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แผนยิปซัมเคลือบผิวหนาดวยกระดาษ ตราคนอฟ

สำหรับการติดต้ังฝาเพดานประเภททีบาร มีสีและลวดลายท่ีหลากหลายสม่ำเสมอเทากันทุกแผน 

สามารถตอบสนองทุกการออกแบบ ติดตั้งงาย ไมดูดซับความรอน ตานรังสี UV สีไมซ�ดจาง 

แข็งแรงทนทาน มีอายุการใชงานเทียบเทาอายุอาคาร ปลอดภัยตอสุขภาพ 

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เหมาะสำหรับการใชงานในอาคารสำนักงาน บาน  คอนโดมิเนียม 

สถานศึกษา ศูนยประชุม และอื่นๆ

ขอมูลทั่วไป

EASE
เทคโนโลยีแผนยิปซัม

น้ำหนักเบา

แผนยิบซัมเคลือบผิวหนาดวยกระดาษ สำหรับโครงฝาทีบาร

รายละเอียดประกอบแบบ (Specification) 

แผนฝายิปซัมเคลือบผิวหนาดวยกระดาษ 

รุนเพเพอรา ตราคนอฟ สำหรับโครงฝาทีบาร

ขอบเร�ยบ ความหนา 8 มม. 

ขนาด 600 x 600 มม., ความหนา 12 มม.

ขนาด 600 x 1200 มม. ตามมาตรฐาน 

มอก. 219-2552 ติดตั้งประกอบกับ 

โครงคราวทีบาร ชนิดเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม

ตราคนอฟ สันโครงเหล็กสูง 32 มม. 

หนาโครงกวาง 24 มม. หนา 0.26 มม. 

พับข�้นรูป 2 ชั้น เปนรูปตัวทีเคลือบสีหนา

โครงคราวดวยสีขาวดาน พรอมดวย

อุปกรณประกอบ ตามมาตรฐานผูผลิต 

โดย บร�ษัท คนอฟ ยิปซ่ัม (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

 

แผนยิปซัมเคลือบผิวหนาดวยกระดาษพิมพลาย

ผิวหนาเร�ยบเนียน ไรฝุน 

สามารถเช็ดทำความสะอาดได

สามารถใชงานไดทันทีโดยไมตองทาสีทับ

ชวยประหยัดการใชไฟฟาสองสวาง

เนื่องจากมีคาการสะทอนแสงที่ดี

ปลอดภัย ไมติดไฟ เนื้อวัสดุ

ไมมีสารประกอบที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

1กันยายน 2558

ขอมูลผลิตภัณฑ

ความหนาวัสดุ (มม.)ขนาด ความกวางแผน (มม.) ความยาวแผน (มม.) น้ำหนักเฉลี่ย (กก./ตรม.) ขนาดบรรจ�

8

12

595, 600

595, 600

595, 600

1195, 1200

2.17, 2.05 10 แผน/กลอง

6 แผน/กลอง5.99, 6.06

ผิววัสดุ กระดาษพิมพลาย

คำแนะนำในการใช้งาน

แผ่นยิปซัมเคลือบผิวหน้าด้วยกระดาษ  ตราคนอฟ ควรติดต้ังคู่กับระบบโครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์

ตราคนอฟ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทาน และอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ให้นานยิ่งขึ้น



ขอมูลทั่วไป

มาตรฐานผลิตภัณฑ

มอก. 219-2552

ASTM C635 (USA)

BS 1230 (UK)

มาตรฐานกันไฟ

คาการดูดซับเสียง

คาการก้ันเสียงของฝาเพดาน

คาการสะทอนแสง

Class 0:BS 476 Part 6&7

NRC 0.1:ASTM C423

CAC 37-43 db:EN 150 140

                  :EN 717-1

91%:SS5 Part G3

EASE
เทคโนโลยีแผนยิปซัม

น้ำหนักเบา

แผนยิบซัมเคลือบผิวหนาดวยกระดาษ สำหรับโครงฝาทีบาร

บร�ษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด
598 อาคาร Q. House เพลินจ�ต หอง 18BC & 19B
ชั้น 18 - 19, ถนน เพลินจ�ต, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330 ประเทศไทย
โทร : +66 (0) 2 6896077 แฟกซ : +66 (0) 2 6896001

www.knauf.co.th 

คาการสะทอนแสง

คาการกั้นเสียงของฝาเพดาน CAC

มาตรฐานการผลิต

ขอบแผน ขอบตรง

ขนาดและความหนา
ระบบยิปซัม: 600 x 600 x 8 มม. และ 600 x 1200 x 12 มม.

ระบบเมตร�ก: 595 x 595 x 8 มม. และ 595 x 1195 x 12 มม.

น้ำหนักแผน 2.17 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 8 มม. (2.05 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 12 มม.)

มาตรฐานกันไฟ Class 0 : BS 476 Part 6 & 7

คาการดูดซับเสียง NRC 0.1 : ASTM C423

37-43 dB : EN ISO 140-9

: EN 717-1

91% : SS5 Part G3

มอก. 219-2552, ASTM C635, BS 1230

1กันยายน 2558

Strong

แข็งแรง
Able to Wipe

เช็ดทำความสะอาดได

Fire Retardant

ไมลามไฟ

No Fiber Board Dust

ไมมีฝุน

Finishing Painting

ไมตองทำสี


