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กระเบื้องคอนกร�ต CT เพชร
CT Tile
มิตแิ หงความงามของกระเบือ้ งคอนกร�ต สรางสรรคจน� ตนาการใหมทเ่ี สร�มใหบา นดูหรูหรา มีสไตล ทำใหกระเบือ้ งคอนกร�ต
CT เพชร สามารถตอบสนองจ�นตนาการของการออกแบบไดอยางอิสระ โดดเดนดวยรูปลอน Gran Onda ใหความโคง
เวา ไดรูป แกรงทนทานดวยมาตรฐานการผลิตอันทันสมัย ชวยใหหลังคาของคุณสวยไดหลากสไตล ดวยเฉดสีถึง
4 กลุม คือ 1.กลุมสีมาตรฐาน 2.กลุมสีพ�เศษ 3.กลุมสีพร�เมี่ยม และ 4.กลุมสีเมทัลลิค

คุณสมบัติพ�เศษ
รูปลอน Gran Onda หร�อรูปแบบกาบกลวยซึ่งเปนรูปลอนที่ไดรับความนิยมมาทที่สุด
ลอนกระเบื้องโคงเวา ไดรูป ระบายน้ำเร็ว
มีความแข็งแกรงสูงตามมาตรฐาน มอก. 535-2556 ดวยแกนกลางรับแรง 2 แนว
ออกแบบใหมีรางลิ�นกันน้ำ 2 แนว และบัวกันน้ำ 3 ชั้น ปองกันการไหลยอนของน้ำฝนได
อยางสมบูรณแบบ
ขนาดกระเบื้อง กวางxยาว (ซม.)
น้ำหนักกระเบื้อง (กก./แผน)
ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง (Service Pitch)
ระยะแป (ซม.)
แปตราเพชรความหนา (มม.)
จำนวนการใชงานเฉลี่ย (แผน/ตร.ม.)
วิธีการติดตั้งครอบหลังคา

33x42
4.0
17 องศา หรือสูงกวา
32-34
0.5
10-11 แผน
ใชปูนทรายหรือระบบครอบแหงตราเพชร

รางลิ�นดานขาง
ปองกันการรั่ว
ระหวางแผน

แกนกลาง 2 แนว
เพ��มการรับแรง

บัวกันน้ำ 3 ชั้น
นองเพชร

แนะนำ!

มอก.535-2556

Standard Color
แดงชะบา

สมคาซา น้ำตาลสุขนิเวศน น้ำตาลพ�กุล น้ำตาลนนทร� น้ำตาลนราวดี

BEST

BEST

SELLER

SELLER

Premium Color
น้ำเง�นไตรรงค ฟารุงนิรันดร

เข�ยวผองใส

เข�ยวสนฉัตร

BEST

BEST

สินคาขายดี

MADE
TO ORDER

BEST

SELLER

ไพลินประกายโชค มรกตมิ�งมาศ ทองแดงศุภมงคล

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

เทาพยับหมอก

Metallic Color

SELLER

SELLER

เทาคาซา

MTO : สินคาสั่งผลิต

ชุดครอบกระเบื้องคอนกร�ต CT เพชร
Roof Ridge Accessories

มอก.2619-2556

หมายเหตุ : ในการใชครอบชนผนัง ทั้ง CT เพชร และอดามัส ในการติดตั้ง ใหติดตั้ง ชุดติดตั้งครอบชนผนัง ตราเพชร
กอนติดตั้งครอบเสมอ
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ครอบปดชาย ขนาด 19 x 34.5 ซม.

3

หนัก 4.3 กก. จำนวนการใชงาน 1 แผน / 1 จ�ด

• ใชปดครอบขาง 90° ตัวสุดทายบร�เวณปลายปนลม

9 10

ครอบขาง 90° ขนาด 17.4 x 42 ซม.

หนัก 4.4 กก. จำนวนการใชงาน 3 แผน / 1 เมตร

5

2
1

4
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• ใชปดบร�เวณปนลม

ครอบปดจั่ว ขนาด 21 x 31 ซม.
หนัก 5.3 กก. จำนวนการใชงาน 1 แผน / 1 จ�ด

• ใชปดครอบสันหลังคาจั่วตัวสุดทาย

ครอบโคงหางมน ขนาด 31.5 x 36 ซม.

หนัก 4.3 กก. จำนวนการใชงาน 1 แผน / 1 จ�ด

• ใชปดบร�เวณสันตะเขตัวสุดทาย

ครอบสันโคง ขนาด 21 x 33 ซม.
หนัก 3.1 กก. จำนวนการใชงาน 3.3 แผน / 1 เมตร

ครอบสันโคง 4 ทาง ขนาด 37 x 38 ซม.
หนัก 6.2 กก. จำนวนการใชงาน 1 แผน / 1 จ�ด

8

• ใชปดบร�เวณสันตะเขและสันหลังคา

ครอบสันโคง 2 ทาง ขนาด 21.5 x 33 ซม.

• ใชปดจ�ดที่สันตะเขทั้ง 4 ดาน มาบรรจบกัน

ครอบขางชนผนัง ขนาด 21.5 x 33 ซม.

9

หนัก 3.0 กก. จำนวนการใชงาน 1 แผน / 1 จ�ด

• ใชเปนตัวจบงานครอบสันโคง

ครอบสันโคง 3 ทาง

ขนาด 43 x 36 ซม.
หนัก 5.7 กก. จำนวนการใชงาน 1 แผน / 1 จ�ด

หนัก 2.2 กก. จำนวนการใชงาน 3 แผน / 1 เมตร

• ใชบร�เวณดานขางของแผนกระเบื้องชนกับผนัง

ครอบโคงชนผนัง ขนาด 20.5 x 34 ซม.

10

• ใชปดจ�ดที่สันหลังคาบรรจบกันสันตะเข

หนัก 2.5 กก. จำนวนการใชงาน 3.3 แผน / 1 เมตร

• ใชบร�เวณดานบนของแผนกระเบื้องชนกับผนัง

Special Color
สมหางนกยูง

อิฐเข็มแสด

น้ำตาลทรายทอง

สมวรารักษ น้ำตาลอรุณรุง

BEST

SELLER

MADE
TO ORDER

แดงประกายตะวัน

ดินเผาคลาสสิค สมโอลดโรส ประกายกุลพันธ เง�นกุลพันธ

เข�ยวตองออน

MADE
TO ORDER

เข�ยวราชพฤกษ

หมายเหตุ : สีกระเบื้องอาจแตกตางจากสีกระเบื้องจร�งเล็กนอย เนื่องจากเทคนิคการพ�มพ

กระเบื้องคอนกร�ต อดามัส
Adamas Tile
กระเบื้องคอนกร�ตแบบเร�ยบ อดามัส ประกายแหงความงาม เร�ยบ หรู สวยทุกมุมมอง ในสไตลโมเดิรน พรอมดวยรูปแบบ
Diamond Cut ในรุน Chalet Shake ชวยใหบา นของคุณโดดเดนไมเหมือนใคร ใน 2 แบบ 2 สไตล
1. Chalet Shake เร�ยบและมีรอ งเปนเอกลักษณ
2. Smooth Tile เร�ยบหรูหรามีสไตล

คุณสมบัติพ�เศษ

มอก.535-2556

รูปแบบ Diamond Cut ในรุน Chalet Shake สรางมิติตัดเหลี่ยมมุม สะทอนมุมมอง
ใหหลังคาดูโดดเดน
ออกแบบใหมีบัวกันน้ำขนาดใหญ ปองกันการไหลยอนของน้ำไดอยางสมบูรณแบบ
พนสีดวยระบบ Wet on Wet ทำใหสีซึมผานผลิตภัณฑและติดคงทนไดนาน
มีความแข็งแกรงสูงตามมาตรฐาน มอก. 535-2556
ขนาดกระเบื้อง กวางxยาว (ซม.)
น้ำหนักกระเบื้อง (กก./แผน)
ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง (Service Pitch)
ระยะแป (ซม.)
แปตราเพชรความหนา (มม.)
จำนวนการใชงานเฉลี่ย (แผน/ตร.ม.)
วิธีการติดตั้งครอบหลังคา

1
2
3
4
5
6

แกนกลางขนาดใหญเพ��มการรับแรง

33x42
5.2
30 องศาขึ้นไป
32-34
0.7
10-11 แผน
ระบบครองแหง (Dry fix system)

ชุดครอบกระเบื้องคอนกร�ตแบบเร�ยบ อดามัส
ครอบปดชาย ขนาด 20 x 34.5 ซม.
หนัก 3.0 กก. จำนวนการใชงาน 1 แผน / 1 จ�ด

• ใชปดครอบขางตัวสุดทายบร�เวณปลายปนลม

7

Smooth Tile
( CTF )

Chalet Shake
( CTC )

บัวกั้นน้ำ
ปองกันน้ำไหลยอน

รางลิ�นดานขางปองกัน
การรั่วซึมระหวางแผน

Roof Ridge Accessories

มอก.2619-2556

ครอบสันชนผนัง ขนาด 33.2 x 21 ซม.
หนัก 2.8 กก. จำนวนการใชงาน 3.3 แผน / 1 เมตร

• ใชครอบทับกระเบื้องตรงจ�ดที่หัวกระเบื้องไปชนผนัง

ครอบขาง

ครอบขางชนผนัง ขนาด 38.7 x 14 ซม.

• ใชปดบร�เวณปนลม

• ใชครอบทับกระเบื้องตรงจ�ดที่ดานขางกระเบื้องไปชนผนัง

ขนาด 20 x 42 ซม.
หนัก 3.7 กก. จำนวนการใชงาน 3 แผน / 1 เมตร 8

หนัก 2.5 กก. จำนวนการใชงาน 2.8 แผน / 1 เมตร

6

ครอบปดจั่ว ขนาด 22 x 39 ซม.

หนัก 5.4 กก. จำนวนการใชงาน 1 แผน / 1 จ�ด

• ใชปดครอบสันหลังคาจั่วตัวสุดทาย

5

ครอบปดปลายสันตะเข ขนาด 21.5 x 39 ซม.

หนัก 5.8 กก. จำนวนการใชงาน 1 แผน / 1 จ�ด

2

• ใชปดบร�เวณครอบสันตะเขตัวลางสุด

ครอบสันตะเข ขนาด 24.5 x 33 ซม.

หนัก 3.4 กก. จำนวนการใชงาน 3.3 แผน / 1 เมตร

• ใชปดบร�เวณสันตะเข

7

1

8
3

ครอบสันหลังคา ขนาด 25 x 33 ซม.

หนัก 4.0 กก. จำนวนการใชงาน 3.3 แผน / 1 เมตร

• ใชปดบร�เวณสันหลังคา

หมายเหตุ : ในการติดตั้งกระเบื้องอดามัส การติดตั้งครอบไมควรติดตั้งดวยระบบเปยก หร�อระบบปูนปน
ควรใช ชุดติดตั้งครอบระบบแหง ตราเพชร สำหรับกระเบื้องอดามัส

4

สีกระเบื้องคอนกร�ต อดามัส แบบเร�ยบ / แบบรอง
Adamas Tile Colors CTC / CTF
อดามัสแบบเร�ยบ CTF [Smooth Tile]

Standard Color

เทาไอหมอก

BEST

SELLER

เทาสินทรัพย

เทาอัคนิล

BEST

น้ำตาลภูผา

น้ำตาล
มะฮอกกานี น้ำตาลอัตัลไทย

BEST

SELLER

BEST

SELLER

SELLER

น้ำตาล
แบล็ควูด

สมเสาวรส

เข�ยวทิวทุง

BEST

SELLER

Platinum Color
น้ำตาล
แดงสุร�ยา สมประกายอำพัน ประกายทอง

แดงรุงระว�

Metallic Color

น้ำตาล
ประกายอำไพ

ไพลินทอแสง

มรกตทอแสง

ทับทิมทอแสง

น้ำตาล
แบล็ควูด

แดงรุงระว�

สมเสาวรส

BEST

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

มรกตทอแสง

ทับทิมทอแสง

MADE
TO ORDER

อดามัสแบบรอง CTC [Chalet Shake]

Standard Color

เทาไอหมอก

เทาสินทรัพย

เข�ยวทิวทุง

น้ำตาลภูผา

BEST

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

SELLER

SELLER

น้ำตาล
มะฮอกกานี น้ำตาลอัตัลไทย

BEST

Platinum Color
น้ำตาล
แดงสุร�ยา สมประกายอำพัน ประกายทอง

น้ำตาล
ประกายอำไพ

MADE
TO ORDER

BEST

SELLER

สินคาขายดี

MADE
TO ORDER

SELLER

Metallic Color
ไพลินทอแสง

MADE
TO ORDER

MTO : สินคาสั่งผลิต

ขอแนะนำการติดตั้ง กระเบื้องคอนกร�ต อดามัส
Adamas Tile Installation Guide
2.5

ซม.

ง
ุกชว .
กันท -34ซม
า

ท

เ
2
ห 3
เฉี่ยใ ะหวาง
อยูร

.

ม
33 ซ

ติดแผนสะทอนความรอนบร�เวณบนแป หร�อ ใตแป
เพ�่อสะทอนความรอนไมใหเขาสูใตหลังคา

8 ซม.

ิงสกรู

สกรูปลายสวาน
ยาว 2 นิ�ว

จันทัน (จันทันตองไมแอน)
แปแถวแรก
ไมเชิงชาย

แถวที่ย

ระยะชวงกลางที่เหลือ ไดจากการวัดแปตัวแรกถึงแปตัว
สุดทายแลวเฉลี่ยแบงระยะใหเทากันทุกชวงและตองอยู
ระหวาง 32-34 ซม.
* การติดตัง้ แป ใหดา นฉากหันข�น้ ทางสันหลังคา

1.ระดับไมบัว เชิงชาย ตองสูงกวาระดับ
หลังแป 2.5 ซม. และกำหนดระยะหางของ
แปแถวแรกที่ 33 ซม. สวนแปคูบ นสุดใหหา ง
กันประมาณ 8 ซม. และแปชวงกลาง ใหแบง
ระยะใหเทากันระหวาง 32-34 ซม.

ทิศทางกบาร
ง
มุงกระเ ื้อ

กระเบื้อง
แผนเศษ

แถวท

ี่ยิงสก

.
2 ซม

2.กระเบื้องแผนร�มปนลม ตองมุงใหเลย
จากแนวปนลมออกมาประมาณ 2 ซม.
ยึดดวยกสรูเกลียวปลายสวาน ตราเพชร
ขนาด 2 นิ�ว แผนละ 2 ตัว

กระเบื้อง ADAMAS

3.มุงกระเบื้องดวยว�ธีสลับแผน โดยการ
ตัดกระเบื้องใหใชเคร�่องตัดกระเบื้อง หร�อ
เคร�่องเจ�ยรไฟฟา

รู

4.ติดตัง้ กระเบือ้ งแผนตอไปใหเต็มผืนหลังคา
โดยใหยิงสกรูยึดแถวเวนแถว หากหลังคา
ลาดชันสูง หร�ออยูในพ�้นที่ลมแรงใหยึด
ทุกแถว
เหล็กซีลายน รับครอบ

วัดระยะยึดขาเหล็ก
รับซีลายน ใหชน
กับใตทองครอบพอดี

ใชครอบปดจั่ว ในการ
ตรวจสอบปลายของ
ครอบขาง

5 ซม.

ขาเหล็กตัวยู

แป

ไมบัว
ปนลม

จันทัน

ไมปนลม

แป

สกรูปลายสวาน
ยาว 3 นิ�ว

5.ติดไมรับครอบบนไมบัวปนลมใหมีระยะ
ต่ำลงมา 5 ซม. เพ�่อใชสำหรับตรวจสอบ
แนวครอบขางโดยเมือ่ ติดตัง้ ครอบขางเสร็จ
ไมตองร�้อถอนออก

6.ติดตัง้ ครอบปดชายและครอบขาง ใหปก
ขอบดานลางวางบนไมรับครอบ ยึดดวย
สกรูปลายสวาน ตราเพชร ขนาด 3 นิ�ว
แผนละ 2 ตัว

กอนติดตั้งแผนรองใตครอบ ตองทำความสะอาดบร�เวณ
ที่ตองการติดใหสะอาดปราศจากฝุนและคราบน้ำ

จันทัน

7.ควรจัดปลายครอบขางดานบนใหชนกับ
ปลายลางของแผนกระเบือ้ งสำหรับครอบขาง
แผนบนทัง้ 2 ดาน ติดตัง้ ใหชดิ กันมากทีส่ ดุ

8.การติดตัง้ ครอบสันหลังคา ใหตดิ ตัง้ ดวย
ชุดครอบระบบแหง (Dry fix system) โดย
ติดตั้งขาเหล็กทุกชวงจันทัน แลวนำเหล็ก
ซีลายนรบั ครอบวางทับ ยึดติดกันดวยสกรู
ยึดแปยาว 13 มม. (5 หุน)

3 ซม.

5 ซม.

แหนบหนีบกระเบื้อง

แนวขอบค

รอบสันหล

ังคา

ควรใชแหนบหนีบกระเบื้องยึดกระเบื้องเศษใหครบ

9.ติดแผนรองใตครอบบนโครงเหล็ก อยา
ใหขอบแผนเลยแนวครอบสันหลังคา หาก
ตองตอแผนรองใตครอบใหมีระยะซอนทับ
5 ซม.

10.ติดตัง้ ครอบปดจัว่ และครอบสันหลังคา
ทับบนแผนรองใตครอบยึดดวยสกรูปลาย
สวาน ยึดครอบแผนละ 2 ตัว ตรวจสอบแนว
โดยใชเสนเอ็นข�งกึง่ กลางครอบจากร�มดาน
หนึ่งไปร�มอีกดานหนึ่ง

11.บร�เวณสันตะเขทง้ั 2 ดาน ใหมรี ะยะหาง
3 ซม. ติดตัง้ กระเบือ้ งเศษใหครบ หากปลาย
กระเบื้องบร�เวณสันตะเขเลยแนวเชิงชาย
ใหตัดแตงกระเบื้องใหชนชิดกัน

13.ติดตัง้ ครอบปดปลายสันตะเขและครอบ
สันตะเขขน้� ไปจนถึงปลายดานบนของสันตะเข
ยึดดวยสกรูปลายสวาน ยึดครอบแผนละ
2 ตัว

14.บร�เวณรอยตอสันหลังคากับสันตะเข
ใหตดิ แผนปดรอยตอทับบนแผนรองใตครอบ

15.ตัดตอครอบสันหลังคา และครอบสันตะเข
ทีม่ าตอชนกัน แลวยาแนวดวยกาวซิลโิ คน
หร�อโพลียรู เ� ทนซิลแลนท แลวทาสีเก็บ

12.การติดตัง้ ครอบสันตะเข ใหตดิ ตัง้ ดวย
ชุดครอบระบบแหง (Dry fix system) เชน
เดียวกับการติดตั้งครอบสันหลังคา

หมายเหตุ - ควรซื้อกระเบื้องใหครบตามจำนวนการใชงานจร�งเปนหลังๆไป เพ�่อใหไดกระเบื้องในรอบการผลิตเดียวกัน เฉดสีใกลเคียงกัน
- รายละเอียดตางๆที่ระบุไว บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
- หากมีการใชงานผิดว�ธี ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธในการเคลมสินคาทุกกรณี

ขอแนะนำการติดตั้ง กระเบื้องคอนกร�ต CT เพชร
CT Tile Installation Guide
ี่ย
เฉล
ตอง ซม.
อ
ื
ล
ที่เห 34
งแป 32ะชว กัน
ระย ใหเทา
ม.

33 ซ

ไมบัว
เชิงชาย

4-6 ซม.
5 ซม.
อกไก

ไมเชิงชาย

แป

ไมรับครอบ

จันทัน
แปแถวแรก

ไมบัวปนลม

ระยะชวงกลางที่เหลือ ไดจากการวัดแปตัวแรก
ถึงแปตัวสุดทาย แลวเฉลี่ยแบงระยะใหเทากัน
ทุกชวงและตองอยูระหวาง 32-34 ซม.
* การติดตัง้ แปใหดา นฉากหันข�น้ ทางสันหลังคา

1.ระดับไมบัว เชิงชาย ตองสูงกวาระดับ
หลังแป 2.5 ซม. และกำหนดระยะหางของ
แปแถวแรกที่ 33 ซม. สวนแปคูบ นสุดใหหา ง
กันประมาณ 4-6 ซม. และแปชวงกลาง ใหแบง
ระยะใหเทากันระหวาง 32-34 ซม.

จันทัน

ไมปนลม

2.5 ซม.

2.กระเบื้องแผนร�มปนลมตองเปนลอนยก
โดยใหร�มแผนเลยจากแนวปนลมออกมา
ประมาณ 2.5 ซม. ยึดดวยสกรูปลายสวาน
ตราเพชร ขนาด 2.5 นิ�ว แผนละ 1 ตัว

3.มุงกระเบื้องดวยว�ธีสลับแผนใหเต็มผืน
หลังคา โดยใหยดึ แถวเวนแถว หากหลังคา
ลาดชัดสูงหร�ออยูใ นพ�น้ ทีล่ มแรงใหยดึ ทุกแถว
สำหรับการตัดกระเบื้องใหตัดดวยเคร�่อง
ตัดกระเบื้องหร�อเคร�่องเจ�ยรไฟฟา

4.ติดไมรับครอบบนไมบัวปนลมใหมีระยะ
ต่ำลงมา 5 ซม. เพ�่อใชสำหรับตรวจสอบ
แนวครอบขางโดยเมือ่ ติดตัง้ ครอบขางเสร็จ
ไมตองร�้อถอนออก
ครอบโคงปดจั่ว
สายเอ็น
2.5 ซม.

5.ติดตัง้ ครอบปดชายและครอบขาง ใหปก
ขอบดานลางวางบนไมรับครอบ ยึดดวย
สกรูปลายสวานตราเพชร ขนาด 3 นิ�ว

6.ครอบขางตัวบนสุดทั้ง 2 ดาน ใหติดตั้ง
ใหชิดกันมากที่สุด หากครอบขางเกยกัน
ใหตัดสวนที่เกินออก

7.ผสมปูนทรายใตครอบใหเหนียวพอควร
วางใหไดแนวครอบสันโคง อยาใหเสมอ
หัวกระเบื้อง หร�อ ลนขามหัวกระเบื้องไป

8.ติดตัง้ ครอบปดจัว่ และครอบสันโคงใหได
ระดับ โดยใชสายเอ็นข�งผานศูนยกลาง
ครอบสันโคง และใหความหนาของปูนทราย
ใตครอบสูงจากหลังกระเบื้อง 2.5 ซม.

10.ตกแตงปูนทรายใตครอบ โดยใชเกร�ยง
ตักปูนทรายสวนที่ลนออกทันทีในขณะที่
ปูนทรายยังหมาดอยู

11.เจาะรูทะลุปนู ทรายใตครอบสันโคงบร�เวณ
ลอนรับน้ำทุกลอนดวยเหล็กเสนกลม ขนาด
เสนผานศูนยกลาง ¼ นิ�ว

12.ตองทำความสะอาดคราบน้ำปูนทีเ่ ลอะ
ผิวกระเบื้องและครอบสันโคงทันที เพราะ
หากปลอยทิ�งไวนานจะขัดลางไมออก

ตัดปลายครอบสันโคงออก

9.กรณีครอบสันโคง 2 ทางวางไมพอดีกบั
ครอบสันโคง ใหตดั แตงครอบสันโคงตรงจ�ด
ที่มาซอนทับกันและใชเคร�่องเจ�ยรเซาะรอง
ดักน้ำดานปลายครอบสันโคงที่ถูกตัดไป

ตัดแตงที่ปลาย
ลวด

ตัดแตงที่ปลาย

คำแนะนำ

ตัดแตงที่ปลาย

13.เมื่อปูนทรายแหงสนิท ใหทาสีตกแตง
ดวยสีซอมแตงปูนทรายใตครอบกระเบื้อง
ซีที (CT) ตราเพชร (หามนำสีซอ มแตงมาใชทา
บนกระเบื้องหร�อครอบโดยเด็ดขาด)

14.ใชลวดรอยผูกปลายบนของครอบหางมน
กับสันตะเขหร�อแปเพ�อ่ ยึดครอบใหแนนหนาข�น้
จากนัน้ ติดตัง้ ครอบสันโคงบร�เวณสันตะเข
เชนเดียวกับบร�เวณสันหลังคา

กรณีบร�เวณที่มีลมแรง หร�อ
ความลาดชัน 35 องศาข�้นไป
ควรยึดกระเบื้องทุกแถวทุกแผน

15.บร�เวณครอบสันโคง 3 ทาง หากซอนทับ
ไมพอดีกับครอบสันโคง ใหตัดแตงปลาย
ครอบสันโคงออกแลวเซาะรองดักน้ำทีป่ ลาย
ครอบดวยเคร�่องเจ�ยรไฟฟา

หมายเหตุ - ควรซื้อกระเบื้องใหครบตามจำนวนการใชงานจร�งเปนหลังๆไป เพ�่อใหไดกระเบื้องในรอบการผลิตเดียวกัน เฉดสีใกลเคียงกัน
- รายละเอียดตางๆที่ระบุไว บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
- หากมีการใชงานผิดว�ธี ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธในการเคลมสินคาทุกกรณี

อุปกรณเสร�มสำหรับติดตั้งกระเบื้องคอนกร�ต CT เพชร / อดามัส

Roof Accessories
แผนสะทอนความรอน ตราเพชร
DIAMOND BARRIER

ผลิตจากอลูมิเนียมฟอยล 100% ใหประสิทธิภาพในการสะทอนความ
รอนไดสูงถึง 97%
ชวยลดความรอนเขาสูตัวบาน ประหยัดคาไฟจากเคร�่องปรับอากาศ
ทนทานตอการฉีกขาด ดวยเสนใยเสร�มรับแรง 3 ทาง
ไมลามไฟ ตามมาตรฐานประเทศอังกฤษ BS476 (เฉพาะรุน)
เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
น้ำหนักเบาติดตั้งงาย

แผนสะทอนความรอนหนาเดียว

แผนสะทอนความรอน 1 ดาน รุนมาตรฐาน

1 อลูมิเนียมฟอยล

- ทำหนาที่สะทอนความรอนและเคลือบสารปองกัน UV

2 4 6 กาวอะคร�ล�ค

- ประสานอลูมิเนียมฟอยลกับกระดาษคราฟท ตานทาน
การซึมผานของน้ำ และไมนำไฟฟา

3 เสนใยเสร�มแรง 3 ทาง

3 พลาสติกสาน

5 กระดาษคราฟท

4 โพล�เอทิล�นฟ�ลม

7 อลูมิเนียมฟอยล

- ทำหนาที่ประสานอลูมิเนียมฟอยลกับพลาสติกโพลีเอทิลีน

1
2
3
4
5
6
7

- ทำหนาที่ียึดโครงสราง เพ��มความแข็งแรงใหกับแผนสะทอนความรอน
- ทำหนาที่เสร�มแรงใหกับอลูมิเนียมฟอยล

- ทำหนาที่เพ��มความแข็งแรง กันน้ำ และความชื้น
- ทำหนาที่ตานทานการซึมผานของน้ำ และไมนำไฟฟา

- ทำหนาที่ปองกันการแผรังสีความรอนไมใหถายเทสูดานลาง

แผนสะทอนความรอน 1 ดาน รุนอีโค

แผนสะทอนความรอน 2 ดาน รุนอีโค
1
2
3
4

1 อลูมิเนียมฟอยล

- ทำหนาที่สะทอนความรอนและเคลือบสารปองกัน UV

2 เสนใยเสร�มแรง 3 ทาง

- ทำหนาที่ยึดโครงสราง เพ��มความแข็งแรงใหกับแผนสะทอนความรอน
- ประสานอลูมิเนียมฟอยลกับกระดาษคราฟท ตานการซึมผานของน้ำ
และไมนำไฟฟา
- ทำหนาที่เสร�มแรงใหกับอลูมิเนียมฟอยล

20
60

1 อลูมิเนียมฟอยล

2 กาวเทอรโมพลาสติก

4 กระดาษคราฟท

มวนเล็ก 1.25 x 20
มวนใหญ 1.25 x 60

แผนสะทอนความรอน 2 ดาน รุนมาตรฐาน

- ทำหนาที่สะทอนความรอนและเคลือบสารปองกัน UV

3 โพล�เอทิล�น

พ�้นที่ใชงาน
(ตร.ม.)

*หมายเหตุ : พ�้นที่ใชงานที่หักระยะซอนทับแลว

แผนสะทอนความรอนสองหนา

1
2
3
4

ขนาด (ม.)

1 อลูมิเนียมฟอยล

- ทำหนาที่สะทอนความรอนและเคลือบสารปองกัน UV

2 เสนใยเสร�มแรง 3 ทาง

- ทำหนาที่ียึดโครงสราง เพ��มความแข็งแรงใหกับแผนสะทอน
ความรอน

3 โพล�เอทีล�น

1
2
3
4
5
6

- ประสานอลูมิเนียมฟอยลกับกระดาษคราฟท ตานการซึมผานของน้ำ และไมนำไฟฟา

4 กระดาษคราฟท

- ทำหนาที่เสร�มแรงใหกับอลูมิเนียมฟอยล

5 โพล�เอทิล�น

- ประสานอลูมิเนียมฟอยลกับกระดาษคราฟท ตานการซึมผานของน้ำ และไมนำไฟฟา

6 เมทัลไลทฟ�ลม

- ทำหนาที่ปองกันการแผรังสีความรอนไมใหถายเทสูดานลาง

อุปกรณเสร�มสำหรับติดตั้งกระเบื้องคอนกร�ต CT เพชร / อดามัส

Roof Accessories

DIAMOND INSULATION

ฉนวนกันความรอน µÃÒà¾ªÃ VERY COOL เปนฉนวนใยแกว
แบบมวน หอหุมรอบดานดวยแผนฟ�ลมสีเง�น (Metalized Film) ออกแบบมา
เพ�อ่ บานพักอาศัยและอาคารสำนักงาน สามารถปูเหนือฝาเพดานไดทกุ ชนิด
ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งงาย ปองกันความรอนและประหยัดพลังงาน

มอก.487-2526

ส�นคา
ขนาด
น้ำหนัก 1 มวน / กก.
ความหนาแนน กก./ลบ.ม.
ความหนา

ความหนา 2 นิ�ว

ความหนา 3 นิ�ว

0.60 x 4.00 ม.

0.60 x 4.00 ม.

1.44
12
50 มม.

2.16
12
75 มม.

วัสดุปดผิว

หุมรอบดานดวยแผน Metalized Film หุมรอบดานดวยแผน Metalized Film
2.4 ตร.ม. / มวน
2.4 ตร.ม. / มวน
ปร�มาณการใชงาน
1.316 m²K/w
1.974 m²K/w
คาความตานทานความรอน
(R-Value)
7.692 Hr.Ft²F /Btu
11.538 Hr.Ft²F /Btu
คาสัมประส�ทธิ์การนำความรอน
0.038 W/m.k
0.038 W/m.k
(K-Value)
0.260 Btu in/hr.ft²F
0.260 Btu in/hr.ft²F

ว�ธีติดตั้งฉนวนกันความรอน
1. เปิดฝาเพดานบร�เวณที่ตองการปู เพ�่อนำฉนวนกันความรอนตราเพชรข�้นไปดานบน
2. ปูฉนวนกันความรอนตราเพชรตามแนวฝาเพดาน โดยกลิ�งมวนออกจากตัวดังภาพ
3. ปดฝาเพดานเมือ่ ปูจนเต็มแนวยาวของฝา แลวทำขัน้ ตอนเดียวกันจนเต็มพ�น้ ทีท่ ต่ี อ งการ
4. หากเกิดรอยฉีกขาด ใหซอมแซมดวยเทปอลูมิเนียมฟอยล
5. ไมควรติดตั้งบร�เวณที่โดนแสงแดดโดยตรง
6. ใหเวนการปูฉนวนกันความรอน ตราเพชร จากจ�ดทีต่ ดิ ตัง้ ดวงไฟดาวนไลท ประมาณ 3 นิว�

ปองกันความรอนจากหลังคา
ทำใหบานเย็นสบาย
ประหยัดไฟฟาจากเคร�อง
ปรับอากาศ
ทนทาน ดวยการผลิตจาก
ใยแกวคุณภาพสูง
ทนความรอน ไมลามไฟ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ

อุปกรณเสร�มสำหรับติดตั้งกระเบื้องคอนกร�ต CT เพชร / อดามัส

Roof Accessories

ชุดติดตั้งครอบชนผนัง ตราเพชร
คุณสมบัติ : ประกอบดวยแผนปดรอยรั่ว เหล็กรองครอบผนัง ซิลิโคน/Pu สกรูยึดกระเบื้อง และพ�กพลาสติก
การใชงาน : ใชติดตั้งบร�เวณผืนหลังคาชนกับผนังอาคาร ทดแทนการใชคานคอนกร�ต
ปร�มาณการใชงาน 5 เมตร/ชุด น้ำหนัก 6.8 กก.

ชุดติดตั้งครอบระบบแหง ตราเพชร สำหรับกระเบื้องอดามัส
คุณสมบัติ : ประกอบดวยแผนปดใตครอบมาตรฐาน ขาเหล็กตัวยู เหล็กซีลายดและสกรูยึดขาตั้งและครอบ
การใชงาน : ใชติดตั้งครอบสันหลังคา และสันตะเข ทดแทนการใชปูนทรายและปองกันการรั่วซึม
ปร�มาณการใชงาน 2.8 เมตร/ชุด น้ำหนัก 1.10 กก.
กระเบื้องโปรงแสง CT เพชร
ขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนัก 2.5 กก.
จำนวนการใชงาน : นับตามจ�ด
หร�อ 10-11 แผน/ตร.ม.

แผนปดกันนก กระเบื้อง CT เพชร
บรรจ� : 10 ชิ�นตอกลอง (พรอมสกรู)
การใชงาน : 1 กลอง ปดเชิงชายได 6 ม.

แป ตราเพชร Diamond Purlin
ความยาวมาตรฐาน : 4.0 ม./6.0 ม.
จำนวนการใชงาน :
-แป 4.0 ม. ใช 0.8 ทอน/ตร.ม.
-แป 6.0 ม. ใช 0.53 ทอน/ตร.ม.
ระยะจันทันสูงสุด : 1.0 เมตร

แหนบหนีบกระเบื้องคอนกร�ต
บรรจ� : 1 กลอง มี 50 ตัว
การใชงาน : ใชยึดกระเบื้องแผนเศษตรงแนวสันตะเข
ใช ไดกับกระเบื้อง CT เพชร และอดามัส

สีทาปูนทรายใตครอบ CT เพชร
น้ำหนัก 2.0 กก.
ใชสำหรับทาทับตกแตงปูนทรายใตครอบ
ทาได 40 เมตร

สีซอมแตงกระเบื้องอดามัส
น้ำหนัก 2.0 กก.
ใชทารอยตัดตามขอบกระเบื้อง ไมควรใชสีซอมแตง
ทาลงบนครอบหร�อบนกระเบื้องโดยตรง

สกรูปลายสวาน 2 นิ�ว
สำหรับยึดกระเบื้องอดามัส
บรรจ� : 250 ตัว/กลอง
ใชงาน : 2 ตัว/กระเบื้อง 1 แผน

สกรูปลายสวาน 2.5 นิ�ว
สำหรับยึดกระเบื้อง CT เพชร
บรรจ� : 250 ตัว/กลอง
ใชงาน : 1 ตัว/กระเบื้อง 1 แผน

สกรูปลายสวาน 3 นิ�ว สำหรับยึดครอบขาง / ครอบปดชาย
บรรจ� : 100 ตัว/กลอง
ใชงาน : 1 ตัว/ครอบ 1 แผน
ใช ไดกับกระเบื้อง CT เพชร และอดามัส

นองเพชร

แนะนำ!

กระเบื้องคอนกร�ต

CONCRETE

TILE

มิติแหงความงามเหนือระดับ
สวย โดดเดน ทุกมุมมอง

บร�ษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จำกัด (มหาชน)
Diamond Building Products Public Company Limited
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