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ขอมูลทั่วไป

KNAUF T BAR
โครงคราวโลหะฝาเพดาน ทีบาร ตรา คนอฟ

เปนระบบโครงคราวที่ไดมาตรฐานของ คนอฟ เหมาะสำหรับติดตั้งภายในอาคาร

หนาตัดข�้นรูปจากเหล็กกลา มีความสามารถในการทนแรงดึงสูง วัสดุชุบดวยสังกะสี และ

เคลือบทับดวยโพลีเอสเตอร มีคุณสมบัติในการปองกันการกัดกรอนจากสนิม 

โครงคราว ทีบาร ตรา คนอฟ ทุกช�้นมีคลิปล็อคในตัว จ�งไมจำเปนตองใชอุปกรณเสร�ม 

โครงคราว ทีบาร ตรา คนอฟ ชวยยึดโครงไมใหบิดและเพิ่มความแข็งแรงของฝาเพดาน

ประหยัดเวลาการติดตั้ง เนื่องจากโครงคราวทีบาร ตรา คนอฟ มีขั้นตอนการติดตั้งที่งาย

โครงคราว ทีบารตรา คนอฟ มีน้ำหนักเบา จ�งชวยลดน้ำหนักที่กระทำตอโครงสราง

ผลิตจากเหล็กที่ไดรับมาตรฐาน ความหนาเต็มขนาด จ�งมีความแข็งแรงและมีอายุการใชงาน 

ที่ยาวนานเทียบเทาอายุอาคาร

สะดวกตอการซอมแซมระบบของฝาเพดาน

ขอมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้มีวัตถุประสงค เพื่อใหคำแนะนำในการเลือกใชสินคาของ คนอฟ เทานั้น บร�ษัท คนอฟ 

ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงพนักงานและบร�ษัทในเคร�อ  ไมมีสวนเกี่ยวของในการรับประกัน หร�อ รับผิดชอบ ทาง

กฎหมายตอความสมบูรณครบถวน  หร�อการเปนประโยชนของขอมูลที่เกี่ยวกับสินคาวัสดุอุปกรณ ขั้นตอนตางๆ ที่

กลาวถึงในเอกสารนี้  หร�อ ความผิดพลาดในการติดตั้งการกอสรางของโครงสรางอาคารและสวนของอาคารอื่นใด ผู

อานควรตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม  ใชว�จารณญาณในการตัดสินใจดวยตนเอง และ ควรไดรับคำแนะนำในการใช สินคา

สำหรับโครงสรางการติดตั้งและอาคารแตละประเภทเพื่อใหเปนไปตามกฎเกณฑและขอกำหนดตางๆรวมถึง

ขอกำหนดที่เกี่ยวของกับสุขภาพและความปลอดภัย





ฉากร�ม (Wall Angle) โครงซอยที (Cross Tee)โครงเมนที (Main Tee)

ขอมูลทางเทคนิค Knauf T Bar

คุณสมบัติ Knuaf T Bar

โครงคราว ทีบาร ตรา คนอฟ มีความหนาใหเลือกใชงาน

2 ความหนา ไดแก 0.54 (0.27 มม. พับหนา 2 ชั้น) 

และ 0.70 ตามลำดับ (0.35 มม. พับหนา 2 ชั้น) ชุบสังกะสี

ทำสีสำเร็จ

ปลอดภัยจากสนิม

สะดวกตอการติดตั้ง สามารถติดตั้งไดเองโดยใชคูมือแนะนำ

ของคนอฟ ประกอบการติดตั้ง

ระบบทีบาร

ระบบเมตร�ก
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L = ระยะระหวางชุดแขวน
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โครงเมนที (Main Tee) 

โครงซอยที (Cross Tee) 

ความยาว (มม.) ความหนา (มม.)

0.27 84.00 20 18.004200

0.35 42.00 10 13.504200

จำนวนตอกลอง

ความยาวรวม (ม.) จำนวนเสน น้ำหนัก (กก.)

ความยาว (มม.)

น้ำหนักที่ระบุ เปนน้ำหนักเฉลี่ย

น้ำหนักที่ระบุ เปนน้ำหนักเฉลี่ย

ความหนา (มม.)

0.27 72.00 120 15.60600

0.27 144.00 120 31.201200

0.35 54.00 90 17.10600

0.35 108.00 90 34.201200

จำนวนตอกลอง

ความยาวรวม (ม.) จำนวนเสน น้ำหนัก (กก.)



L = 1210

L = ระยะระหวางชุดแขวน
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ขอมูลทางเทคนิค Knauf T Bar

คุณสมบัติ Knuaf T Bar

โครงคราว ทีบาร ตรา คนอฟ มีความหนาใหเลือกใชงาน

2 ความหนา ไดแก 0.54 (0.27 มม. พับหนา 2 ชั้น) 

และ 0.70 ตามลำดับ (0.35 มม. พับหนา 2 ชั้น) ชุบสังกะสี

ทำสีสำเร็จ

ปลอดภัยจากสนิม

สะดวกตอการติดตั้ง สามารถติดตั้งไดเองโดยใชคูมือแนะนำ

ของคนอฟ ประกอบการติดตั้ง

ระบบยิปซัม

ฉากร�ม (Wall Angle) โครงซอยที (Cross Tee)โครงเมนที (Main Tee)

โครงเมนที (Main Tee) 

โครงซอยที (Cross Tee) 

ความยาว (มม.) ความหนา (มม.)

0.27 84.60 20 18.004230

0.35 42.30 10 13.504230

จำนวนตอกลอง

ความยาวรวม (ม.) จำนวนเสน น้ำหนัก (กก.)

ความยาว (มม.)

น้ำหนักที่ระบุ เปนน้ำหนักเฉลี่ย

น้ำหนักที่ระบุ เปนน้ำหนักเฉลี่ย

ความหนา (มม.)

0.27 72.60 120 15.60605

0.27 145.20 120 31.201210

0.35 54.45 90 17.10602

0.35 108.90 90 34.201210

จำนวนตอกลอง

ความยาวรวม (ม.) จำนวนเสน น้ำหนัก (กก.)

ระบบทีบาร



อุปกรณการติดตั้ง

การติดต้ังโครงคราวทีบาร คูกับอุปกรณ ตรา คนอฟ

ขอหิ้ว ทีบาร (Hook Wire) สปร�งสแตนเลส (Stainless Spring) ฉากทองพื้น (Softlit Cleat) พุกเหล็ก (Expansion Bolt)

โครงฉากร�ม (Wall Angle) ลวดทอนบน (Upper Wire)โครงเมนที (Main Tee) โครงซอยที (Cross Tee)

มี 2 ตัวคือ 1,200 mm กับ 600 mm

ขนาด 1,200 mm
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ข้ันตอนการติดต้ัง

กำหนดความสูงฝาเพดาน ระยะอางอิงตามแบบ 

กอสรางไปท่ีผนังหอง โดยใชสายยางระดับน้ำหร�อ 

เคร�่องวัดระดับชนิดเลเซอร

ติดต้ังฉากร�มท่ีผนัง โดยใชพุกหร�อตะปูคอนกร�ต

ยึดทุกระยะหาง 300 มม.และ 50 มม. บร�เวณ

ปลายฉากร�มทีบาร

ติดตั้งฉากทองพื้นดวยพุกเหล็กจากจ�ดเร�่มตนไม

นอยกวา 200 มม. จากนั้นทุกระยะ 1,200 มม.

โดยเร�่มติดแถวแรกที่กึ่งกลางหองและแถวถัดไป

หางจากแถวแรก 1,200 มม.

หากตองการระบบ ทีบาร 600 X 600 มม. ให 

นำโครงซอยที 600 มม. ประกอบกับโครงซอยที  

1,200 มม. จะไดโครงคราวทีบาร ระยะ 600 X 

600 มม.

ตรวจสอบระดับโครงคราวอีกครั้ง กอนวางแผน 

ยิปซัมดวยการใชเสนเอ็นวัดระดับ

กอนวางแผนยิปซัมทีบาร ควรสวมถุงมือเพื่อ 

ความสะอาดของแผนยิปซัม

ติดตั้งชุดแขวนปรับระดับเขากับฉากทองพื้น นำโครงซอยที 1,200 มม. ประกอบกับโครง เมน

ที โดยเสียบเขากับรูของโครงเมนที ทุกระยะที่ 

600 มม.

สำหรับระบบทีบาร 600 X 1,200 มม. ประกอบ 

กับโครงคราวซอยที 1,200 มม. จะไดโครงคราว 

ทีบารระยะ 600 X 1,200 มม.

วัดระดับจากทองพื้นถึงระดับฉากร�ม เพื่อวัด 

ระดับสำหรับลวดแขวน

ตัดลวดทอนบน ใหยาวกวาระดับที่ตองการ 50 

มม. จากนั้นงอลวดสำหรับหิ้วทีบารที่ระยะ 50 

มม.

ประกอบชุดแขวนกับสปร�งปรับระดับและขอหิ้ว ที

บาร

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

ขั้นตอนการติดตั้ง



KNAUF ประเทศไทย

The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co.,Ltd

Pakin Building, 5th floor, 

9 Ratchadapisek Road,

Dindang, Bangkok 10400

Knauf Singapore
www.knauf.com.sg

Knauf Indonesia
www.knauf.co.id

Knauf Vietnam
www.knauf.com.vn

Knauf Philippines
www.knauf.com.ph

ที่ตั้งสำนักงานคนอฟ ชองทางการติดตอ ชองทางติดตอออนไลน

บร�ษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุร�) จำกัด 

เลขที่ 9 อาคารภคินท ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก 

ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร 02-555-0000

   Email: marketingknaufgypsum

   thailand@knauf.com 

   www.facebook.com/knauf.co.th

   www.knauf.co.th


