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PRODUCTS MANUAL: TPI FLOOR PLANK
ผลิตภัณฑ์ ไม้ พนื TPI Floor Plank
ขนาด (หนาxกว้ างxยาว) นําหนักต่อแผ่น
(มม.)
(กก.)
25x100x3,000
13.4
25x150x3,000
20.2
25x200x3,000
26.9
25x100x1,700
7.6
25x150x1,700
11.4
25x200x1,700
15.2
25x250x1,700
19.0
25x300x1,700
22.8
18x200x3,000
19.4

นําหนักต่อเมตร
จํานวนแผ่น
ลักษณะผิวและขอบ
สี
(กก./ ม.)
ต่อตารางเมตร
4.47
3.33
6.73
2.22
8.97
1.67
4.47
5.88
ลายเสียน/ ลบขอบ
6.71
สีธรรมชาติ
3.92
ผิวเรี ยบ/ ลบขอบ
8.94
2.94
11.18
2.35
13.41
1.96
6.47
1.67

การติดตังไม้ พนื TPI Floor Plank
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
ดัชนีการก่อให้ เกิดควัน
Fire Resistance
คุณสมบัติความต้ านทาน
Freeze/ Thaw Resistance
Warm Water Resistance
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หน่ วย
%
Kg/m3
MPa
MPa
%
%
pH

มาตรฐานการทดสอบ
±6
1,400 ± 50
≥ 12
≥ 5,000
≤ 12
≤ 30
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
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

มาตรฐานการทดสอบ

Heat/ Rain Resistance
Soak/ Dry Resistance

Pass
Pass

ASTM C 1185
BS EN 12467: 2000

หมายเหตุ: EMC คือ สภาะความชืนสมดุล (Equilibrium Moisture Content)

2. การเลือกใช้ งาน
ประเภทผนัง
พืนภายใน

รูปแบบติดตัง
ชนชิด
ชนชิด
เว้ นร่อง

พืนภายนอก

ลักษณะแผ่ น/ ผิวหน้ า

ลักษณะการติดตัง

ลายเสียน/ ลบขอบ
ผิวเรี ยบ/ ลบขอบ

โครงไม้
โครงเหล็กรูปพรรณ
พืนคอนกรี ต

นําหนัก1 (กก./ ม.)

45.00

หมายเหตุ: 1. นําหนักยังไม่รวมโครงสร้ างรองรับ

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

3.2 อุปกรณ์ติดตังเสริ ม

สกรูปลายสว่าน (มีปีก)

สกรูเกลียวปล่อย

ปูนกาวซีเมนต์

ขนาด 50 มม. (โครงสร้ างเหล็ก)

ขนาด 2 นิว (โครงสร้ างไม้ )

TPI M502 (แนะนําบนพืนคอนกรี ต)
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3.3 เครื องมือและอุปกรณ์ตกแต่งและปิ ดรอยต่อ

วัสดุฉาบรอยต่อ/ TPI M660

ปื นยิงกาวยาแนว

ยาแนวโพลียรู ีเทน

4. การติดตังไม้ พนื
4.1 การติดตังไม้ พนที
ื พีไอบนโครงสร้ างตง (เหล็กรูปพรรณ/ ไม้ ) แบบชนชิด/ เว้ นร่อง ด้ วยสกรู
วัสดุและอุปกรณ์
ไม้ พนที
ื พีไอ ขนาด 25x100x3,000 มม., 25x150x3,000 มม., 25x200x3,000 มม. และ 25x300x3,000 มม.
สกรู: สกรูปลายสว่านมีปีกขนาด 45 มม. (โครงเหล็กรูปพรรณ)
สกรูเกลียวปล่อยขนาด 2” (โครงไม้ )
ยาแนว: ยาแนวโพลียรู ีเทนและปื นยิงกาวยาแนว
วัสดุโป๊ วรอยสกรู: วัสดุฉาบรอยต่อ/ ทีพีไอ M660 (แนะนํา)
ตรวจสอบระดับโครงสร้ างตงเพืนให้ ได้ ระดับทีถูกต้ องตาม
ต้ องการ และกําหนดแนวการปูไม้ พนื
หมายเหตุ: ระยะห่างของโครงสร้ างตงพืนและขนาดไม้ พนสามารถ
ื
เปิ ดดูได้ จากตารางการรับนําหนักของไม้ พนื
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ติดตังไม้ พนแผ่
ื นแรกของแถวแรกลงบนโครงสร้ างตง โดย
ยึดด้ วยสกรูปลายสว่านแบบมีปีก ขนาด 50 มม. 2 จุด โดย
ให้ มีระยะห่างจากขอบไม้ พนื 1.2 ซม. และห่างจากปลายไม้
พืน 2 ซม.ดังรูป
หมายเหตุ: เพือให้ เกิดความปลอดภัยในการใช้ งาน ควรยึดสกรูปลาย
สว่านให้ หวั สกรูจมลงไปจากผิวไม้ พนประมาณ
ื
1 มม.

เมือมีการต่อแผ่นไม้ พนื ให้ ตอ่ แผ่นไม้ พนทั
ื งสองบน
โครงสร้ างตง ให้ ตอ่ ชนโดยเว้ นช่องว่างประมาณ 1 มม. ยึด
ด้ วยสกรูปลายสว่านแบบมีปีก ขนาด 50 มม. 2 จุด โดยให้
มีระยะห่างจากขอบไม้ พนื 1.2 ซม. และห่างจากปลายไม้
พืน 2 ซม.

ติดตังไม้ พนในแถวที
ื
สอง
กรณีต้องการปูชนชิดให้ วางไม้ พนชิ
ื ดกับไม้ พนแถวแรก
ื
ยึด
ด้ วยสกรูปลายสว่านแบบมีปีก ขนาด 50 มม. 2 จุด โดยให้
มีระยะห่างจากขอบไม้ พนื 1.2 ซม. และห่างจากปลายไม้
พืน 2 ซม.
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ติดตังไม้ พนในแถวที
ื
สอง
กรณีต้องการปูเว้ นร่อง ให้ ปไู ม้ พนแถวที
ื
สองห่างจากแถว
แรกประมาณ 5-10 มม.เพือความสวยงาม ยึดด้ วยสกรูป
ลายสว่านแบบมีปีก ขนาด 50 มม. 2 จุด โดยให้ มีระยะห่าง
จากขอบไม้ พนื 1.2 ซม. และห่างจากปลายไม้ พนื 2 ซม.

ไม้ พนที
ื ปูเสร็ จแล้ ว ให้ ใช้ ยาแนวโพลียรู ี เทนยาแนวรอยต่อ
ระหว่างแผ่นไม้ พนื เก็บรอยหัวสกรูด้วยอะครี ลคิ ฉาบรอยต่อ
ขัดให้ เรียบเนียนเพือรอขันตอนการทําสีตอ่ ไป
แนะนํา: ไม่ควรให้ แนวรอยต่อแผ่นของไม้ พนแต่
ื ละแถวตรงกันเพราะ
จะทําให้ ไม่สวยงาม ควรปูสลับรอยต่อบนโครงสร้ างตง

4.2 การติดตังไม้ พนที
ื พีไอบนโครงสร้ างตง (เหล็กรูปพรรณ/ ไม้ ) แบบชนชิด/ เว้ นร่อง ด้ วยกาวพียู
วัสดุและอุปกรณ์
ไม้ พนที
ื พีไอ ขนาด 25x100x3,000 มม., 25x150x3,000 มม., 25x200x3,000 มม. และ 25x300x3,000 มม.
กาว: กาวโพลียรู ี เทน (พีย)ู / กาวอีพ๊อกซี
ยาแนว: ยาแนวโพลียรู ีเทนและปื นยิงกาวยาแนว
วัสดุโป๊ วรอยสกรู: วัสดุฉาบรอยต่อ/ ทีพีไอ M660 (แนะนํา)
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ตรวจสอบระดับโครงสร้ างตงเพืนให้ ได้ ระดับทีถูกต้ องตาม
ต้ องการ และกําหนดแนวการปูไม้ พนื
หมายเหตุ: ระยะห่างของโครงสร้ างตงพืนและขนาดไม้ พนสามารถ
ื
เปิ ดดูได้ จากตารางการรับนําหนักของไม้ พนื

ใช้ ปืนทากาวทากาวพีย/ู กาวอีพ๊อกซีลงบนหลังโครงสร้ าง
ตงตลอดแนว
แนะนํา: ไม่ควรทากาวพืนทีกว้ างเกินไปเพราะอาจทําให้ กาวแห้ งก่อน
ติดตังได้

ติดตังไม้ พนแผ่
ื นแรกของแถวแรกลงบนโครงสร้ างตง กดไม้
พืนให้ แนบสนิทกับโครงสร้ างตงเพือให้ กาวมีประสิทธิภาพ
มากขึน
เมือมีการต่อแผ่นไม้ พนื ให้ ตอ่ แผ่นไม้ พนทั
ื งสองบน
โครงสร้ างตง ให้ เว้ นช่องว่างประมาณ 1 มม.
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ติดตังไม้ พนในแถวที
ื
สอง
กรณีต้องการปูชนชิดให้ วางไม้ พนชิ
ื ดกับไม้ พนแถว
ื

ติดตังไม้ พนในแถวที
ื
สอง
กรณีต้องการปูเว้ นร่อง ให้ ปไู ม้ พนแถวที
ื
สองห่างจากแถว
แรกประมาณ 5-10 มม.เพือความสวยงาม

ไม้ พนที
ื ปูเสร็ จแล้ ว ให้ ใช้ ยาแนวโพลียรู ี เทนยาแนวรอยต่อ
ระหว่างแผ่นไม้ พนื เก็บรอยหัวสกรูด้วยอะครี ลคิ ฉาบรอยต่อ
ขัดให้ เรียบเนียนเพือรอขันตอนการทําสีตอ่ ไป
แนะนํา: ไม่ควรให้ แนวรอยต่อแผ่นของไม้ พนแต่
ื ละแถวตรงกันเพราะ
จะทําให้ ไม่สวยงาม ควรปูสลับรอยต่อบนโครงสร้ างตง
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4.3 การติดตังไม้ พนที
ื พีไอบนโครงสร้ างตง (เหล็กรูปพรรณ/ ไม้ ) แบบชนชิด/ เว้ นร่อง ด้ วยซีเมนต์กาวทีพีไอ M502
วัสดุและอุปกรณ์
ไม้ พนที
ื พีไอ ขนาด 25x100x3,000 มม., 25x150x3,000 มม., 25x200x3,000 มม. และ 25x300x3,000 มม.
ไม้ ระแนงทีพีไอ ขนาด 8x50x3,000 มม.
ปูนกาว: ทีพีไอ M502
ยาแนว: ยาแนวโพลียรู ีเทนและปื นยิงกาวยาแนว
วัสดุโป๊ วรอยสกรู: วัสดุฉาบรอยต่อ/ ทีพีไอ M660 (แนะนํา)
ตรวจสอบระดับโครงสร้ างตงเพืนให้ ได้ ระดับทีถูกต้ องตาม
ต้ องการ และกําหนดแนวการปูไม้ พนื
หมายเหตุ: ระยะห่างของโครงสร้ างตงพืนและขนาดไม้ พนสามารถ
ื
เปิ ดดูได้ จากตารางการรับนําหนักของไม้ พนื

ติดตังไม้ ระแนงทีพีไอลงบนหลังโครงสร้ างตง ยึดด้ วยสกรู
ปลายสว่านมีปีก ขนาด 25 มม. ทุกๆระยะ 40 ซม. โดยยึด
ห่างจากปลายแผ่นไม้ ระแนง 2 ซม.
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ผสมปูนกาวซีเมนต์ทีพีไอ M502 ตามอัตราส่วนทีกําหนด เท
บรรจุลงห่อถุงพลาสติก ตัดปากถุงกว้ าง 5 มม. บีบเทกาว
ซีเมนต์ลงบนแผ่นไม้ ระแนงบนโครงสร้ างตงตลอดแนวเป็ น
แนวซ้ านขวาสลับไปมา
แนะนํา: ไม่ควรทากาวพืนทีกว้ างเกินไปเพราะอาจทําให้ กาวแห้ งก่อน
ติดตังได้

ติดตังไม้ พนแผ่
ื นแรกของแถวแรกลงบนโครงสร้ างตง กดไม้
พืนให้ แนบสนิทกับโครงสร้ างตงเพือให้ กาวมีประสิทธิภาพ
มากขึน
เมือมีการต่อแผ่นไม้ พนื ให้ ตอ่ แผ่นไม้ พนทั
ื งสองบน
โครงสร้ างตง ให้ เว้ นช่องว่างประมาณ 1 มม.

ติดตังไม้ พนในแถวที
ื
สอง
กรณีต้องการปูชนชิดให้ วางไม้ พนชิ
ื ดกับไม้ พนแถว
ื
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ติดตังไม้ พนในแถวที
ื
สอง
กรณีต้องการปูเว้ นร่อง ให้ ปไู ม้ พนแถวที
ื
สองห่างจากแถว
แรกประมาณ 5-10 มม.เพือความสวยงาม

ไม้ พนที
ื ปูเสร็ จแล้ ว ให้ ใช้ ยาแนวโพลียรู ี เทนยาแนวรอยต่อ
ระหว่างแผ่นไม้ พนื เก็บรอยหัวสกรูด้วยอะครี ลคิ ฉาบรอยต่อ
ขัดให้ เรียบเนียนเพือรอขันตอนการทําสีตอ่ ไป
แนะนํา: ไม่ควรให้ แนวรอยต่อแผ่นของไม้ พนแต่
ื ละแถวตรงกันเพราะ
จะทําให้ ไม่สวยงาม ควรปูสลับรอยต่อบนโครงสร้ างตง

หมายเหตุ:

การติดตังไม้ พนที
ื พีไอ (TPI FLOOR PLANK) เป็ นพืนโครงสร้ างรับนําหนัก โดยสามารถตรวจสอบ
ขนาดของไม้ พนและระยะห่
ื
างโครงสร้ างได้ ดงั ตารางนี
ตงทางเดียว
ระยะห่าง (ซม.)
ขนาดไม้ พนื
30
40
50
60

25x100x3,000



ไม่แนะนํา

ไม่แนะนํา

ไม่แนะนํา

25x150x3,000





ไม่แนะนํา

ไม่แนะนํา

25x200x3,000







ไม่แนะนํา

25x300x3,000









หมายเหตุ: กําหนดให้ คา่ ความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ 2.50 ระยะการแอ่นตัวของแผ่นพืนไม่เกิน L/360 ณ สภาวะเปี ยกชืน
วางแผ่นพืนขวางกับแนวโครงสร้ างตง
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ความยาวตง (เมตร)

ขนาดโครงเหล็กรูปพรรณตงทางเดียว (แนะนํา)
ระยะห่าง (ซม.)
30
40
50

60

2.00

C60x30x10x2.3

C75x45x15x2.0

C75x45x15x2.0

C75x45x15x2.0

3.00

C100x50x20x2.0

C100x50x20x2.0

C100x50x20x2.3

C100x50x20x3.2

4.00

C125x50x20x2.3

C125x50x20x3.2

C125x50x20x3.2

C150x50x20x2.3

หมายเหตุ: ตารางขนาดโครงเหล็กรูปพรรณ (มอก.) ตงทางเดียวด้ านสําหรับโครงสร้ างบ้ านพักอาศัยเท่านัน
และกําหนดให้ ระยะการแอ่นตัวของโครงสร้ างไม่เกิน L/360

4.4 การติดตังไม้ พนบนพื
ื
นคอนกรี ตแบบชนชิดด้ วยกาวซีเมนต์ทีพีไอ M502
วัสดุและอุปกรณ์
ไม้ พนที
ื พีไอ ขนาด 25x100x3,000 มม., 25x150x3,000 มม., 25x200x3,000 มม. และ 25x300x3,000 มม.
ยาแนว: ยาแนวโพลียรู ีเทนและปื นยิงกาวยาแนว
วัสดุโป๊ วรอยสกรู: วัสดุฉาบรอยต่อ/ ทีพีไอ M660 (แนะนํา)
ปูนกาว: ทีพีไอ M502

ตรวจสอบพืนคอนกรี ตให้ ได้ ระดับ หากมีบริ เวณทีเป็ นแอ่ง
ให้ ใช้ ปนู ซีเมนต์ปรับระดับ TPI M400 ปรับพืนให้ ได้ ระดับ
ขึงเส้ นเอ็นทําระดับทีต้ องการ
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ผสมปูนกาวซีเมนต์ TPI M502 ตามสัดส่วน เทปูนกาว
ซีเมนต์ลงบนพืนคอนกรี ต ใช้ เกรียงหวีปาดให้ ได้ ความหนา
6 มม.เท่ากันทังพืนที ทิงให้ ปนู กาวมีความหนืดพอประมาณ

วางไม้ พนลงบนปู
ื
นกาวซีเมนต์ทปาดไว้
ี
จัดแนวการวางให้
ได้ ระนาบ ใช้ ค้อนยางทุบไม้ พนให้
ื แนบสนิทและได้ ระดับ
เมือมีการต่อปลายไม้ พนื ให้ เว้ นช่องว่างประมาณ 1 มม.

เมือกาวซีเมนต์แห้ งสนิท ให้ ยดึ ด้ วยสกรูเกลียวปล่อย ยาว 2
นิวและพุกพลาสติกทีปลายแผ่นไม้ พนทั
ื งสองด้ านทุกแผ่น
เพือป้องกันปลายไม้ พนดั
ื นขึน
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5. ขันตอนการทําสีไม้ พนื
วัสดุและอุปกรณ์
สีรองพืน:
สีทาทับ:
วัสดุเก็บงาน:
แปรงทาสี:

สีรองพืนปูนเก่า
สีนาครี
ํ ลคิ / สีสตู รไฟเบอร์ ซีเมนต์
อะครี ลคิ ฉาบรอยต่อ/ ทีพีไอ M660
แปรงทาสี/ ลูกกลิง/ พูก่ นั
หลังจากติดตังไม้ พนเสร็
ื จเรี ยบร้ อย ใช้ ยาแนวโพลียรู ี เทนยา
แนวรอยต่อแผ่นไม้ พนทั
ื งหมด ขัดรอยต่อแผ่นไม้ พนให้
ื ผวิ
เรี ยบด้ วยกระดาษทรายเบอร์ ละเอียด
ใช้ อะครี ลคิ ฉาบรอยต่อโป๊ วรอยหัวสกรู โดยให้ โป๊ วอะครี ลิ
คฉาบรอยต่อสูงกว่าระดับผิวไม้ พนื ทิงไว้ 4 ชัวโมง หากอะค
รี ลคิ โป๊ วหัวสกรูยบุ ให้ ทาํ โป๊ วอีกครังใช้ กระดาษทรายเบอร์
ละเอียดขัดผิวให้ เรี ยบร้ อย
ทําความสะอาดผิวไม้ พนปราศจากฝุ่
ื
นละอองด้ วยผ้ าชุบนํา
หมาดก่อนเริ มทําสี

ทาสีรองพืนปูนเก่า 1 รอบให้ ทวทั
ั ง 6 ด้ านเพือป้องกัน
ความชืน ทิงให้ แห้ ง 4 ชัวโมง
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ทาสีจริ งทับหน้ ารอบแรก ทิงไว้ ให้ แห้ ง 4 ชัวโมง
ใช้ กระดาษทรายเบอร์ ละเอียดขัดผิวบริ เวณทีมีฝนุ่ หรื อหยด
สีติด ใช้ ผ้าชับนําหมาดเช็ดให้ สะอาดอีกครัง

ทาสีรอบทีสอง ทิงไว้ ให้ แห้ ง 4 ชัวโมง
เคลือบด้ วยนํายาเคลือบใสอีกรอบเพือความคงทนของสีไม้
พืน

6. การเคลือนย้ ายและกองเก็บผลิตภัณฑ์
การกองเก็บ
- ควรเก็บผลิตภัณฑ์ในทีร่มและแห้ ง มีผ้าใบ
คลุมป้องกัน โดยใช้ ไม้ หมอน ขนาด 1½x3
นิว รองด้ านล่างโดยมีระยะห่างประมาณ
60 ซม.
การโยกย้ าย
- ประคองแผ่นผนังในแนวตัง โดยยกปลาย
ทังสองแผ่นโดยห่างจากปลายแผ่น
ประมาณ 30 ซม.
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การติดตังไม้ พืนต่อชนบนโครงสร้ างตง

การติดตังไม้ พืนชนชิดบและเว้ นร่องนโครงสร้ าง
ตง

7. แบบการติดตังไม้ พนื
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