
รุนเบสิค

รุน ที-คลิป

สีสำเร็จรูป

สีรองพื้น

3

2 ซม.

2

ปูนกาว

1

3

ปูนกาว

ไม�พื้น ตราช�าง สมาร�ทวูด

สีไม�แดง

สีเนเชอรัลบีช

กรณีติดตั้งบนโครงเหล็กรูปพรรณ กรณีติดตั้งบนพื้นคอนกรีต

ปาดกาวซีเมนต�บางๆ ให�ทั่วแผ�นไม�พื้น ตราช�าง สมาร�ทวูด

ปูไม�พื้น ตราช�าง สมาร�ทวูด ลงบนกาวซีเมนต�ร�วมกับตะปูเกลียว ตราช�าง ปลายแหลม
38 มม. และพุกพลาสติก ตราช�าง ทุกระยะ 60 ซม. และทิ้งไว�ประมาณ 24 ชม. 
จากนั้นทาทับด�วยสีย�อมไม�พื้นไฟเบอร�ซีเมนต� ตราช�าง สำหรับไม�พื้นโดยเฉพาะ

ปาดกาวซีเมนต�ลงบนพื้นคอนกรีตที่ทำความสะอาดแล�ว ด�วยเกรียงหวีที่มีความสูงหวี
ประมาณ 6 - 8 มม.

ระยะยึดตะปูเกลียวห�างจากแผ�น อย�างน�อย 2 ซม. โดยหน�ากว�าง 6 และ 8 นิ้ว
ยึด 2 จุด ต�อตำแหน�ง และหน�ากว�าง 4 นิ้ว ยึด 1 จุด บริเวณกลางแผ�น

หากมีการต�อไม�พื้น ให�ต�อที่ตำแหน�งของตงเหล็ก และยาแนวรอยต�อด�วยกาวยาแนว
อะคริลิค ตราช�าง เก็บหัวสกรูด�วยกาวยาแนว และทาทับด�วยสีย�อมไม�พื้นไฟเบอร�
ซีเมนต� ตราช�าง สำหรับไม�พื้นโดยเฉพาะ

ยึดไม�พื้น ตราช�าง สมาร�ทวูด เข�ากับเหล็กรูปพรรณ ที่ระยะห�าง 25 ซม. สำหรับ
หน�ากว�าง 4 นิ้ว และระยะห�าง 30 ซม. สำหรับหน�ากว�าง 6 นิ้ว และระยะห�าง 
40 ซม. สำหรับหน�ากว�าง 8 นิ้ว ด�วยตะปูเกลียวปลายสว�าน มีป�ก 45 มม.

ยิงตะปูเกลียว
จม 1-2 ซม.

ยิงตะปูเกลียว
โผล�มากเกินไป

ยิงตะปูเกลียว
จมมากเกินไป

1

โครงเหล็กรูปพรรณ

25 - 40 ซม.

คลิปป

รป

ปูนกาว

2

สีน้ำตาลไม�โอ�ค
สีน้ำตาลไม�โอ�ค สีมะฮอกกานี สีไม�แดงสีเนเชอรัลบีช

ไมพื้น ตราชาง สมารทวูด

วิธีการติดตั้งไมพื้น ตราชาง สมารทวูด รุนเบสิค

• ใช ไดทั้งภายนอก และภายในบาน
 ทนต�อสภาวะอากาศ และการกัดกินของปลวก

• พื้นผิวเหมือนไมจริง
 ด�วยลายเสี้ยนไม� สวยทนเป�นธรรมชาติ

• เคลือบสีรองพื้นสำเร็จรูปถึง 2 ชั้น
 จากโรงงาน
 พร�อมทาสีจริงทับได�ทันที

อุปกรณสำหรับติดตั้งและเก็บความเรียบรอยใหกับไมพื้น ตราชาง สมารทวูด รุนเบสิค

อุปกรณสำหรับติดตั้งและเก็บความเรียบรอยใหกับไมพื้น ตราชาง สมารทวูด รุนธรรมดา และรุนที-คลิป

ไมสังเคราะห
ไฟเบอรซีเมนต
ปลอดภัย ไมมีใยหิน

ขอควรระวัง

คำเตือน • ห�ามนำไปใช�เป�นโครงสร�างอาคารต�างๆ ส�วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช�เพื่อวัตถุประสงค�อื่น และต�องติดตั้งตามคู�มือการติดตั้ง และใช�อุปกรณ�ที่ได�มาตรฐานจากบริษัทผู�ผลิตเท�านั้น • ห�ามรับประทาน หรือนำเข�าปาก และไม�ควรสูดดมฝุ�นที่เกิดจากการตัดเจียร
 เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ� • ห�ามนำไปใช�งานในบริเวณพื้นที่เป�ยกและชุ�มน้ำตลอดเวลา

• ผลิตภัณฑ� ตราช�าง สมาร�ทวูด ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช�งานให�เหมาะสมกับสภาพการใช�งานในประเทศไทยเท�านั้น การนำไปใช�งานนอกประเทศไทย ถือเป�นความรับผิดชอบโดยตรงของผู�ออกแบบ ผู�ควบคุมงานก�อสร�าง และผู�ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ�
 สีย�อมไม� มีส�วนประกอบของสารเคมี ห�ามกลืน กิน หรือสัมผัสดวงตา • ขณะทำงาน ให�ใช�อุปกรณ�ป�องกันภัยส�วนบุคคลที่ได�มาตรฐาน หลังใช�งานป�ดภาชนะให�สนิทและเก็บให�พ�นมือเด็ก • หากมีการระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให�รีบล�างออกด�วยน้ำ
 สะอาดหลายๆ ครั้ง แล�วรีบพบแพทย� • หากกลืนหรือกินเข�าไป ห�ามทำให�อาเจียน ให�ดื่มน้ำสะอาดมากๆ เพื่อเจือจางสารเคมี แล�วรีบพบแพทย� • ข�อกำหนดในการติดตั้งต�างๆ เป�นเพียงข�อแนะนำเบื้องต�นสำหรับการใช�งานทั่วไปเท�านั้น การกำหนดวิธี
 การติดตั้งและโครงสร�างที่ใช� ให�พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ว.ส.ท. 1015-40 และข�อกำหนดการออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ�ไปใช�งาน
 นอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป�นความรับผิดชอบโดยตรงของผู�ออกแบบ และผู�ควบคุมงานก�อสร�าง • คู�มือการติดตั้งสินค�ามีการปรับปรุงอยู�เสมอ ผู�ออกแบบ ผู�ควบคุมงานก�อสร�าง และผู�ติดตั้งต�องตรวจสอบว�าคู�มือการติดตั้งสินค�าที่ใช�เป�นฉบับล�าสุด
 หากไม�มั่นใจให�ตรวจสอบได�ที่ www.trachang.co.th

หาซื้อได�ที่

และร�านค�าวัสดุก�อสร�างชั้นนำ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ตราช�าง Roofing Center 0-2586-4141, www.trachang.co.th

HOME MART CALL CENTER 0-2586-2222, www.homemart.co.th
* สีของผลิตภัณฑ� ในภาพอาจแตกต�างจากสีของผลิตภัณฑ�จริง เนื่องจากระบบการพิมพ� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข�อมูลโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า0156  

• ใชยาแนวรอยรอยตอไมสังเคราะหทุกชนิด
 และอุดรอยหัวสกรูโดยเฉพาะ โดยไมเกิด
 การยุบตัว
• ทนตอความรอน ความชื้นไดดี ใช ไดทั้ง
 ภายนอกและภายใน
• บรรจุ 310 มล./หลอด

• ใชทาไมพื้นไฟเบอรซีเมนต ใหมีความมันเงาเหมือนทาดวยยูริเทน
 ยอมไมธรรมชาติ ทนรอยขีดขวน ทนแดด ทนฝน ใหการยึดเกาะดีเยี่ยม
 กวาสูตรทั่วไป
• เปนสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดโปรงแสง มี 3 สี ใหเลือก ทั้งสีเงาและสีดาน
• บรรจุ 3.785 ลิตร 
 หนัก 3.6 กก./กระปอง

กาวยาแนวอะคริลิค ตราชาง สมารทวูด สียอมไมพื้นไฟเบอรซีเมนต ตราชาง สำหรับไมพื้นโดยเฉพาะ

ตะปูเกลียว ปลายสวาน มีปก 45 มม.
ใชสำหรับยึดไมพื้น ตราชาง สมารทวูด
กับเหล็กรูปพรรณ (ซื้อไดตามรานคาทั่วไป)

ตะปูเกลียว ตราชาง ปลายแหลม 38 มม. (ชนิดหัวเทเปอร)
ใชรวมกับพุกพลาสติก ตราชาง 37 มม. สำหรับยึด ไมพื้น ตราชาง
สมารทวูด กับพื้นคอนกรีต

ไมพื้น ตราชาง สมารทวูด รุนเบสิค

หมายเหตุ ระยะเวลาแห�งสัมผัสได� 20 - 30 นาที, แห�งทาทับได� 1 - 2 ชั่วโมง, แห�งใช�งานได� 4 - 6 ชั่วโมง

ขั้นตอนการทาสีที่ถูกวิธี

• การเตรียมพื้นผิว ควรเช็ดทำความสะอาดพื้นผิว ให�ปราศจากฝุ�น
 คราบไข และสิ่งสกปรกต�างๆ  แล�วทิ้งไว�ให�แห�งก�อนทา หากเป�น

 ไม�สังเคราะห�ไฟเบอร�ซีเมนต�เก�า หรือต�องการเปลี่ยนสี ให�ขัดสีเดิม

 ออกให�หมดก�อนทา

• การทาสีรองพื้น กรณีต�องการความเรียบร�อยของงานเป�นพิเศษ

 ทาสีรองพื้นสำหรับไม�ไฟเบอร�ซีเมนต� 1 รอบ แล�วทิ้งให�แห�ง 4 - 6 ชั่วโมง

• การทาสีจริง ทาสีย�อมไม�ไฟเบอร�ซีเมนต� สำหรับไม�พื้นโดยเฉพาะ
 2 - 3 รอบ จนได�ความเข�มสีตามต�องการ

• การเก็บหัวสกรู อุดรอยหัวสกรูด�วยกาวยาแนวอะคริลิค ตราช�าง
 สมาร�ทวูด ทิ้งไว�ให�แห�ง แล�วใช�พู�กันแต�มสีย�อมไม�ไฟเบอร�ซีเมนต�

 ป�ดหัวสกรูให�เล็กที่สุด

เทคนิคพิเศษ : ควรใช�แปรงทาสีขนอ�อนและทาไล�ตามความยาวของแผ�น
  ทีละแผ�นอย�างรวดเร็ว



1 2

3 4

• สีชั้นที่ 2
  และสีเคลือบใส

• สีชั้นที่ 1

• สีรองพื้น

สีสำเร็จจากโรงงาน : สีเนเชอรัลบีช

สีสำเร็จจากโรงงาน : สีน้ำตาลไม�โอ�ค

หน�ากว�าง 8 นิ้ว

หน�ากว�าง 8 นิ้ว

หน�ากว�าง 6 นิ้ว

หน�ากว�าง 4 นิ้ว

8 นิ้ว

6 นิ้ว

4 นิ้ว

กาวพลังตะปู
สำหรับติดตั้งไมพื้น ตราชาง
สมารทวูด แผนสุดทายเขากับ
ตงเหล็ก

ตัวล็อค T-Clip
ใชสำหรับยึดแผนไมพื้น
ตราชาง สมารทวูด
เขากับตงเหล็ก

ตะปูเกลียวหัวเวเฟอร
ปลายสวาน ยาว 13 มม.
ใชสำหรับติดตั้งตัวล็อค T-Clip
เขากับตงเหล็ก

อุปกรณสำหรับติดตั้งและเก็บความเรียบรอยใหกับไมพื้น ตราชาง สมารทวูด รุนที-คลิป

วิธีการติดตั้งไมพื้น ตราชาง สมารทวูด รุนที-คลิปไมพื้น ตราชาง สมารทวูด รุนที-คลิปไมพื้น ตราชาง สมารทวูด ดวยนวัตกรรมคุณภาพ จากการเลือกสรร
วัตถุดิบ และผานกระบวนการมาตรฐานให ไมพื้นสวยงามเปนธรรมชาติ มั่นใจ
ในการใชงาน ซึ่งแตกตางดวยคุณสมบัติที่สามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสม
ของลักษณะงานไมพื้น 2 แบบ

สวย เนี้ยบ มั่นใจไดในความเรียบรอย
ไมมีรองรอยสกรูใหเห็น และทาสีสำเร็จจากโรงงาน ลดขั้นตอนการติดตั้ง สามารถนำไปใชซ้ำ
ไดในหลายพื้นที่ ปลอดภัย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

สวย ทน ไดอารมณธรรมชาติ 
สามารถติดตั้งไดสวยงามแบบไมจริง กลมกลืนดูเปนธรรมชาติ 
และมีหลายหนากวางใหเลือกใช

รุนที-คลิป

รุนเบสิค

ลักษณะการติดตั้ง
ขนาด

กวาง x ยาว x หนา (ซม.)
น้ำหนัก

(กก. /แผน) จำนวนแผน /ตร.ม.บริเวณติดตั้งสินคา

ยึดกับโครงคร�าวเหล็กตัวซี

หรือกล�องเหล็ก

ติดตั้งเข�ากับ T -Clipภายในและภายนอก

ภายในและภายนอก

Patent Design : 1202001163-66
Patent ระบบ : 120300444

10 x 300 x 2.5

15 x 300 x 2.5

20 x 300 x 2.5

20 x 300 x 2.5

11.3

16.9

22.6

22.6

3.33

2.22

1.67

1.67

เส�นใยเซลลูโลสคุณภาพสูง ช�วยประสานให�เนื้อไม�สังเคราะห� แข็งแรง เหนียวทน
ปูนซีเมนต�ปอร�ตแลนด� ตราช�าง ช�วยเพิ่มความแข็งแรงคงทนให�ไม�สังเคราะห�ทุกแผ�น
ซิลิก�าความบริสุทธิ์สูง ช�วยประสานให�การรวมโมเลกุลมีความแกร�ง แข็งแรง
ผ�านการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) ทำให�โมเลกุลผสานแน�นเป�นเนื้อเดียว

สีสวยทนจากเทคโนโลยี Color Loc (คัลเลอร� ล็อค) รังสรรค�ลายเส�นบนผิวไม� ให�สัมผัสแบบไม�จริง
ที่ผสานเนื้อสีให�สนิทแน�นกับเนื้อไม� หมดป�ญหาสีลอกล�อนตลอดอายุการใช�งาน

ทนต�อแรงกระแทกได�ดี ไม�แตกหักง�าย
ทนแดด ทนฝน ใช�งานได�ทั้งภายนอกและภายใน
ปลวกไม�กิน ดูแลรักษาง�าย
สีและลายสวยเหมือนไม� ได�อารมณ�ธรรมชาติ
ปลอดภัย ไม�มีส�วนผสมของใยหิน

วัดระยะแผ�นสุดท�ายและตัดแต�งไม�พื้น ติดตั้งด�วยกาวพลังตะปูทุกตงเหล็ก

หรือติดตั้งด�วยการยิงสกรูแผ�นสุดท�าย แล�วเก็บหัวสกรูและป�ดทับด�วย

ไม�บัว ตราช�าง สมาร�ทวูด เพื่อความสวยงาม

ติดตั้งไม�พื้น ตราช�าง สมาร�ทวูด รุ�นที-คลิป เข�ากับตัวล็อค T-Clip

หลังจากนั้นสอดตัวล็อค T-Clip เข�ากับไม�พื้นแผ�นที่ติดตั้งแล�ว และยึด

ตัวล็อค T-Clip เข�ากับตงเหล็กแถวต�อไป แล�วติดตั้งไม�พื้นแผ�นถัดไป

จนถึงแผ�นสุดท�าย

ติดตั้งตัวล็อค T-Clip ด�วยตะปูเกลียวหัวเวเฟอร� ปลายสว�านยาว 13 มม. 

เข�ากับตงเหล็กทุกชิ้น

ติดตั้งคานเหล็กระยะห�างระหว�างคาน 2,500 มม. คานเหล็กขนาด

C-150 x 75 x 20 x 3.2 มม. และติดตั้งตงเหล็กระยะห�างระหว�างตง

300 มม. สำหรับตงเหล็กขนาด C-100 x 50 x 20 x 3.2 มม.

รุนที-คลิป1

รุนเบสิค2

สีน้ำตาลไม�โอ�ค สีมะฮอกกานีสีเนเชอรัลบีช

• สีสวยเหมือนไมธรรมชาติ
 ด�วยการเคลือบสีสำเร็จจากโรงงานถึง 4 ชั้น

 มีให�เลือกถึงสามเฉดสี คือ น้ำตาลไม�โอ�ค,

 เนเชอรัลบีช และมะฮอกกานี

• มั่นใจไดในความเรียบรอยของงาน
 ด�วยการเซาะร�องข�างให�เข�าล็อกพอดีกับที-คลิป

 สวยเนี้ยบ ไร�รอยเจาะบนไม�ทั้งผืน

• ติดตั้งไดงายและเร็ว
 ลดขั้นตอนการเจาะแผ�นและการเก็บงานสี ที่ใช�เวลานานและเสี่ยงต�อ

 ความสวยงามของพื้นไม�ออก

• คุมคา ถอดประกอบใชซ้ำได 
 เพราะไม�ต�องเจาะแผ�นไม�ให�เกิดความเสียหาย

 จึงสามารถนำไปใช�ซ้ำได�อีก

• เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 เพราะใช�สีย�อมไม�พื้นไฟเบอร�ซีเมนต�โดยเฉพาะ สูตร Low VOC

 ปราศจากสารตะกั่วและปรอท

คุณภาพ..ที่เลือกสรรไดจากตราชาง

1   คุณภาพ..จากการเลือกสรรวัตถุดิบและกระบวนการผลิต

2   คุณภาพ..จากเทคโนโลยีการเคลือบสีพิเศษ

3   คุณภาพ..เพื่อการใชงาน

ไมสังเคราะห ตราชาง สมารทวูด ปลวกไมกิน 
100% จึงทนทานและทำใหอายุการใชงาน
ยาวนานกวาไมจริง
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