ เกิดควัน
การทนไฟ
คุณสมบัติความต้ านทาน
Freeze/ Thaw Resistance
Warm Water Resistance
Heat/ Rain Resistance
Soak/ Dry Resistance

0
15

ASTM E84-00a
ASTM E84-00a

Pass
Pass
Pass
Pass

ASTM C 1185
ASTM C 1185
ASTM C 1185
BS EN 12467: 2000

หมายเหตุ: EMC คือ สภาะความชืนสมดุล (Equilibrium Moisture Content)

2. การเลือกใช้ งาน
ประเภทผนัง
ฝ้าภายใน
ฝ้าภายนอก

รูปแบบติดตัง
ชนชิด/ ขนานผนัง
ชนชิด/ ตังฉากผนัง
เว้ นร่อง/ ขนานผนัง
เว้ นร่อง/ ตังฉากผนัง

ลักษณะแผ่ น/ ผิวหน้ า

ลักษณะการติดตัง

ผิวเรี ยบ/ ลายสัก
ขอบตรง/ ขอบวี

โครงฝ้าเหล็กชุบสังกะสี
โครงไม้
โครงเหล็กรูปพรรณ

นําหนัก1 (กก./ ม.)

15.00

หมายเหตุ: 1 ระยะโครงฝ้าหลัก 40 ซม. โครงฝ้ารอง 40 ซม. รวมนําหนักโครงฝ้าแล้ ว

3. เครื องมือติดตังและอุปกรณ์
3.1 เครื องมือวัดและปรับระดับเบืองต้ น

ตลับเมตร

ระดับนํา

ลูกดิง/ สายเอ็น

บักเต้ า

สว่านไขควงไฟฟ้า

สว่านไฟฟ้า

แท่นตัดไฟเบอร์

เครื องเจียร์

0-3,200 รอบต่อนาที
กําลังไฟฟ้า 230 วัตต์

0-3,000 รอบต่อนาที
กําลังไฟฟ้า 450 วัตต์

4,600 รอบต่อนาที
กําลังไฟฟ้า 1,650 วัตต์

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

สกรูปลายสว่าน (มีปีก)

สกรูปลายสว่าน (มีปีก)

สกรูเกลียวปล่อย

ขนาด 25 มม. (โครงฝ้าซีลายน์)

ขนาด 25 มม. (โครงฝ้าเหล็ก)

ขนาด 1 นิว (โครงฝ้าไม้ )

ค้ อน/ ตะปูคอนกรี ต

3.3 เครื องมือและอุปกรณ์ตกแต่งและปิ ดรอยต่อ

โครงฝ้าไม้
ขนาด 1½”x3” นิว (แนะนํา)

วัสดุฉาบรอยต่อภายนอก/ ภายใน

โครงฝ้าเหล็กชุบสังกะสี (ซีลายน์)

โครงเหล็กรูปพรรณ

ปื นยิงกาวยาแนว

ยาแนวโพลียรู ีเทน

4. การติดตังไม้ ระแนง
4.1 การติดตังไม้ ระแนงทีพีไอแบบทัวไป
วัสดุและอุปกรณ์
ไม้ ระแนงทีพีไอ ขนาด 8x50x3,000 มม. หรื อ 8x75x3,000 มม. หรื อ 8x100x3,000 มม.
หรื อ 8x150x3,000 มม. หรื อ 8x200x3,000 มม.
สกรู: สกรูปลายสว่าน ขนาด 25 มม. (โครงฝ้าเหล็กชุบสังกะสี)
สกรูปลายสว่านมีปีก ขนาด 25 มม. (โครงเหล็กรูปพรรณ)
สกรูเกลียวปล่อย/ ตะปูคอนกรี ตดํา ขนาด 1” (โครงฝ้าไม้ )
ยาแนว: ยาแนวโพลียรู ีเทนและปื นยิงกาวยาแนว
วัสดุโป๊ วรอยสกรู: อะครี ลคิ ฉาบรอยต่อ/ ทีพีไอ M660
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ติดตังโครงฝ้า
โครงฝ้าไม้: ระยะห่างโครงหลักและโครงรอง 40 ซม.
โครงฝ้าซี ลายน์: ระยะห่างโครงหลักและโครงรอง 40 ซม.
โครงฝ้าเหล็กรู ปพรรณ: ระยะห่างโครงหลักและโครงรอง 40 ซม.

ตรวจสอบระดับของฝ้าให้ เรี ยบร้ อย

ใส่ตาข่ายกันแมลงเพือป้องกันแมลงและสัตว์อืนๆก่อน
ติดตังไม้ ระแนง

ติดตังไม้ ระแนงชนชิดหรื อเว้ นร่อง โดยใช้ สกรู
สกรู ปลายสว่าน ขนาด 25 มม. สํ าหรับโครงเหล็กชุบสังกะสี
สกรู ปลายสว่านมี ปีก ขนาด 25 มม. สํ าหรับโครงเหล็กรู ปพรรณ
สกรู เกลี ยวปล่อย/ ตะปูคอนกรี ตดํ า ขนาด 1 นิ ว สํ าหรับโครงไม้

Updated: MARCH 2017
REVISION: 00

5

PRODUCTS MANUAL: TPI STRIP
ระยะการยึดสกรูจากปลายแผ่น 2 ซม. และยึดสกรูทกุ ๆ 40
ซม.
การต่อชนไม้ ระแนง ให้ ตอ่ แบบเข้ ามุม 45 องศาเพือความ
สวยงาม

รูปแบบการติดตัง
แบบที 1
ติดตังไม้ ระแนงชนชิด/ เว้ นร่อง ขนานกับผนัง

รูปแบบการติดตัง
แบบที 2
ติดตังไม้ ระแนงชนชิด/ เว้ นร่อง ตังฉากกับผนัง
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4.2 การติดตังแผงบังแดดแนวตังด้ วยไม้ ระแนงทีพีไอ
วัสดุและอุปกรณ์
ไม้ ระแนงทีพีไอ ขนาด 8x50x3,000 มม. หรื อ 8x75x3,000 มม. หรื อ 8x100x3,000 มม.
หรื อ 8x150x3,000 มม. หรื อ 8x200x3,000 มม.
สกรู: สกรูปลายสว่านมีปีก ขนาด 25 มม. (โครงเหล็กรูปพรรณ)
สกรูเกลียวปล่อย/ ตะปูคอนกรี ตดํา ขนาด 1” (โครงฝ้าไม้ )
ยาแนว: ยาแนวโพลียรู ีเทนและปื นยิงกาวยาแนว
วัสดุโป๊ วรอยสกรู: อะครี ลคิ ฉาบรอยต่อ/ ทีพีไอ M660

ติดตังโครงสร้ างแผงบังแดด
โครงไม้ : ระยะห่างโครงแนวนอนไม่เกิน 60 ซม.
โครงเหล็กรูปพรรณ: ระยะห่างโครงแนวนอนไม่เกิน 60 ซม.
ตรวจสอบระดับและระนาบของโครงสร้ างให้ เรี ยบร้ อย
หมายเหตุ: ในการติดตังแผงบังแดดอาคารทีมีความสูง ให้ เปิ ดตาราง
แสดงระยะห่างโครงสร้ างรองรับ

ติดตังไม้ ระแนงบนโครงสร้ างรองรับ
โครงสร้ างไม้ :
ยึดด้ วยสกรูเกลียวปล่อย ขนาด 1 นิว
หรื อตะปูคอนกรี ตดํา ยาว 1 นิว
โครงสร้ างเหล็ก: ยึดด้ วยสกรูปลายสว่าน ขนาด 25 มม.
โดยตําแหน่งยึดสกรูให้ หา่ งจากปลายแผ่น 2 ซม.
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เว้ นร่องระหว่างแผ่นไม้ ระแนงแผ่นต่อไปตามความต้ องการ
ทําสีด้วยขันตอนการทําสีไม้ ระแนงทัวไป

4.3 การติดตังแผงบังแดดแนวนอนด้ วยไม้ ระแนงทีพีไอ
วัสดุและอุปกรณ์
ไม้ ระแนงทีพีไอ ขนาด 8x50x3,000 มม. หรื อ 8x75x3,000 มม. หรื อ 8x100x3,000 มม.
หรื อ 8x150x3,000 มม. หรื อ 8x200x3,000 มม.
สกรู: สกรูปลายสว่านมีปีก ขนาด 25 มม. (โครงเหล็กรูปพรรณ)
สกรูเกลียวปล่อย/ ตะปูคอนกรี ตดํา ขนาด 1” (โครงฝ้าไม้ )
ยาแนว: ยาแนวโพลียรู ีเทนและปื นยิงกาวยาแนว
วัสดุโป๊ วรอยสกรู: อะครี ลคิ ฉาบรอยต่อ/ ทีพีไอ M660

ติดตังโครงสร้ างแผงบังแดด
โครงไม้ : ระยะห่างโครงแนวตังไม่เกิน 60 ซม.
โครงเหล็กรูปพรรณ: ระยะห่างโครงแนวตังไม่เกิน 60 ซม.
ตรวจสอบระดับและระนาบของโครงสร้ างให้ เรี ยบร้ อย
หมายเหตุ: ในการติดตังแผงบังแดดอาคารทีมีความสูง ให้ เปิ ดตาราง
แสดงระยะห่างโครงสร้ างรองรับ
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ติดตังไม้ ระแนงบนโครงสร้ างรองรับ
โครงสร้ างไม้ :
ยึดด้ วยสกรูเกลียวปล่อย ขนาด 1 นิว
หรื อตะปู ยาว 1 นิว
โครงสร้ างเหล็ก: ยึดด้ วยสกรูปลายสว่าน ขนาด 25 มม.
โดยตําแหน่งยึดสกรูให้ หา่ งจากปลายแผ่น 2 ซม.

เว้ นร่องระหว่างแผ่นไม้ ระแนงแผ่นต่อไปตามความต้ องการ
ทําสีด้วยขันตอนการทําสีไม้ ระแนงทัวไป

4.4 การติดตังแผงบังแดดแนวเอียงด้ วยไม้ ระแนงทีพีไอ
วัสดุและอุปกรณ์
ไม้ ระแนงทีพีไอ ขนาด 8x50x3,000 มม. หรื อ 8x75x3,000 มม. หรื อ 8x100x3,000 มม.
หรื อ 8x150x3,000 มม. หรื อ 8x200x3,000 มม.
สกรู: สกรูปลายสว่านมีปีก ขนาด 25 มม. (โครงเหล็กรูปพรรณ)
สกรูเกลียวปล่อย/ ตะปูคอนกรี ตดํา ขนาด 1” (โครงฝ้าไม้ )
ยาแนว: ยาแนวโพลียรู ีเทนและปื นยิงกาวยาแนว
วัสดุโป๊ วรอยสกรู: อะครี ลคิ ฉาบรอยต่อ/ ทีพีไอ M660
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ติดตังโครงสร้ างแผงบังแดด
โครงไม้ : ระยะห่างโครงแนวตังไม่เกิน 60 ซม.
โครงเหล็กรูปพรรณ: ระยะห่างโครงแนวตังไม่เกิน 60 ซม.
ตรวจสอบระดับและระนาบของโครงสร้ างให้ เรี ยบร้ อย
หมายเหตุ: ในการติดตังแผงบังแดดอาคารทีมีความสูง ให้ เปิ ดตาราง
แสดงระยะห่างโครงสร้ างรองรับ

ติดตังเหล็กฉาก (โดยการเชือมหรื อยึดด้ วยสกรู) ให้ ได้
แนวเอียและระยะห่างงตามตวามต้ องการ

ติดตังไม้ ระแนงบนเหล็กฉากทิติดตังกับโครงสร้ างรองรับ
โครงสร้ างไม้ :
ยึดด้ วยสกรูเกลียวปล่อย ขนาด 1 นิว
หรื อตะปู ยาว 1 นิว
โครงสร้ างเหล็ก: ยึดด้ วยสกรูปลายสว่าน ขนาด 25 มม.
โดยตําแหน่งยึดสกรูให้ หา่ งจากปลายแผ่น 2 ซม.
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ทําสีด้วยขันตอนการทําสีไม้ ระแนงทัวไป

หมายเหตุ:

การติดตังแผงบังแดดด้ วยไม้ ระแนงทีพีไอ ในระดับความสูงต่างๆ สามารถตรวจสอบขนาดของไม้
ระแนงและระยะห่างโครงสร้ างได้ ดงั ตารางนี
ระยะห่ างโครงสร้ างรองรับ ณ ความสูงต่ างๆ
ระดับความสูงการติดตัง
ตํากว่า 10 เมตร
10 – 20 เมตร
20 – 40 เมตร
สูงกว่า 40 เมตร
ขนาดไม้ ระแนง
8x50x3,000

50 ซม.

40 ซม.

30 ซม.

30 ซม.

8x75x3,000

50 ซม.

40 ซม.

30 ซม.

30 ซม.

8x100x3,000

50 ซม.

40 ซม.

30 ซม.

30 ซม.

8x150x3,000

50 ซม.

40 ซม.

30 ซม.

30 ซม.

8x200x3,000

50 ซม.

40 ซม.

30 ซม.

30 ซม.

5. ขันตอนการทําสีไม้ ระแนง
วัสดุและอุปกรณ์
สีรองพืน:
สีทาทับ:
วัสดุเก็บงาน:
แปรงทาสี:
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สีรองพืนปูนเก่า
สีนาครี
ํ ลคิ / สีสตู รไฟเบอร์ ซีเมนต์
อะครี ลคิ ฉาบรอยต่อ/ ทีพีไอ M660
แปรงทาสี/ ลูกกลิง/ พูก่ นั
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เก็บหัวสกรูด้วยอะครี ลคิ ฉาบรอยต่อ ทิงไว้ ให้ แห้ งแล้ วขัด
ด้ วยกระดาษทรายเบอร์ ละเอียด

ใช้ ยาแนวโพลียรู ี เทนอุดแนวรอยต่อแผ่นไม้ ระแนง ขัดให้
เรี ยบร้ อย
* หมายหตุ: การเข้ ามุมไม้ ระแนงจะต้ องบากมุมปลายไม้ 45
องศาก่อนต่อชนทุกครัง

ทาสีรองพืนปูนเก่า 1 รอบบนไม้ ฝา ทิงให้ แห้ ง 1 ชัวโมง
ทาสีทบั จริ งโดยให้ แปรงทาสีทาตามความยาวของไม้ ฝาไป
ในทิศทางเดียวกัน 1-2 รอบโดยทิงให้ แห้ งรอบละ 1-2
ชัวโมง

6. การเคลือนย้ ายและกองเก็บผลิตภัณฑ์
การกองเก็บ

- ควรเก็บผลิตภัณฑ์ในทีร่มและแห้ ง มีผ้าใบคลุม
ป้องกัน โดยใช้ ไม้ หมอน ขนาด 1½x3 นิว รอง
ด้ านล่างโดยมีระยะห่างประมาณ 60 ซม.
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การโยกย้ าย

- ประคองแผ่นผนังในแนวตัง โดยยกปลายทังสอง
แผ่นโดยห่างจากปลายแผ่นประมาณ 30 ซม.

การติดตังไม้ ระแนงแบบเว้ นร่ อง

การติดตังไม้ ระแนงแบบชนชิด

7. แบบการติดตังไม้ ระแนง
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