
KC50
ระบบโครงคราวโลหะฝาเพดานฉาบเร�ยบ



ระบบโครงคราวโลหะฝาเพดานฉาบเร�ยบ

KNAUF KC50

หนาตัด 16 x 38 มม.

ความหนา 0.50 มม.

ความยาว 4,000 มม.
คาความคลาดเคลื่อนตามมาตรฐาน มอก 50-2561 

16 มม.

ขอมูลทั่วไป

  โครงคราวโลหะฝาเพดานฉาบเร�ยบ มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถรับแรงบรรทุกไดตามมาตรฐานสากล

  ดวยคุณสมบัติของเหล็กชุบสังกะสี สามารถม่ันใจไดวาโครงเหล็กจะปราศจากการข้ึนสนิม

  ม่ันใจเร�อ่งความปลอดภัยเม่ือใชโครงคราวโลหะตราคนอฟ

  ผลิตดวยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน จ�งตอกย้ำเร�อ่งคุณภาพการผลิตของทุกช้ินงาน

  อายุการใชงานยืนยาวเทียบเทาอายุอาคาร

คุณสมบัติ

  ผานการทดสอบรับแรง 240 นิวตันตอเมตร ตามมาตรฐาน มอก. 863-2532

  ปองกันสนิม ผิวเคลือบสังกะสี มีความสม่ำเสมอและมีมวลสังกะสี 220 กรัมตอตารางเมตร

  ขนาดหนาตัดมีขนาดใหญกวาตามทองตลาดและสามารถรองรับแรงไดดี จ�งทำใหมั่นใจเร�่องความแข็งแรง

  ใชนวัตกรรมการผลิตจากประเทศเยอรมัน

  เมื่อใชควบคูกับระบบฝาของคนอฟจะยิ่งเพิ่มประสิทธ�ภาพใหกับผลิตภัณฑไดดียิ่งขึ้น

38 มม.
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กําหนดความสงูฝาเพดานรอบหองระยะอางองิ ตามแบบ 

กอสรางโดยระดบัทีกํ่าหนดตองบวกเพิม่ 9 มม. เทากับ 

ความหนาของแผนยปิซมัโดยใชสายยาง ระดบัน้ํา หร�อ 

เคร�อ่งวดัระดบัชนดิเลเซอร

ตดิตัง้ฉากร�มทีผ่นงัรอบหอง โดยยดึสกรทูกุระยะหาง 

300 มม. และ 50 มม. จากบร�เวณสวนปลาย

กําหนดตําแหนงติดตั้งฉากทองพื้นแนวที่ 1 โครงคราว

เมน ระยะเร�่มตน 300 มม. และระยะตอไปที่ 1200 มม. 

จากนั้นติดตั้งฉากทองพื้นแนวที่ 2 สําหรับติดตั้งชุด

แขวนที่ระยะ 1200 มม. โดยยึดฉากทองพื้นดวยพุก

เหล็ก

300 mm

300 mm

50 mm

1200 mm
1200 mm

300 mm

300 mm

1200 mm

1200 mm

ความสูงของระดับฝา
บวกความหนาแผนยิปซัม 9 มม.

1 2 3

วดัระดบัจากฉากทองพืน้ถงึระดบัฉากร�ม เพือ่ตดัลวด

4 มม. ใหไดตามระดบัทีว่ดั

ประกอบชดุแขวนโดยงอลวด 4 มม. ท่ีปลาย 50 มม. 

นําไป ประกอบกบัสปร�งปรบัระดบั และ ขอหิว้โครง นําชดุ

แขวน ปรับระดบัตดิตัง้กับฉากทองพืน้

ประกอบโครงคราวตวัเมน KC50 ระยะหางทกุๆ 1200 

มม.

ขั้นตอนการติดตั้ง KC50
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1000 mm
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ขั้นตอนการติดตั้ง KC50

ประกอบโครงคราว KC50 ทีเ่ปนโครงคราวซอยทกุระยะ 

400 มม. ดวยคลปิลอ็คชนดิพเิศษของคนอฟ และยดึ 

ปลายโครงคราวซอยกบัโครงฉากร�ม

ตรวจสอบระดบัโครงคราวอกีครัง้กอนตดิตัง้แผนยปิซมั 

โดยปรบัตรงบร�เวณสปร�งเพือ่ใหไดระดบัทีเ่ทากนั
ติดต้ังแผนยปิซมักับโครงคราวซอยดวยสกรูยิงแผนยปิซมั

ขนาด 25 มม. ยดึตามแนวโครงคราวซอยทกุระยะ 

240 มม. สําหรบัขอบแผนใหยงิสกรทูกุระยะ 150 มม. 

เมือ่ตดิตัง้แผนยปิซมัเร�ยบรอยแลว ใหเชค็หวัสกรทูีอ่าจ 

เกนิจากระนาบของแผนออกมา  ใชไขควงขนัซ้ําลงไปให 

แนบชดิกบัแผนยปิซมั 

เร�ม่ฉาบรอยตอดวยเกร�ยงเลก็กอน แลวจ�งนํา ผาเทปฉาบ

รอยตอลงทบั ใชเกร�ยงฉาบซ้ําอกีรอบ จากนัน้ โปวปดหวั

สกรใูหเร�ยบรอยแลวทิง้ไวใหปนูแหง จากนัน้ เร�ม่ฉาบดวย

เกร�ยงใหญอกี 2 รอบ โดยแตละรอบตองทิง้ปนูไวใหแหง

ประมาณ 120 นาที

หลงัจากปนูแหงสนทิแลวใหขดัดวยกระดาษทราย และ

ทําความสะอาดพืน้ผวิกอนทาสทีบัเปนขัน้ตอนสุดทาย

400 mm

400 mm

400 mm

400 mm

240 mm 240 mm 240 mm

150 mm
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1. รูปตดัฝาดานขาง 2. รปูตดัฝาดานหนา 3. บร�เวณรอยตอแผนยปิซมั

ขอ ป ปลา KC50

ฉากเหล็กทองพ้ืน

ลวดทอนบน

สปร�งปรับระดับ

คลิปล็อค KC50

โครงคราว KC50
โครงคราว KC50

แผนยิปซัม

ฉากเหล็กทองพ้ืน

ลวดทอนบน

สปร�งปรับระดับ

ขอ ป ปลา KC50

โครงคราว KC50

โครงคราว KC50

แผนยิปซัม

ขอ ป ปลา KC50

ฉากเหล็กทองพ้ืน

ลวดทอนบน

สปร�งปรับระดับ

โครงคราว KC50

โครงคราว KC50

แผนยิปซัม

ปูนฉาบรอยตอ

สกรูยิงแผนยิปซัม

7. บร�เวณหลบืซอนไฟร�มผนงั 8. บร�เวณหลบืไฟร�มผนงั

ฉากเหล็กทองพ้ืน

ลวดทอนบน

สปร�งปรับระดับ

กวางท่ีสุด 100 มม. กวางท่ีสุด 100 มม.

กวางท่ีสุด 100 มม.

ขอ ป ปลา KC50

โครงคราว KC50

โครงคราว  KC50

หลอดไฟหลอดไฟ

โครงฉากร�ม KC50

แผนยิปซัม

100~300 มม.

ฉากเหล็กทองพ้ืน
ลวดทอนบน

สปร�งปรับระดับ

โครงคราว KC50

โครงคราว KC50

หลอดไฟ

แผนยิปซัม

โครงฉากร�ม KC50

ฉากมุมพลาสติก

4. บร�เวณทีย่ดึตดิกบัผนงั 5. บร�เวณทียึ่ดตดิกบัผนงั 6. บร�เวณหลืบมานร�มผนงั

ฉากเหล็กทองพ้ืน

ลวดทอนบน

สปร�งปรับระดับ
ขอ ป ปลา KC50

โครงคราว KC50

โครงคราว KC50

แผนยิปซัม

โครงฉากร�ม KC50

ค้ิวบัวฝา

ฉากเหล็กทองพ้ืน

ลวดทอนบน

สปร�งปรับระดับ
ขอ ป ปลา KC50

โครงคราว KC50

โครงคราว KC50

แผนยิปซัม

โครงฉากร�ม KC50

โครงฝาร�มชาโดว

ฉากเหล็กทองพ้ืน
ลวดทอนบน
สปร�งปรับระดับ
ขอ ป ปลา KC50
โครงคราว KC50

โครงคราว KC50

แผนยิปซัมโครงฉากร�ม KC50
ฉากมุมพลาสติก

สกรูยิงโครง
สกรูยิงแผนยิปซัม

กวางท่ีสุด 600 มม.
100~300 มม.100~300 มม.

มม. มม.

ระบบโครงคราวโลหะฝาเพดานฉาบเร�ยบ KC50
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พุกเหล็ก

A

ฉากเหล็กทองพ้ืน

B

โครงฉากร�ม KC50

H

สปร�งปรับระดับ KC50

D

คลิปล็อค KC50

G

ขอ ป ปลา KC50

E

ลวดทอนบน

C

โครงคราวฝาเพดาน KC50
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สวนประกอบระบบโครงคราวโลหะฝาเพดานฉาบเร�ยบ KC50



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


