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ผลิตภัณฑ์ ไม้ บันไดทีพีไอ (ลูกตังและลูกนอน)
ขนาด (มม.)
(หนาxกว้ างxยาว)
32x250x1,200
32x300x1,200
16x150x1,200
16x180x1,200

นําหนักต่อแผ่น
(กก.)
15.4
18.5
4.6
5.2

นําหนักต่อเมตร
(กก./ ม.)
12.83
15.42
3.83
4.33

ลักษณะผิวและขอบ
ลายเสียน
ผิวเรี ยบ

สี

สีธรรมชาติ

ผิวเรี ยบ

การติดตังไม้ บันไดทีพีไอ (ลูกตังและลูกนอน)
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
การทนไฟ
คุณสมบัติความต้ านทาน
Freeze/ Thaw Resistance
Warm Water Resistance
Heat/ Rain Resistance
Soak/ Dry Resistance

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
Pass
Pass

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

หมายเหตุ: EMC คือ สภาะความชืนสมดุล (Equilibrium Moisture Content)
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2. การเลือกใช้ งาน
ประเภทผนัง

รูปแบบติดตัง
สกรู
กาวซีเมนต์
สกรู
กาวซีเมนต์

บันไดภายใน
บันไดภายนอก

ลักษณะแผ่ น/ ผิวหน้ า

ลักษณะการติดตัง

ลายเสียน/ ผิวเรียบ

โครงไม้
โครงเหล็กรูปพรรณ
บันไดคอนกรี ต

นําหนัก1 (กก./ ตร.ม.)

51.52

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 (แนะนําบนบันไดคอนกรี ต)

ปื นยิงกาวยาแนว

ยาแนวโพลียรู ีเทน

3.3 เครื องมือและอุปกรณ์ตกแต่งและปิ ดรอยต่อ

วัสดุฉาบรอยต่อภายนอก/ ภายใน
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4. การติดตังไม้ บันได
4.1 การติดตังไม้ บนั ไดทีพีไอบนโครงสร้ างเหล็กรูปพรรณ/ ไม้
วัสดุและอุปกรณ์
ไม้ บนั ไดลูกนอนทีพีไอ ขนาด 32x300x1,200 มม. หรื อ ขนาด 25x300x1,200 มม.
ไม้ บนั ไดลูกตังทีพีไอ ขนาด 16x150x1,200 มม.
สกรู: สกรูปลายสว่านมีปีกขนาด 45 มม. (โครงเหล็กรูปพรรณ)
สกรูเกลียวปล่อยขนาด 2” (โครงไม้ )
ยาแนว: ยาแนวโพลียรู ีเทนและปื นยิงกาวยาแนว
วัสดุโป๊ วรอยสกรู: อะครี ลคิ ฉาบรอยต่อ
ตรวจสอบจํานวนขัน ระดับขันบันไดแต่ละขันให้ ถกู ต้ อง
โดยให้ แม่บนั ไดมีระยะห่างไม่เกิน 120 ซม.

ติดตังไม้ บนั ไดลูกตังแผ่นแรก โดยยึดด้ วยสกรู 2 จุด โดยให้
มีระยะห่างจากขอบและปลายไม้ บนั ได 1.5 ซม. ดังรูป
โครงบันไดเหล็กรูปพรรณ ใช้ สกรูปลายสว่านมีปีก 50 มม.
โครงบันไดไม้ ใช้ สกรูเกลียวปล่อย ขนาด 2 นิว
หมายเหตุ: เพือให้ เกิดความปลอดภัยในการใช้ งาน ควรยึดสกรูปลาย
สว่านให้ หวั สกรูจมลงไปจากผิวไม้ พนประมาณ
ื
1 มม.
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ติดตังไม้ บนั ไดลูกนอนแผ่นแรกทับบนไม้ บนั ไดลูกตัง
กําหนดระยะจมูกบันไดตามต้ องการ โดยยึดด้ วยสกรู 2 จุด
โดยให้ มีระยะห่างจากขอบไม้ บนั ได 2 ซม.และห่างจาก
ปลายไม้ บนั ได 1.5 ซม. ดังรูป
โครงบันไดเหล็กรูปพรรณ ใช้ สกรูปลายสว่านมีปีก 50 มม.
โครงบันไดไม้ ใช้ สกรูเกลียวปล่อย ขนาด 2 นิว
หมายเหตุ: เพือให้ เกิดความปลอดภัยในการใช้ งาน ควรยึดสกรูปลาย
สว่านให้ หวั สกรูจมลงไปจากผิวไม้ พนประมาณ
ื
1 มม.

ติดตังไม้ บนั ไดลูกตังและลูกนอนขันต่อๆไปจนครบจํานวน
ขัน

ในกรณีทีใช้ ไม้ บนั ไดทีพีไอ ขนาด 25x300x1,200 มม. เป็ น
ไม้ บนั ได จําเป็ นต้ องเพิมแนวเหล็กรองเพือเพิมความ
แข็งแรงให้ กบั ไม้ บนั ได

แบบที 1
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ในกรณีทีใช้ ไม้ บนั ไดทีพีไอ ขนาด 25x300x1,200 มม. เป็ น
ไม้ บนั ได จําเป็ นต้ องเพิมแนวเหล็กรองเพือเพิมความ
แข็งแรงให้ กบั ไม้ บนั ได

แบบที 2

ตารางการรับนําหนักแบบจุดของไม้ บนั ไดทีพีไอ1
ขนาดไม้ บนั ได
นําหนักแบบจุดสูงสุด2 (กก.)
นําหนักแบบจุดทียอมให้ 3 (กก.)
25x250x1,200 มม.
42
15
25x270x1,200 มม.
45
16
25x300x1,200 มม.
50
18
30x250x1,200 มม.*
61
26
30x270x1,200 มม.*
66
28
30x300x1,200 มม.*
73
31
32x250x1,200 มม.
69
32
32x270x1,200 มม.
34
75
32x300x1,200 มม.
38
83
หมายเหตุ:
* ไม้ บนั ไดทีพีไอดิจิตอลบอร์ ด
1
โครงสร้ างแม่บนั ไดห่าง 1.20 เมตร ไม่มีโครงรองรับกลางบันได
2
นําหนักทีสามารถรับได้ ในสภาวะแห้ ง ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ 2.50
3
นําหนักทีสามารถรับได้ ในสภาวะแห้ ง ระยะแอ่นตัวให้ ยอมให้ L/360
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4.2 การติดตังไม้ บันไดบนโครงสร้ างคอนกรีตด้ วยสกรูและพุกพลาสติก
วัสดุและอุปกรณ์
ไม้ บนั ไดลูกนอนทีพีไอ ขนาด 32x300x1,200 มม. 25x300x1,200 มม. และ 16x300x1,200 มม.
ไม้ บนั ไดลูกตังทีพีไอ ขนาด 16x150x1,200 มม.
สกรู: สกรูเกลียวปล่อยขนาด 2” และพุกพลาสติก
ยาแนว: ยาแนวโพลียรู ีเทนและปื นยิงกาวยาแนว
วัสดุโป๊ วรอยสกรู: อะครี ลคิ ฉาบรอยต่อ
ตรวจสอบจํานวนขัน ระดับขันบันไดแต่ละขันให้ ถกู ต้ อง
หากขันบันไดคอนกรีตไม่ได้ ระดับ ให้ ตกแต่งระดับปูนปรับ
ระดับหรื อปูนฉาบ

ติดตังไม้ บนั ไดลูกตังแผ่นแรก เจาะนําด้ วยดอกสว่านเบอร์ 6
ฝังพุกพลาสติกแล้ วโดยยึดด้ วยสกรูเกลียวปล่อย ขนาด 2
นิว จํานวน 2 จุด โดยให้ มีระยะห่างจากขอบและปลายไม้
บันได 1.5 ซม. ดังรูป
หมายเหตุ: เพือให้ เกิดความปลอดภัยในการใช้ งาน ควรยึดสกรูปลาย
สว่านให้ หวั สกรูจมลงไปจากผิวไม้ พนประมาณ
ื
1 มม.
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ติดตังไม้ บนั ไดลูกนอนแผ่นแรก เจาะนําด้ วยดอกสว่านเบอร์
6 ฝังพุกพลาสติกแล้ วโดยยึดด้ วยสกรูเกลียวปล่อย ขนาด 2
นิว จํานวน 2 จุด โดยให้ มีระยะห่างจากขอบไม้ บนั ได 2 ซม.
และห่างจากปลายไม้ บนั ได 1.5 ซม. ดังรูป
หมายเหตุ: เพือให้ เกิดความปลอดภัยในการใช้ งาน ควรยึดสกรูปลาย
สว่านให้ หวั สกรูจมลงไปจากผิวไม้ พนประมาณ
ื
1 มม.

ติดตังไม้ บนั ไดลูกตังและลูกนอนขันต่อๆไปจนครบจํานวน
ขัน

4.3 การติดตังไม้ บันไดบนโครงสร้ างคอนกรีตด้ วยปูนกาวซีเมนต์ ทีพีไอ M502

วัสดุและอุปกรณ์
ไม้ บนั ไดลูกนอนทีพีไอ ขนาด 32x300x1,200 มม. 25x300x1,200 มม. และ 16x300x1,200 มม.
ไม้ บนั ไดลูกตังทีพีไอขนาด 16x150x1,200 มม.
ปูนกาวซีเมนต์: ทีพีไอ M502
ยาแนว:
ยาแนวโพลียรู ีเทนและปื นยิงกาวยาแนว
วัสดุโป๊ วรอยสกรู: อะครี ลคิ ฉาบรอยต่อ
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ตรวจสอบจํานวนขัน ระดับขันบันไดแต่ละขันให้ ถกู ต้ อง
หากขันบันไดคอนกรีตไม่ได้ ระดับ ให้ ตกแต่งระดับปูนปรับ
ระดับหรื อปูนฉาบ

ผสมกาวซีเมนต์ทีพีไอ M502 ตามอัตราส่วนทีกําหนด ใช้
เกรี ยงหวีฉาบลงบนโครงสร้ างบันไดลูกตังให้ มีความหนา
ประมาณ 5 – 10 มม.

ติดตังไม้ บนั ไดลูกนอนแผ่นแรก ใช้ ค้อนยางเคาะให้ ได้
ระนาบ ใช้ ระดับนําตรวจสอบอีกครัง
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ใช้ เกรี ยงหวีฉาบลงบนโครงสร้ างบันไดลูกตังให้ มีความหนา
ประมาณ 5 – 10 มม. ติดตังไม้ บนั ไดลูกนอนขันแรก ใช้ ค้อน
ยางเคาะให้ ได้ ระนาบ ใช้ ระดับนําตรวจสอบอีกครัง

ติดตังไม้ บนั ไดลูกตังและลูกนอนขันต่อๆไปจนครบจํานวน
ขัน

5. ขันตอนการทําสีไม้ บันได
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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หลังจากติดตังไม้ บนั ไดเสร็ จเรี ยบร้ อย ใช้ ยาแนวโพลียรู ี
เทนยาแนวรอยต่อแผ่นไม้ บนั ไดลูกตังและลูกนอนทังหมด
ใช้ อะครี ลคิ ฉาบรอยต่อโป๊ วรอยหัวสกรู โดยให้ โป๊ วอะครี ลิ
คฉาบรอยต่อสูงกว่าระดับผิวไม้ พนื ทิงไว้ 4 ชัวโมง เมือ
พบว่าอะครี ลคิ โป๊ วหัวสกรูยบุ ให้ ทําโป๊ วอีกครังใช้ กระดาษ
ทรายเบอร์ 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

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
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6. 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.
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