คู่มือการติดตั้งไม้เชิงชาย ตราเพชร
อุปกรณ์การติดตั้ง

การติดตั้งไม้เชิงชาย ตราเพชร
ตรวจสอบฉาก ระดับของจันทันและแป ก่อนติดตัง้ ไม้เชิงชาย หาก
ไม่ได้ฉากและระดับต้องปรับแก้ให้เรีบยร้อย โดยระยังห่างจันทัน
ต้องไม่เกิน 1 เมตร

โพลียูรีเทนซีลแลนท์
ไม้เชิงช
าย

ตราเพ
ชร

ติดพุกไม้ยาว 50 ซม. ยึดเข้ากับปลายจันทันเหล็ก ด้วยสกรู
เกลียวปลายปล่อย ขนาด 2นิ้ว

ติดตัง้ ไม้เชิงชายตราเพชร หน้ากว้าง 8 นิว้ (20ซม.) เสมอขอบ
บนจันทัน ให้ยดึ ติดกับพุกไม้ ด้วยด้วยสรูปลายแหลม ยาว 1 นิว้
ตลอดแนวจันทัน

ติดตั้งไม้เชิงชาย ตราเพชร หน้ากว้าง 6 นิ้ว (15 ซม.) ติดทับ
บนไม้เชิงชาย หน้ากว้า 8 นิว้ ยึดด้วยสกรูปลายแหลม ยาว 1 นิว้
จุดละ 2 ตัว

กำหนดระยะห่างของสกรูตัวถัดไป 30 ซม.

ม.
30 ซ

ไม้เชิงชาย ตราเพชร หน้า 6 นิ้ว

ไม้เชิงชาย ตราเพชร หน้า 8 นิ้ว

6

การติดตัง้ ไม้เชิงชาย ตราเพชร แบบแนวดิง่ ให้ตดิ ตัง้ เช่นเดียวกับ
ติดตั้งไม้เชิงชาย ตราเพชรแบบตั้งฉากกับจันทัน

7

การติดตั้งเหล็กฉาก ให้ใช้เหล็กฉาก ขนาด 1 x 1 นิ้ว หนา
15 มม. สู ง เท่ า กั บ ความสู ง ของจั น ทั น เชื ่ อ มติ ด กั บ ปลาย
จั น ทั น ทุ ก ตั ว

8

ติดตัง้ ไม้เชิงชาย ตราเพชร หน้ากว้าง 8 นิว้ (20 ซม.) ให้เสมอ
กับขอบแผ่นเหล็กฉาก ยึดด้วยสกรูเกลียวปลายสว่านปีกผีเสื้อ
ตราเพชร จำนวน 2 ตัว

9

ติดตั้งไม้เชิงชาย ตราเพชรหน้ากว้าง 6 นิ้ว (15 ซม.) ติดทับ
บนไม้เชิงชาย หน้ากว้าง 8 นิว้ ยึดติดสกรูปลายแหลมยาว 1 นิว้
จุดละ 2 ตัว

11

การเก็บงานรอยต่อ ให้ใช้วสั ดุอดุ ปิดรอยต่อประเภทอะครีลคิ ซีแลนท์
หรือ โพลียูรีเทน ยาแนว แล้วจึงทาสีตกแต่งตามเฉดสีของไม้
เชิงชาย ตราเพชร

13

การตกแต่งตัวสกรู ควรใช้เคมีโป๊ว หรือ สีโป๊วอะคริลคิ อุดปิดหัว
สกรู ทัง้ นี้ เพือ่ ความเรียบร้อยในการเก็บงาน ควรใช้สว่านคว้าน
หัวสกรูกอ่ นทุกครัง้

15

การทาสีไม้เชิงชาย ตราเพชร สีธรรมชาติ (สีซีเมนต์) ให้ทาสี
รองพื้นด้วยสีทารองพื้นปูนเก่า 1 - 2 เที่ยว แล้วทาสีทับด้วย
สีน้ำอะครีลิค ตามเฉดสีที่ต้องการ

2นิ้ว

10

การเข้ามุมไม้เชิงชาย ตราเพชร ให้ใช้วิธีบากมุม 45 องศา
ตัดแต่งด้วยเครื่องเจียรไฟฟ้า

บาก 45 องศา

12

การต่อชนไม้เชิงชาย ตราเพชร ให้ตอ่ ระหว่างช่วงจันทัน โดย ใช้ไม้
เชิงเชิงชาย ตราเพชร มาตัดให้ได้ความยาว 15 ซม. ติดประกับรอย
ต่อด้านหลังยึดด้วยสกรูปลายแหลม ยาว 1 นิว้ จำนวน 4 ตัว

ด้านหลัง

14

ตกแต่งสีหัวสกรู ด้วยสีซ่อมแต่งไม้ฝา ตราเพชร โดยใช้ผู้กัน
ปลายแหลม ขนาดเล็กแต้มทา

สีรองพื้นปูนเก่า
สีน้ำอะครีลิค

ข้อแนะนำในการติดตั้งระแนง ตราเพชร

ห้ามใช้สนี ำ้ มัน ทาตกแต่งบนไม้เชิงชาย ตราเพชร โดยเด็ดขาด เพราะสีจะไม่ยดึ เกาะและ หลุด ล่อนได้ภายหลัง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า กรณีนำไปใช้งานผิดประเภท หรือไม่ตรงตามคู่มือแนะนำ
เพื ่ อ ให้ ก ารติ ด ตั ้ ง ถู ก ต้ อ ง และเป็ น ไปตามมาตรฐานของบริ ษ ั ท ฯ โปรดปรึ ก ษาแผนกบริ ก ารเทคนิ ค
โทรศั พ ท์ : 036 224 171-8 ต่ อ 222

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 619 0742 โทรสาร : 02 619 0488
www.dbp.co.th Call Center : 02 619 2333
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