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ËÅÑ§¤Òâ»Ã‹§áÊ§ÍÐ¤ÃÔÅÔ¡ Shinkolite
¤Ø³ÊÁºÑµÔà´‹¹
ผิวมันเงา ดูโปรง ทันสมัย สวยงาม คงความใส ไมเหลืองแตกลายงา สำหรับแผนใส
มีน้ำหนักเบากวากระจกครึ่งหนึ่ง ในขณะที่ทนแรงกระแทกไดมากกวากระจกธรรมดาและกระจกนิรภัย
สามารถนำไปรีไซเคิลได 100%
ชวยลดความรอน 48-59%* ในรุนกันความรอน เมื่ออยูใตหลังคาทำใหเย็นสบายขึ้น
เมื่อเทียบกับหลังคาอะคริลิกรุนธรรมดา

*จากการตัดรังสีอินฟาเรต

¢ŒÍ¾Ö§»¯ÔºÑµÔà¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃµÔ´µÑé§/´ÙáÅÃÑ¡ÉÒËÅÑ§¡ÒÃµÔ´µÑé§
1. สวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่ไดมาตรฐาน เชน หมวกนิรภัย,
แวนตานิรภัย, รองเทาหุมสน และถุงมือ
2. สวมเข็มขัดนิรภัยที่ยึดเขากับโครงสรางที่มั่นคง แข็งแรงตลอดเวลา
ที่ปฏิบัติงานหลังคาที่มีความสูงมากกวา 1.8 เมตร ทั้งขณะทำการ
ติดตั้งและปรับปรุงแกไข รวมถึงการทำความสะอาดเมื่ออยูบนหลังคา
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3. หามเหยียบบนแผนหลังคาอะคริลิก Shinkolite โดยปราศจากโครงสราง
รองรับดานลางเพื่อความปลอดภัยของชางผูติดตั้งและปองกันสินคาเสียหาย
4. การตัด เจาะ และขัดไส แผนหลังคาอะคริลิค Shinkolite จะมีกลิ่นจาก
ไอระเหย ฝุนละอองและเศษอะคริลิกกระเด็นออกมา ซึ่งอาจกอใหเกิด
อันตรายตอระบบทางเดินหายใจ เกิดการระคายเคืองตอดวงตา ชางผูติดตั้ง
ควรสวมใสอุปกรณปองกันฝุนเชน แวนตาและหนากากปองกันฝุนทุกครั้ง
และหลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยเขาสูรางกาย
วิธีการปฐมพยาบาล
- กินหรือกลืน ควรทำใหผูปวยอาเจียนและนำไปพบแพทย
- ระคายเคืองผิวหนัง ลางผิวหนังบริเวณที่เกิดการระคายเคืองดวยน้ำสะอาดและสบู หากยังมีอาการควรพบแพทย
- ฝุนละอองหรือไอระเหยเขาตา ใหลางตาดวยน้ำสะอาดเปนเวลาอยางนอย 15 นาที หากยังมีอาการควรพบแพทย
- สูดดมผงหรือไอระเหยนำผูปวยไปอยูในพื้นที่ที่มีอากาศถายเท หากมีอาการหายใจขัดหรือหยุดหายใจใหรีบพบแพทย

5. ระวังคมจากแผนหรือมุมแผนหลังคาอะคริลิก Shinkolite บาดมือควรใสถุงมือ
ทุกครั้งเมื่อตองสัมผัสแผน
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1. ควรใชแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก Shinkolite รุนกันความรอน เพื่อคุณสมบัติในการกันความรอนและโปรงแสง
2. การออกแบบโครงสรางและการยึดแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก Shinkolite ควรเปนไปตามคำแนะนำของวิศวกรโยธา
3. หามติดตั้งหลังคาโปรงแสงอะคริลิกใกลบริเวณที่มีความรอนสูงมากกวา 70 องศาเซสเซียสหรือบริเวณที่มีเปลวไฟเชน
เตาไฟ เตาสนาม เปนตน เนื่องจากอาจทำใหแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก Shinkolite เกิดการโกงตัวและติดไฟ นำไป
สูความเสียหายทางทรัพยสินบาดเจ็บและอันตรายถึงชีวิตได
4. สถานที่ที่จะติดตั้งตองเปนพื้นที่ระบบเปดเทานั้น (มีดานเปดอยางนอย 2 ดาน)
5. การยึดแผนและการยิงสกรูควรเปนไปตามขอแนะนำในการติดตั้งตามรายละเอียดในคูมือเทานั้น เนื่องจากมีการยืดหด
ตัวของแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิกเมื่อไดรับความรอนจากแสงแดด
6. กรณีหลังคายาวเกิน 6 เมตร ใหทำโครงสรางเปน Step ขั้นบันได หรือติดตอตัวแทนจำหนายเพื่อปรึกษาเรื่องโครงสราง
7. ไมใชอุปกรณติดตั้งอื่นๆ ที่เปนวัสดุซึ่งทำจาก PVC มาสัมผัสกับแผน Shinkolite แบบถาวร (เชน Flashing แบบแผน,
เทปกาวเปนตน) เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับตัวแผน (แตกลายงา)
8. การติดตั้งควรทำมุมลาดเอียง 5 องศา จากแนวยื่นออกจากผนังเพื่อใหการระบายน้ำจากหลังคาไดดี
9. ระยะยื่นจากเชิงชาย ไมควรเกิน 10 เซนติเมตร เนื่องจากระยะเชิงชายที่ยาวเกินไปอาจมีผลตอการโกงตัว
ของแผนหลังคา
10. เนื่องจากเปนวัสดุโปรงแสง ความสะอาดของแผนหลังคา
โปรงแสงอะคริลิก Shinkolite ขึ้นอยูกับการดูแลรักษาและการ
ใชงานของผูใช

¡ÒÃà¡çºÃÑ¡ÉÒá¼‹¹ËÅÑ§¤Òâ»Ã‹§áÊ§ÍÐ¤ÃÔÅÔ¡ Shinkolite ¡‹Í¹¡ÒÃµÔ´µÑé§
1. ควรเก็บแผนไวในที่แหงภายใตอาคารและพน
จากแสงแดด เพื่อรักษาคุณภาพสูงสุดของแผน
หลังคาโปรงแสงอะคริลิก Shinkolite กอนการ
ใชงาน (อุณหภูมิและความชื้นในการเก็บรักษา
มีผลตอคุณภาพของแผนหลังคาเมื่อนำไปใชงาน
เชน แผนโกงจากความชื้น)

2. กอนการติดตั้ง ควรเก็บแผนหลังคาโปรงแสง
อะคริลิก Shinkolite บนพาเลทหรือชั้นวางที่สูง
จากพื้น พรอมหอแผนดวยพลาสติกเพื่อปองกัน
ผลกระทบจากความชื้น
! ระมัดระวังพาเลทและแผนหลังคาโปรงแสง
อะคริลิก Shinkolite ลมทับขณะจัดเก็บและ
เคลื่อนยาย
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แผนยางรอง
EPDM

แผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก
Shinkolite

กรรไกรตัด
อลูมิเนียมแฟลชชิ่ง

หัวปดและสกรูเกลียว
ปลอย #3 ยาว 3/8 ”

ไขควงไฟฟา/สวานขันสกรู

สวานไฟฟาและดอกสวาน
(ใชความเร็วรอบต่ำ)

ตลับเมตร

เชือกตีแนว
(เตา)

เฟรมอลูมิเนียม
พรอมยาง EPDM

กาวซิลิโคนพรอมปนยิงซิลิโคน
(ซิลิโคนแท 100% แบบไมมีกรดผสม)

ดอก Router
ขนาด 12.4 มม.

เลื่อยวงเดือนแบบมือจับ
ใบตัดอลูมิเนียมฟนถี่
ขนาด 4” จำนวน 40 ฟน
ใชตัดความยาวแผน

อลูมิเนียม
แฟลชชิ่ง Z

ฝาครอบ
เฟรมอลูมิเนียม

สกรูเกลียวปลอย
#8 ยาว1 1/2 ”หรือ 2”

เครื่องเปาลม

หินเจียร

ใบตัดกระเบื้องขนาด 4”
ใชบากแผนเขามุมเสา

ฆอนยาง

ตัวเลือกสำหรับการปดขอบ

จิ๊กความหนา 12-14 มม จำนวน 2-3 ชิ้น
ใชเพื่อชวยวางหาระยะแผนเทานั้น
ตัวอยางวัสดุที่ใช เชน แผนอะคริลิก ไมอัด เปนตน
สามารถศึกษาการนำไปใชเพิ่มเติมที่หนา 13

อลูมิเนียม U อลูมิเนียม ป อลูมิเนียมแฟลชชิ่ง L

หมายเหตุ : ตองใชอุปกรณติดตั้งที่ Shinkolite แนะนำผานตัวแทนจำหนายของ Shinkolite เทานั้น
ชื่อตัวแทนจำหนายอางอิงจาก https://www.shinkolite.co.th/

ปากกาเคมี
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¡ÒÃµÔ´µÑé§á¼‹¹ËÅÑ§¤Òâ»Ã‹§áÊ§ÍÐ¤ÃÔÅÔ¡ Shinkolite
ÅÓ´Ñº¡ÒÃµÔ´µÑé§

ซม

.

สกรูเกลียว
ปลอย

25

1. ตรวจเช็คโครงหลังคา
2. เตรียมแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก Shinkolite สำหรับติดตั้ง
3. ติดตั้งแผนยางรอง EPDM ตามแนวจันทัน
4. มุงแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก Shinkolite และติดตั้งตัวปดขอบแผน
กรณีเลือกใชเปนอะลูมิเนียมแฟลชชิ่ง L
5. ติดตั้งฝาครอบเฟรมอลูมิเนียมและหัวปด
6. ติดตั้งอลูมิเนียมแฟลชชิ่ง Z และติดตั้งตัวขอบปดแผน
กรณีเลือกใชอลูมิเนียมปดขอบ U หรือ ป
7. ตรวจสอบการติดตั้งและลอกฟลมบนแผน

อลูมิเนียม
แฟลชชิ่ง Z
แผนหลังคาโปรงแสง
อะคริลิก Shinkolite

โครงหลังคา
จันทัน

อลูมิเนียมแฟลชชิ่ง L
หรืออลูมิเนียมปดขอบ U หรือ ป

อลูมิเนียมแฟลชชิ่ง L
หรืออลูมิเนียมปดขอบ U หรือ ป
หัวปด
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TIPs : ¡ÒÃÍÍ¡áººâ¤Ã§ÊÃŒÒ§à¾×èÍÃÍ§ÃÑºá¼‹¹
แบบที่ 1 ใชแผนเต็มหนากวางแผน (ไมเสียเศษแผน)
ระยะหางจันทันกลาง 1394 มม. (วัดจากจุด Center-Center) ระยะหางจันทันริมซาย-ขวา แคบกวาตรงกลาง
จุดกึ่งกลางแนวติดตั้ง

แนวผนังบาน

ขอดี
แผน
ตัด

แผนเต็มหนา
กวาง 1380 มม.

หามเกิน
50 ซม.

1394 มม.

1394 มม.

1394 มม.

แผน
ตัด

ขอเสีย

เสียเศษแผนนอย
ผูติดตั้งทำงานงาย
ภาพรวมโครงสราง
ดูไมเทากันทุกชอง

1394 มม.

แบบที่ 2 ใชแผนไมเต็มหนากวางแผน (เสียเศษแผน)
ระยะหางจันทันหารเฉลี่ยเทากันในทุกๆ ชอง
จุดกึ่งกลางแนวติดตั้ง

แผนตัด
หนากวาง
1200 มม.

1212 มม.

1212 มม.

แนวผนังบาน

แผนตัด
หนากวาง
1200 มม.

หามเกิน
50 ซม.

1212 มม.

1212 มม.

* เพื่อการวางแผนบนโดยไมหลุดจากแนวจันทัน ขนาดโครงสราง
ของจันทันที่แนะนำเริ่มตน คือ 2”x 4” และขนาดแปแนะนำ
เริ่มตน คือ 1”x 1” ทั้งนี้ขึ้นกับความแข็งแรงและความสวยงาม
เปนหลัก

ขอดี
ขอเสีย

ภาพรวมโครงสราง
ดูสมมาตรกันในทุก
ตำแหนง
ราคาตอ ตร.ม.สูงกวา
พื้นที่ใชงานจริงเนื่อง
จากเสียเศษแผนเยอะ
เพิ่มขึ้นตอนการตัด
แผนใหผูติดตั้ง

หนากวางจันทันควรเริ่มตนที่ 2”

Tips : ¡ÒÃ·Óâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¡Ã³ÕµÔ´µÑé§ËÅÑ§¤ÒÂÒÇà¡Ô¹ 6 àÁµÃ

กรณีหลังคายาวเกิน 6 เมตร ใหทำโครงสรางเปน
Step ขั้นบันได
อาจใชอลูมิเนียมแฟลชชิ่งหรือเพลทเหล็กปดกั้น
กันน้ำยอนระหวางสองขั้นบันได
หามตอความยาวแผนในทุกกรณี
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ตรวจเช็คโครงหลังคาจันทันและแป ตองไดระนาบเดียวกัน โดยมีระยะจันทันและแป
ตามขอแนะนำดานลางนี้
แป

จันทัน

หนากวางแผนอะคริลิก
1380 มม.

ความหนาแผนอะคริลิก
6 มม.

ระยะของแป
500 มม.

ระยะจันทัน*(วัดกลาง)
1394 มม.

ระยะจันทันควรกวางกวาหนากวางแผนอะคริลิกอยางนอยขางละ 6 มม.
เพื่อใหแผนมีพื้นที่สำหรับการขยายตัวเมื่อไดรับความรอน จะทำใหแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิกไมเกิดการโกงตัวในระยะยาว

เตรียมแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก Shinkolite สำหรับติดตั้ง

เตรียมแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก Shinkolite หรือตัดแผนอะคริลิกใหไดขนาดตามที่ได
ออกแบบไวดวยเลื่อยวงเดือนแบบมือจับโดยใชเตาชวยสรางตำแหนงที่ตองการตัด

TIPs : ¡ÒÃºÒ¡á¼‹¹à¾×èÍà¢ŒÒÁØÁàÊÒ
1. ใชสวานเจาะนำแลวใชดอก Router ควานรู

ตัดแผนอะคริลิก
ดวยเครื่องมือตัด
แผนอะคริลิก

แป

¤ÇŒÒ¹ÃÙ

2. ตัดแผนตามแนวที่ตองการบากตามแนวลูกศร
โดยใชหินเจียร
จันทัน

7

ติดตั้งแผนยางรอง EPDM
ใชกาวยางยึดแผนยาง EPDM ตามแนวจันทันทั้งหมด (กรณีที่ใชโครงสรางแปใหญแนะนำให
ยึดแผนยาง EPDM ตามแนวแปดวย) แผนยางรองจะชวยในการซับเสียงลั่นที่เกิดจากการหดขยายตัวของแผนอะคริลิกและกันซึมอีกชั้นหนึ่ง

ติดตั้งแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก Shinkolite
ขอควรรูกอนติดตั้งแผน
1. กรณีติดตั้งแผนชนผนังและ/หรือกลองซอน Slope ควรเวนระยะชองวางระหวางผนังและ
ขอบแผนประมาณ 5-6 มม.
2. ควรวางแผนใหดานหนากวาง 1380 มม. วางขนานกับผนังบาน
ผนัง
A

ผนัง
1380 มม.

A

A

1380 มม. 1380 มม.

4.1 ลอกแผนฟลมที่ติดแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก
Shinkolite ดานลางออก

4.2 นำแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก Shinkolite ขึ้นไปติดตั้งใหดานที่ลอกฟลมอยูดานลาง
เสมอโดยใชคนชวยกันประคองแผนขึ้นไปดานบน**ระวังรอยขีดขวนและความเสียหายกับ
แผนระหวางปฏิบัติงาน

** เนื่องจากแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิกมีน้ำหนักประมาณ
7 กิโลกรัมตอตารางเมตร ควรพิจารณาจำนวนคนในการยก
และขนยายใหเหมาะสมตามหลักการยศาสตร (Ergonomics)
เด็ก สตรีมีครรภ คนชรา และผูพิการไมควรยก
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การติดตั้งหลังคาตำแหนงริมซายสุด - ขวาสุดของโครงสรางหลังคาและฝงติดผนัง
ศึกษาวิธีการติดตั้งแผน หนา 9 - 11 ขอ 4.3 - 4.7

การติดตั้งหลังคาตำแหนงระหวางขอบหลังคาซาย - ขวา ศึกษาวิธีการติดตั้งแผน
หนา 12 - 13 ขอ 4.8 - 4.9
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การติดตั้งหลังคาตำแหนงริมซายสุด - ขวาสุดของโครงสรางและฝงติดผนัง

4.3 ลอกฟลมดานบนแผนออกขางละ 10 เซนติเมตร เพืื่อความสะดวกในการติดเฟรมอลูมิเนียม
4.4 เจาะรูนำบนแผนอะคริลิก Shinkolite ดวยดอกสวาน จากนั้นเจาะรูใหมีลักษณะเปนวงรีตาม

ดานยาวของแผนอะคริลิก โดยใหรูที่เจาะมีความยาว 12 มิลลิเมตร ความกวาง 5 มิลลิเมตร
หรือใชดอกRouter ขนาด 12.4 มิลลิเมตร ทดแทนกัน และเวนระยะระหวางสกรูแตละจุด
25 เซนติเมตร (พื้นที่ที่มีลมแรง เชน ริมทะเล ควรเวนระยะหาง 20 เซนติเมตร)

แผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก Shinkolite
5 มม.

ทำการเจาะรูเปนวงรี
เวนระยะสกรูแตละจุด
25 ซม.

12 มม.

หมายเหตุ : 1. ควรเจาะรูใหมีขนาดกวางกวาขนาดสกรู 2-3 มิลลิเมตร เพื่อใหแผนมีพื้นที่ในการขยายตัวเมื่อไดรับความรอนปอง
กันปญหาแผนโกงตัวและแตกในระยะยาว
2. ไมควรใชดอกสวานหัวใหญในการควานรู เนื่องจากการใชดอกสวานหัวใหญจะทำใหแผนอะคริลิกมีรอยบิ่นดานใตแผน
ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหแผนแตกเมื่อแผนไดรับความรอน
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TIPs: ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·ÓãËŒÊ¡ÃÙÍÂÙ‹¡Öè§¡ÅÒ§ÃÙ¤ÇŒÒ¹

1. วางแผนปรับระยะเชิงชายใหไดตามตองการ (ไมควรยื่นเกิน 10 ซม.) จากนั้นนำเฟรม
อลูมิเนียมวางทับบนแผนใหตำแหนงเฟรมอยูกลางแนวจันทัน ใชดอกสวานขนาด 3.5 มม.
เจาะเฟรมอลูมิเนียมใหทะลุแผนและดานบนของเหล็กกลองจันทัน โดยเจาะที่หัวและทายของ
เหล็กจันทันแลวยึดดวยสกรู
เฟรมอลูมิเนียม
สวาน

แผนอะคริลิก

ยางรอง EPDM
ระยะเชิงชาย

จันทัน

(ไมเกิน 10 ซม.)

2. ใชสวานเจาะใหทะลุแผนและดานบนของเหล็กกลองจันทันทุกๆระยะ 25 ซม.
(หรือ 20 ซม. ในจุดที่มีลมแรง)
เฟรมอลูมิเนียม
25 ซม.

แผนอะคริลิก

25 ซม.

สกรูยึดทาย
สกรูยึดหัว
ยางรอง EPDM

จันทัน

ระยะเชิงชาย
(ไมเกิน 10 ซม.)

3. คลายสกรูหัวและทายของเหล็กจันทันแลวยกเฟรมอลูมิเนียมออก ใชปลายฆอน
วางยางรองใตแผนใหแผนลอยจากโครง และใชดอก Router ควานรูในจุดที่ได
เจาะนำไวแลว (ระวังไมใหแผนขยับเพราะอาจทำใหตำแหนงคลาดเคลื่อนได)

TOP VIEW
Router ควานรู

แผนอะคริลิกควานรูเรียบรอย
ยางรอง EPDM

แผนอะคริลิก
ใชดามฆอนยางชวย
รองใตแผนเพื่อใหใช
Router เจาะไดงาย

รูสวาน
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4.5 ใชเครื่องเปาลมเปาเศษอะคริลิกจากการเจาะรูและควานรูออกใหหมด
ควรนำเศษอะคริลิกที่เกิดจากการเจาะและควานรูออกใหหมด เนื่องจากเศษอะคริลิกเปน
สาเหตุหนึ่งที่อาจทำใหแผนแตกจากการขยายตัวเมื่อไดรับความรอน
4.6 การติดตั้งแฟลชชิ่งตัว L
กรณีติดตั้งแฟลชชิ่งตัว L ดานขาง
นำแฟลชชิ่งตัว L วางครอบขอบแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก Shinkolite และนำเฟรม
อลูมิเนียมวางทับพรอมเจาะรูบนเฟรมอลูมิเนียมใหตรงกับรูที่เจาะไวบนแผนอะคริลิกแลว
ิ่งตัว L
แฟลชช
ูมิเนียม
เฟรมอล

แผนอะคริลิก Shinkolite
เฟรมอลูมิเนียม
แฟลชชิ่งตัว L

จันทัน
หมายเหตุ : การยึดสกรูตองทำการสกรูนำดวยดอก
สวานกอนแลวจึงขันสกรูตาม

กรณีติดตั้งแฟลชชิ่งตัว L ดานหนา
วางแทรกระหวางแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก Shinkolite กับเฟรมอลูมิเนียมโดยใช
เฟรมอลูมิเนียมวางทับดานบนของแฟลชชิ่งตัว L

แผนอะคริลิก Shinkolite
แฟลชชิ่งตัว L

เฟรมอลูมิเนียม

4.7 ทำการขันสกรูตามจุดที่ไดเจาะไวโดยใหยึดสกรูที่ตำแหนงหัวและทายกอน
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การติดตั้งหลังคาตำแหนงระหวางขอบหลังคาซาย - ขวา

4.8 ลอกฟลมบนออกประมาณขางละ 10 เซนติเมตร เพืื่อความสะดวกในการติดเฟรมอลูมิเนียม
4.9 ยึดแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก Shinkolite ดวยเฟรมอลูมิเนียมโดยเวนชองวาง
ระหวางแผน 12 - 14 มิลลิิเมตร และเวนระยะระหวางสกรูแตละจุด 25 เซนติเมตร
(พื้นที่ที่มีลมแรง เชน ริมทะเล ควรเวนระยะหาง 20 เซนติเมตร)
25 ซม.

แผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก
แผนยาง EPDM
เวนระยะหางระหวางแผน 12-14 มม.

จันทัน

ควรระวังไมใหขอบยาง EPDM พับงุมเขาไปดานใน
เพื่อปองกันการรั่วซึมของน้ำ การติดตั้งแผนหลังคา
โปรงแสงอะคริลิกจะไมเจาะยึดสกรูลงบนแผนอะคริลิกโดยตรง
(ยกเวน การยึดติดกับผนังและดานขางของหลังคาที่ติดแฟลชชิ่งตัว L)
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TIPs : àÇŒ¹ª‹Í§Ç‹Ò§ãËŒä´ŒÃÐÂÐ 12-14 ÁÔÅÅÔàÁµÃ
1. ใชจิ๊กที่จัดหาไววางที่ตำแหนงหัวและทายตามรูป แลวดันแผนใหไปชนจิ๊กตามรูป
12 - 14 มม.
แผนอะคริลิก
ดันแผน

ดันแผน
จันทัน

ยางรองแผน EPDM

2. เมื่อไดระยะแลวใหนำจิ๊กออกแลวติดตั้งตามปกติจะไดระยะชองวาง 12 - 14 มม.
แผนอะคริลิก

ยางรองแผน EPDM

จันทัน

TIPs : ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·ÓãËŒÊ¡ÃÙÍÂÙ‹ã¹µÓáË¹‹§¡Öè§¡ÅÒ§

1. ใชปากการะบุจุดกึ่งกลางของเฟรมอลูมิเนียม

ปากกาเคมี
2. ยึดเฟรมอลูมิเนียมที่ตำแหนงหัวและทายกอนโดยใหตำแหนงที่ระบุจุดไวอยู
ในตำแหนงกึ่งกลางของระยะหางที่เวนไว 12-14 มม.
แผนอะคริลิก

ยางรองแผน EPDM

จันทัน

3. จากนั้นใหยึดสกรูที่ระยะทุกๆ 25 ซม. (หรือ 20 ซม. ในจุดที่มีลมแรง)
ตามแนวปากกาที่มารคไว
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ติดตั้งฝาครอบเฟรมอลูมิเนียมและหัวปด
5.1 หลังจากติดเฟรมอลูมิเนียมครบแลวใหครอบดวยฝาครอบอลูมิเนียมเพื่อปองกัน
น้ำเขา โดยใชฆอนยางตีเพื่อใหล็อกติดกับเฟรม (ควรใหมีเสียงล็อกดังคลิ๊ก)

5.2 ทำการติดตั้งที่ครอบปลายเฟรมอลูมิเนียม (End Cap) โดยใชสวานเจาะนำแลว
ใชสกรูขันตาม (ควรใชสกรูสั้นเพื่อไมใหปลายสกรูสัมผัสโดนแผน)

ติดตั้งอลูมิเนียมแฟลชชิ่ง Z และตัวปดขอบแผนกรณีเลือกใชอลูมิเนียม U หรือ ป
6.1 การยึดติดดานติดกับผนังอาคารใหเจาะรูบนแผนอะคริลิก เชนเดียวกับขอ 4.4 แลว
นำเฟรมอลูมิเนียมวางทับบนแผน พรอมเจาะรูบนเฟรมอลูมิเนียมใหตรงจุดกึ่งกลาง
รูที่เจาะลงบนแผนอะคริลิกดานลาง สุดทายทำการขันสกรูตามจุดที่ไดเจาะไวเพื่อทำการ
ยึดแผนใหติดกับโครงสรางและครอบเฟรมอลูมิเนียมดวยฝาครอบอลูมิเนียม
ซิลิโคนใส
เฟรมอลูมิเนียม

แป

อัดซิลิโคนระหวางเฟรมกับผนัง
เพื่อกันน้ำรั่วซึม

ผนัง
อาคาร

หมายเหตุ : การเจาะรูในขั้นตอนนี้ใหเจาะเปนวงกลม
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6.2 เมื่อติดเฟรมอลูมิเนียมเสร็จแลวใหปดแผนแฟลชชิ่ง (Flashing) ตัว Z ปดครอบลงบน
บริเวณรอยตอชนของแผนอะคริลิก Shinkolite กับผนังอาคาร ควรใชสกรูยึดแฟลชชิ่ง
Z กับผนังและยาซิลิโคนยึดติดผนังอาคารซ้ำ ในบางครั้งจำเปนตองใชกรรไกรตัดแตงปลาย
แผนครอบใหเปนรอยหยักบากเพื่อใหสามารถปดครอบไดสนิทแนบกับแผน
เชน ตามรอยตอเฟรมอลูมิเนียม เปนตน
แฟลชชิ่งตัว Z
บากแฟลชชิ่งเพื่อใหปดครอบ
เฟรมอลูมิเนียมไดสนิท

แป

อัดซิลิโคนตามรอยตอชนกับ
ผนังและแผนอะคริลิก

ผนัง
อาคาร

แฟลชชิ่งตัว Z

6.3 ใชซิลิโคนยึดติดตั้งตัวปดขอบแผนอลูมิเนียม U หรือ ป ตามตองการ

ตรวจสอบการติดตั้งและลอกฟลมบนแผน
เมื่อดำเนินการติดตั้งตามขั้นตอนทั้งหมดแลวใหตรวจสอบวาไมพบรอยแตก รอยราว
พรอมทั้งทดสอบการระบายน้ำและการรั่วซึมใหเรียบรอย จากนั้นใหลอกฟลมบนแผน
อะคริลิก Shinkolite ดานบนออกใหหมด จะไดรูปแบบการติดตั้งที่สมบูรณดังภาพ

! ขอควรระวัง : หลังติดตั้งและทดสอบการรั่ว
และการไหลของน้ำเสร็จเรียบรอย ควรลอกฟลม
บนแผนที่เหลือทั้งหมดออกทันที หากฟลมโดนแดด
และความรอนจะเปนผลใหเนื้อฟลมละลาย
แนบติดกับแผนและลอกไมออก
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¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒá¼‹¹ÍÐ¤ÃÔÅÔ¡ËÅÑ§¡ÒÃµÔ´µÑé§
1. ไมนำวัสดุที่มีความแข็ง หรือ คม ขูดบนแผนอะคริลิก Shinkolite เพื่อ
ทำความสะอาดเพราะจะทำใหเกิดรอยได

2. การทำความสะอาดควรลางดวยน้ำสบูออนๆ หรือ น้ำผสมแชมพู/น้ำยา
ลางจานเจือจางและลางออกดวยน้ำเปลาจนสะอาด หรือ อาจจะเช็ดดวย
ผาขนออน ผาชามัวร

3. ถาตองการทำความสะอาดสีที่เปอนบนแผนอะคริลิก Shinkolite ใหใชผา
นุมชุบ น้ำมันกาดหรือน้ำมันสนแลวเช็ดออกดวยน้ำสบู
**หามใชน้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาทำความสะอาด แกสโซลีน แล็กเกอร ทินเนอร
เนื่องจากจะไปทำลายผิวแผนอะคริลิก Shinkolite ซึ่งอาจนำไปสูการแตกภาย
ในเนื้อแผน (Crazing) และบาดมือผูใชงานได**

¢ŒÍ¡ÓË¹´ÊÓËÃÑº¡ÒÃµÔ´µÑé§ËÅÑ§¤Òâ»Ã‹§áÊ§ÍÐ¤ÃÔÅÔ¡ Shinkolite
ÊÓËÃÑº¼ÙŒÍÍ¡áºº ¼ÙŒµÔ´µÑé§áÅÐ¼ÙŒãªŒ§Ò¹
แผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก Shinkolite ใชสำหรับทำหลังคากันสาด หลังคาที่จอดรถ หลังคาทางเดิน
หลังคาระเบียง สวนศาลาพักผอน ที่ติดตั้งในพื้นที่เปดเทานั้น ไมสามารถนำไปใชสัมผัสอาหารและเครื่องดื่ม
ชั้นวางสินคา ใชเปนผนังกั้น ชิ้นสวนประดับยานยนต ชิ้นสวนอุปกรณของเลนและเครื่องเลนเด็ก และอื่นๆ
นอกเหนือคำแนะนำดังกลาว
ขอแนะนำในการติดตั้งดังกลาวขางตนเปนเพียงขอแนะนำเบื้องตนสำหรับหลังคาโปรงแสงอะคริลิก
Shinkolite ที่ใชเปนหลังคากันสาด หลังคาที่จอดรถ หลังคาทางเดิน หลังคาระเบียง สวนศาลาพักผอน
ที่ติดตั้งในพื้นที่เปดเทานั้น ถาตองการออกแบบการใชงานที่นอกเหนือจากที่ระบุในขางตนใหปรึกษาวิศวกร
ผูออกแบบที่ชำนาญการและถือเปนความรับผิดชอบ
ขอแนะนำในการติดตั้งเปนเพียงขอแนะนำเบื้องตนสำหรับการติดตั้งทั่วไปเทานั้นถาตองการออกแบบการ
ใชงานที่นอกเหนือจากที่ระบุในขางตนใหปรึกษาวิศวกรผูออกแบบที่ชำนาญการ
เนื่องจากวัสดุเปนพลาสติกจึงอาจมีคลื่นลอนไดเมื่อเปรียบเทียบกับกระจก
เสียงดังจากการยืดหดตัวของแผนเปนลักษณะจำเพาะของวัสดุ สามารถใชยาง EPDM รองเพื่อชวยซับเสียงตาม
การติดตั้งหนา 7 ขอ 3
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* ปญหาจะแสดงอาการเมื่อติดตั้งไปแลว 1-2 อาทิตยขึ้นไป

อาการ

แผนแตก
/แผนราว

แผนโกงพลิ้ว
เปนคลื่น

แผนตกทอง
ชาง (น้ำขัง)

สาเหตุ

วิธีการแกไขที่แนะนำ

สกรูไมอยูในตำแหนงกึ่งกลางรูควานหรือ
กึ่งกลางชองวางระหวางแผน

เปลี่ยนแผน

เวนระยะชองวางระหวางแผนนอยเกินไป
เมื่อแผนขยายตัวไปโดนสกรูทำใหแผนแตก

เปลี่ยนแผน

เศษอะคริลิกที่คงคางอยูในรูเกิดการขยาย
ตัวเมื่อโดนความรอนดันใหแผนแตก

เปลี่ยนแผน

เปลี่ยนแผนหรือตัดเล็มขอบ
ติดตั้งแผนโดยเวนชองวางระหวางแผนนอย แผนใหระยะชองวางระหวาง
เกินคำแนะนำหรือไมไดเวนเลย รวมถึงกรณี แผนที่อยูใตเฟรมอลูมิเนียมมี
ที่มีการใชซิลิโคนอุดระหวางชองวาง ทำให ขนาด 12-14 มม. เทากันตลอด
แผนอะคริลิกมีพื้นที่ในการหด-ขยายตัว
แนวจันทัน (หากพบปญหาแลว
ไมเพียงพอ
ทิ้งไวนานไมรีบแกไขแผนอะคริลิก
จะไมสามารถกลับมาคงสภาพ
เรียบตรงเหมือนใหมได)
มักเกิดจาก 2 สาเหตุ ควบคูกัน คือ

1. ความลาดเอียงของหลังคานอย
เกินไป และ
2. ระยะหางของโครงสรางแนวแป
และจันทันหางเกินไป

ไมสามารถแกไขที่แผนไดแนะนำ
ใหแกไขที่โครงสรางและความ
ลาดเอียงควบคูไปพรอมกัน

¡ÒÃ¡Ó¨Ñ´àÈÉá¼‹¹ËÅÑ§¤Òâ»Ã‹§áÊ§ÍÐ¤ÃÔÅÔ¡ Shinkolite
ตัดใหเปนชิ้นเล็กและทิ้งในถังขยะรีไซเคิล
กำจัดโดยการเผาในเตาเผาที่มีภาวะออกซิเจนเพียงพอ
ฝงกลบตามมาตรฐานและกฏหมายในแตละพื้นที่
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Check list
µÑÇÍÂ‹Ò§¨Ø´·Õè¤ÇÃµÃÇ¨ÊÍºËÅÑ§§Ò¹µÔ´µÑé§
ËÅÑ§¤Òâ»Ã‹§áÊ§ÍÐ¤ÃÔÅÔ¡ Shinkolite
1. โครงหลังคาใชวัสดุในการกอสรางตรงตามแบบ
2. โครงสรางหลังคาไดฉากไดแนวไดระดับ
3. จันทันและแป อยูในระดับเดียวกัน
4. ระยะหางของจันทันและแป ถูกตองตามแบบที่กำหนด
5. การตรวจสอบรอยราวของแผนอะคริลิก Shinkolite ที่ทำการติดตั้ง

ผาน
ผาน
ผาน

ตองแกไข
ตองแกไข
ตองแกไข
ตองแกไข

ผาน
ÁÕ

ไมมี

6. ใชสีและความหนาของแผนอะคริลิก Shinkolite ถูกตองตามแบบ

ถูกตอง

ไมถูกตอง

7. การยึดแผนหลังคาอะคริลิก Shinkolite ถูกตองตามขอแนะนำในการติดตั้ง
8. มีการเวนระยะชองวางของการติดตั้งระหวางแผน 12-14 มิลลิเมตร

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ถูกตอง

ไมถูกตอง

9. มีกรอบอลูมิเนียมครอบเฟรมอลูมิเนียมเพื่อปองกันน้ำรั่วซึม
10. มีซิลิโคนอัดบริเวณรอยตอ รอยชนกันผนัง

ÁÕ
ÁÕ

ไมมี
ไมมี

11. ความเรียบรอยของการเขามุม การติดแฟลชชิ่ง L และ Z
12. ความเรียบรอยและความสม่ำเสมอของหลังคาหลังการติดตั้ง

ผาน
ผาน
ผาน

ตองแกไข
ตองแกไข
ตองแกไข

ผาน

ตองแกไข

ผาน

ตองแกไข

ผาน

ตองแกไข

13. ทำการลอกฟลมที่ติดบนแผนอะคริลิก Shinkolite เรียบรอยแลว
14. การระบายน้ำของพื้นที่หลังคา/กันสาด ทำไดสะดวก โดยการทดสอบ
ฉีดน้ำลงบนหลังคาและตรวจสอบทิศทางน้ำไหลวาเปนไปตามที่ออกแบบ
ไวหรือไม ไมมีน้ำขังบนแผนอะคริลิก Shinkolite
15. ตรวจดูการรั่วซึมของหลังคาหลังจากทำการฉีดน้ำลงบนหลังคา
16. ความเรียบรอยของหนางานหลังทำการติดตั้งเสร็จ
ชางติดตั้งไดทำความสะอาดพื้นที่หนางานเรียบรอยดีหรือไม

หมายเหตุ : สามารถศึกษาวิธีการติดตั้งเพิ่มเติมไดที่ https://www.shinkolite.co.th/vdo-วิธีการติดตั้งหลังคาอ/
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