KW50
ระบบโครงคราวโลหะผนังยิปซัม

ระบบโครงคราวโลหะผนังยิปซัม

KNAUF KW50
ขอมูลทั่วไป
ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. 863-2532
เหล็กร�ดเย็นผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงกวาตามทองตลาด ความหนา 0.50 มม. (TCT)*
จ�งทำใหมั่นใจเร�่องความแข็งแรง
น้ำหนักเบาและแข็งแรงกวาโครงคราวไม
ปองกันสนิม ผิวเคลือบสังกะสี
ขนาดหนาตัดหลากหลายเหมาะกับการติดตั้งผนังทุกประเภท
ใชนวัตกรรมการผลิตจากประเทศเยอรมัน
เพื่อประสิทธ�ภาพที่ดีที่สุด ควรใชคูกับแผนยิปซัมตราคนอฟ

คุณสมบัติ
ผิวเคลือบสังกะสีมีความสม่ำเสมอ เคลือบสังกะสี 220 กรัมตอตารางเมตร เพื่อปองกันสนิม
ขนาดหนาตัดมีขนาดใหญกวาตามทองตลาดทำใหแข็งแรงกวา
ใชนวัตกรรมการผลิตจากประเทศเยอรมัน
สามารถเลือกประสิทธ�ภาพของผนัง โดยการเลือกใชแผนยิปซัมประเภทตางๆ คูกับโครงคราวผนังยิปซัม

B1

B1

B2

B2

C

C

รูปตัดโครงคราวตัว “C”

รูปตัดโครงคราวตัว “U”
คาความคลาดเคลื่อนตามมาตรฐาน มอก 50-2561

ช�่อผลิตภัณฑ

ความหนา (TCT*)

ความสูง 1

ความสูง 2

ความกวาง

โครงคราวผนังตัวซ�

A

B1

B2

C

K-CS 505

0.50 มม.

36 มม.

34 มม.

50 มม.

K-CS 645

0.50 มม.

36 มม.

34 มม.

64 มม.

K-CS 745

0.50 มม.

36 มม.

34 มม.

74 มม.

K-CS 925

0.50 มม.

36 มม.

34 มม.

92 มม.

ช�่อผลิตภัณฑ

ความหนา (TCT*)

ความสูง 1

ความสูง 2

ความกวาง

โครงคราวผนังตัวยู

A

B1

B2

C

K-CS 525

0.50 มม.

30 มม.

30 มม.

52 มม.

K-CS 665

0.50 มม.

30 มม.

30 มม.

66 มม.

K-CS 765

0.50 มม.

30 มม.

30 มม.

76 มม.

K-CS 945

0.50 มม.

30 มม.

30 มม.

94 มม.

*TCT- Total Coating Thickness : ความหนารวมการเคลือบ

ระบบโครงคราวโลหะผนังยิปซัม

KW50
ขั้นตอนการติดตั้ง KW50

600 mm
600 mm
100 mm

100 mm
600 mm
600 mm

1

2

กําหนดระยะโดยตีเสนคูเทากับขนาดโครง บร�เวณที่พื้น
และทองพื้นพรอมทั้งเช็คดิ่ง

4

600 mm
600 mm

ติดตั้งโครงคราวตัว C เขาไปในโครงคราวตัว U โดย
เสียบแลวบิดใหตั้งฉากกับโครงคราวตัว U จากนั้นยึด
โครงทั้งสองดวยสกรูยึดโครงขนาด 13 มม. หร�อใช
คีมยํ้าโครง ซึ่งมีระยะหางโครงคราวตัว C ที่ทุกๆ
600 มม. และไมนอยกวา 150 มม. สําหรับการติดตั้ง
กับแผนยิปซัม 12 มม. (ใหเปลี่ยนระยะหาง โครงคราว
ตัว C ใหเหลือ 400 มม. เมื่อติดตั้งคูกับแผนยิปซัม
ขนาด 9 มม.)

ใชพุกเหล็กขนาด 8 มม. ยึดโครงคราวตัว U กับ
โครงสรางอาคารบร�เวณพื้นและทองพื้น โดยเร�่มจาก
ระยะพุกเหล็กตัวแรก 100 มม. จากนั้นทุกระยะ
600 มม. ใหอยูในแนวเสนที่กําหนดไว (โดยระยะฝงยึด
ควรลึกประมาณ 25 มม.)

5

ติดตั้งโครงคราวตัว C ใหเปนไปตามระยะที่กําหนด
โดยหันปกโครงไปในทางเดียวกัน พรอมทั้งเช็คระยะ
ตางๆ และระดับแนวดิ่งใหเร�ยบรอย ในกรณีที่มีงาน
ระบบใหทําการเดินหร�อรอยทอผานรูเซอรว�สรูปตัว H
บนโครงคราวตัว C ใหเสร็จเร�ยบรอยกอนทําการยึด
แผนยิปซัมติดกับโครงคราวตัว C

3

วัดความสูงของผนังที่จะติดตั้ง เพื่อนําไปใชวัดขนาด
ในการตัดโครงคราวตัว C ใหมีขนาดใกลเคียง โดยยึด
โครงคราวตัว C ที่ติดกับผนังดวยพุกเหล็กทุกระยะ
500 มม.

6

กอนการติดตัง้ แผนยิปซัมจะตองยกขอบแผนใหสงู จาก
พื้นขึ้นมา 10 มม. อาจใชเศษแผนยิปซัมหนุนรองเพื่อ
ความสะดวก
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KW50
ขั้นตอนการติดตั้ง KW50

300 mm

300 mm

7

8
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ติดตัง้ แผนยิปซัมเขากับโครงคราวทีเ่ ตร�ยมไวโดยใชสกรู
ยึดแผนขนาด 25 มม. ทีท่ กุ ๆระยะ 300 มม. ในแนวดิง่
ตามแนวโครงคราวตัว C (ใหยงิ เปนสามเหลีย่ ม
บร�เวณใกลระยะสกรูยงิ โครงเพือ่ หลีกเลีย่ งการเขาไป
ชนในตําแหนงทีท่ บั กัน) หลังจากนัน้ ใหลดระยะการยิง
สกรูลงเหลือทุกระยะ 200 มม. ในแนวดิง่ เฉพาะตรงที่
เปนรอยตอแผนและมุมหอง

สวนอีกดานของผนังควรจัดวางแผนโดยติดตัง้ ใหมกี าร
สลับรอยตอ เร�ม่ ติดตัง้ แผนยิปซัมทีม่ ขี นาดหนากวาง
600 มม. กอน แลวจ�งทําการติดตัง้ แผนปกติ (หนากวาง
1200 มม.) ตอไป

เมือ่ ติดตัง้ แผนยิปซัมเร�ยบรอยแลวใหเช็คหัวสกรูทอี่ าจเกิน
จากระนาบของแผนออกมา ใหใชไขควงขันซํา้ ลงไปใหแนบ
กับแผนยิปซัม
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11

12

เร�ม่ ฉาบรอยตอโดยใหเร�ม่ จากการฉาบดวยเกร�ยงเล็ก
กอน แลวจ�งนําผาเทปฉาบรอยตอลงทับ ใชเกร�ยงฉาบ
ซํา้ อีกรอบ จากนัน้ โปวปดหัวสกรูใหเร�ยบรอยแลวทิง้ ไว
ใหปนู แหง

เมือ่ ปูนฉาบเกร�ยงเล็กแหงเร�ยบรอยแลว ใหเร�ม่ ทําการ
ฉาบ
เกร�ยงใหญอกี 2 รอบโดยตองทิง้ ปูนใหแหงในแตละชัน้
กอน ประมาณ 120 นาทีแลวจ�งฉาบชัน้ ถัดไป

หลังจากปูนแหงสนิทแลวใหขดั ดวยกระดาษทราย และ
ทําความสะอาดพืน้ ผิวกอนทาสีทบั เปนขัน้ ตอนสุดทาย

ระบบโครงคราวโลหะผนังยิปซัม

KW50
ระบบโครงคราวโลหะผนังยิปซัม KW50

1. รูปตัดผนัง (ดานลาง)

2. รูปตัดผนัง (ดานบน)

3. ผนังยิปซัมตอกับผนังกออิฐ
ผนังบร�เวณทางเช�อ่ ม

การติดตัง้
ผนังสองชัน้

การติดตัง้
ผนังชัน้ เดียว

ยึดพุกเหล็กทุกๆระยะ
600 มม. สำหรับระยะที่
ปลายหางไมเกิน 100 มม.

โครงคราวตัว U

Acoustic Sealant
กรณีตอ งการควบคุม
คุณภาพเสียง

ระยะสกรู 50 มม.

ระยะ 5-10 มม.

ยึดสกรูยงิ โครงดานบน
และลางของโครงคราวตัว U
สําหรับผนังรับนํา้ หนัก
ยึดพุกเหล็กทุกๆระยะ
600 มม. สําหรับระยะที่
ปลายหางไมเกิน 100 มม.
การติดตัง้
ผนังชัน้ เดียว

4. ผนังยิปซัมตอกับผนังยิปซัมเดิม
เพิม่ โครงคราวตัว C กรณีมผี นังยิปซัมมาเช�อ่ มตอ

ระยะ 5-10 มม.

ระยะ 5-10 มม.
Acoustic Sealant
กรณีตอ งการควบคุม
คุณภาพเสียง

100 มม. สูงสุด

600 มม. สูงสุด

แผนยิปซัม
ทางเลือก: ฉากจบมุม
Acoustic Sealant กรณีตอ งการควบคุมคุณภาพเสียง

การติดตัง้
ผนังสองชัน้

5. ปลายผนัง

6. ผนังยิปซัมบร�เวณรอยเช�อ่ มผนังใหม

โครงคราวตัว C ระยะหาง 600 มม. สูงสุด

เพิม่ โครงคราวตัว C กรณีมผี นังยิปซัมมาเช�อ่ มตอ
ยึดสกรูทกุ ๆระยะ 600 มม. ในแนวตัง้

ยึดสกรูทกุ ๆระยะ 600 มม. ในแนวตัง้

ฉากจบมุมดานใน

กรณีชนกับผนังกออิฐใหยดึ พุกเหล็ก
ทุกระยะ 500 มม. ในแนวตัง้
แผนยิปซัมตราคนอฟ
แผนยิปซัมตราคนอฟ

100 มม. สูงสุด

600 มม. สูงสุด

ฉากจบมุมดานนอก

แผนยิปซัมตราคนอฟ

ฉากจบมุมดานใน

แผนยิปซัมตราคนอฟ

7. ผนังยิปซัมบร�เวณมุม

8. ผนังยิปซัมบร�เวณมุม 25° ข�น้ ไป
ยึดสกรูทกุ ๆระยะ
600 มม. ในแนวตัง้

จากจบมุมดานใน

9. ผนังยิปซัมบร�เวณมุมสําหรับรับนํา้ หนัก

ติดตัง้ เหล็กความหนา 0.7 มม.
เสร�มกรณีผนังทํามุม 25° ข�น้ ไป

ยึดสกรูทกุ ๆระยะ
600 มม. ในแนวตัง้

ฉากจบมุมดานนอก
ฉากจบมุมดานใน
ฉากจบมุมดานใน

100 มม. สูงสุด

ฉากจบมุมดานนอก

Acoustic Sealant
กรณีตอ งการควบคุม
คุณภาพเสียง

แผนยิปซัมตราคนอฟ
ฉากจบมุม
ดานนอก
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ระบบโครงคราวโลหะผนังยิปซัม KW50

A

B

โครงคราวผนัง ตัว C หนา 0.50 มม.

C

โครงคราวผนัง ตัว U หนา 0.50 มม.

พุกเหล็ก 8 มม.

E

D

สกรูยงิ โครง

สกรูยงิ แผนยิปซัม

โครงคราวผนัง ตัว C

โครงคราวผนัง ตัว U

โครงคราวผนัง ตัว U

โครงคราวผนัง ตัว U
โครงคราวผนัง ตัว C

KNAUF ประเทศไทย

ที่ตั้งสำนักงานคนอฟ
บร�ษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุร�) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารภคินท ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก
ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-555-0000

The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co.,Ltd
Pakin Building, 5th floor,
9 Ratchadapisek Road,
Dindang, Bangkok 10400

ชองทางการติดตอ

ชองทางติดตอออนไลน

Email: mailto:marketingknaufgypsum
thailand@knauf.com

www.facebook.com/knauf.co.th
www.knauf.co.th

Knauf Singapore
www.knauf.com.sg
Knauf Indonesia
www.knauf.co.id
Knauf Vietnam
www.knauf.com.vn
Knauf Philippines
www.knauf.com.ph

