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กระเบื้องจตุลอน
Jatulon Tile
มิติแหงความงามของ กระเบื้องจตุลอน ไดถูกออกแบบดีไซนอยางสรางสรรคใหหลังคาบานของทานดูทันสมัยหรูหรา
โดดเดนเปลงประกายแวววาว สะทอนมิตแิ หงความงามของหลังคาบานทีบ่ ง บอกรสนิยมหรูหราของเจาของบานอยางลงตัว
ดวยคุณภาพพ�เศษของกระเบื้องจตุลอนที่แข็งแรงทนทานตลอดอายุการใชงานที่ยาวนาน ดวยความมุงมั่นในการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่แตกตาง ทำใหรูปลอนสวยโดดเดนอยางมีระดับ จ�งไดผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติพ�เศษ
คุณสมบัติพ�เศษ
• ลักษณะรูปลอนถูกออกแบบดีไซนใหมีรูปลอนแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักไดมาก และทนแรงกระแทกไดดี เพราะโครงสรางกระเบื้องที่มีลอนถึง
4 ลอน และผลิตดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
• กระเบื้องจตุลอนชวยระบายน้ำฝนไดดี เพราะลักษณะทองลอนที่มีความโคงมน สามารถระบายน้ำไดดีกวากระเบื้องอื่นในทองตลาดทั่วไป
• กระเบื้องจตุลอนมีสีสันโดดเดนสวยงาม ดวยรูปแบบ 4 ลอน ที่ทำใหเกิดมุมสะทอนประกายแวววาวและดูมีมิติโดดเดนมากข�้น
• กระเบื้องจตุลอนสามารถติดตั้งไดงาย เหมือนกระเบื้องไฟเบอรซีเมนตตามทองตลาดทั่วไป
ขนาดกระเบื้อง กวาง x ยาว (ซม.)
ความหนา (มม.)
น้ำหนักกระเบื้อง (กก. / แผน)
ระยะแป (ซม.)
ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง (Service Pitch)
จำนวนการใชงานเฉลี่ย (แผน / ตร.ม.)

50 x 120 ซม.
4 มม. / 5 มม.
5.8 กก. / 6.9 กก.
100
25-40 องศา
2.22 แผน

50 x 150 ซม.
4 มม. / 5 มม.
7.3 กก. / 8.6 กก.
130
25-40 องศา
1.77 แผน

50 x 230 ซม.*
5 มม.
13.2 กก.
100
8 องศา ข�้นไป**
1.1 แผน

นองเพชร

แนะนำ!

*เฉพาะสีธรรมชาติ และสีเทาแพลทินัม **สำหรับหลังคาทรงเพ�งแหงนเทานั้น

Standard Color
สีธรรมชาติ

เทาแพลทินัม

มีรุนพ�เศษ
2.3 เมตร

รุนพ�เศษ
2.3 เมตร

ฟารุงโรจน

Special Color
สมคอรเดีย

BEST

SELLER

แดงเยอบีรา

แดงลิลลี่

น้ำตาลสุขสันต

แดงมั่งมี

สมทองมังกร

Metallic Color
แดงคร�สตมาส

เข�ยวประกายเพชร
แดงประกายเพชร
ฟาประกายเพชร
น้ำตาลประกายเพชร
มวงประกายเพชร

BEST

SELLER

หมายเหตุ : สีกระเบื้องอาจแตกตางจากสีกระเบื้องจร�งเล็กนอย เนื่องจากเทคนิคการพ�มพ

ชุดครอบกระเบื้องจตุลอน
Roof Ridge Accessories
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ครอบปดชาย ขนาด 21 x 60 ซม.
หนัก 1.3 กก. จำนวนการใชงาน 1 แผน / 1 จ�ด
• ใชปดปลายลางสุดของแนวปนลม
ครอบหางมน ขนาด 28 x 31 ซม.

หนัก 0.7 กก. จำนวนการใชงาน 1 แผน / 1 จ�ด
• ใชปดปลายลางสันตะเข

ครอบ 4 ทาง ปนหยา ขนาด 36 x 36 ซม.

หนัก 1.1 กก. จำนวนการใชงาน 1 แผน / 1 จ�ด
• ใชครอบทับดานบนสุดของแนวสันตะเข 4 สัน

ครอบขาง ขนาด 21.5 x 60 ซม.
หนัก 1.1 กก. จำนวนการใชงาน 2 แผน / เมตร
• ใชปดดานขางตรงแนวปนลม ทับบนครอบปดชาย
ครอบปดจั่ว ขนาด 21.5 x 31 ซม.

หนัก 0.9 กก. จำนวนการใชงาน 1 แผน / 1 จ�ด
• ใชครอบทับบนครอบสันหลังคา ตรงยอดจั่ว

ครอบสันตะเข ขนาด 29 x 40 ซม.

6

หนัก 1.0 กก. จำนวนการใชงาน 2.8 แผน / เมตร
• ใชปดแนวสันตะเข ที่มีความลาดชัน 30-35 องศา
แนวกระเบื้อง 2 ดานตองตรงกัน

7

18

29

10

11
1

ครอบสันหลังคา ขนาด 29 x 50.5 ซม.

หนัก 1.4 กก. จำนวนการใชงาน 2.2 แผน / เมตร
• ใชปดแนวสันหลังคาที่มีความลาดชัน 25-40 องศา

ครอบ 3 ทาง ตัว Y ขนาด 40.5 x 45 ซม.
หนัก 1.0 กก. จำนวนการใชงาน 1 แผน / 1 จ�ด
• ใชครอบทับบนครอบสันหลังคา กับครอบสันตะเขตัวบนสุด ที่มาบรรจบกัน
ครอบ 4 ทาง จตุรมุข ขนาด 39 x 39 ซม.

หนัก 1.2 กก. จำนวนการใชงาน 1 แผน / 1 จ�ด
• ใชครอบทับบนครอบสันหลังคา ตรงจ�ดที่สันหลังคามาตัดกัน 4 แนว

ครอบ 3 ทาง ตัว T ขนาด 35.5 x 39 ซม.
หนัก 1.0 กก. จำนวนการใชงาน 1 แผน / 1 จ�ด
• ใชครอบทับบนครอบสันหลังคา ตรงจ�ดที่สันหลังคามาตัดกันเปนรูปตัว T
ครอบสันโคง แบบตรง (*ใชรวมกับระบบครอบแหง) ขนาด 29 x 51 ซม.

หนัก 1.1 กก. จำนวนการใชงาน 2.2 แผน / เมตร
• ใชปดแนวสันหลังคา/สันตะเข ที่ความลาดชันหลังคาไมไดตามขอกำหนด
หร�อลอนกระเบื้อง 2 ดาน ไมตรงกัน (ใชในตำแหนงที่ 6 และ 7)

ขอกำหนดความลาดชัน

*ติดตั้งหลังคาใหลาดชันตามขอกำหนด เพ�่อปองกันน้ำฝนไหลยอนและมุงครอบไดสนิท

ชนิดกระเบื้อง

ทรงจั่ว

ทรงปนหยา

ทรงเพ�งแหงน

กระเบื้องจตุลอน
ยาว 120/150 ซม.
กระเบื้องจตุลอน
ยาว 2.30 ม.

25-40 องศา

30-35 องศา

ไมต่ำกวา 10 องศา

25-40 องศา

30-35 องศา

ไมต่ำกวา 8 องศา

กระเบื้องลอนคู
Roman Tile
กระเบือ้ งลอนคู ตราเพชร ผลิตภัณฑกระเบือ้ งหลังคาไฟเบอรซเี มนตคณ
ุ ภาพไดมาตรฐานสากล ทีน่ ยิ มแพรหลายมานาน
มีสีสันสวยงามดวยระบบการเคลือบสีแบบ Double Coating ทำให สดใสทุกเฉดสี อายุการใชงานยาวนาน ทนตอทุก
สภาวะอากาศ สรางความสงางามใหกับบานและอาคารไดอยางลงตัว การติดตั้งงาย สะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลา
ในการทำงาน
ขนาดกระเบื้อง กวาง x ยาว (ซม.)
ความหนา (มม.)
น้ำหนักกระเบื้อง (กก. / แผน)
ระยะแป (ซม.)
ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง (Service Pitch)
จำนวนการใชงานเฉลี่ย (แผน / ตร.ม.)

50 x 120 ซม.
4 มม. / 5 มม.
4.8 กก. / 6.2 กก.
100
10-45 องศา
2.22 แผน

50 x 150 ซม.
4 มม. / 5 มม.
6.0 กก. / 7.8 กก.
130
10-45 องศา
1.7 แผน

มอก.79-2529

นองเพชร

แนะนำ!

Standard Color
สีธรรมชาติ

ฟารมร�่น

ฟารุงโรจน

ฟาศุภโชค

เข�ยวมั่งคั่ง

เข�ยวสดชื่น น้ำตาลสุขสันต สมทองมังกร

แดงมั่งมี

Metallic Color
ฟาประกายเพชร

BEST

SELLER

เข�ยวประกายเพชร น้ำตาลประกายเพชร มวงประกายเพชร

BEST

SELLER

แดงประกายเพชร

BEST

SELLER

หมายเหตุ : สีกระเบื้องอาจแตกตางจากสีกระเบื้องจร�งเล็กนอย เนื่องจากเทคนิคการพ�มพ

สมประกายเพชร

ชุดครอบกระเบื้องลอนคู Roof Ridge Accessories
รูปแบบครอบมาตรฐาน ลอนคู

1

10

ครอบปรับมุมลอนคู (ตัวบน/ลาง)

1
2
3
4
5

2

ตัวบน 33 x 55 ซม. / ตัวลาง 30 x 55 ซม.
หนัก 1.6 กก. จำนวนการใชงาน 2.22 คู / เมตร
• ใชปดแนวสันหลังคาทุกทรง ปรับมุมได 10 - 45 องศา

ครอบขาง ขนาด 20 x 60 ซม.

ครอบปดชาย ขนาด 20 x 60 ซม.
หนัก 1.1 กก. จำนวนการใชงาน นับตามจ�ด
• ใชปดปลายลางสุดของแนวปนลม

2
3

8

ครอบชนฝาลอนคู (มุงซายไปขวา/ขวาไปซาย) ขนาด 28 x 50 ซม.

หนัก 1.1 กก. จำนวนการใชงาน 2.22 แผน / เมตร
• ใชครอบทับหลังคาที่มาชนกับผนังไม / ไมฝา (ไมเหมาะกับผนังปูน)

หนัก 1.7 กก. จำนวนการใชงาน 2.22 แผน / เมตร
• ใชปดแนวสันหลังคาทรงจั่ว

ครอบปดจั่วมุมองศา (10, 15, 20 องศา) ขนาด 27 x 43 ซม.

9

หนัก 2.4 กก. จำนวนการใชงาน 2.8 คู / เมตร
• ใชปดแนวสันตะเขที่มีความลาดชั่น 15 - 30 องศา

หนัก 1.65 กก. จำนวนการใชงาน นับตามจ�ด
• ใชครอบทับบนครอบมุมลอนคู ตรงยอดจั่ว
*ควรเลือกครอบใหลงตัวกับความลาดชันหลังคา

ขนาด 47 x 59 ซม. หนัก 1.9 กก. จำนวนการใชงาน 1 แผน / 1 จ�ด
10
• ใชครอบทับบนครอบปรับมุมกับครอบตะเขตัวสุดทายที่มาบรรจบกัน

ครอบสามทางตัว T ลอนคู ขนาด 42 x 59 ซม.
หนัก 1.5 กก. จำนวนการใชงาน 1 แผน / 1 จ�ด
• ใชครอบทับบนครอบปรับมุมตรงจ�ดที่สันหลังคามาชนกัน
เปนรูปตัว T

ครอบปดจั่วปรับมุม (ตัวบน/ลาง) ปรับมุมได 10 - 45 องศา
ตัวบน 29 x 35 ซม. / ตัวลาง 29 x 34 ซม.
หนัก 0.7 กก. จำนวนการใชงาน นับตามจ�ด
• ใชครอบทับบนครอบปรับมุมลอนคู ตรงยอดจั่ว

ขอกำหนดความลาดชัน

*ติดตั้งหลังคาใหลาดชันตามขอกำหนด เพ�่อปองกันน้ำฝนไหลยอนและมุงครอบไดสนิท

ชนิดกระเบื้อง

ทรงจั่ว

ทรงปนหยา

ทรงเพ�งแหงน

กระเบื้องลอนคู

10-45 องศา

15-30 องศา

ไมต่ำกวา 10 องศา

กระเบื้องลอนคู

20-45 องศา

20-45 องศา

ไมต่ำกวา 10 องศา

(ใชชุดครอบมาตรฐาน)

ครอบสันโคง 3 ทาง ตัว Y ขนาด 41 x 44 ซม.

(ใชชุดครอบสันโคง)

หนัก 0.9 กก. จำนวนการใชงาน นับตามจ�ด
• ใชครอบทับบนครอบสันโคง 3 หัว กับครอบสันตะเขแบบเวา
ตัวสุดทายที่มาบรรจบกัน

3

ครอบสันโคง 3 หัว ขนาด 27 x 49 ซม.
หนัก 1.3 กก. จำนวนการใชงาน 2.22 แผน / เมตร
• ใชปดแนวสันหลังคาที่มีความลาดชัด 20-45 องศา

1

2

6

4

7

5
8

ครอบปดจั่วสันโคง ขนาด 27 x 29 ซม.

10

หนัก 0.7 กก. จำนวนการใชงาน นับตามจ�ด
• ใชครอบทับบนครอบโคง 3 หัว ตรงยอดจั่ว

ครอบขาง ขนาด 20 x 60 ซม.
หนัก 1.1 กก. จำนวนการใชงาน 2 แผน / 1 เมตร
• ใชปดดานขางตรงแนวปนลม ทับบนครอบปดชาย

5

ครอบปดชาย ขนาด 20 x 60 ซม.
หนัก 1.1 กก. จำนวนการใชงาน นับตามจ�ด
• ใชปดปลายลางสุดของแนวปนลม

7

9

*ควรเลือกครอบใหลงตัวกับความลาดชันหลังคา

ครอบสันตะเขลอนคู (ตัวบน/ลาง) ขนาด 35 x 78 ซม. / 33 x 78 ซม.

4

6

5

ครอบมุมลอนคู (10, 15, 20 องศา) ขนาด 41 x 48 ซม.

รูปแบบครอบสันโคง ลอนคู
1

8

4

หนัก 1.1 กก. จำนวนการใชงาน 2 แผน / 1 เมตร
• ใชปดดานขางตรงแนวปนลม ทับบนครอบปดชาย

*ควรเลือกครอบใหลงตัวกับความลาดชันหลังคา

7

6

3

ครอบสามทางตัว Y ลอนคู (15, 20, 25, 30 องศา)

6

7

ครอบสันโคงตะเขแบบเวา ขนาด 24 x 47 ซม.

หนัก 0.8 กก. จำนวนการใชงาน 2.8 แผน / เมตร
• ใชปดแนวสันตะเข แนวกระเบื้อง 2 ดานตองตรงกัน

ครอบสันโคงหางมนแบบเวา ขนาด 57 x 56 ซม.
หนัก 1.3 กก. จำนวนการใชงาน นับตามจ�ด
• ใชปดปลายลางสันตะเข

9
8
9
10

ครอบสันโคง 4 ทาง ปนหยา ขนาด 38 x 38 ซม.

หนัก 1.2 กก. จำนวนการใชงาน นับตามจ�ด
• ใชครอบทับดานบนสุดของแนวสันตะเข 4 สัน (ใชกับครอบสันโคง 3 หัว)

ครอบสันโคง 3 ทาง ตัว T ขนาด 37 x 42 ซม.
หนัก 1.5 กก. จำนวนการใชงาน นับตามจ�ด
• ใชครอบทับบนครอบสันโคง 3 หัว ตรงจ�ดที่สันหลังคามาชนกันเปนรูปตัว T
ครอบสันโคง 4 ทาง จตุรมุข ขนาด 52 x 52 ซม.

หนัก 1.6 กก. จำนวนการใชงาน นับตามจ�ด
• ใชครอบทับบนครอบสันโคง 3 หัว ตรงจ�ดที่สันหลังคามาตัดกัน 4 แนว

รูปแบบครอบโมเดิรนกระเบื้องลอนคู ,จตุลอน
Roof Ridge Accessories

2
1

3
4
1

2

ครอบเพ�งแหงนโมเดิรน จตุลอน (มุงจากขวาไปซาย / ซายไปขวา)

ขนาด 50 x 39 ซม. หนัก 2.1 กก. จำนวนการใชงาน 2.2 แผน / เมตร
• ใชปดแนวหัวกระเบื้องดานบนสุดสำหรับหลังคาเพ�งแหงน

ครอบเพ�งแหงนโมเดิรน ลอนคู (มุงจากขวาไปซาย / ซายไปขวา)

ขนาด 50 x 39 ซม. หนัก 1.7 กก. จำนวนการใชงาน 2.2 แผน / เมตร
• ใชปดแนวหัวกระเบื้องดานบนสุดสำหรับหลังคาเพ�งแหงน

ครอบขางโมเดิรน ขนาด 60 x 21 ซม.

หนัก 1.4 กก. จำนวนการใชงาน 2 แผน / เมตร
• ใชปดดานขางของหลังคาทรงเพ�งแหงน
ใช ไดทั้งลอนคูและจตุลอน

3

ครอบปดชายโมเดิรน ขนาด 60 x 21 ซม.
หนัก 1.5 กก. จำนวนการใชงาน นับตามจ�ด
• ใชปดดานขางแถวสุดทายของหลังคาทรงเพ�งแหงน
ใช ไดทั้งลอนคูและจตุลอน

4

การกองเก็บสินคา
ตองกองเก็บกระเบื้องภายในอาคารที่มีหลังคาคลุม หร�อ
หากกองกลางแจงตองใชผาปดคลุม ควรกองบนพ�้นที่เร�ยบ
แหงและแข็งแรง ใช ไมขนาด 1.5 x 3 นิ�ว วางรอง หัว-ทาย
เขามาดานละ 20 ซม.

ผาคลุมกันฝน
เร�ยงซอนกระเบื้อง
ไมเกิน 120 แผน
*เฉพาะลอนคู
กองตั้งละไมเกิน
140 แผน
20 ซม.
ไมเนื้อแข็ง ขนาด 1.5 x 3 นิ�ว
20 ซม.

กระเบื้องลอนเล็ก
Small Corrugated Tile
กระเบื้องลอนเล็ก ตราเพชร ผลิตภัณฑกระเบื้องหลังคาไฟเบอรซีเมนตที่นิยมแพรหลาย ทั้งในประเทศและแถบประเทศ
เพ�่อนบานคุณภาพมาตรฐานสากล สวยงามยิ�งกวาดวยลอนโคงถึง 7 ลอน
เพ��มลายเสนใหหลังคา แข็งแรง ทนทานตอทุกสภาวะอากาศของไทย

มอก.18-2529

ขนาดกระเบื้อง กวาง x ยาว (ซม.)
ความหนา (มม.)
น้ำหนักกระเบื้อง (กก. / แผน)
ระยะแป (ซม.)
ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง (Service Pitch)
จำนวนการใชงานเฉลี่ย (แผน / ตร.ม.)

54 x 120 ซม.
4 มม.
5.3 กก.
100
10-45 องศา
2.22 แผน

54 x 150 ซม.
4 มม.
6.6 กก.
130
10-45 องศา
1.7 แผน

นองเพชร

แนะนำ!

Standard Color
สีธรรมชาติ

เข�ยวมั่งคั่ง

เข�ยวสดชื่น

แดงมั่งมี

น้ำตาลสุขสันต

BEST

ฟารุงโรจน

BEST

SELLER

ฟาศุภโชค

สมทองมังกร

BEST

SELLER

SELLER

หมายเหตุ : สีกระเบื้องอาจแตกตางจากสีกระเบื้องจร�งเล็กนอย เนื่องจากเทคนิคการพ�มพ

ชุดครอบ กระเบื้องลอนเล็ก Roof Ridge Accessories
1
2
3

ครอบชนฝา ลอนเล็ก (มุงจากขวาไปซาย / ซายไปขวา) ขนาด 20 x 54 ซม.
หนัก 1.3 กก. จำนวนการใชงาน 2.2 แผน / เมตร
• ใชครอบทับหลังคาที่มาชนกับผนังไม / ไมฝา (ไมเหมาะกับผนังปูน)

2

ครอบปรับมุม ลอนเล็ก (ตัวบน / ตัวลาง) ขนาด 29 x 57 ซม. / 28 x 57 ซม.
หนัก 1.3 กก. จำนวนการใชงาน 2.2 คู / เมตร
• ใชปดแนวสันหลังคาทุกทรง ปรับมุมได 10-45 องศา

ครอบเพ�งแหงน ลอนเล็ก ขนาด 15 x 54 ซม.

หนัก 1.5 กก. จำนวนการใชงาน 2.2 แผน / เมตร
• ใชปดแนวหัวกระเบื้องดานบนสุดสำหรับหลังคาเพ�งแหงน

6*
5
4

ครอบมุม ลอนเล็ก (10 ,15 ,20 องศา) ขนาด 50 x 54 ซม.

4

หนัก 2.0 กก. จำนวนการใชงาน 2.2 แผน / เมตร
• ใชปดแนวสันหลังคาทรงจั่ว ควรเลือกครอบใหลงตัว
กับความลาดชันหลังคา

5

ขนาด 20 x 76 ซม. คร�่งวงกลม ขนาด 11 x 27 ซม.
หนัก 1.1 กก. จำนวนการใชงาน 3 ชุด / เมตร
• ใชปดแนวสันตะเข

3

1

ชุดครอบสันตะเข ลอนเล็ก (ครอบซาย / ครอบขวา / คร�่งวงกลม)

6*

ครอบสามทางตัว Y ลอนคู (15, 20, 25, 30 องศา)

ขนาด 47 x 59 ซม. หนัก 1.9 กก. จำนวนการใชงาน 1 แผน / 1 จ�ด
• ใชครอบสามทางตัว y ลอนคูมาครอบทับจ�ดตอของ
ครอบปรับมุมและครอบสันตะเขลอนเล็ก

ขอกำหนดความลาดชัน

*ติดตั้งหลังคาใหลาดชันตามขอกำหนด เพ�่อปองกันน้ำฝนไหลยอนและมุงครอบไดสนิท

ชนิดกระเบื้อง

ทรงจั่ว

ทรงปนหยา

ทรงเพ�งแหงน

กระเบื้องลอนเล็ก

10-45 องศา

15-30 องศา

ไมต่ำกวา 10 องศา

การตัดมุมกระเบื้องไฟเบอรซีเมนต

ตัวอยางการตัดมุม
กระเบื้องที่มุงจาก
ซายไปขวา

5 ซม. 5 ซม.

ตัวอยางการตัดมุม
กระเบื้องที่มุงจาก
ซายไปขวา

9 ซม.
20 ซม.

9 ซม.
20 ซม.

20 ซม.
ตัวอยางการตัดมุม
กระเบื้องที่มุงจาก
ขวาไปซาย

3.5 ซม. 3.5 ซม.

กระเบื้องจตุลอน 2.30 เมตร

ตัวอยางการตัดมุม
กระเบื้องที่มุงจาก
ขวาไปซาย

9 ซม. 9 ซม.

การมุงแบบไมตัดมุม มุงแบบสลับแผน ทำใหกระเบื้องซอนทับกันไมสนิทเกิดชองวาง
ระหวางแผนและเมื่อมีแรงตานจากการยิงสกรู อาจเปนสาเหตุใหเกิดการแตกราวได

30 ซม. เทากับระยะซอนทับ

30 ซม.

3.5 ซม.

30 ซม.

3.5 ซม.

3.5 ซม.

กระเบื้องลอนเล็ก
20 ซม. เทากับระยะซอนทับ

ตัวอยางการตัดมุม
กระเบื้องที่มุงจาก
ขวาไปซาย

20 ซม.

3.5 ซม.
20 ซม.

5 ซม.

กระเบื้องจตุลอน
20 ซม. เทากับระยะซอนทับ

ตัวอยางการตัดมุม
กระเบื้องที่มุงจาก
ซายไปขวา

20 ซม. เทากับระยะซอนทับ

20 ซม.

5 ซม.

กระเบื้องลอนคู

3.5 ซม. 3.5 ซม.

มุงแบบไมตัดมุม

มุงแบบตัดมุม

หนุนแผนบนและกดแผนลาง

มุงแบบสลับแผน

แตกราว
หมายเหตุ : การติดตั้งกระเบื้องลอนคู /จตุลอน /ลอนเล็ก โดยการไมตัดมุมหร�อมุงแบบสลับ
กระเบื้องจะซอนทับกันไมสนิท เมื่อยึดสกรูหร�อเดินทำงานบนหลังคา จะทำใหกระเบื้องแตกราวได
จากการกดทับระหวางแผน บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไมรับผิดชอบใดๆตอความเสียหายและปญหา
อันเนื่องมาจากการติดตั้ง, การกองเก็บ, การขนสงหร�อการยกเคลื่อนยายที่ ไมถูกตอง

ขอแนะนำการติดตั้ง กระเบื้องไฟเบอรซีเมนต
Fiber Cement Tile Installation Guide
1. ตองตรวจโครงหลังคาให ไดฉาก ไดระดับ
จะทำใหการมุงกระเบือ้ งและครอบตางๆ
เร�ยบรอยและสวยงาม

2. พ�จารณาทิศทางการมุงกระเบื้อง โดย
ใหมุง กระเบื้องสวนทิศทางลมฝน เพ�่อ
ปองกันน้ำฝนพัดเขาบร�เวณจ�ดซอนทับ
ดานขางแผน

ทิศทางลมฝน

ทิศทางมุงกระเบื้อง

3. ตำแหนง การยึด กระเบื้องดวยสกรู
ปลายสวาน กระเบื้อง 1 แผน ใช 1 ตัว
โดยยึดที่ลอนกลาง
กระเบื้องลอนคู

20 ซม.
5 ซม.

45°
45°
45°
45°

2
1

5 ซม.

3

90°
90°
90°
90°

4. กระเบื้องลอนคู ตองมุงดวยว�ธีการ
ตัดมุม โดยมีระยะตัดเทากับระยะซอนทับ
ดานขาง 5 ซม. ดานยาว 20 ซม. และการ
ตัดมุมตองพ�จารณาจากทิศทางการมุง

20 ซม.

5. เร�ม� มุงกระเบือ้ งแผนแรก 1 เลยแป 5 ซม.
โดยใหดานร�มแผนเปนลอนคว่ำเสมอร�ม
ขอบดานในไมปนลมเพ�่อรองรับการติด
ตั้งชุดครอบขางตอไป

5 ซม.

1

1

มุงจากขวาไปซาย

มุงจากขวาไปซาย

2

1

4. กระเบือ้ งลอนคู ตองมุงดวยวิธกี ารตัดมุม โดยใหมรี ะยะตัด
เทมุากังบจากขวาไปซ
ระยะซอนทับดาานขยาง 5 ซม. ดานยาว 20 ซม. และ
การตัดมุม ตองพิจารณาจากทิศทางการมุง

3
1

อกไกเทียมเหล็ก สกรูปลายสวาน รุนเซฟตี้ 4 นิ�ว
1½ x 1½ นิ�ว

ตุกตาเหล็ก

1½ x 1½ นิ�ว

7. กระเบื้องแผนที่ 2 ตัดมุมบน ดานขวา
นำมาวางซอนทับบนกระเบื้องแผนที่ 1
(การตัดมุม จะตองพ�จาณาจากทิศทาง
การมุง) แลวมุงกระเบื้องแผนตอๆไปจน
ครบแถว

ครอบสันโคง 3 หัว

1

10. การยึดครอบปดชายและครอบขาง
ตองจัดครอบใหแนบสนิทกับลอนกระเบือ้ ง
ยึดดวยสกรูปลายสวาน หัวเวเฟอร ยาว
2 นิว� โดยยึดใหหา งจากปลายครอบข�น้ มา
20 ซม.

20 ซม.
20 ซม.

11. การติดตัง้ ครอบสันโคง 3 หัว บร�เวณ
สันหลังคา ใหทำโครงรับครอบดังภาพ
ยึดดวยสกรูเซฟตี้ ตราเพชร ยาว 4 นิ�ว
แผนละ 1 ตัว

ตั้ง
สะพานหนู

3

2

45 องศา
อกไก

8. เร��มแถวถัดไปดวยกระเบื้องแผนที่ 3
ตัดมุมลางดานซาย นำมาวางซอนทับบน
กระเบือ้ งแผนที่ 1 เพ�อ่ ใหมมุ ตัดของแผนที่
2 กับมุมตัดของแผนที่ 3 ชนชิดกัน โดย
ใหมีระยะซอนทับแผนดานยาว 20 ซม.

20 ซม.

9. กระเบื้องแผนที่ 4 ตัดมุมบนดานขวา
กับมุมลางดานซายนำมาวางซอนทับบน
กระเบื้องแผนที่ 2 แผนที่ 3 จากนั้นมุง
กระเบื้องแผนถัดไปโดยตัดมุมใหสัมพันธ
กัน

4
2

6. ยึดกระเบื้องดวยสกรูเซฟตี้ ตราเพชร
ยาว 4 นิ�ว ที่ลอนกลาง (ไมควรยึดแนน
จนเกินไป เพราะอาจทำใหกระเบื้องแตก
ราวได)

13. การติดตั้งครอบสันตะเขแบบเวา ให
ติดตัง้ เชนเดียวกับการติดตัง้ ครอบสันโคง
3 หัว (ขอ 11) โดยแนวตะเขใหเสร�มสะพานหนู
ทั้ง 2 ขาง สำหรับรับกระเบื้องแผนเศษ
และเพ�อ่ ใหครอบแนบสนิทกับกระเบือ้ ง ควร
ติดตั้งครอบไปพรอมกับการมุงกระเบื้อง
บร�เวณสันตะเข

ระยะ ข.

ระยะ ข.

ระยะ ก.

12. สำหรับหลังคาปนหยา ใหเร��มตนมุง
กระเบือ้ งจากกึง่ กลางหลังคาดานรูปสามเหลี่ยมออกไปทางดานขาง เพ�่อใหลอน
กระเบื้องบร�เวณสันตะเขทั้ง 2 ดาน เปน
ลอนเดียวกัน
14. ตองกองเก็บกระเบื้องภายในอาคาร
ทีม่ หี ลังคาคลุม หร�อ หากกองกลางแจงตอง
ใชผาปดคลุม ควรกองบนพ�้นที่เร�ยบ แหง
และแข็งแรง ใช ไมขนาด 1.5 x 3 นิว� วางรอง
หัว-ทาย เขามาดานละ 20 ซม.

**กระเบือ้ งลอนคู กองตัง้ ละไมเกิน 140 แผน**

หมายเหตุ : การติดตั้งกระเบื้องลอนคู /จตุลอน /ลอนเล็ก โดยการไมตัดมุมหร�อมุงแบบสลับ
กระเบื้องจะซอนทับกันไมสนิท เมื่อยึดสกรูหร�อเดินทำงานบนหลังคา จะทำใหกระเบื้องแตกราวได
จากการกดทับระหวางแผน บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไมรับผิดชอบใดๆตอความเสียหายและปญหา
อันเนื่องมาจากการติดตั้ง, การกองเก็บ, การขนสงหร�อการยกเคลื่อนยายที่ ไมถูกตอง

อุปกรณเสร�มสำหรับติดตั้งกระเบื้องไฟเบอรซีเมนต
Roof Accessories
ชุดติดตั้งครอบระบบแหง ตราเพชร รุนแผนอะลูมิเนียม
คุณสมบัติ : ประกอบดวยแผนรองใตครอบมาตรฐาน ขาเหล็ก เหล็กซีลายดและสกรูยึดขาตั้งและครอบ
การใชงาน : ใชติดตั้งครอบสันหลังคา และสันตะเข ปองกันการรั่วซึมกรณีองศาการมุงไมเปนไปตามมาตรฐาน
ปร�มาณการใชงาน 2.8 เมตร / ชุด น้ำหนัก 1.10 กก.

ชุดติดตั้งครอบชนผนัง ตราเพชร

คุณสมบัติ : ประกอบดวยแผนปดรอยรั่ว เหล็กรองครอบผนัง กาวPU สกรูยึดกระเบื้อง และพ�กพลาสติก
การใชงาน : ใชติดตั้งบร�เวณผืนหลังคาชนกับผนังอาคาร ทดแทนการทำปก ค.ส.ล (คอนกร�ตเสร�มเหล็ก)
ปร�มาณการใชงาน 4.8 เมตร / ชุด น้ำหนัก 6.8 กก.

แป ตราเพชร Diamond Purlin
ความหนาแป ความยาว น้ำหนัก
(มม.)
(ม.)
(กก.)
0.7 มม.

สกรูปลายสวาน รุนเซฟตี้ 4 นิ�ว
คุณสมบัติ : หัวหุมยางเสร�มปองกัน
การแตกราวระหวางมุง และการรั่วซึม
ของน้ำ ทนความรอนไมเปอยยุยงาย
จำนวน : 50 ตัว / กลอง
ใชงาน : 1 ตัว / 1 แผน

สกรูปลายสวาน 5 หุน ยึดแป
จำนวน : 500 ตัว / กลอง
ใชงาน : 1 ตัว / 1 แผน

ไมเชิงชายกันนก ลอนคู

ขนาด 0.8 x 15 x 300 ซม.
น้ำหนัก 4.1 กก.
จำนวนใชงาน : 0.33 แผน / เมตร

6 ม.

3.6

จำนวนการใชงาน
(ทอน / ตร.ม.)

ระยะหางจันทัน

กระเบื้อง 1.2 ม. ใช 0.25 ทอน
กระเบื้อง 1.5 ม. ใช 0.15 ทอน
กระเบื้อง 2.3 ม. ใช 0.25 ทอน

ระยะหางสูงสุด
ไมเกิน 1.2 ม.

สกรูปลายสวาน 2 นิ�ว หัวเวเฟอร
ยึดครอบขาง ครอบปดชาย
จำนวน : 50 ตัว / กลอง
ใชงาน : 1 ตัว / 1 แผน

แผนปดกันนก กระเบื้องจตุลอน
แผนปดกันนก กระเบื้องลอนคู
บรรจ� : 10 ชิ�นตอกลอง (พรอมสกรู)
จำนวนใชงาน : 1 กลอง
ใชปดเชิงชายได 4.5 เมตร

อุปกรณเสร�มสำหรับติดตั้งกระเบื้องไฟเบอรซีเมนต
Roof Accessories
แผนปดรอยตอ ตราเพชร

สีซอมแตงกระเบื้อง
จตุลอน ลอนคู ลอนเล็ก

ขนาด : กวาง 28 ซม. x ยาว 40 ซม.
จำนวนใชงาน : 1 แผน / 1 จ�ด

น้ำหนัก 2.0 กก.
ใชสำหรับซอมแตงรอยข�ดข�ด

กระเบื้องโปรงแสง

ลอนคู : ขนาด 50x120 ซม.
จตุลอน : ขนาด 50x120 ซม.
จำนวนการใชงาน : นับตามจ�ด

ฉนวนกันความรอน เวร�่ คูล
ตราเพชร

สินคา

ความหนา 2 นิ�ว

ความหนา 3 นิ�ว

0.60 x 4.00 ม.

0.60 x 4.00 ม.

1.44
12
50 มม.

2.16
12
75 มม.

ขนาด
น้ำหนัก 1 มวน / กก.
ความหนาแนน กก./ลบ.ม.
ความหนา
วัสดุปดผิว

หุมรอบดานดวยแผน Metalized Film หุมรอบดานดวยแผน Metalized Film
2.4 ตร.ม. / มวน
2.4 ตร.ม. / มวน
ปร�มาณการใชงาน
1.190 m²K / w
คาความตานทานความรอน
1.786 m²K / w
(R-Value)
6.873 Hr.Ft²Fº/ Btu
10.309 Hr.Ft²Fº/ Btu
คาสัมประสิทธิ์การนำความรอน
0.042 W / m.k
0.042 W / m.k
(K-Value)
0.291 Btu in / Hr.Ft²Fº
0.291 Btu in / Hr.Ft²Fº

แผนสะทอนความรอน ตราเพชร
DIAMOND BARRIER
ขนาด (ม.)

พ�้นที่ใชงาน
(ตร.ม. / มวน)

มวนเล็ก 1.25 x 20

20

มวนใหญ 1.25 x 60

60

รุนมาตรฐาน 1 ดาน

รุนอีโค 1 ดาน

รุนมาตรฐาน 2 ดาน

รุนอีโค 2 ดาน

*หมายเหตุ : พ�้นที่ใชงานรวมระยะซอนทับแลว

บร�ษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จำกัด (มหาชน)
Diamond Building Products Public Company Limited

แอพพลิเคชั่นใหม ที่จะชวยใหบานของคุณ

สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง
คนหา Diamond Brand

408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 619 0742-4 โทรสาร 02 619 0488
408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building, Phaholyothin rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. +66 2 649 0742-4 Fax +66 2 619 0488

