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ทนน้ำกระเด็น
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Water Absorption

ทนความช�้นสูง ทนเช�้อรา

Mold Resistant



MOISTSHIELD M
แผนยิปซัม ทนช�น้ ทนรา

คนอฟ มอยสช�ลด เอ็ม

แผนยิปซัม ทนช้ืน ทนรา คนอฟ มอยสชิลด เอ็ม มีประสิทธ�ภาพในการทนความช้ืนสูงและปองกันการเกิดเช้ือรา

ตามมาตรฐาน ASTM D3273 ใหพ้ืนผิวท่ีเร�ยบเนียน แข็งแรง สวยงามและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ออกแบบและ

ผลิตมาเพ่ืองานฝาเพดานภายในอาคารบร�เวณท่ีมีความช้ืนสูง เชน หองอาบน้ำในฟตเนส และหองทำสปา

 มาตรฐานปองกันเช�้อรา

■ ASTM D3273

■ TISTR 3245
■ TISTR 3440

    คำแนะนำในการใชงาน 
เพ่ือใหไดประสิทธ�ภาพสูงสุด ควรติดต้ังคูกับระบบ

โครงคราวฝาเพดาน และระบบผนังยิปซัม คนอฟ 

    ผลิตตามมาตรฐาน 
■ มอก. 219-2552

■ ASTM C1396

■ BS EN 520  

■ AS/NZS 2588

ขอมูลทั่วไป

■ ปองกันเช้ือรา ตามมาตรฐาน ASTM D3273 และสถาบันว�จัยว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

มาตรฐาน TISTR 3245, TISTR 3440

■ มาตรฐานการทนความชื้นสูงกวาแผนทนชื้นทั่วไป (คาดูดซึมน้ำต่ำกวา 5%)

■ ปลอดภัย ไมมีสารประกอบที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

■ ผลิตดวยขั้นตอนและวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

แผนยิปซัม ทนช�้น ทนรา

แผนยิปซัม มาตรฐาน

มอยสช�ลด เอ็ม   MoistShield M

บร�ษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 80 หมู 5 ถ.หนองปลากระดี่ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค สระบุร� 18140

โทร: +66 (0) 36 374526-8 โทรสาร: +66 (0) 36 374525 www.knauf.co.th

* เปนสินคาส่ังผลิตเทาน้ัน โดยจะใชเวลาผลิตและจัดสงประมาณ 3 สัปดาห

ขอมูลผลิตภัณฑ

ความหนา
(มม.)

9

12*

ความกวาง
(มม.)

1200

1200

ความยาว
(มม.)

2400

2400

ชนิดขอบ

ลาด / เร�ียบ

ลาด / เร�ียบ

น้ําหนัก
(กก./ตร.ม.)

6.39

9.60

ทนน้ำกระเด็น

Less Than 5%
Water Absorption

ทนความช�้นสูง ทนเช�้อรา

Mold Resistant



MOISTSHIELD M
แผนยิปซัม ทนช�น้ ทนรา

* เร�ม่ตนจากขอบหอง

ระยะจ�ดแขวน*

(มม.)

300

ระยะหางระหวางจ�ดแขวน

ระบบ KC50 (มม.)

1200

ระยะหางระหวางจ�ดแขวน

ระบบ KC40 (มม.)

1000

ระบบฝาเพดานฉาบเร�ยบ คนอฟ

* ติดโครง C สตัดทุกๆ 600 มม. (ติดโครง C สตัดทุกๆ 400 มม. เม่ือตองการกรุผนังดวยกระเบ้ือง)

** ไฟเบอรกลาสหนา 50 มม. ความหนาแนน 11 กก./ลบ.ม.

*** มี 4 ระดับ: Light, Medium, Heavy และ Severe (ขอมูลเพ่ิมเติมโทร 02-689-6077)

 

ระดับ

การใชงาน***

Medium

Medium

Medium

Medium

อัตราการ

กั้นเสียง

(dB)

35

36

37

37

อัตราการ

กั้นเสียง + ฉนวน**

(dB)

42

42

44

46

น้ำหนัก

(กก./ตร.ม.)

19.70

19.84

20.00

20.12

ความหนา

รวมระบบผนัง

(มม.)

ความหนาแผน

(มม.)

50/52

63/65

75/77

91/93

76

89

101

117

12

12

12

12

ระบบผนังภายใน คนอฟ*

โครงคนอฟ

C สตัด/U แทรค

(มม.)



KNAUF ประเทศไทย

บร�ษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด 

เลขที่ 598 อาคารคิวเฮาส เพลินจ�ต 

ชั้นที่ 9, 18-19

หองเลขที่ 9ซ�ดี 18บีซ� และ 19บี

ถนนเพลินจ�ต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

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 ที่ตั้งโรงงานคนอฟ ชองทางติดตอออนไลน

บร�ษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด       

เลขที่ 598 อาคารคิวเฮาส เพลินจ�ต 

ชั้นที่ 9, 18-19

หองเลขที่ 9ซีดี 18บีซี และ 19บี

ถนนเพลินจ�ต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

   โทร: +66 (0) 2 6896077

   โทรสาร: +66 (0) 2 6896001

บร�ษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 80 หมู 5 

ถ.หนองปลากระดี่ ต.หนองปลาหมอ 

อ.หนองแค สระบุร� 18140 ประเทศไทย

   โทร: +66 (0) 36 374526-8

   โทรสาร: +66 (0) 36 374525

   Email: contact@knauf.co.th  

   www.facebook.com/knauf.co.th

   www.knauf.co.th

 


