
PRODUCT MANUAL: TPI DIGITAL BOARD: DECORATED WALL 

1 Updated: MARCH 2017 

REVISION: 00 

 
 
 
 
 

คู่มือการตดิตั �งดจิติอล บอร์ด 
ผนังตกแต่ง 

TPI DIGITAL BOARD 
(DECORATED WALL) 

INSTALLATION MANUAL 
 
 

 

 
 

 

 
 

 



PRODUCT MANUAL: TPI DIGITAL BOARD: DECORATED WALL 

2 Updated: MARCH 2017 

REVISION: 00 

ผลิตภัณฑ์แผ่นดจิิตอล บอร์ด: ผนังตกแต่ง (TPI DIGITAL PRINTED BOARD) 

ขนาด (หนาxกว้างxยาว) ลกัษณะผิว นํ �าหนกัตอ่แผน่ (กก.) 
นํ �าหนกัตอ่ตารางเมตร 

(กก./ ตร.ม.) 
จํานวนแผน่ตอ่ตารางเมตร 

6x1,200x2,400 

 

31.0 10.75 0.35 

8x1,200x2,400 41.3 14.34 0.35 

12x1,200x2,400 61.9 21.50 0.35 

หมายเหต:ุ ไมร่ะบลุวดลายและรูปแบบการพิมพ์ 

 

การตดิตั �งแผ่นดจิิตอล บอร์ด: ผนังตกแต่ง (TPI DIGITAL PRINTED BOARD) 
1. ข้อมูลเทคนิค 

การทดสอบ หน่วย 

ประเภท 

มาตรฐานการทดสอบ High Density 

6 – 12 mm. 

คณุสมบตัิทางกายภาพ    

ความคลาดเคลื�อนความหนา มม. ± 0.2 ASTM C 1185 

ความหนาแนน่ Kg/m3 1,600 ± 50 ASTM C 1185 

ความต้านทางแรงดดั (เฉลี�ย 2 แนว ที�สภาวะเปียกชื �น) MPa ≥ 17 ASTM C 1185 

โมดลูสัยืดหยุน่ (ที�สภาวะเปียกชื �น) MPa ≥ 9,000 ASTM C 1185 

ความต้านทางแรงดดั (เฉลี�ย 2 แนว ที�สภาวะ EMC) MPa ≥ 22 ASTM C 1185 

โมดลูสัยืดหยุน่ (ที�สภาวะ EMC) MPa ≥ 12,000 ASTM C 1185 

ปริมาณความชื �น % ≤ 12 ASTM C 1185 

การดดูซมึนํ �า % 25 (Max.) 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 
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2. การเลือกใช้งาน 

ประเภทพื �น รูปแบบผนัง ลักษณะแผ่น ผิวหน้า รูปแบบการติดตั �ง 

ผนงัภายนอก ผนงัตกแตง่ชนชิด/ เว้นร่อง ขอบตรง  ผิวเรียบ 

ผิวมนัวาว 

ผิวแข็งพิเศษ 

ติดตั �งบนผนงัก่ออิฐฉาบปนู 

ติดตั �งบนผนงัเบา 

ผนงัภายใน ผนงัตกแตง่ชนชิด/ เว้นร่อง ขอบตรง 
ติดตั �งบนผนงัก่ออิฐฉาบปนู 

ติดตั �งบนผนงัเบา 

นํ �าหนกั1 (กก./ ตร.ม.) 15 – 25 

หมายเหต:ุ 1. นํ �าหนกัผนงัดิจิตอล บอร์ดด้านเดียวรวมโครงสร้างผนงัที�ระยะโครงเคร่าผนงัแนวตั �ง 60 ซม. 

 

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

 
 

 
 

ตลบัเมตร ระดบันํ �า ลกูดิ�ง/ สายเอ็น บกัเต้า 

    

สวา่นไขควงไฟฟา้ 

0-3,200 รอบตอ่นาท ี

กําลงัไฟฟา้ 230 วตัต ์

สวา่นไฟฟา้ 

0-3,000 รอบตอ่นาท ี

กําลงัไฟฟา้ 450 วตัต ์

เลื�อยวงเดือน 

11,000 รอบตอ่นาท ี

กําลงัไฟฟา้ 1,050 วตัต ์

เครื�องเจียร์ 

ขนาด 4 นิ �ว 

710 วตัต์ 11,000 รอบตอ่นาท ี

3.2 อปุกรณ์ติดตั �งเสริม 

    
เทปกาวสองหน้า1 

3M VHBTM Tape หรือเทียบเทา่ 

กาวโพลยีรีูเทน2 
SikaFlex® - 11FC หรือเทียบเทา่ 

ปืนยิงกาวยาแนว ตวัดดู/ จบัวสัดผุิวเรียบ 
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พกุผนงัก่ออิฐ 

(Expansion Bolt) 

สกรูปลายสวา่นอะลมูิเนียม 

Flat Head/ Pan Head 

ฉากเหลก็พบั3 

ขนาด 75x50x2x50 มม. 

คิ �วอะลมูเินียม 

หมายเหต:ุ 1 เทปกาวสองหน้าอะครีลิคโฟม มีแรงดงึสงูสดุไมน้่อยกวา่ 0.17 N/mm และแรงเฉือนสงูสดุ 0.004 N/mm2 

     ทนสภาวะอณุหภมูิได้ในชว่ง -40 OC ถึง 70 OC 

 2 กาวโพลียรีูเทน มีแรงดงึสงูสดุไมน้่อยกวา่ 0.17 N/mm และแรงเฉือนสงูสดุ 0.004 N/mm2 

 3 เหล็กฉาบพบัสั�งผลติตามแบบ 

3.3 โครงสร้างผนงั 

   
โครงไม้ 

ขนาด 1½”x3” และ 1”x2” 
โครงเหลก็รูปพรรณ 

C75x45x15x2.3 มม. 

โครงเหลก็รูปพรรณ 
L75x30x3.2 มม. 

3.4 เครื�องมือและอปุกรณ์ตกแตง่และปิดรอยตอ่ 

    
ยาแนวโพลยีรีูเทน ปืนยิงกาวยาแนว Screw Head Cover 

(สแตนเลส) 

Screw Head Cover 

(พลาสติก) 

  

  

สกรูปลายสวา่นอะลมูิเนียม 

Flat Head/ Pan Head 

ปนูกาวซีเมนต์ 
แนะนํา TPI M502 
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4. การตดิตั �งแผ่นผนังดจิิตอลบอร์ด 

4.1 การตดิตั �งแบบระบบแห้งบนผนังก่ออิฐ/ ผนังเบาด้วยสกรู (Fixing System) 
วสัดแุละอปุกรณ์ 

แผน่ดิจิตอลบอร์ด ขนาด 8x1,200x2,400 มม. 

โครงผนงั: โครงไม้ขนาด 1½”x3”  และ 1”x2” 

  โครงเหลก็รูปพรรณ C75x45x2.3 มม./ L75x30x3.2 มม. 

อปุกรณ์เสริม: ฉากเหลก็พบั ขนาด 75x50x2x50 มม. 

วสัดยุดึ:  สกรูปลายสวา่นอะลมูิเนียม ขนาด 25 มม. 

  พกุผนงัก่ออิฐ 

  Screw Head Cover (พลาสติก/ สแตนเลส)  

 

ตรวจสอบแนวของผนงัให้ได้ระนาบและ

ตําแหนง่ตามต้องการ กําหนดรูปแบบการ

ติดตั �งแผน่ดิจิตอล บอร์ดในกรณีของแผน่

ลายตอ่เนื�อง 

 

ทําความสะอาดผนงักอ่อิฐให้ปราศจาก

คราบปนู นํ �ามนั สิ�งสกปรกก่อนตดิตั �ง

โครงผนงัดิจิตอล บอร์ด 

 

ติดตั �งโครงผนงัดจิิตอล บอร์ดบนผนงัเดิม 

กรณีผนงัก่ออิฐ (โครงไม้/ โครงเหล็ก) 

ให้ยดึโครงผนงัด้วยเหลก็ฉากทกุๆระยะ 50 ซม. 

ยดึเหล็กฉากกบัผนงัก่ออิฐด้วยพกุเหล็ก ขนาด 6 

มม. จดุละ 2 ตวั และยดึเหล็กฉากกบัโครงผนงั 

กรณีของเบา (โครงไม้/ โครงเหล็ก) 

ให้ยดึโครงผนงัด้วยเหลก็ฉากทกุๆระยะ 50 ซม. 

ยดึเหล็กฉากกบัแนวโครงเคร่าผนงัเบาด้วยพกุ

พกุปีกผีเสื �อยดึผนงัเบา ขนาด 6 มม. จดุละ 2 

ตวั และยดึเหล็กฉากกบัโครงผนงั 

โครงผนงัแนวตั �งต้องมีระยะหา่งไมเ่กิน 

60 ซม. 
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ตรวจสอบแนบโครงผนงัดิจิตอล บอร์ดให้

ได้ระนาบอีกครั �ง 

 

ทําความสะอาดโครงผนงัดิจิตอล บอร์ด

ไมใ่ห้มีคราบนํ �ามนั ฝุ่ นละอองติด 

 

หมายเหต:ุ หากใช้โครงผนงัเป็นโครงเหล็ก

รูปพรรณให้ทาสีกนัสนิมให้เรียบร้อย ไมแ่นะนํา

ให้ทาสีนํ �ามนั/ สีเคลือบ 

  
 ผนงัภายนอก (พื �นที�มีแรงลมไมเ่กิน 160 กก./ ตร.ม.)  ผนงัภายใน 

กําหนดตาํแหนง่รูเจาะนําแผน่บอร์ด

ดิจิตอล บอร์ด โดยให้เป็นระเบยีบ โดยให้

ระยะเจาะนําตามรูปประกอบ  

 

เจาะนําแผน่ดจิิตอล บอร์ดด้วยดอกสวา่น

เจาะปนู ขนาด 1/8” ตามตาํแหนง่ที�

กําหนดไว้ 

 

หมายเหต:ุ หลีกเลี�ยงการเกิดรอยขีดขว่นบนแผ่น

ผนงัดิจิตอล บอร์ดขณะเจาะนํา 

 

กรณีที�ต้องการให้แผน่ดิจิตอล บอร์ดอยู่

สงูจากพื �น ให้ติดตั �งฉากอะลมูเินียม 

ขนาด 50x25x1 มม. ด้วยสกรูปลาย

สวา่นขนาด 25 มม. บนโครงผนงัทกุๆ

โครง เพื�อรองรับและเป็นแนวเริ�มต้นของ

การติดตั �ง 
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นําแผน่ดิจิตอล บอร์ดไปติดตั �งบนโครง

ผนงัที�เตรียมไว้ ยดึด้วยกสรูตามตําแหนง่

รูเจาะนาํ 

 

โครงไม้ 

ยดึด้วยสกรูเกลียวปลอ่ย เบอร์  7 ขนาด 25 มม. 

โครงอะลมูิเนียม/ โครงเหล็กรูปพรรณ 

ยดึด้วยสกรูปลายสวา่น เบอร์  7 ขนาด 25 มม. 

 
ข้อแนะนํา 

การตดัแผ่นดิจิตอล บอร์ดจะต้องใช้เลื�อยวง

เดือยตดัเทา่นั �น หลีกเลี�ยงการตดัด้วยเครื�องเจียร์  

 

ใสต่วัปิดหวัสกรู (Screw Head Cover) 

บริเวณที�ยดึสกรูเพื�อให้การติดตั �งสวยงาม 

 

ใช้ผ้าสะอาดเช็ดฝุ่ น คราบอื�นๆให้

เรียบร้อย 

 

ติดตั �งคิ �วอะลมูิเนียมเพิ�มเตมิในมมุที�แผน่

ดิจิตอล บอร์ดตอ่ชน โดยเลอืกสใีห้เข้ากบั

สแีละลายของแผน่ดจิิตอล บอร์ด หรือใช้

ยาแนวโพลรยรีูเทน ยาแนวตลอดรอยตอ่

แผน่ดิจิตอล บอร์ดเพื�อความสวยงาม 
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4.2 การตดิตั �งแบบระบบแห้งบนผนังก่ออิฐ/ ผนังเบาด้วยระบบกาว (Adhesive System) 
วสัดแุละอปุกรณ์ 

แผน่ดิจิตอล บอร์ด ขนาด 8x1,200x2,400 มม. 

โครงผนงั: โครงไม้ขนาด 1½”x3”  และ 1”x2” 

  โครงเหลก็รูปพรรณ C75x45x2.3 มม./ L75x30x3.2 มม. 

อปุกรณ์เสริม: ฉากเหลก็พบั ขนาด 75x50x2x50 มม. 

วสัดยุดึ:  สกรูปลายสวา่นอะลมูิเนียม ขนาด 25 มม. 

  พกุผนงัก่ออิฐ 

  เทปการสองหน้าแรงยดึเกาะสงู 

  กาวโพลยีรีูเทนพร้อมปืนกาว 

 

ตรวจสอบแนวของผนงัให้ได้ระนาบและตําแหนง่

ตามต้องการ กําหนดรูปแบบการติดตั �งแผน่ดิจิตอล 

บอร์ดในกรณีของแผน่ลายตอ่เนื�อง 

 

ทําความสะอาดผนงักอ่อิฐให้ปราศจากคราบปนู 

นํ �ามนั สิ�งสกปรกก่อนติดตั �งโครงผนงัดิจิตอล บอร์ด 

 

ติดตั �งโครงผนงัดจิิตอล บอร์ดบนผนงัเดิม 

กรณีผนงัก่ออิฐ (โครงไม้/ โครงเหล็ก) 

ให้ยดึโครงผนงัด้วยเหลก็ฉากทกุๆระยะ 50 ซม. ยดึเหล็กฉาก

กบัผนงัก่ออิฐด้วยพกุเหล็ก ขนาด 6 มม. จดุละ 2 ตวั และยดึ

เหล็กฉากกบัโครงผนงั 

กรณีของเบา (โครงไม้/ โครงเหล็ก) 

ให้ยดึโครงผนงัด้วยเหลก็ฉากทกุๆระยะ 50 ซม. ยดึเหล็กฉาก

กบัแนวโครงเคร่าผนงัเบาด้วยพกุพกุปีกผีเสื �อยดึผนงัเบา 

ขนาด 6 มม. จดุละ 2 ตวั และยดึเหล็กฉากกบัโครงผนงั 

โครงผนงัแนวตั �งต้องมีระยะหา่งไมเ่กิน 60 ซม. 
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ตรวจสอบแนบโครงผนงัดิจิตอล บอร์ดให้ได้ระนาบ

อีกครั �ง 

 

ทําความสะอาดโครงผนงัดิจิตอล บอร์ดไมใ่ห้มีคราบ

นํ �ามนั ฝุ่ นละอองติด 

 

หมายเหต:ุ หากใช้โครงผนงัเป็นโครงเหล็กรูปพรรณให้ทาสี

กนัสนิมให้เรียบร้อย ไมแ่นะนําให้ทาสนํี �ามนั/ สีเคลือบ 

กรณีที�ต้องการให้แผน่ดิจิตอล บอร์ดอยูส่งูจากพื �น 

ให้ติดตั �งฉากอะลมูิเนยีม ขนาด 50x25x1 มม. ด้วย

สกรูปลายสวา่นขนาด 25 มม. บนโครงผนงัทกุๆ

โครง เพื�อรองรับและเป็นแนวเริ�มต้นของการติดตั �ง 

นําแผน่ดิจิตอล บอร์ดไปติดตั �งบนโครงผนงัที�เตรียม

ไว้  

โครงไม้/ โครงเหล็กรูปพรรณ 

1. ติดกาวสองหน้าความยืดหยุน่สงูตามแนว 

   โครงผนงั ใช้ลกูกลิ �งกดให้แนบสนิท ทิ �งไว้ 

   ประมาณ 30-60 นาท ี

2. ใช้กาวโพลียรีูเทนยิงด้วยปืนกาวตลอดแนว 

   โครงผนงัคูก่บักาวสองหน้า โดยใช้กาวเป็นรูป 

   สามเหลี�ยมเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการยดึเกาะ 

3. นําแผน่ดิจิตอล บอร์ดไปติดบนโครงผนงั ใช้ 

   ค้อนยางตอกตลอดแนวของกาวให้สนิท 
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ในช่วง 24 ชั�วโมงหลงัตดิตั �ง ให้ใช้เส้นเอ็นขงึยดึช่วย

ด้านบนของแผน่ดิจิตอล บอร์ด ปอ้งกนัการร่วงของ

แผน่ดิจิตอล บอร์ดในช่วงที�รอกาวโพลยีรีูเทนทํา

ปฏิกิริยา 

 

ใช้ผ้าสะอาดเช็ดฝุ่ น คราบอื�นๆให้เรียบร้อย 

เพื�อความสวยงามในการติดผนงัเข้ามมุนอก แนะนํา

ติดตั �งคิ �วอะลมูิเนียมเพิ�มเตมิในมมุที�แผน่ดิจิตอล 

บอร์ดตอ่ชน โดยเลอืกสใีห้เข้ากบัสแีละลายของแผน่

ดิจิตอล บอร์ด หรือใช้ยาแนวโพลรยรีูเทน ยาแนว

ตลอดรอยตอ่แผน่ดจิิตอล บอร์ด 

 

 
 

4.3 การตดิตั �งแบบระบบเปียกบนผนังก่ออิฐ/ ผนังเบา (Adhesive Cement) 
วสัดแุละอปุกรณ์ 

แผน่ดิจิตอล บอร์ด ขนาด 8x1,200x2,400 มม. 

โครงผนงั: โครงผนงัเบา 

  ผนงัก่ออิฐ/ ก่ออิฐฉาบปนู 

อปุกรณ์เสริม: ฉากเหลก็พบั ขนาด 75x50x2x50 มม. 

วสัดยุดึ:  สกรูปลายสวา่นอะลมูิเนียม ขนาด 25 มม. 

  พกุพลาสติก 

  กาวโพลยีรีูเทนพร้อมปืนกาว 

  ปนูกาวซีเมนต์ (แนะนาํ TPI M502) 
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ตรวจสอบแนวของผนงัให้ได้ระนาบและ

ตําแหนง่ตามต้องการ กําหนดรูปแบบการ

ติดตั �งแผน่ดิจิตอล บอร์ดในกรณีของแผน่

ลายตอ่เนื�อง 

 

ทําความสะอาดผนงักอ่อิฐให้ปราศจาก

คราบปนู นํ �ามนั สิ�งสกปรกก่อนตดิตั �ง

โครงผนงัดิจิตอล บอร์ด 

 

ฉาบปนูกาวซีเมนต์ที�ผสมตามอตัราสว่น

ด้วยเกรียงหวีบริเวณที�ต้องการปแูผน่

ดิจิตอล บอร์ด 

 

ติดตั �งแผน่ดิจิตอล บอร์ด ลงบนกาว

ซีเมนต์ กดดทบัค้อนยางให้แผน่บอร์ด

แนบสนิทกบัปนูกาวซีเมนต์ 

 

ในช่วง 24 ชั�วโมงหลงัตดิตั �ง ให้ใช้เส้นเอ็น

ขงึยดึช่วยด้านบนของแผน่ดจิิตอล บอร์ด 

ปอ้งกนัการร่วงของแผน่ดจิิตอล บอร์ด

ในช่วงที�รอปนูกาวซีเมนต์ทําปฏิกิริยา 

 

ใช้ผ้าสะอาดเช็ดฝุ่ น คราบอื�นๆให้

เรียบร้อย 
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เพื�อความสวยงามในการติดผนงัเข้ามมุ

นอก แนะนําติดตั �งคิ �วอะลมูเินียมเพิ�มเติม

ในมมุที�แผน่ดจิิตอล บอร์ดตอ่ชน โดย

เลอืกสใีห้เข้ากบัสแีละลายของแผน่

ดิจิตอล บอร์ด หรือใช้ยาแนวโพลรยรีูเทน 

ยาแนวตลอดรอยตอ่แผน่ดิจิตอล บอร์ด 

 

 

Table 1: ตารางแสดงนํ �าหนกัปลอดภยัแรงถอนสกรู (Pull Out Stress) 

นํ �าหนกัปลอดภยัแรงถอนสกรู (กก.) 

ขนาดสกรู 6 มม. 8 มม. 12 มม. 

เบอร์ 7 

(17 เกลยีวตอ่นิ �ว) 
30 40 60 

เบอร์ 8 

(17 เกลยีวตอ่นิ �ว) 
34 45 65 

เบอร์ 10 

(15 เกลยีวตอ่นิ �ว) 
35 47 70 

 

5. การเจาะรูวงกลมบนแผ่นดจิิตอล บอร์ด 
Tools & Accessories 

ตวัคว้านรู (Hole-Saw) เส้นผา่นศนูย์กลาง 100 หรือ 125 มม.  
สวา่นไฟฟา้ 
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ใช้ตวัคว้านรู (Hole-Saw) ติดกบัปลาย

สวา่นไฟฟา้ ใชคว้านรูรูปวงกลมบนแผน่

ดิจิตอล บอร์ด 

 

 

หลงัจากนั �นใช้กระดาษทรายขดัทํามมุ 45 

องศากบัขอบแผน่ที�คว้านแล้ว ขดัให้เรียบ 

เพื�อใช้งานตอ่ไป 

 
 

6. การตัดและเก็บงานขอบแผ่นดจิิตอลบอร์ด  
วสัดแุละอปุกรณ์ 

เครื�องตดั: เลื�อยวงเดือน (ความเร็วรอบ 4,600 รอยตอ่นาที กําลงั 1,650 วตัต์) 

  เครื�องเจียร์ ขนาด  4” (ความเร็วรอบ 11,000 รอบตอ่นาที กําลงั 710 วตัต์) 

  เครื�องตดับอร์ด ขนาดใบ 303 มม. (ความเร็วรอบ 8,000 รอบตอ่นาที กําลงั 750 วตัต์) 
ใบตดั  ใบตดัเพชร ขนาด 5” สาํหรับเลื�อยวงเดือน 

  ใบตดัเพชร ขนาด 4” สาํหรับเครื�องเจียร์ 

  ใบตดั ขนาด 303 มม. สาํหรับเครื�องตดับอร์ด 

อปุกรณ์อื�นๆ กระดาษทราย/ ผ้าทราย เบอร์ 200 ขึ �นไป 

  โพลยีรีูเทนใสเคลอืบเงา 
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สาํหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ 

ใช้เครื�องตดับอร์ดในการตดัดจิิตอล 

บอร์ดในขนาดที�ต้องการ 

  

สาํหรับงานก่อสร้างขนาดเล็ก 

ใช้เลื�อยวงเดือนในการตดับอร์ดความยาว

มากๆ ใช้เครื�องเจียร์ในการตดับอร์ด

ความยาวไมม่าก 

  

  

ตวัอยา่งใบมีดสาํหรับเครื�องตดับอร์ด 

ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 303 มม. 

 

 
 

 

ใช้กระดาษทราย/ ผ้าทรายในการลบูขดั

ขอบและมมุของแผน่บอร์ด ประมาณ 45 

องศา 

 
แนะนํา: การขดัมมุ 45 องศาชว่ยป้องกนัการ

แตกร้าวและหลดุของการพิมพ์ลาย 
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ซ้าย: 

การขดัขอบแผน่บอร์ดจากโรงงาน 

 

ขวา: 

การขดัขอบแผน่บอร์ดด้วยกระดาษทราย  

 

ในกรณีที�มีการตดัแผน่ดิจิตอล บอร์ด ทั �ง

แบบผิวผิวเรียบ (Normal) ผิวมนัวาว 

(High Gross) และผิวแข็งพิเศษ (Extra 

Hard) นั �นจะต้องทําการทาโพลยีรีูเท

นใสบริเวณขอบแผน่ที�ตดัทกุครั �งเพื�อ

ปอ้งกนัการหลดุลอกของผวิ  

 

ใช้เทปกาวหรือกระดาษกาวปิดปอ้งกนัผิว

แผน่ดิจิตอล บอร์ดจากโพลยีรีูเทนใส 

 

ขอบแผน่ดิจิตอล บอร์ดที�ทาด้วยโพลยีรีู

เทนใสเคลอืบแขง็ 
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7. การเคลื�อนย้ายและกองเก็บผลิตภัณฑ์ 

 

การกองเก็บ 

- ไมค่วรแกะพลาสติก/ ฟิล์มปิด

ปกปอ้งผิวออกก่อนใช้งาน 

- ควรเก็บผลติภณัฑ์ในที�ร่มและแห้ง มี

ผ้าใบคลมุปอ้งกนั โดยใช้ไม้หมอน 

ขนาด 1½x3 นิ �ว รองด้านลา่งโดยมี

ระยะหา่งประมาณ 60 ซม.  

 

การโยกย้าย 

- แกะกระดาษและพลาสติกบรรจอุอก 

- จบัแผน่ดิจิตอล บอร์ดตั �งขึ �น 

- ยกออกจากกองพาเลทสนิค้า 

ข้อควรระวงั 

ห้ามเลื�อนหรือลากแผ่นดิจิตอล บอร์ดโดยไมม่ีฟิล์ม

พลาสติกลมุขณะที�อยูบ่นกองพาเลท 

 

- ประคองแผน่ผนงัในแนวตั �ง โดยยก

ปลายทั �งสองแผน่โดยหา่งจากปลาย

แผน่ประมาณ 30 ซม. 
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8. แบบการตดิตั �งแผ่นผนังดจิิตอล บอร์ด 
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