ไมพื้น ตราชาง สมารทวูด รุนเบสิค

วิธีการติดตั้งไมพื้น ตราชาง สมารทวูด รุนเบสิค

ขั้นตอนการทาสีที่ถูกวิธี

กรณีติดตั้งบนโครงเหล็กรูปพรรณ

กรณีติดตั้งบนพื้นคอนกรีต
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25 - 40 ซม.

ไมสังเคราะห
ไฟเบอรซีเมนต

ไมพื้น ตราชาง สมารทวูด

ปลอดภัย ไมมีใยหิน

• การทาสีรองพื้น กรณีตองการความเรียบรอยของงานเปนพิเศษ
ทาสีรองพืน้ สำหรับไมไฟเบอรซเี มนต 1 รอบ แลวทิง้ ใหแหง 4 - 6 ชัว่ โมง

ปูนกาว

โครงเหล็กรูปพรรณ

• การเตรียมพื้นผิว ควรเช็ดทำความสะอาดพื้นผิว ใหปราศจากฝุน
คราบไข และสิ่งสกปรกตางๆ แลวทิ้งไวใหแหงกอนทา หากเปน
ไมสังเคราะหไฟเบอรซีเมนตเกา หรือตองการเปลี่ยนสี ใหขัดสีเดิม
ออกใหหมดกอนทา

ยิงตะปูเกลียว ยิงตะปูเกลียว ยิงตะปูเกลียว
จม 1-2 ซม. โผลมากเกินไป จมมากเกินไป

ยึดไมพื้น ตราชาง สมารทวูด เขากับเหล็กรูปพรรณ ที่ระยะหาง 25 ซม. สำหรับ
หนากวาง 4 นิ้ว และระยะหาง 30 ซม. สำหรับหนากวาง 6 นิ้ว และระยะหาง
40 ซม. สำหรับหนากวาง 8 นิ้ว ดวยตะปูเกลียวปลายสวาน มีปก 45 มม.

ปาดกาวซีเมนตลงบนพืน้ คอนกรีตทีท่ ำความสะอาดแลว ดวยเกรียงหวีทม่ี คี วามสูงหวี
ประมาณ 6 - 8 มม.

• การทาสีจริง ทาสียอมไมไฟเบอรซีเมนต สำหรับไมพื้นโดยเฉพาะ
2 - 3 รอบ จนไดความเขมสีตามตองการ
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• การเก็บหัวสกรู อุดรอยหัวสกรูดวยกาวยาแนวอะคริลิค ตราชาง
สมารทวูด ทิ้งไวใหแหง แลวใชพูกันแตมสียอมไมไฟเบอรซีเมนต
ปดหัวสกรูใหเล็กที่สุด
ปูนกาว

เทคนิคพิเศษ : ควรใชแปรงทาสีขนออนและทาไลตามความยาวของแผน
ทีละแผนอยางรวดเร็ว

สีเนเชอรัลบีช
2 ซม.

หมายเหตุ ระยะเวลาแหงสัมผัสได 20 - 30 นาที, แหงทาทับได 1 - 2 ชั่วโมง, แหงใชงานได 4 - 6 ชั่วโมง

ระยะยึดตะปูเกลียวหางจากแผน อยางนอย 2 ซม. โดยหนากวาง 6 และ 8 นิ้ว
ยึด 2 จุด ตอตำแหนง และหนากวาง 4 นิ้ว ยึด 1 จุด บริเวณกลางแผน

ปาดกาวซีเมนตบางๆ ใหทั่วแผนไมพื้น ตราชาง สมารทวูด
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อุปกรณสำหรับติดตั้งและเก็บความเรียบรอยใหกับไมพื้น ตราชาง สมารทวูด รุนธรรมดา และรุนที-คลิป
ไมพื้น ตราชาง สมารทวูด

ปูนกาว

สีน้ำตาลไมโอค

• ใช ไดทั้งภายนอก และภายในบาน

ทนตอสภาวะอากาศ และการกัดกินของปลวก
ดวยลายเสี้ยนไม สวยทนเปนธรรมชาติ

สี ไมแดง

พรอมทาสีจริงทับไดทันที

สียอมไมพื้นไฟเบอรซีเมนต ตราชาง สำหรับไมพื้นโดยเฉพาะ
• ใชทาไมพื้นไฟเบอรซีเมนต ใหมีความมันเงาเหมือนทาดวยยูริเทน
ยอมไมธรรมชาติ ทนรอยขีดขวน ทนแดด ทนฝน ใหการยึดเกาะดีเยีย่ ม
กวาสูตรทั่วไป
• เปนสีนำ้ อะคริลคิ 100% ชนิดโปรงแสง มี 3 สี ใหเลือก ทัง้ สีเงาและสีดา น
• บรรจุ 3.785 ลิตร
หนัก 3.6 กก./กระปอง

สีน้ำตาลไมโอค

หากมีการตอไมพื้น ใหตอที่ตำแหนงของตงเหล็ก และยาแนวรอยตอดวยกาวยาแนว
อะคริลิค ตราชาง เก็บหัวสกรูดวยกาวยาแนว และทาทับดวยสียอมไมพื้นไฟเบอร
ซีเมนต ตราชาง สำหรับไมพื้นโดยเฉพาะ

ปูไมพน้ื ตราชาง สมารทวูด ลงบนกาวซีเมนตรว มกับตะปูเกลียว ตราชาง ปลายแหลม
38 มม. และพุกพลาสติก ตราชาง ทุกระยะ 60 ซม. และทิ้งไวประมาณ 24 ชม.
จากนั้นทาทับดวยสียอมไมพื้นไฟเบอรซีเมนต ตราชาง สำหรับไมพื้นโดยเฉพาะ

• พื้นผิวเหมือนไมจริง

• เคลือบสีรองพื้นสำเร็จรูปถึง 2 ชั้น
จากโรงงาน

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

อุปกรณสำหรับติดตั้งและเก็บความเรียบรอยใหกับไมพื้น ตราชาง สมารทวูด รุนเบสิค
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

คำเตือน

ขอควรระวัง

สีเนเชอรัลบีช

สีมะฮอกกานี

สี ไมแดง

• หามนำไปใชเปนโครงสรางอาคารตางๆ สวนรับน้ำหนักหรือนำไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่น และตองติดตั้งตามคูมือการติดตั้ง และใชอุปกรณที่ ไดมาตรฐานจากบริษัทผูผลิตเทานั้น • หามรับประทาน หรือนำเขาปาก และไมควรสูดดมฝุนที่เกิดจากการตัดเจียร
เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ • หามนำไปใชงานในบริเวณพื้นที่เปยกและชุมน้ำตลอดเวลา
• ผลิตภัณฑ ตราชาง สมารทวูด ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใชงานใหเหมาะสมกับสภาพการใชงานในประเทศไทยเทานั้น การนำไปใชงานนอกประเทศไทย ถือเปนความรับผิดชอบโดยตรงของผูออกแบบ ผูควบคุมงานกอสราง และผูติดตั้ง • ผลิตภัณฑ
สียอมไม มีสวนประกอบของสารเคมี หามกลืน กิน หรือสัมผัสดวงตา • ขณะทำงาน ใหใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลที่ ไดมาตรฐาน หลังใชงานปดภาชนะใหสนิทและเก็บใหพนมือเด็ก • หากมีการระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ใหรีบลางออกดวยน้ำ
สะอาดหลายๆ ครั้ง แลวรีบพบแพทย • หากกลืนหรือกินเขาไป หามทำใหอาเจียน ใหดื่มน้ำสะอาดมากๆ เพื่อเจือจางสารเคมี แลวรีบพบแพทย • ขอกำหนดในการติดตั้งตางๆ เปนเพียงขอแนะนำเบื้องตนสำหรับการใชงานทั่วไปเทานั้น การกำหนดวิธี
การติดตั้งและโครงสรางที่ ใช ใหพิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ว.ส.ท. 1015-40 และขอกำหนดการออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑไปใชงาน
นอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเปนความรับผิดชอบโดยตรงของผูออกแบบ และผูควบคุมงานกอสราง • คูมือการติดตั้งสินคามีการปรับปรุงอยูเสมอ ผูออกแบบ ผูควบคุมงานกอสราง และผูติดตั้งตองตรวจสอบวาคูมือการติดตั้งสินคาที่ ใชเปนฉบับลาสุด
หากไมมั่นใจใหตรวจสอบไดที่ www.trachang.co.th

หาซื้อไดที่
ตราชาง

และรานคาวัสดุกอสรางชั้นนำ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Roofing Center 0-2586-4141, www.trachang.co.th
HOME MART CALL CENTER 0-2586-2222, www.homemart.co.th

0156 * สีของผลิตภัณฑ ในภาพอาจแตกตางจากสีของผลิตภัณฑจริง เนื่องจากระบบการพิมพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

รุน ที-คลิป
สีสำเร็จรูรปป

รุนเบสิค
สีรองพื้น

ไมสังเคราะห ตราชาง สมารทวูด ปลวกไมกิน
100% จึงทนทานและทำใหอายุการใชงาน
ยาวนานกวาไมจริง

1 รุนที-คลิป
2 รุนเบสิค

สินคา

ไมพื้น ตราชาง สมารทวูด ดวยนวัตกรรมคุณภาพ จากการเลือกสรร
วัตถุดบิ และผานกระบวนการมาตรฐานให ไมพน้ื สวยงามเปนธรรมชาติ มัน่ ใจ
ในการใชงาน ซึง่ แตกตางดวยคุณสมบัตทิ ส่ี ามารถเลือกใช ไดตามความเหมาะสม
ของลักษณะงานไมพื้น 2 แบบ

ไมพื้น ตราชาง สมารทวูด รุนที-คลิป

วิธีการติดตั้งไมพื้น ตราชาง สมารทวูด รุนที-คลิป
1

สวย เนี้ยบ มั่นใจไดในความเรียบรอย

ไมมีรองรอยสกรูใหเห็น และทาสีสำเร็จจากโรงงาน ลดขั้นตอนการติดตั้ง สามารถนำไปใชซ้ำ
ไดในหลายพื้นที่ ปลอดภัย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

สวย ทน ไดอารมณธรรมชาติ

สามารถติดตั้งไดสวยงามแบบไมจริง กลมกลืนดูเปนธรรมชาติ
และมีหลายหนากวางใหเลือกใช
บริเวณติดตั้ง

ลักษณะการติดตั้ง

ภายในและภายนอก

ติดตั้งเขากับ T-Clip

ขนาด
น้ำหนัก
กวาง x ยาว x หนา (ซม.) (กก./แผน) จำนวนแผน /ตร.ม.

รุนที-คลิป
หนากวาง 8 นิ้ว

รุนเบสิค
หนากวาง 6 นิว้

ติดตั้งคานเหล็กระยะหางระหวางคาน 2,500 มม. คานเหล็กขนาด
C-150 x 75 x 20 x 3.2 มม. และติดตั้งตงเหล็กระยะหางระหวางตง
300 มม. สำหรับตงเหล็กขนาด C-100 x 50 x 20 x 3.2 มม.

สีสำเร็จจากโรงงาน : สีน้ำตาลไมโอค
20 x 300 x 2.5

22.6

1.67

10 x 300 x 2.5

11.3

3.33

• สีสวยเหมือนไมธรรมชาติ

Patent Design : 1202001163-66
Patent ระบบ : 120300444

หนากวาง 4 นิ้ว

2

ยึดกับโครงคราวเหล็กตัวซี
ภายในและภายนอก
หรือกลองเหล็ก

หนากวาง 8 นิว้

15 x 300 x 2.5

16.9

2.22

20 x 300 x 2.5

22.6

1.67

ดวยการเคลือบสีสำเร็จจากโรงงานถึง 4 ชั้น
มี ใหเลือกถึงสามเฉดสี คือ น้ำตาลไมโอค,
เนเชอรัลบีช และมะฮอกกานี

• มั่นใจไดในความเรียบรอยของงาน
ดวยการเซาะรองขางใหเขาล็อกพอดีกับที-คลิป
สวยเนี้ยบ ไรรอยเจาะบนไมทั้งผืน

คุณภาพ..ที่เลือกสรรไดจากตราชาง
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• สีชั้นที่ 2
และสีเคลือบใส
• สีชั้นที่ 1
• สีรองพื้น

• ติดตั้งไดงายและเร็ว

ลดขั้นตอนการเจาะแผนและการเก็บงานสี ที่ ใชเวลานานและเสี่ยงตอ
ความสวยงามของพื้นไมออก

1 คุณภาพ..จากการเลือกสรรวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
เสนใยเซลลูโลสคุณภาพสูง ชวยประสานใหเนื้อไมสังเคราะห แข็งแรง เหนียวทน
ปูนซีเมนตปอรตแลนด ตราชาง ชวยเพิ่มความแข็งแรงคงทนใหไมสังเคราะหทุกแผน
ซิลิกาความบริสุทธิ์สูง ชวยประสานใหการรวมโมเลกุลมีความแกรง แข็งแรง
ผานการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) ทำใหโมเลกุลผสานแนนเปนเนื้อเดียว

• คุมคา ถอดประกอบใชซ้ำได

เพราะไมตองเจาะแผนไมใหเกิดความเสียหาย
จึงสามารถนำไปใชซ้ำไดอีก

ติดตั้งไมพื้น ตราชาง สมารทวูด รุนที - คลิป เขากับตัวล็อค T-Clip
หลังจากนั้นสอดตัวล็อค T-Clip เขากับไมพื้นแผนที่ติดตั้งแลว และยึด
ตัวล็อค T-Clip เขากับตงเหล็กแถวตอไป แลวติดตั้งไมพื้นแผนถัดไป
จนถึงแผนสุดทาย

• เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

2 คุณภาพ..จากเทคโนโลยีการเคลือบสีพิเศษ

เพราะใชสียอมไมพื้นไฟเบอรซีเมนตโดยเฉพาะ สูตร Low VOC
ปราศจากสารตะกั่วและปรอท

สีสวยทนจากเทคโนโลยี Color Loc (คัลเลอร ล็อค) รังสรรคลายเสนบนผิวไม ใหสัมผัสแบบไมจริง
ที่ผสานเนื้อสี ใหสนิทแนนกับเนื้อไม หมดปญหาสีลอกลอนตลอดอายุการใชงาน

วัดระยะแผนสุดทายและตัดแตงไมพน้ื ติดตัง้ ดวยกาวพลังตะปูทกุ ตงเหล็ก
หรือติดตั้งดวยการยิงสกรูแผนสุดทาย แลวเก็บหัวสกรูและปดทับดวย
ไมบัว ตราชาง สมารทวูด เพื่อความสวยงาม

อุปกรณสำหรับติดตั้งและเก็บความเรียบรอยใหกับไมพื้น ตราชาง สมารทวูด รุนที-คลิป

3 คุณภาพ..เพื่อการใชงาน
ทนตอแรงกระแทกไดดี ไมแตกหักงาย
ทนแดด ทนฝน ใชงานไดทั้งภายนอกและภายใน
ปลวกไมกิน ดูแลรักษางาย
สีและลายสวยเหมือนไม ไดอารมณธรรมชาติ
ปลอดภัย ไมมีสวนผสมของใยหิน

ติดตัง้ ตัวล็อค T-Clip ดวยตะปูเกลียวหัวเวเฟอร ปลายสวานยาว 13 มม.
เขากับตงเหล็กทุกชิ้น

ตะปูเกลียวหัวเวเฟอร
ปลายสวาน ยาว 13 มม.

ใชสำหรับติดตั้งตัวล็อค T-Clip
เขากับตงเหล็ก

สีสำเร็จจากโรงงาน : สีเนเชอรัลบีช

สีน้ำตาลไมโอค

สีเนเชอรัลบีช

สีมะฮอกกานี

ตัวล็อค T-Clip

ใชสำหรับยึดแผนไมพื้น
ตราชาง สมารทวูด
เขากับตงเหล็ก

กาวพลังตะปู

สำหรับติดตั้งไมพื้น ตราชาง
สมารทวูด แผนสุดทายเขากับ
ตงเหล็ก

