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ผลิตภัณฑ์ไม้บัวพื �นทีพีไอ 
ขนาด (มม.) 

(หนาxกว้างxยาว) 
นํ �าหนกัตอ่แผน่ 

(กก.) 
นํ �าหนกัตอ่เมตร 

(กก./ ม.) 
ลกัษณะผิวและขอบ ส ี จํานวนแผน่ตอ่เมตร 

12x100x3,000 5.4 1.80 
ผิวเรียบ/ ลบขอบ 

ผิวเรียบ/ ขอบบวั 
สธีรรมชาต ิ 0.33 

 

การตดิตั �งไม้บัวพื �นทีพีไอ 

1. ข้อมูลเทคนิค 

การทดสอบ หน่วย  มาตรฐานการทดสอบ 

คณุสมบตัิทางกายภาพ    

ความคลาดเคลื�อนความหนา % ± 8 ASTM C 1185 

ความหนาแนน่ Kg/m3 1,350 ± 50 ASTM C 1185 

ความต้านทางแรงดดั (แนวตามยาว ที�สภาวะ EMC) MPa ≥ 12 ASTM C 1185 

โมดลูสัยืดหยุน่ (แนวตามยาว ที�สภาวะ EMC) MPa ≥ 5,000 ASTM C 1185 

ปริมาณความชื �น % ≤ 12 ASTM C 1185 

การดดูซมึนํ �า % ≤ 35 ASTM C 1185 

ความเป็นกรดดา่ง pH 7-8 ISO 10390 : 2005 

ความต้านทางการรั�วซมึ  Pass ASTM C 1185 

คณุสมบตัิการทนไฟ    

การไมต่ิดไฟ  P BS476 Part 5 

ดชันีการไมต่ิดไฟ  I = 0.2 BS476 Part 6 

การไมล่ามไฟ  Class One BS476 Part 7 

ดชันีการก่อให้เกิดควนั  0 ASTM E84-00a 

การทนไฟ  15 ASTM E84-00a 

คณุสมบตัิความต้านทาน    

Freeze/ Thaw Resistance  Pass ASTM C 1185 

Warm Water Resistance  Pass ASTM C 1185 

Heat/ Rain Resistance  Pass ASTM C 1185 

Soak/ Dry Resistance  Pass BS EN 12467: 2000 

หมายเหต:ุ EMC คือ สภาะความชื �นสมดลุ (Equilibrium Moisture Content) 
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2. การเลือกใช้งาน 

ประเภทผนัง รูปแบบติดตั �ง ลักษณะแผ่น/ ผิวหน้า ลักษณะการติดตั �ง 

บวัพื �น/ บวัผนงั 
ชนชิด/ เข้ามมุ 45 องศา 

ผิวเรียบ/ ลบขอบ 

ผิวเรียบ/ ขอบบวั 

ผนงัเบา 

ผนงัก่ออิฐฉาบปนู คิ �วประต/ู หน้าตา่ง 

 

3. เครื�องมือตดิตั �งและอุปกรณ์ 
3.1 เครื�องมือวดัและปรับระดบัเบื �องต้น 

 
 

 
 

ตลบัเมตร ระดบันํ �า ลกูดิ�ง/ สายเอน็ บกัเต้า 

    
สวา่นไขควงไฟฟา้ 

0-3,200 รอบตอ่นาท ี

กําลงัไฟฟา้ 230 วตัต ์

สวา่นไฟฟา้ 

0-3,000 รอบตอ่นาท ี

กําลงัไฟฟา้ 450 วตัต ์

แทน่ตดัไฟเบอร์ 

4,600 รอบตอ่นาที 

กําลงัไฟฟา้ 1,650 วตัต ์

เครื�องเจียร์ 

ขนาด 4 นิ �ว 

710 วตัต์ 11,000 รอบตอ่นาท ี

3.2 อปุกรณ์ติดตั �งเสริม 

    
สกรูปลายสวา่น (มีปีก) 
ขนาด 25 มม. (โครงเหล็ก) 

สกรูปลายสวา่น 
ขนาด 25 มม. (โครงผนงัเบา) 

สกรูเกลยีวปลอ่ย 

ขนาด 1 นิ �ว (โครงไม้/ ผนงัก่ออิฐ) 
ค้อน/ ตะปคูอนกรีต 1 นิ �ว 

(โครงไม้/ ผนงัก่ออิฐ) 

3.3 เครื�องมือและอปุกรณ์ตกแตง่และปิดรอยตอ่ 

   

วสัดฉุาบรอยตอ่ภายนอก/ ภายใน ปืนยิงกาวยาแนว ยาแนวโพลยีรีูเทน 
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4. การตดิตั �งไม้บัวพื �น 
4.1 การติดตั �งไม้บวัพื �นทีพีไอบนผนงัก่ออิฐฉาบปนู/ ผนงัเบา 
วสัดแุละอปุกรณ์ 

ไม้บวัพื �นทีพีไอ ขนาด 12x100x3,000 มม. 

สกรู: สกรูปลายสวา่นมีปีก ขนาด 25 มม.(โครงเหลก็) 

 สกรูปลายสวา่น ขนาด 25 มม.(โครงผนงัเบา) 

 สกรูเกลยีวปลอ่ยขนาด 1” (โครงไม้/ ผนงัก่ออิฐ) และพกุพลาสตกิ 

ยาแนว: ยาแนวโพลยีรีูเทนและปืนยิงกาวยาแนว 

วสัดโุป๊วรอยสกรู: อะครีลคิฉาบรอยตอ่/ ทีพีไอ M660 

 

ตรวจสอบความเรียบร้อยตลอดแนวผนงัที�จะต้องตดิไม้บวั

พื �น ให้รอยตอ่ระหวา่งพื �นและผนงัปราศจากเศษปนูและ

ตรวจสอบและปรับแตง่ระนาบผนงัให้เรียบร้อย 

 

กรณีผนงัก่ออิฐฉาบปนู/ ผนงัเบาโครงไม้ 

ติดตั �งไม้บวัพื �นยดึด้วยตะปคูอนกรีตดํา ขนาด 1” 

หรือฝังพกุพสาสติกและยดึด้วยสกรูเกลยีวปลอ่ยขนาด 1” 

ทกุๆระยะ 50 ซม. โดยมีระยะหา่งจากขอบไม้บวั 5 ซม. 

 

กรณีผนงัเบา (โครงเหลก็/ โครงผนงัเบา) 

ติดตั �งไม้บวัพื �นยดึด้วยสกรูปลายสวา่น (มีปีก) ขนาด 25 

มม. ทกุๆระยะ 50 ซม. โดยมีระยะหา่งจากขอบไม้บวั 5 ซม. 
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กรณีเข้ามมุไม้บวัพื �นบริเวณมมุผนงั (มมุใน/ มมุนอก) ให้ทาํ

การบากไม้มอบ 45 องศาแล้วทาํการตอ่ชน ยาแนวรอยตอ่

ด้วยโพลยีรีูเทน 

 

กรณีตอ่ไม้บวัพื �น ให้ทาํการบากไม้พื �น 45 องศาแล้วทําการ

ตอ่ชน ยาแนวรอยตอ่ด้วยโพลยีรีูเทน 

 

ยาแนวรอยตอ่ช่องวา่งระหวา่งผนงัและไม้บวัพื �นด้วยโพลยีรีู

เทน เพื�อปอ้งกนัรอยแยกเมื�อผนงัก่ออิฐฉาบปนูหดตวั 

 

ติดตั �งไม้บวัพื �นเสร็จตามความต้องการ 

 
 



PRODUCTS MANUAL: TPI FLOOR SKIRT 

6 Updated: MARCH 2017 

REVISION: 00 

4.2 การติดตั �งคิ �วประต/ู หน้าตา่งด้วยไม้บวัพื �นทีพีไอ 
วสัดแุละอปุกรณ์ 

ไม้บวัพื �นทีพีไอ ขนาด 12x100x3,000 มม. 

สกรู: สกรูปลายสวา่นมีปีก ขนาด 25 มม.(โครงเหลก็) 

 สกรูปลายสวา่น ขนาด 25 มม.(โครงผนงัเบา) 

  สกรูเกลยีวปลอ่ยขนาด 1” (โครงไม้/ ผนงัก่ออิฐ) และพกุพลาสตกิ 

ยาแนว: ยาแนวโพลยีรีูเทนและปืนยิงกาวยาแนว 

วสัดโุป๊วรอยสกรู: อะครีลคิฉาบรอยตอ่/ ทีพีไอ M660 

 

ตรวจสอบและปรับแตง่ระนาบผนงัให้เรียบร้อย 

 

ติดตั �งวงกบประต/ู หน้าตา่งให้เรียบร้อย 

 

ทําการวดักรอบประต/ู หน้าตา่ง แล้วตดัไม้บวัพื �นเตรียมไว้ 

โดยให้เผื�อความยาวเพื�อปรับแตง่ประมาณ 10 ซม. 

 

กรณีผนงัก่ออิฐฉาบปนู/ ผนงัเบาโครงไม้ 

ติดตั �งไม้บวัพื �นยดึด้วยตะปคูอนกรีตดํา ขนาด 1” 

หรือฝังพกุพสาสติกและยดึด้วยสกรูเกลยีวปลอ่ยขนาด 1” 

ทกุๆระยะ30 ซม. โดยมีระยะหา่งจากขอบไม้บวั 5 ซม. 

 

กรณีผนงัเบา (โครงเหลก็/ โครงผนงัเบา) 

ติดตั �งไม้บวัพื �นยดึด้วยสกรูปลายสวา่น ขนาด 25 มม. ทกุๆ

ระยะ 30 ซม. โดยมีระยะหา่งจากขอบไม้บวั 5 ซม. 
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กรณีเข้ามมุไม้บวัพื �นบริเวณมมุประต/ู หน้าตา่ง ให้ทําการ

ตดัไม้บวัพื �นเข้ามมุ 45 องศาแล้วทําการตอ่ชน ยาแนว

รอยตอ่ด้วยโพลยีรีูเทน 

 

ติดตั �งไม้บวัพื �นเป็นคิ �วประต/ู หน้าตา่งเสร็จตามความ

ต้องการ ยาแนวรอยตอ่ระหวา่งแผน่และรอยตอ่ระหวา่ง

ผนงักบัไม้บวัด้วยโพลยีรีูเทน 

 

5. ขั �นตอนการทาํสีไม้บัวพื �น 
วสัดแุละอปุกรณ์ 

สรีองพื �น:  สรีองพื �นปนูเก่า 

สทีาทบั:  สนีํ �าครีลคิ/ สสีตูรไฟเบอร์ซีเมนต์ 

วสัดเุก็บงาน: อะครีลคิฉาบรอยตอ่ 

แปรงทาส:ี แปรงทาส/ี ลกูกลิ �ง/ พูก่นั 
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เก็บหวัสกรูด้วยอะครีลคิฉาบรอยตอ่ ทิ �งไว้ให้แห้งแล้วขดั

ด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอยีด 

 

 

 

ทาสรีองพื �นปนูเกา่ 1 รอบบนไม้ฝา ทิ �งให้แห้ง 1 ชั�วโมง 

ทาสทีบัจริงโดยให้แปรงทาสทีาตามความยาวของไม้บวัพื �น

ไปในทิศทางเดยีวกนั 1-2 รอบโดยทิ �งให้แห้งรอบละ 1-2 

ชั�วโมง 

 

6. การเคลื�อนย้ายและกองเก็บผลิตภัณฑ์ 

 

การกองเก็บ 

- ควรเก็บผลติภณัฑ์ในที�ร่มและแห้ง มีผ้าใบคลมุ

ปอ้งกนั โดยใช้ไม้หมอน ขนาด 1½x3 นิ �ว รอง

ด้านลา่งโดยมีระยะหา่งประมาณ 60 ซม.  

 

การโยกย้าย 

- ประคองแผน่ผนงัในแนวตั �ง โดยยกปลายทั �งสอง

แผน่โดยหา่งจากปลายแผน่ประมาณ 30 ซม. 

  


