


หวัขอ้นําเสนอ

วสัดอุปุกรณที์ตอ้งเตรยีมสาํหรบังานติดตงัผนงั SPEEDWALL

การเตรยีมพรอ้มกอ่นการติดตงัผนงั SPEEDWALL

รปูแบบการติดตงัผนงั SPEEDWALL

ขนัตอนการติดตงัผนงั SPEEDWALL

ขนัตอนการเก็บรอยต่อผนงั SPEEDWALL



ลําดบั
NO

รายการ
ITEM

จํานวน
Quantity

หน่วย
Unit

รปูภาพ
Picture

1 ชา่งกอ่ฉาบ 3-4 คน/ทีม คน

2 ปูนกาวซีเมนตจ์ระเขเ้ขยีว  หรือเทียบเท่า 1 ถงุ / 10 ตร.

ม.

ถงุ

3 เหล็ก โดเวล RB9  ตดัเป็นท่อนขนาด 20-25 cm. คาํนวณ

ตามหนา้งาน

เสน้

4 วัสดอุดุรอยตอ่กอ่นสกิมโคช๊  RHINOZ RF-239 Hybrid  (4.5 กก./กป) 1 กป. / 26 

เมตร

กระป๋อง

5 ปูนฉาบรอยตอ่สกิมโคช๊ RHINOZ RF-135Acrylic Jointing (5 กก./กป) 1 กป. / 80 

เมตร

กระป๋อง

6 ทินเนอรพ์รอ้มแปรง (สาํหรบัลา้งเม็ดโฟม ใชใ้นกรณีทีมีการตดัแผน่) 1 ปีบ

7 ซีลิโคน, พียโูฟม (สาํหรับเก็บงานโครงสรา้งเหล็ก) คาํนวณ

ตามหนา้งาน

หลอด

8 เครืองตดัคอนกรีตพรอ้มใบตดัคอนกรีต 4 นวิ, 9 นวิ, 14 นวิ 1 ตวั

9 สว่านกระแทก (สาํหรบัผสมปูนกาวและเจาะพืนและคาน) 1 ตวั

วสัดอุปุกรณที์ตอ้งเตรยีมสาํหรบังานติดตงัผนงั 



ลําดบั
NO

รายการ
ITEM

จํานวน
Quantity

หน่วย
Unit

รปูภาพ
Picture

10 หวัปันปูนกาว 1 ชิน

11 ถังผสมปูนกาว 2-3 ถงั

12 เกรียงโป้ว, เกรียงใบโพธิ, เกรียงขดัมนั อย่างละ 2 ดา้ม

13 เหล็กฉากร ู (ใชส้าํหรบัยึดระหว่างแผ่น ตดัเป็นท่อนยาว 15 cm. จาํนวน 2 เสน้

ทีเหลืออีก 4 เสน้ นาํไปใชเ้ป็นแนวเดินผนงั)

6 เสน้

14 สว่านมือ (สาํหรบัยิงสกรเูกลียวปลอ่ย) 1 ตวั

15 สกรเูกลียวปลอ่ย 1/2 นวิ 1 ถงุ

16 ฆอ้นตอกตะปู , ฆอ้นปอนด์ 1-2 ดา้ม

17 ดอกสว่านโรตารี ขนาด 9 mm. 1-2 ดอก

18 เตา้ตเีสน้ 1 ชิน

วสัดอุปุกรณที์ตอ้งเตรยีมสาํหรบังานติดตงัผนงั 



     ผูผ้ลติ-จดัจาํหน่าย-รบัตวัแทนทวัประเทศ : JAIBOON999 CO.,LTD.

          095 526 6369 , 083 996 9453             jaiboon999jb@gmail.com

          fanpage: ผนังสาํเรจ็รปูซเีมนตโ์ฟม โรงงานผลติและจาํหน่าย ปลกี-สง่

         @jaiboonspeedwall                 Instagram : speedwall.official

ลําดบั
NO

รายการ
ITEM

จํานวน
Quantity

หน่วย
Unit

รปูภาพ
Picture

19 ตลบัเมตร 1 ชิน

20 ระดบันาํยาว  หรือเลเซอรว์ัดระดบั 1 ตวั

21 กระดาษทราย (สาํหรบัขดัปูนฉาบบางสกิมโคช๊) 10-15 แผน่

22 ไมห้นา้สาม ยาวประมาณ 30 cm. 1 ท่อน

23 ฟองนาํ 1-2 ชิน

24 นงัรา้น 2-3 ชดุ

25 แฮนดล์ิฟท ์หรืออปุกรณเ์คลือนยา้ยยกแผน่เขา้หนา้งาน 1 ตวั

www.jaiboonspeedwall.com

วสัดอุปุกรณที์ตอ้งเตรยีมสาํหรบังานติดตงัผนงั 



ประชมุเพือวางแผนรปูแบบการติดตงั



ตรวจสอบวสัดอุปุกรณส์ําหรบัการติดตงั, ขนาดของผนงั



เขา้ไปจดัวางพืนทีหนา้งาน พรอ้มเคลียรพื์นทีใหส้ะอาด
ตรวจสอบงานโครงสรา้งใหเ้รียบรอ้ย และนําแผน่



เทรลเลอร์ รถสิบลอ้เฮียบ รถหกลอ้เฮียบ รถกระบะ

หนา้งานจะตอ้งมีอปุกรณใ์นการเคลอืนยา้ยผนงัลงเพือจดัเก็บ เช่น โฟลค์ลิฟท,์ เครน, แฮนดล์ิฟท์

การจัดวางแผน่ ควรวางแผน่บนพนืเรียบและมีความแข็งแรง

การเคลือนยา้ยแผน่ทีละแผน่  ควรใชค้นยกทงั 4 มมุ

กรณีแผน่บางแผน่เกิดการโกง่งอ ทางบรษิทัมีการรบัประกนัเปลียนสินคา้ให้
ผนงัทมีกีารวางทบัซอ้นกนั จะมีการระบายของนาํไมส่มาํเสมอกนั อาจทาํใหแ้ผน่เกิดการโก่งงอ
วิธีการแกไ้ขโดย ใหน้าํแผน่ทีโกง่งอมากลบัดา้นวางบนพืนเรียบและนาํแผน่อีกแผน่มาวางทบัซอ้น

แผน่จะกลบัคืนสภาพดงัเดิม 

การขนสง่ผนงั SPEEDWALL และการจดัเก็บ



รหสัสินคา้
รถ 6 ลอ้เฮียบ รถ 10 ลอ้เฮียบ เทรลเลอร์

Pallet แผน่ ตร.ม. Pallet แผน่ ตร.ม. Pallet แผน่ ตร.ม.

SW2475 6 60 86.40 12 120 172.80 32 320 460.80

SW2490 6 48 69.12 12 96 138.24 32 256 368.64

SW2410 6 42 60.48 12 84 120.96 32 224 322.56

SW2875 6 60 100.80 12 120 201.60 32 320 537.60

SW2890 6 48 80.64 12 96 161.28 32 256 430.08

SW2810 6 42 70.56 12 84 141.12 32 224 376.32

SW62875 6 54 90.72 12 108 181.44 32 288 483.84

SW62890 6 48 80.64 12 96 161.28 32 256 430.08

SW62810 6 42 70.56 12 84 141.12 32 224 376.32

SW63090 6 42 75.60 12 84 151.20 32 224 403.20

SW63010 6 42 75.60 12 84 151.20 32 224 403.20

รหสัสินคา้ จํานวนแผ่น / Pallet

SW2475,SW2875 10

SW62875 9

SW2490,SW2890,SW62890 8

SW2410,SW2810,SW62810,SW63090,SW63010 7

ปรมิาณบรรทกุมาตรฐานตามขนาดรถ



โครงสรา้งอาคารเป็นคอนกรตี

รปูแบบการติดตงัผนงั SPEEDWALL



เสาคอนกรตี

ทอ้งพนื/คาน

พนืคอนกรตี

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

เจาะลกึ 12 cm.



เสาคอนกรตี

ทอ้งพนื/คาน

พนืคอนกรตี

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

เหล็ก RB9 ความยาว 25-30 cm

ป้ายปูนกาวบรเิวณปลายเหล็กโดเวล



เสาคอนกรตี

ทอ้งพนื/คาน

พนืคอนกรตี

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm



คยีต์วัเมยี

คยีต์วัผู ้

60 cm60 cm60 cm 60 cm

เจาะลกึ 12 cm.



คยีต์วัเมยี

คยีต์วัผู ้

60 cm60 cm60 cm 60 cm

ทาปูนกาวลงบนดา้นคยึต์วัเมยี
โดยเวน้บรเิวณทเีจาะรเูอาไว ้



เสาคอนกรตี

ทอ้งพนื/คาน

พนืคอนกรตี

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

ความสงู
281 cm.

ความสงูผนัง
280 cm.

ผนังดา้น
คยีต์วัเมยี

ทาปูนกาว
บรเิวณพนื 
ความกวา้ง 60 cm.

ความสูงของผนัง จะตอ้งนอ้ยกว่า
ความสูงของโครงสรา้ง
ประมาณ 1 - 1.5 cm.



เสาคอนกรตี

ทอ้งพนื/คาน

พนืคอนกรตี

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

ใชส้ว่านเจาะพนื เฉียง 45 องศา
เจาะเขา้บรเิวณใตผ้นังดา้นล่าง
ความลกึ ประมาณ 10-12 cm.



เสาคอนกรตี

ทอ้งพนื/คาน

พนืคอนกรตี

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

ตดัเหล็กโดเวล RB9 ยาวประมาณ 25-30 cm.
ดดัเหล็กโดเวล คลา้ยเลข 7



เสาคอนกรตี

ทอ้งพนื/คาน

พนืคอนกรตี

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

ตอกเหล็กโดเวล เฉียง 45 องศา เขา้ทพีนืใตผ้นังกอ่น
และตอกดา้นขา้ง เพอืใหเ้หล็กโดเวลเขา้ภายในผนัง

ใชส้ว่านเจาะทอ้งคาน เฉียง 45 องศา
ความลกึ ประมาณ 10-12 cm.

ตอกเหล็กโดเวล คลา้ยเลข 7 
และตอกเขา้ทอ้งคานและตอกดา้นขา้ง
เพอืใหเ้หล็กโดเวลเขา้ภายในผนัง



เสาคอนกรตี

ทอ้งพนื/คาน

พนืคอนกรตี

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

ตอกเหล็กโดเวล เฉียง 45 องศา เขา้ทพีนืใตผ้นังกอ่น
และตอกดา้นขา้ง เพอืใหเ้หล็กโดเวลเขา้ภายในผนัง

ใชส้ว่านเจาะทอ้งคาน เฉียง 45 องศา
ความลกึ ประมาณ 10-12 cm.

ตอกเหล็กโดเวล คลา้ยเลข 7 
และตอกเขา้ทอ้งคานและตอกดา้นขา้ง
เพอืใหเ้หล็กโดเวลเขา้ภายในผนัง



เสาคอนกรตี

ทอ้งพนื/คาน

พนืคอนกรตี

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

ทาปูนกาวบรเิวณขา้งผนังฝังตวัผูใ้นแนวตงั
และทาปนูกาวบรเิวณพนื กวา้งประมาณ 60 cm.



เสาคอนกรตี

ทอ้งพนื/คาน

พนืคอนกรตี

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

15 cm 15 cm



เสาคอนกรตี

ทอ้งพนื/คาน

พนืคอนกรตี

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

15 cm 15 cm

วดัชอ่งว่างความกวา้งของแผ่นสุดทา้ย  แลว้ตดัผนังใหน้อ้ยกว่าความกวา้ง 1.5 cm.



เสาคอนกรตี

ทอ้งพนื/คาน

พนืคอนกรตี

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

15 cm 15 cm

ใชส้ว่านเจาะเขา้ผนังเฉียง 45 องศา ทงัดา้ยซา้ย-ขวา 2 ฝัง ทุกความสูง 60 cm.
เจาะใหท้ะลุถงึเสาคอนกรตี  ลกึประมาณ 10-12 cm. แลว้ตอกเหล็กโดเวล RB9 เขา้ไป

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm



เสาคอนกรตี

ทอ้งพนื/คาน

พนืคอนกรตี

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

15 cm 15 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm



โครงสรา้งอาคารเป็นคอนกรตี(ผนงัทึบ)

รปูแบบการติดตงัผนงั SPEEDWALL



โครงสรา้งอาคารเหล็ก

รปูแบบการติดตงัผนงั SPEEDWALL



ลกัษณะการต่อแผ่น SPEEDWALL



ลกัษณะการต่อแผ่น SPEEDWALL



ลกัษณะการตดิตงัพุก/สกรู

SPEEDWALL

พุก / สกรู

เจาะรขูนาดพอดกีบั
พุกและตอกอดัพุกเขา้สูต่าํแหน่ง

SPEEDWALL
ท่อรอ้ยสายไฟ

ปลกัไฟ

SPEEDWALL

ท่อรอ้ยสายไฟ

สวทิชไ์ฟฟ้า

เจาะรขูนาดพอดกีบั
อปุกรณ์เตมิคอนกรตีบรเิวณชอ่งวา่ง

เจาะรขูนาดพอดกีบั
อปุกรณ์เตมิคอนกรตีบรเิวณชอ่งวา่ง

ลกัษณะการตดิตงัสวทิชไ์ฟฟ้าลกัษณะการตดิตงัปลกัไฟฟ้า

ความหนา

ความหนา

ความหนา

รปูแบบการติดตงัอปุกรณอื์นๆ ทีผนงั SPEEDWALL 



หากเป็นชอ่งวงกบประตเูป็นไมจ้ะตอ้งทาการขดุฝังไมเ้นอืแข็งลงบริเวณทตีอ้งการ

ติดตงั  Speed Wall สามารถเจาะยึดเพือตดิหรือแขวนวัสดหุรือสงิอาํนวยความ

สะดวกของบา้นได ้โดยสามารถเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัการตดิตงั 

Note   กรณีวงกบพลาสติกหรือวงกบ

ภาพตดั A - A

รปูแบบการติดตงั วงกบไมก้บัผนงั SPEEDWALL 

อลมูิเนียม สามารถใชส้กรเูกลียวปล่อย
ปลายสว่านไดเ้ลย

ลกัษณะการติดตงัวงกบไม ้



ขอ้ปฏิบติัในการต่อแผน่ผนงั SPEEDWALL

    ทกุๆ รอยตอ่แผน่จะตอ้งพรมนาํหรือ

ใชน้าํยาประสานคอนกรีตกอ่นลงปูนกาว

ทกุครงั

กรีตกอ่นปูนกาวทกุครงั

      รอยตอ่ทีเกิดจากการตดัแผน่จะตอ้ง
     ทาํการลา้งเม็ดโฟมออกใหห้มด   โดยใช ้

ทินเนอรท์าทีเม็ดโฟม  จนกว่าเม็ดโฟมจะ
ละลายหายไป  และใชน้าํยาประสานคอน





วดัระยะวางแนวกอ่นการติดตงัผนงั



ตดัแผ่นผนงั SPEEDWALL ใหมี้ขนาดตามรปูแบบ



การลา้งโฟมดว้ยทินเนอรบ์ริเวณสนัแผ่น



ผสมปนูกาว

(ปนูกาว 1 ถงุ 20 กก. ใชง้านได ้10 ตร.ม.)



เจาะรตูอกโดเวลทีเสาปนู ทกุ 60 cm.



เจาะรทีูแผน่ผนงั Speedwall ดา้นฝังตวัเมีย ทกุ 60 cm



ประกอบผนงั Speedwall แผน่แรกเขา้กบัเสา



ตอกเหล็กโดเวลยดึระหว่างแผ่นกบัพืนและทอ้งคาน



ติดตงัแผน่ผนงัต่อไป

ขอ้สงัเกต ระยะห่างของรอยต่อแผน่จะอย ูที่ 5 - 8 mm.    ปนูกาวระหว่างรอยต่อแผน่
จะตอ้งลน้ปรนิออกมา ถา้พบว่าไม่มีปนูกาวลน้ออกมาใหเ้สริมปนูกาวในช่องทนัที



ยึดแผ่นดว้ยเหล็กฉากและสกรยูึด

เมอืปูนกาวแหง้แลว้ใหน้าํออก  และตดิตงัแผน่ไปจนครบตามรปูแบบทีกาํหนด

ใชเ้หล็กฉากยาว 15 cm.  มาตดิตงัคลอ่มระหว่างแผน่ 2 แผน่เป็นการชวัคราว



การติดตงัผนงั Speedwall แผ่นสดุทา้ย

ทาํการเจาะทีแผน่ผนงัจนถึงเสาและตอกเหล็กโดเวล ขนาด 9 x 200 mm. 

ตอกแยง 45 องศาสลบับน-ลา่ง  และตอกยึดเขา้กบัเสา ทกุๆ 60 cm.



การเวน้ช่องหนา้ต่าง-ประต ู

ไมต่อ้งกอ่เสาเอ็นทบัหลงั สามารถตดัแผน่ผนงัตามระยะทีตอ้งการ
ใชเ้หล็กโดเวล 9 mm.  ยาวประมาณ 20-25 cm. ในการตอกยึด



กรีดเจาะทีหลงั ตามรปูแบบทีตอ้งการ





      

วสัดแุละอปุกรณที์ตอ้งใช้

RF-239 RF-135RF-143



      

ตรวจสอบรอยต่อของผนงั (ปนูกาวตอ้งเต็มรอ่ง)

กรณีรอ่งทงั 2 ฝังมรีะดบัไม่เท่ากนั ใหท้ําการเจยีรใ์หม้รีะดบัทเีท่ากนั

กรณีรอ่งผนังอกีฝังเป็นขอบตรง ใหทํ้าการเจยีรล์กึประมาณ 2 มม.



ทานํายา RF-134 ไพรเมอร ์บอนดิง เพือทําความสะอาดผิว

เทนํายา RF-134 ไพรเมอร ์บอนดงิ ลงในกระบะ

ใชล้กูกลงิจุม่นํายา และกลงิทบัลงบนรอ่งผนังตลอดแนว หรอืใชแ้ปรงทาทบัลงบนรอ่งผนังไดเ้ชน่กนั



ทําการผสม RF-239 สว่น A และ B ปันใหเ้ขา้กนั

RF-239 ไรนอซไฮบรดิ จะม ี2 สว่น :parts A และ parts B

ปัน Part A (สขีาว)  ใหเ้นือฟูกอ่น

จากนันตกั part B (สดีาํ) ทงัหมดมารวมเขา้ดว้ยกนั

ใชห้วัปัน ปันผสมใหเ้ขา้เป็นเนือเดยีวกนั



เช็คเนือวสัดทีุผสม จะตอ้งผสมใหมี้สีทีเขา้กนั 

ใชไ้มง้ดัเชค็ดเูนือวสัด ุหากยงัมสีว่นสขีาว จะตอ้งปันผสมใหเ้ขา้กนั

ปันผสมใหเ้ขา้กนั ประมาณ 2-3 ครงั จนกวา่ไม่มสีว่นของสขีาวผสมอยู่



ฉาบอดุรอยต่อผนงัใหเ้ต็มรอ่ง

ใชเ้กรยีงตกัเนือวสัด ุRF-239

ทําการฉาบอุดรอยตอ่ใหเ้ต็มรอ่งทุกรอ่ง

จากนันฉาบบางๆ อกีครงั จนเนือวสัดเุรยีบเต็มรอ่ง

สามารถฉาบอดุรอ่งระหวา่งเสาเหล็กกบัผนังได ้



ทิงไวใ้หว้สัดเุซ็ทตวั 24 ชวัโมง



ใชก้ระดาษทรายขดัเก็บพืนผิวใหเ้รียบ

ใชก้ระดาษทราบนํา เบอร ์80 ในการขดั

ใชก้ระดาษทราบขดัเก็บพนืผวิใหเ้รยีบ

ใชก้ระดาษทราบขดัเก็บพนืผวิใหเ้รยีบ

เป่าฝุ่นออกใหเ้กลยีง



ฉาบรอยต่อบางๆ ดว้ย RF-135 อะคริลิคฉาบรอยต่อ

ใช ้RF-135 อะครลิคิฉาบรอยต่อ

เปิดฝา RF-135 พรอ้มใชง้านไดท้นัท ีโดยไม่ตอ้งปันผสม 

ทําการฉาบรอยตอ่ ชนัแรก  และทงิใหแ้หง้ 1-2 ชวัโมง

ทําการฉาบรอยตอ่ ชนัท ี2  และทงิใหแ้หง้สนิท



ขดัแต่งผิวใหเ้รียบเนียนดว้ยกระดาษทราย



วสัดฉุาบรอยตอ่อพ็ีอกซ ีโมดฟิายโพลยูีรเีทน

ใชส้าํหรบัอดุรอ่งรอยตอ่ผนงั





ผ ูผ้ลิต-จดัจําหน่าย-รบัตวัแทนจําหน่ายทวัประเทศ
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