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วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือ

เทปตาขายใยแกว เฌอรา
สำหรับปดรอยตอ

ระหวางแผนผนังฉาบเรียบ

กาวยาแนวโพลียูรีเทน ซีลแลนท 
เฌอรา พียู 25

กาวอีพ็อกซี่ เฌอรา บอนด
A (สีขาว) + B (สีเทา)

อะคลีลิคฉาบรอยตอ เฌอรา
สำหรับงานภายใน

ซีเมนตฉาบรอยตอ เฌอรา
สำหรับงานภายนอกและภายใน

วัสดุฉาบรอยตอ ยืดหยุน เฌอรา
สำหรับฝาฉาบเรียบ

น้ำยาประสานคอนกรีต เฌอรา
สำหรับการเพ่ิมการยึดเกาะ

ระหวางคอนกรีต

ท็อปการด เฌอรา โครงเหล็กชุบสังกะสี เฌอรา สกรู เฌอรา

FIX-B

FIX-W
FIX-T

เลื่อยไฟฟา เครื่องตัดไฟเบอร มีดตัดไฟเบอรซีเมนต สวานไฟฟา

เครื่องมือ

ประเภทโครงคราว สกรู เฌอรา ที่แนะนำยึดกับ เฌอรา บอรด ที่มีความหนา (มม.) ตางๆ

3.2-6

รุน FIX-B20

ไมแนะนำ

รุน FIX-T11/4”

6-8

รุน FIX-W20

รุน FIX-W25

รุน FIX-T11/4”

10-12

รุน FIX-W25

รุน FIX-W32

รุน FIX-T11/4”

15-20

ไมแนะนำ

รุน FIX-W45

รุน FIX-T11/4”

โครงเหล็กชุบสังกะสี หนา 0.55-1.0 มม.

โครงเหล็กรูปพรรณ หนา 1.0-3.2 มม.

โครงไม

ตารางแสดงแนะนำการยึดผลิตภัณฑ เฌอรา บอรด ดวยสกรู เฌอรา

วัสดุอุปกรณ



การติดตั้งฝาภายใน

TIPS & TRICKS

ขอกําหนดในการยิงสกรู
หรือตอกตะปู
1. ระยะหางจากขอบแผน
    ไมต่ํากวา 1.2 ซม.
2. กรณียิงสกรูหรือตอกตะปู
    ท่ีมุมแผน ตองเวนระยะหาง
    จากมุมแผน 5 ซม.
3. ระยะหางระหวางสกรูหรือ
    ตะปูไมเกิน 30 ซม.

กาวยาแนว เฌอรา พียู25
ทำจากโพลียูรีเทนคุณภาพสูง สำหรับยาแนวรอยตอ
ระหวางแผน เฌอรา บอรด ใชงานไดทั้งภายในและ
ภายนอก มีความยืดหยุนตัวสูง ทนตอรังสียูวี ทาสี
ทับหนาติดโดยไมลอกลอน

สกรู เฌอรา ฟกซ-บี 20 
สำหรับโครงเหล็ก ความหนา 0.55-1.2มม.

5 ซม.
5 ซม.

< 30 ซม.

> 1.2 ซม.

2

คูมือการติดตั้ง เฌ
อรา บอรด

การติดตั้งฝ
า

ติดต้ังแผนฝา เฌอรา บอรด เวนระยะหาง
ระหวางแผน 0.5 ซม. ยึดแผนฝาเขากับ
โครงคราว ดวยสกรู เฌอรา ฟกซ บี 20 
หรือใชตะปูตอกไม ขนาด 1 นิ้ว กรณีใช
โครงคราวไม

4

ติดต้ังโครงคราวริม โดยอิงระดับฝาเพดาน
ที่ตองการบริเวณผนังหอง

ติดตั้งโครงคราวซอย โดยมีระยะหางกัน
ไมเกิน 40 ซม.

ติดตั้งโครงคราวหลัก โดยมีระยะหางกัน
ไมเกิน 80 ซม.

80 ซม.

1 2 3

8

40 ซม.

ทาสีรองพื้นปูนเกา 1 ชั้น ทิ้งไวใหแหง
จากน้ันทาทับดวยสีน้ำอะคริลิคอีก 2 ช้ัน

7

0.5 ซม.

ใช โพลีย ูร ี เทนซีลแลนท กาวยาแนว 
เฌอรา พียู25 ยาแนวรอยตอระหวางแผน 
(ควรใชเทปกาวยนปดขอบรอยตอ กอน
ทำการยาแนว)

เก็บหัวสกรูหรือหัวตะปูดวยกาวยาแนว
อะคลีลิคซีลแลนท

5 6

อุปกรณจาก เฌอรา



ในกรณีการติดตั้งฝาระบายอากาศ 
แนะนำใหมีการติดตาขายกันแมลงดวยทุกครั้ง

การติดตั้งฝาภายนอกและฝาระบายอากาศ

TIPS & TRICKS

3

คูมือการติดตั้ง เฌ
อรา บอรด

การติดตั้งฝ
า

60 ซม.

ทาสีรองพื้นปูนเกา 1 ชั้น ทิ้งไวใหแหง
จากน้ันทาทับดวยสีน้ำอะคริลิคอีก 2 ช้ัน

7

การติดตั ้งโครงคราวริม โดยกำหนด
ระยะหางจากชายขอบเชิงชายขึ ้นมา
ประมาณ 1 นิ้ว

1

8

1 นิ้ว

ใช  โพลีย ูร ี เทนซีลแลนท กาวยาแนว 
เฌอรา พียู25 ยาแนวรอยตอระหวางแผน 
(ควรใชเทปกาวยนปดขอบรอยตอ กอน
ทำการยาแนว)

เก็บหัวสกรูหรือหัวตะปูดวยกาวยาแนว
อะคลีลิคซีลแลนท

5 6

ติดตั้งโครงคราวซอย โดยมีระยะหางกัน 
60 ซม.

3

ติดตั้งโครงคราวหลัก โดยมีระยะหางกัน
60 ซม.

2

60 ซม.

ติดต้ังแผนฝา เฌอรา บอรด เวนระยะหาง
ระหวางแผน 0.5 ซม. ยึดแผนฝาเขากับ
โครงคราว ดวยสกรู เฌอรา ฟกซ บี 20 
หรือใชตะปูตอกไม ขนาด 1 นิ้ว กรณีใช
โครงคราวไม

4

0.5 ซม.



การติดตั้งฝาที-บาร

1. การติดตั้งโครงคราวที-บาร ควรเริ่มที่กลางหอง 
    เพื่อใหเศษที่เหลือของแผนฝาดานขางเทากัน

2. ควรติดต้ังงานระบบตางๆ ใหแลวเสร็จ กอนติดต้ัง
    โครงคราวฝาที-บาร

3. การติดตั้งโคมไฟหรือวัสดุแขวนที่มีน้ำหนักมาก 
    ควรยึดกับโครงสรางหลักโดยตรง ไมควรยึดกับ
    โครงหรือแผนฝาทีบาร

4. ควรทาสีแผนฝาทีบารกอนติดตั้งบนโครง เพื่อ
    ปองกันไมใหสีเปอนโครงฝาทีบาร 

center

TIPS & TRICKS

4

คูมือการติดตั้ง เฌ
อรา บอรด

การติดตั้งฝ
า

กำหนดระดับฝาเพดานรอบหองและติดต้ังโครงคราวริมเขากับผนัง 
ระยะหางในการยึดโครงคราวไมเกิน 60 ซม.

ติดตั้งโครงคราวหลักทุกระยะ 60 ซม. พรอมกำหนดจุดแขวน
ชุดอุปกรณปรับระดับตามแนวโครงคราวหลัก หางไมเกิน 120 ซม.

1 2

60 ซม.

ติดตั้งโครงคราวซอยเขากับโครงคราวหลัก 
• ทุกระยะ 120 ซม. กรณีใชฝาที-บาร แบบสี่เหลียมผืนผา 
• ทุกระยะ 60 ซม. กรณีที่ฝาที-บาร แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วางแผนฝาทีบารบนโครงคราวจนครบเต็มพื้นที่

3 4

120 ซม.

60 ซม.

60 ซม.
60 ซม.



TIPS & TRICKS

การติดตั้งฝาดัดโคง 5

คูมือการติดตั้ง เฌ
อรา บอรด

การติดตั้งฝ
า

ติดต้ังโครงคราวเหล็กชุบสังกะสี (ซี-ลายน) เบอร 24 เปนโครงคราวหลัก 
โดยมีรัศมีดัดโคงตามท่ีตองการ

ยึดโครงคราวหลักเขากับโครงสรางอาคาร โดยระยะหางโครงคราวหลัก
ไมเกิน 80 ซม.

1 2

ยึดโครงคราวซอยเขากับโครงคราวหลัก ระยะหางโครงคราวซอย
ไมเกิน 40 ซม.

ติดแผนฝาเขากับโครงคราวซอย
ดวยสกรู เฌอรา ฟกซ บี 20 
ระยะหางระหวางสกรูไมเกิน 
20 ซม.

3 4 5 ซม.

5 ซม.

20 ซม.

20 ซม.
> 1.2 ซม.

< 80 ซม.

รัศมีการดัดโคง

เฌอรา บอรด มีเนื้อเหนียวและความยืดหยุนสูงสามารถดัดโคงไดโดยไมตองลูบน้ำ

รัศมีการดัดโคง
ตามแนวดานยาวของแผน
ในแตละความหนา

3.2-4 มม.
ดัดโคงรัศมี (R)

1 ม.

6 มม.
ดัดโคงรัศมี (R)

1.5 ม.

8 มม.
ดัดโคงรัศมี (R)

2 ม.

รัศมี = 1 ม. รัศมี = 1.5 ม. รัศมี = 2 ม.

< 40 ซม.



การติดตั้งผนังแบบเวนรอง6

คูมือการติดตั้ง เฌ
อรา บอรด

การติดตั้งผ
นัง

กำหนดแนวผนังที่พื้นและฝาเพดาน ติดตั้งโครงเหล็กชุบสังกะสี 
เฌอรา ยู75 ท่ีพ้ืนและฝาเพดาน ยึดดวยพุกคอนกรีตและตะปูเกลียว 
ทุกระยะ 60 ซม.

1 2

ติดตั้งโครงเหล็กชุบสังกะสี เฌอรา ซี75 เขาไปในโครงเหล็ก
ชุบสังกะสี เฌอรา ยู75 โดยมีระยะหางระหวางโครง 60 ซม. 
ยึดดวยตะปูเกลียวปลายแหลม

ใช โพลีย ูร ี เทนซีลแลนท กาวยาแนว 
เฌอรา พียู25 ยาแนวรอยตอระหวางแผน 
(ควรใชเทปกาวยนปดขอบรอยตอ กอน
ทำการยาแนว)

5

เก็บหัวสกรูหรือหัวตะปูดวยกาวยาแนว
อะคลีลิคซีลแลนท

ทาสีรองพื้นปูนเกา 1 ชั้น ทิ้งไวใหแหง
จากน้ันทาทับดวยสีน้ำอะคริลิคอีก 2 ช้ัน

6 7

ติดต้ังทองานระบบไฟฟา ประปา และสายสัญญานใหเสร็จเรียบรอย
กอนติดตั้งแผนผนัง เฌอรา บอรด

3 4

ยึดแผนผนัง เฌอรา บอรด ดวยสกรูเกลียวปลายสวาน ขึ้นกับ
ความหนาของแผน
• 6-8 มม. ยึดดวย เฌอรา ฟกซ ดับบลิว 20 
• 10-12 มม. ยึดดวย เฌอรา ฟกซ ดับบลิว 25
โดยเวนรองระหวางแผนผนัง เฌอรา บอรด 0.5 ซม.

60 ซม.

60 ซม.

TIPS & TRICKS

1. ในกรณีท่ีตองใชความแข็งแรงมากข้ึน ใหเสริมโครงคูบริเวณ
    รอยตอแผนผนัง เฌอรา บอรด

2. ในกรณีติดต้ังวงกบประตู – หนาตาง ใหยึดวงกบเขากับ
    โครงคราวดวยตะปูเกลียวทุกระยะ 20 ซม. (โครงคราว
    ควรเปนเหล็กรูปพรรณท่ีมีความหนาต้ังแต 2.3-3.2 มม.)

3. ในการยาแนวรอยตอแผน อาจใชโฟมเสน (backing rod) 
    ยึดบริเวณภายในรอยตอแผนกอนการยาแนว

4. สำหรับผนังท่ีตองการรับน้ำหนัก อาจเสริมโครงแนวนอน
    ทุกระยะ 60 หรือ 120 ซม. เพ่ือชวยรับน้ำหนัก

5. อาจเพิ่มฉนวนกันเสียงหรือฉนวนกันความรอนในผนัง 
    เพ่ือประสิทธิภาพการใชงานท่ีดีย่ิงข้ึน 

6. กรณีผนังมีความกวางเกิน 6 ม. หรือมีความสูงเกิน 4.8 ม. 
    จำเปนตองมีรอยตอหลัก (control Joint) เพื ่อลด
    การแตกราวของผนัง

0.5 ซม.

เทปกาวยน



การติดตั้งผนังแบบฉาบเรียบ

TIPS & TRICKS

7

คูมือการติดตั้ง เฌ
อรา บอรด

การติดตั้งผ
นัง

ทาดวยสีรองพื้นปูนเกาทับทั้งผืนกอน
ทาสีจริงหรือปดผิวดวยวัสดุตกแตงอื่น
ตามตองการ

3

ติดตั้งโครงสรางตามขั้นตอนขอ 1- 3 จากหนา 61

ทาน้ำยาประสานคอนกรีต 1 ชั้น กอนฉาบ

ขั้นตอนการฉาบรอยตอ

4 ใชวัสดุฉาบจุดรอยตอแผน 
ฉาบรอยตอชั้นแรกกวาง 5 ซม. 

ติดดวยเทปผาดิบ กวาง 2.5 ซม.
หรือ เทปตาขาวใยแกว เฌอรา กวาง 5 ซม.
ทิ้งไวใหแหง

5

ฉาบรอยตอชั้นที่ 2 กวาง 15 ซม.
ทิ้งไวใหแหง

2 ยึดแผนผนัง เฌอรา บอรด ขอบลาด แบบชนชิด

ฉาบรอยตอชั้นที่ 3 กวาง 30 ซม.
ทิ้งไวใหแหง

30 ซม.

15 ซม.

5 ซม.

6

7

8

ขัดรอยฉาบดวยกระดาษทรายใหเรียบ

7

ขอกําหนดในการยิงสกรูหรือตอกตะปู
1. ระยะหางจากขอบแผนไมต่ํากวา 1.2 ซม.
2. กรณียิงสกรูหรือตอกตะปูท่ีมุมแผน ตองเวนระยะหางจากมุมแผน 5 ซม.
3. ระยะหางระหวางสกรูหรือตะปูไมเกิน 30 ซม.

5 ซม.
5 ซม.

< 30 ซม.

> 1.2 ซม.



การติดตั้งผนังดัดโคง8

คูมือการติดตั้ง เฌ
อรา บอรด

การติดตั้งผ
นัง

กำหนดตำแหนงการติดตั้งผนังโคงที่บริเวณพื้นและฝาเพดาน
ติดตั้งโครงเหล็กชุบสังกะสี เฌอรา ยู 75 ที่ซอยปกโครงเปนชวง 
ชวงละ 5-10 ซม. เขากับพื้นและฝาเพดาน โดยใชพุกคอนกรีต
ยึดทุกระยะ 30 ซม. 

1

TIPS & TRICKS

แผนผนัง เฌอรา บอรดสามารถดัดโคงไดโดยไมตองลูบน้ำเหมือนแผนยิปซั่ม โดยติดตั้งตามโครงที่ดัดไว

การติดตั้งผนังดัดโคง ควรติดตั้งตามแนวยาวของแผน

รัศมีดัดโคงต่ำสุดตามแนวยาวของแผน

1.5 ม.

2.0 ม.

ผลิตภัณฑ ความหนา

6 มม.

8 มม.
แผนผนัง เฌอรา บอรด

รัศมีดัดโคง (มม.) 1,200-1,800

200

200

1,800-3,000

300

200

มากกวา 3,000

400

200

ระยะโครงคราว (มม.)

ระยะสกรูหรือตะปู( มม.)

ติดต้ังโครงเหล็กชุบสังกะสี เฌอรา ซี 75 เขากับโครงเหล็กชุบสังกะสี 
เฌอรา ยู 75 โดยมีระยะหางระหวางโครง 30 ซม.

2

ยึดแผนผนัง เฌอรา บอรด เขากับโครงเหล็กชุบสังกะสี เฌอรา ซี 75 
ดวยสกรูเกลียวปลายสวาน เฌอรา ฟกซ ดับบลิว 20 โดยระยะ
ในการยิงสกรูหางกันไมเกิน 20 ซม.

3

5-10 ซม.

30 ซม.



การติดตั้งผนังเบาบนผนังคอนกรีต
หรือผนังกออิฐเดิม

9

คูมือการติดตั้ง เฌ
อรา บอรด

การติดตั้งผ
นัง

กรณีผนังกออิฐฉาบปูนไดระนาบแลวสามารถยึดโครงเหล็กชุบสังกะสี 
เฌอรา ซี 75 เขากับผนังคอนกรีตหรือผนังกออิฐเดิมไดโดยตรง 
โดยใชพุกคอนกรีตและตะปูเกลียว ทุกระยะ 60 ซม.

กรณีผนังกออิฐยังไมไดระนาบควรใช Bracket ยึดติดกับพุกและ
ตะปูเกลียว เพื่อปรับระนาบกอนการติดตั้งแผนบอรด

ขั้นตอนการติดตั้งเชนเดียวกับการติดตั้งผนังแบบเวนรอง (หนา 6) 

60 ซม.

60 ซม.

1. ไมควรปูแผนกระเบ้ืองเซรามิค
    ทับรอยตอแผน

2. หากตองการทากันซึมบริเวณผนัง 
     ควรใช  วัสดุกันซึมชนิดยืดหยุ น
     ทาผนังกอนการปูกระเบ้ือง โดย
     วิธีการติดต้ังใหเปนไปตามข้ันตอน
     ของผูผลิต

TIPS & TRICKS

การปดผิวดวยกระเบื้องเซรามิค

ติดตั้งโครงคราวระยะหางของโครงเหล็กชุบสังกะสี เฌอรา ซี 75 
ไมควรเกิน 60x60 ซม. และติดตั้งผนัง เฌอรา บอรด ความหนา 
8 – 12 มม. เขากับโครงคราว โดยหันดานหลังแผนท่ีมีความขรุขระ
ออกดานนอก เพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้น

1

เตรียมผิวแผนผนัง เฌอรา บอรด โดยทำความสะอาดและทาน้ำยา
ประสานคอนกรีต

2

ใชเกรียงหวีปาดปูนกาวติดกระเบื้องเซรามิคชนิดยืดหยุน ลงบน
ผิวแผนผนัง ติดกระเบื้องเซรามิค โดยใชคอนยางเคาะใหแนน 
ปาดปูนกาวสวนเกินออก ใหผาชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดทำความสะอาด
ทิ้งไวใหแหง ประมาณ 7 วัน

ยาแนวรอยตอแผนกระเบื้องเซรามิค ตามขั้นตอนของผูผลิต

3 4
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คูมือการติดตั้ง เฌ
อรา บอรด

การติดตั้งพ
ื้น

การติดตั้งพื้นแบบเวนรอง
ควรเตรียมโครงสรางเพื่อรองรับแผนพื้น เฌอรา บอรด โดยใหขนาดและระยะหางโครงคราวสามารถรับน้ำหนักไดอยางปลอดภัย1

หมายเหต ุ    1. การรับน้ำหนักบรรทุกแบบกระจายตัวตามตารางขางตน กำหนดคาเผื่อความปลอดภัย 2.5 เทา
                  2. หามนำแผนพื้น เฌอรา บอรด ไปใชงานในบริเวณพื้นที่เปยกและชุมน้ำตลอดเวลา
                  3. ตารางการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นตามเทศบัญญัติ

ตารางการรับน้ำหนักแผนพื้น เฌอรา บอรด แบบกระจายตัว (กก./ตร.ม.)

ผลิตภัณฑแผนพื้น เฌอรา บอรด ระยะโครงคราวแบบตงทางเดียว

30 ซม.

1,300

1,900

2,300

40 ซม.

700

1,000

1,300

50 ซม.

400

600

800

60 ซม.

300

400

500

ความหนา 15 มม.

ความหนา 18 มม.

ความหนา 20 มม.

ผลิตภัณฑแผนพื้น เฌอรา บอรด ระยะโครงคราวแบบตงสองทาง

30x30 ซม.

1,600

2,400

3,000

30x40 ซม.

1,200

1,700

2,200

30x60 ซม.

900

1,300

1,600

40x40 ซม.

900

1,300

1,600

40x60 ซม.

600

900

1,100

60x60 ซม.

400

600

700

ความหนา 15 มม.

ความหนา 18 มม.

ความหนา 20 มม.

การรับแรงแบบเฉพาะจุด
ของแผนพื้น เฌอรา บอรด 
(point load) 
บนพื้นที่ ขนาด 10 ตร.ซม. 
รับน้ำหนักไดไมเกิน 150 กก. 
บนระยะตงไมเกิน 60 ซ.ม.

ประเภทอาคาร น้ำหนักบรรทุกตามเทศบัญญัติ (กก./ตร.ม.)

150

200

250

300

400

500

บานที่พักอาศัย

อาคารชุด โรงแรม หอพัก

สำนักงาน ธนาคาร

อาคารพาณิชย โรงเรียน มหาวิทยาลัย

หางสรรพสินคา โรงแรม หอประชุม ภัตตาคาร

คลังสินคา พิพิธภัณฑ อัฒจันทร โรงงานอุตสาหกรรม โรงพิมพ

ตรวจสอบระดับหลังโครงคราวดวย
ระดับน้ำ โดยระยะหางของโครงตอง
ไมเกินจากที่ออกแบบ

ยึดแผนพื้น เฌอรา บอรด ดวยสกรูเกลียวปลายสวาน ขึ้นกับ
ความหนาของแผน
• 15 มม. ยึดดวย เฌอรา ฟกซ ดับบลิว 32 
• 18 – 20 มม. ยึดดวย เฌอรา ฟกซ ดับบลิว 45 
โดยเวนระยะหางระหวางแผน 0.5 ซม. ทำความสะอาดบริเวณ
ขอบแผนใหสะอาด ปราศจากฝุนผง

2 3

TIPS & TRICKS
    

ขอกําหนดในการยิงสกรูหรือตอกตะปู
1. ระยะหางจากขอบแผนไมต่ํากวา 1.2 ซม.
2. กรณียิงสกรูหรือตอกตะปูท่ีมุมแผน ตองเวน
    ระยะหางจากมุมแผน 5 ซม.
3. ระยะหางระหวางสกรูหรือตะปูไมเกิน 30 ซม.

การคํานวณพ้ืนท่ีการใชงาน
พ้ืนท่ีใชงาน (ตร.ม.)

2.88 ตร.ม.
=  จํานวนแผน

5 ซม.
5 ซม.

< 30 ซม.

> 1.2 ซม.

> 2 น้ิว

> 1.6 มม.

TIPS & TRICKS

โดยตองมีการปองกันสนิม
ในระดับท่ีเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมในการใชงาน

โครงเหล็กท่ีใชตองมีขนาด
หนากวางของโครงไมนอย
กวา 2 น้ิว ความหนาไมนอย
กวา 1.6 มม.
 



TIPS & TRICKS
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คูมือการติดตั้ง เฌ
อรา บอรด

การติดตั้งพ
ื้น

1. สามารถใชกาวอีพ็อกซ่ี เฌอรา บอนด 
    ติดต้ังแผนพ้ืน เฌอรา บอรด ไดโดย
    ติดกาวอีพ็อกซ่ี เฌอรา บอนด บน
    โครงคราว ลักษณะเหมือนการบีบ
    ยาสีฟน หลังจากน้ันจึงวางแผนพ้ืน 
    เฌอรา บอรด ลงบนโครงคราว ใช
    คอนยางเคาะใหแนน ท้ิงไว 10-12 
    ช่ัวโมง กอนใชงานจริง

2. สามารถติดต้ังแผนพ้ืน เฌอรา บอรด 
    แบบเวนรองได โดยควรเวนรองรอยตอ
    แผน ประมาณ 5 มม. จากน้ันยึด
    โฟมเสน (Backing rod) ในรองรอยตอ
    ติดเทปกาวยนบริเวณรอยตอแผน 
    ท้ังสองดาน แลวยาแนวรอยตอดวย
    โพลียูรีเทนซีลแลนท เฌอรา พียู 25 
    ดึงเทปกาวยนออกและท้ิงไวใหแหง

3. กรณีท่ีมีการติดต้ังแผนพ้ืน เฌอรา บอรด
    บนพ้ืนท่ีใหญตอเน่ืองกันมากกวา 6 ม. 
    ควรเวนรอยตอหลัก (control joint) และ
    ยาแนวรอยตอดวยโพลียูรีเทนซีลแลนท
    เฌอรา พียู 25

6 ม.

6 ม. 6 ม.

6 ม.

เก็บหัวสกรูหรือหัวตะปูดวยกาวยาแนวอะคลีลิคซีลแลนท

4 5

ติดตั้งแผนพื้น เฌอรา บอรด ตามขั้นตอนที่ 1-5 จนแลวเสร็จ 
จากนั้นทำความสะอาดผิวหนาดวยผาชุบน้ำหมาด

ติดต้ังวัสดุปดผิว เชน กระเบ้ืองเซรามิค ลามิเนต ฯลฯ (ตามข้ันตอน) 
กรณีที่ไมติดวัสดุปดผิวใหทำความสะอาดผิวและทาดวยสีรองพื้น
ปูนเกา กอนทาดวยสีเคลือบกันรอย เฌอรา หรือสีอีพ็อกซ่ี 2 รอบ 
(ตามคำแนะนำของผูผลิต) เพื่อปองกันผิวหนาจากการขูดขีด

6 7

ใชโพลียูรีเทนซีลแลนท กาวยาแนว เฌอรา พียู25 ยาแนวรอยตอ
ระหวางแผน (ควรใชเทปกาวยนปดขอบรอยตอ กอนทำการยาแนว)
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คูมือการติดตั้ง เฌ
อรา บอรด

การติดตั้งพ
ื้น

การติดตั้งพื้นแบบชนชิด *เฉพาะแผนทนน้ํา เฌอรา บอรด

ตรวจสอบระดับหลังโครงคราวดวย
ระดับน้ำ โดยระยะหางของโครงตอง
ไมเกินจากที่ออกแบบ

1 2

5 ซม.
5 ซม.

< 30 ซม.

> 1.2 ซม.

วางแผนพื้น เฌอรา บอรด ลงบนโครงคราวและยึดดวยสกรู
เกลียวปลายสวาน เฌอรา ฟกซ ดับบลิว 32 หรือ เฌอรา ฟกซ 
ดับบลิว 45 โดยระยะหางในการยิงสกรูตองไมเกินกวา 30 ซม. 
ระยะหางจากขอบแผน ไมต่ำกวา 1.2 ซม. 

ผสมกาวอีพอกซี่ เฌอรา บอนด ตาม
อัตราสวนที ่กำหนด นำกาวอีพอกซี ่ 
เฌอรา บอนด ที ่ผสมเรียบรอยมาทา
ที่ขอบแผน 

3

ติดต้ังแผนพ้ืน เฌอรา บอรด ตามข้ันตอน
ท่ี 1-5 จนแลวเสร็จ จากน้ันทำความสะอาด
ผิวหนาดวยผาชุบน้ำหมาด

ติดตั้งวัสดุปดผิว เชน กระเบื้องเซรามิค 
ลามิเนต ฯลฯ (ตามข้ันตอน) กรณีท่ีไมติด
วัสดุปดผิว ใหทำความสะอาดผิวและ
ทาดวยสีรองพื ้นปูนเกา กอนทาดวย
สีเคลือบกันรอย เฌอรา หรือสีอีพ็อกซี่ 
2 รอบ (ตามคำแนะนำของผูผลิต) เพื่อ
ปองกันผิวหนาจากการขูดขีด

6

นำแผนพื้น เฌอรา บอรด แผนตอไป
มาติดชน ปาดกาวอีพอกซ่ี เฌอรา บอนด 
ที่ลนออกมาใหเรียบรอย ยึดแผนดวย
สกรูเกลียวปลายสวาน เฌอรา

อุดหัวสกรูเกลียวดวยกาวอีพอกซ่ี เฌอรา 
บอนด หรือกาวยาแนว อะคริลิคซีลแลนท 

4 5

77
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คูมือการติดตั้ง เฌ
อรา บอรด

การติดตั้งพ
ื้น

1. ควรติดต้ังแผน เฌอรา บอรด 
    แบบสลับแผนไมควรใหรอยตอแผน
    แตละแถวตรงกัน

2. ความหนาของแผนรองพ้ืนท่ีเหมาะสม
    คือ 8-12 มม.

TIPS & TRICKS

การติดตั้งเปนแผนรองพื้น

เตรียมพ้ืนคอนกรีตขัดหยาบ โดยตองท้ิงไวใหแหงอยางนอย 7 วัน
หรือท้ิงไวจนกวาจะไดความช้ืนในพ้ืนคอนกรีตขัดหยาบตามท่ีกำหนดไว
ข้ันต่ำตามตองการ ทำความสะอาดใหปราศจากเศษหิน กรวด ทราย 
คราบน้ำมัน หรือเศษวัสดุกอสรางตางๆ 

กำหนดแนวในการตอกตะปู โดยแตละจุดหางกันไมเกิน 40 ซม. 
และระยะหางจากขอบแผนไมนอยกวา 5 ซม.

1 2

บริเวณมุมเสาใหตัดแผน เฌอรา บอรด ใหเขากับมุมเสาไดพอดี ทากาวลาเท็กซใหทั่วหลังแผน เฌอรา บอรด แลวติดลงบนพื้น
คอนกรีตที่เตรียมไว

3 4

ปดแผน เฌอรา บอรด ดวยตะปูคอนกรีตหรือตะปูลมยิงคอนกรีต
ตามจุดที่กำหนดไว แลวจึงติดตั้งแผนตอไปตามลำดับจนเต็ม
ทั่วทั้งพื้น

ติดวัสดุปดผิวพ้ืน เชน ไมปารเก ไมเทียม ไมสังเคราะห ฯลฯ 
ตามขั้นตอนของผูผลิต

5 6

8-12 มม.

< 40 ซม.< 40 ซม.

> 5 ซม.
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ในกรณีใชงานภายนอก ควรทาผลิตภัณฑกันซึม
ตามคําแนะนําของผูผลิต กอนทาดวยผลิตภัณฑ 
เฌอรา ท็อปการด

การติดต้ังแผนพ้ืน เฌอรา บอรด ใหเปนไปตามข้ันตอนการติดต้ัง
แผนพื้น เฌอรา บอรด บนโครงคราว

1

ทาน้ำยาประสานคอนกรีต เฌอรา ใหทั่วแผนพื้น เฌอรา บอรด 
ทิ้งไวใหแหง

2

ทาผลิตภัณฑ เฌอรา ท็อปการดใหทั่วแผนพื้น เฌอรา บอรด 
จำนวน 2 เที่ยว ทิ้งไวใหแหงประมาณ 8-12 ชม. กอนใชงานจริง

3

การใชงานแผนพ้ืน เฌอรา บอรด แบบโชวผิว

8-12
ช่ัวโมง

ท้ิงไวใหแหง
กอนใช

14

คูมือการติดตั้ง เฌ
อรา บอรด

การติดตั้งวัสดุปดผ
ิว
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คูมือการติดตั้ง เฌ
อรา บอรด

การติดตั้งวัสดุปดผ
ิว

เจาะรูในตำแหนงท่ีตองการดวยสวาน ติดต้ังพุกปกผีเส้ือเขากับผนัง
หรือฝาเพดาน

1

เมื ่อขันตะปูเกลียวจนสุด พุกจะขยายออกและยึดแนนกับแผน
เฌอรา บอรด

3

การติดตั้งอุปกรณแขวน

ขันตะปูเกลียวเขาไปในพุก

2

ควรยึดติดสกรูในจุดท่ีตองการแขวนรับน้ำหนักใหตรงกับโครงคราว
ในกรณียึดติดแบบผนังเบา

4

โครงคราว

KG

การเจาะแผน เฌอรา บอรด

ใชเคร่ืองตัดไฟฟา ตัดแผนตามขนาดท่ีตองการ ท้ังน้ี รอยตัดท่ีได
จะเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส

ใชสวานติดดอกเจาะโฮลซอร (Hole saw) เจาะแผน เฌอรา บอรด 
ใหไดขนาดตามที่ตองการ

1 2

TIPS & TRICKS

น้ำหนักใชงานปลอดภัยอุปกรณที่ใชความหนา

เฌอรา
บอรด

การใชงานผลิตภัณฑ

4 มม.

6 มม.

8 มม.

สามารถติดต้ังอุปกรณแขวนฝาเพดานและผนัง โดยใชอุปกรณติดต้ังดังตารางดานลาง

หมายเหตุ   :  น้ำหนักสูงสุด
สำหรับฝา    :  คาน้ำหนักสูงสุดมาจากคาทดสอบแรงถอนของตะปู (Nail Pull Out) สูงสุดที่ฝาเฌอรา บอรดรับได ทั้งนี้ขึ้นกับความแข็งแรง
                     ของโครงคราวดวย
สำหรับผนัง  :  คาน้ำหนักสูงสุดมาจากคาทดสอบแรงเฉือน (Direct Shear) สูงสุดที่ผนังเฌอรา บอรดรับได ทั้งนี้ขึ้นกับความแข็งแรง
                     ของโครงคราวดวยการแขวนวัสดุที่มีน้ำหนักมากๆ แนะนำใหติดอุปกรณแขวนบริเวณตำแหนงของโครงคราว

ฝา

ฝา

ผนัง

พุกพลาสติกปกผีเสื้อพรอมตะปูเกรียว

พุกพลาสติกปกผีเสื้อพรอมตะปูเกรียว

พุกพลาสติกปกผีเสื้อพรอมตะปูเกรียว

PT-5

PT-13

PT-13

7 กก.

10 กก.

80 กก.



16

คูมือการติดตั้ง เฌ
อรา บอรด

การติดตั้งวัสดุปดผ
ิว

การซอมแซม
กรณีแตกหักเสียหายนอย บิ่นตามขอบและมุม

ผสมปูนพลาสเตอรหรือกาวซีเมนตฉาบรอยตอตามท่ีผูผลิตแนะนำ 
แลวจึงฉาบขั้นแรก

1

ฉาบชั้นที่ 2 ทิ้งไวใหแหง ขัดแตงดวยกระดาษทราย แลวจึงทาสี
ตามขั้นตอนตอไป

2

กรณีแผน เฌอรา บอรด ทะลุและเปนรูโพรง

ปดผิวเทปครอมรูเปนรูปกากบาท ฉาบชั้นที่ 1 ทิ้งไวใหแหง

1

ฉาบชั้นที่ 2 ทิ้งไวใหแหง ขัดแตงดวยกระดาษทราย แลวจึงทาสี
ตามขั้นตอนตอไป

2

กรณีแผน เฌอรา บอรด แตกหักเสียหายมาก

ใชเครื่องตัดไฟฟา ตัดแผนที่เสียหายออกจนถึงระยะกึ่งหนึ่งของ
โครงคราว

1

ตัดแผน เฌอรา บอรด ใหมีขนาดเทากับแผนที่ตัดออกไป

2

ยึดแผน เฌอรา บอรด ดวยสกรูเกรียวปลายสวาน โดยมีระยะหาง
จากขอบรอยแตก 1.2 ซม. และตัวตัดไปไมเกิน 20 ซม.

3

ปดผิวเทปครอมรอยตอแผนท่ีซอมแซม แลวจึงฉาบดวยปูนพลาสเตอร
ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ปลอยใหแหง จากนั้นใชกระดาษทรายขัดแตง
และทาสีตามขั้นตอนตอไป

4

> 1.2 ซม.

20 ซม.



ขอมูลทางเทคนิค

ขอมูลทางเทคนิค และการเลือกใชงาน

การเลือกใชงาน

การเคลื่อนยายและการกองเก็บ

ขอควรระวังการใชงาน เฌอรา บอรด

ยกแผนแนวต้ังเสมอ
โดยยกปลายท้ัง 2 ขาง

ควรกองแผนในท่ีรมบนพ้ืนราบและแหง
ควรใชไมหนากวาง ไมต่ํากวา 1.5” x 3”
วางไดระดับเรียงกัน 5 ทอน ท่ีระยะสม่ําเสมอ
เพ่ือรองรับแผนขนาดตาง ๆ ตามตาราง
ดานขาง ท้ังน้ี ไมควรติดต้ังและทาสีแผน
ท่ีอยูในสภาพเปยกช้ืน

1. หามนําไปใชเปนโครงสรางอาคารตางๆ
2.  แนะนําใหใชในพ้ืนท่ีแหง การตากแดดหรือแชน้ําเปนระยะเวลานาน อาจทําใหคุณสมบัติของสินคาเปล่ียนแปลงได
3.  การติดต้ังสินคาบนท่ีสูงใหปรึกษาสถาปนิก, วิศวกรออกแบบ หรือติดตอสอบถามไดท่ี บมจ. เฌอรา 
4. หากสินคาเปยกช้ืนจากการกองเก็บ ใหตากใหแหงทีละแผน เพ่ือใหแผนแหงอยางท่ัวถึง

ความหนา (มม.) การกองซอนไมเกิน (แผน)

4
6
8
10
12
15
18
20

300
225
150
120
105
90
75
60
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