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GREENWOOD
ไม�สังเคราะห� GREENWOOD
นวัตกรรมที่ทางบร�ษัท คิดค�นและผลิตข�้นมาด�วยเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย

เพ�่อให� ได� ไม� GREENWOOD ที่มีความเป�นธรรมชาติของไม�มากที่สุด

ด�วยการนําวัตถุดิบทางธรรมชาติ ที่เหลือใช�มาเป�นส�วนผสมในการผลิต

ผสมกับ WPC (Wood Plastic Composite) เหมาะสําหรับงานฝ�า งานระแนง งานพ�้น

และงานตกแต�งทุกรูปแบบ สามารถใช�งานได�ทั้งภายในและภายนอก
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พ�้นไม�สังเคราะห� GREENWOOD
ตอบโจทย�ทุกการใช�งาน ใช� ได�ทั้งภายในและภายนอก

พ�้นผ�วสัมผัสเหมือนไม�จร�ง รองรับแรงกระแทกได�ดี

มีทั้งผ�วเสั้ยนไม� และผ�วเซาะร�อง ติดตั้งด�วยระบบ Biscuit-Lock

ติดตั้งง�าย สะดวกรวดเร็ว ไม�ต�องเก็บงานรอยหัวสกรู

ป�องกันการกัดกินของปลวก มอด และแมลง

ทนทุกสภาพอากาศ อีกทั้งยังหมดป�ญาเร�่องการบวมนํ้าอีกด�วย

ติดตั้งง�าย
สะดวก รวดเร็ว

นํ้าหนักเบา
ลดค�าใช�จ�าย

เร�่องโครงสร�าง

มีสีสัน
สวยงาม

เหมือนไม�จร�ง

หมดป�ญหา
เร�่องการบวมนํ้า
และการบิดงอ

ปลอดภัย
จากปลวก

มอด และแมลง

ทนทาน
ทุกสภาพอากาศ

ขนาดมาตรฐานพ�้นไม�สังเคราะห�

รุ�นของไม� ขนาด สี

HD100PWS25

HD140PWS25

HD143PWH22

100 X 25 MM.

140 X 25 MM.

143 X 22.5 MM.

รุ�น กลวง

สีโอ�คดํา

สีนํ้าตาล

สีนํ้าตาลอ�อน

สีโอ�คดํา

สีนํ้าตาล

สีนํ้าตาลอ�อน

สีวอลนัท

สีไม�สัก

สีเทาเข�ม

สีเทาอ�อน

STANDARD COLORS

สีโอ�คดํา - Oak สีนํ้าตาล - Brown สีนํ้าตาลอ�อน - Light Brown สีวอลนัท - Walnut สีไม�สัก - Teak สีเทาเข�ม - Dark Grey สีเทาอ�อน - Light Grey

*ภาพ สี และลวดลายของไม�  อาจมีความแตกต�างจากสินค�าจร�ง  เนื่องจากระบบการพ�มพ� และการแสดงผล
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พ�้นไม�สังเคราะห�

พ�้นไม�ต�องเว�นช�องว�างรอบตัวไม� 5 มม.

รอยต�อพ�้นไม�ปลายไม�ชนผนัง ชนขอบปูน ชนเหล็ก ปลายไม�ชนไม�ป�ดขอบ ต�องเว�นช�องว�าง 5 มม.

พ�้นไม�แผ�นสุดท�ายที่ไม�สามารถล็อคด�วย Biscuit ให�ยึดด�วยสกรูด�านบนและใช�กาวร�อนผสมกับผงไม�

ที่เหลือจากตัดโป�วมาอ�ดแต�งให�เร�ยบร�อย

บร�เวณที่ติดตั้งพ�้นไม� ต�องปรับ Slope เพ�่อไม�ให�นํ้าขัง มิฉะนั้นเมื่อติดตั้งพ�้นไม�แล�ว จะบวม บิดงอ เสียรูป

ไม�ป�ดขอบ ต�องยึดติดกับตงอลูมิเนียม หัวสกูรใช�กาวร�อนผสมกับผงไม�ที่เหลือจากการตัดมาโป�วอ�ดแต�งให�เร�ยบร�อย

Biscuit-Lock
พลาสติก ตงอลูมิเนียม

การติดตั้งตงอลูมิเนียม

การวางตงอลูมิเนียมระยะไม�เกิน 30 ซม.

รอยต�อพ�้นไม�ต�องวางตงอลูมิเนียมคู�ห�างกัน 2.5 ซม.

พ�้นที่ติดตั้งตงอลูมิเนียม ต�องให� ได�ระดับและผ�วเร�ยบ มิฉะนั้นเมื่อติดตั้งพ�้นไม�แล�ว

จะดูไม�สวยงามไม�ได�ระดับ

พ�้นที่เทคอนกร�ตล็อกตงอลูมิเนียม ระดับคอนกร�ตต�องตํ่ากว�าตงอลูมิเนียม 1 ซม.

และต�องปรับระดับคอนกร�ตให� Slope เพ�่อไม�ให�นํ้าขัง

กรณีตงอลูมิเนียมวางขนานกับรางระบายนํ้า ต�องเจาะรูตงอลูมิเนียมเป�นช�วงๆ เพ�่อให�นํ้าไหลผ��าน

บิสกิต สแตนเลส
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ขั้นตอนการติดตั้งพ�้นไม�สังเคราะห�

วางตงอลูมิเนียม  ขนาด 1”x1” ยาว 3.00 ม. ลงบนพ�้นปูน

ที่ได�ปรับระดับแล�วเสร็จ  โดยการยึดสกรู 2 นิ�ว  ให�แน�นโดย

ระยะการติดตั้งต�อง @ ไม�เกิน 0.30 ม.

นำ Biscuit-Lock มาใส�ตามแนวตงอลูมิเนียม

แล�วขันเกลียวปล�อยยึดให�แน�น

นำไม�แผ�นที่ 2 มาวางต�อเข�ากับ Biscuit-Lock ใช�ค�อนยาง

ตอกให�แน�น แล�วก็วาง Biscuit-Lock ตัวต�อไปเพ�่อวางไม�

แผ�นที่ 3 ให�ทำตามขั้นตอนจนเต็มพ�้นที่

วางไม�แผ�นแรกบนตงอลูมิเนียม จากนั้นยึดด�วยสกรู

เกลียวปล�อย 1” 1/2 นิ�ว ให�แน�น

แนวติดตั้ง Biscuit-Lock ระหว�างไม� ระยะเว�นประมาณ 5มม.

รอบตัว

มาตราฐานการต�อปลายไม� ทำการติดตั้งวางตงอลูมิเนียมคู�

เพ�่อเสร�มความแข็งแรง ระยะต�อไม� เว�นระยะประมาณ 5มม.
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ติดตั้งจนสุดพ�้นที่ ใหยึดไม�แผ�นสุดท�ายด�วยสกรูเกลียวปล�อย

ก�อนป�ดด�วยไม�ป�ดขอบ
นำไม�ป�ดขอบ มาเตร�ยมเพ�่อจะทำการติดตั้งไม�ป�ดขอบ

ขั้นตอนสุดท�าย นำไม�ป�บขอบมายิงยึดด�วยเกลียวปล�อย

รอบพ�้นที่

อ�ดหัวเกลียวปล�อยด�วยอีพ็อกซี่หร�อซิลิโคลน (สีเทียบกับตัวไม�)
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การทําความสะอาดและการดูแลรักษา
พ�้นไม�สังเคราะห� GREENWOOD

1. ควรทําการป�ดกวาดเศษฝุ�นทุกวัน เพ�่อไม�ให�เกิดคราบฝ�งแน�น

2. ควรล�างทําความสะอาดด�วยนํ้า แล�วเช็ดพ�้นให�แห�งทุกครั้ง

3. ควรหลีกเลี่ยงการทําความสะอาดด�วยเคร�่องดูดฝุ�นอัตโนมัติซึ่งอาจทําให�พ�้นไม�เทียมเกิดรอยได�

4. ควรหลีกเลี่ยงการทําความสะอาดด�วยนํ้ายาต�างๆ โดยตรง หร�อสารเคมีที่มีความเข�มข�น

    ถ�าจะใช�ควรใช�ผงซักฟอกผสมนํ้าขัดทําความสะอาดด�วยแปรงขัดพ�้น หร�อแปรงทองเหลือง

กรณีเกิดคราบฝุ�น คราบนํ้าฝน

ใช�นํ้าเปล�าฉีดทั่วบร�เวณแล�วใช�แปรงขัดพ�้นพลาสติก หร�อแปรงทองเหลืองขัดตามผ�วหน�าไม�

แล�วใช�นํ้าเปล�าสะอาดฉีดตามอีกครั้ง พร�อมใช�ผ�าสะอาดถูบร�เวณดังกล�าวให�แห�ง

กรณีเกิดรอยต�างๆ รวมถึงคราบสกปรก

ใช�แปรงทองเหลือง หร�อแปรงขดลวดเหล็ก ขัดรอย หร�อคราบบร�เวณนั้น

ซึ่งเท�ากับว�าเป�นการเป�ดผ�วหน�าไม�นั้นออกใหม� แล�วล�างทําความสะอาดด�วยนํ้าเปล�า

พร�อมใช�ผ�าสะอาดถูและปล�อยพ�้นให�แห�ง

กรณีเกิดรอยฝ�งลึก

ใช�เคร�่องขัดกระดาษทรายที่ใช�กับงานไม�จร�ง ขัดเป�ดผ�วพ�้นใหม�ทั้งหมดแล�วล�างด�วยนํ้าสะอาด

พร�อมทั้งถูปล�อยให�พ�้นแห�ง

*(กรณีนี้จะสามารถทําได�เฉพาะไม�พ�้นรุ�นตันเท�านั้น)
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ภาพผลงาน พ�้นไม�สังเคราะห� GREENWOOD

 Clubhouse นาราสิร� บ�านพักอาศัยพ�ทธมณฑลสาย 1

S9 Condominium
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ภาพผลงาน พ�้นไม�สังเคราะห� GREENWOOD

Sathorn Residence บ�านตากอากาศ ส�วนตัว

Springfield Village
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ไม�ระแนงสังเคราะห� GREENWOOD
รุ�น Clip - Lock
ผลิตภัณฑ� ไม�สังเคราะห� ที่มีส�วนผสมของผงไม�ธรรมชาติ

ให�ภาพลักษณ� ความรู�สึก และผ�วสัมผัสเสมือนไม�จร�ง สวยงาม คงทน นํ้าหนักเบา

มีสีสันให�เลือกหลากหลาย ผสมผสานความทันสมัย ช�วยต�อเติมสัดส�วนต�างๆของบ�าน

ให�มีมิติข�้นอย�างสร�างสรรค� ใช� ได�ทั้งงานฝ�าและงานระแนง

พร�อมระบบติดตั้ง Clip - Lock ไม�ต�องยิงสกรู ไม�ต�องเก็บงาน

สะดวก รวดเร็ว และง�ายต�อการติดตั้ง
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คุณสมบัติ
ระแนงไม�
สังเคราะห�

มีให�เลือก 4 สี
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อ�ปกรณ�และ
ขั้นตอนการ
ติดตั้งไม�ระแนง

ข�อควรระวัง
ในการติดตั้ง

และการจัดเก็บ

Alum-Zinc Clip Lock Rail Clips Closing Back

Sub Frame C - Line Closing Sind

ข�อเสนอแนะเพ��มเติม : สําหรับ

การใช�งานภายนอก (Out Door)

แนะนําให�ทาสีย�อมไม�เพ�่อการรักษา

สีของไม� ให�อยู�นานยิ�งข�้น

ความยาวมาตรฐาน 3.00 ม. และ 4.00 ม.

(สามารถสั่งตัดความยาวพ�เศษ)

1. ใช� ร�เวท ยิงคลิปเหล็กให�

ติดกับเหบ็ก C-Line ตามระยะ

รูที่ท�านต�องการเว�นระยะห�างของไม�

C-Line

คลิปเหล็ก

2. ใช�สว�านเจาะนําแล�วใช� Screw เกลียวปล�อยยึด C-Line

ให�ยึดติดกับโครงคร�าวเหล็กโดยระยะห�างของเหล็ก C-Line

แต�ละแนว 40 cm.

กรณีแผงงานอยู�กลางแจ�งระยะโครงคร�าวเหล็ก

ควรซอยเว�นไม�เกิน 60 cm. โดยระยะห�างของ

เสาเหล็กจะอยู� 3.00 - 3.50 cm.3. กดไม� GREENWOOD

ให�ลงตามร�องของคลิปเหล็ก

1. โครงสร�างเหล็กหลัก ต�องติดตั้งให� ได�แนวระดับ แนวดิ�ง แนวฉาก มิฉะนั้นเมื่อตืดตั้งไม�ระแนงแล�วจะเห็นเป�น

    ลูกคลื่น โก�ง งอ แนวไม�ระแนงไม�ได�ระดับ ดูไม�สวยงาม

2. โครงเหล็กบร�เวณโครง Sub Frame C-Line , คลิปราง , หากวางตรงแนวเชื่อมเหล็กต�องเจ�ยร�แต�งผ�วให�เร�ยบ

    ก�อนทําการติดตั้งโครง Sub Frame C-Line , คลิปราง

3. โครง Sub Frame C-Line , คลิปราง ติดตั้งที่ระยะห�างไม�เกิน 40 ซม. กรณีเป�นบร�เวณรอยต�อไม�ระแนง

    ต�องวางโครง Sub Frame C-Line , คลิปราง 2 เส�นคู�เสมอ (ที่ปลายไม�ระแนงทั้ง 2 เส�น) ระยะห�าง 1.00 ซม.

4. กรณีการตัด / แบ�งโครง Sub Frame C-Line บร�เวณรอยตัดแนะนําให�ทาสีกันสนิม

5. ในกรติดตั้งไม�ระแนง หากมีฝ��งที่ต�องชนกับผนัง หร�อโครงสร�างเหล็กหลัก ควรเว�นว�างระหว�างไม�ระแนงง กับโครงสร�างเหล็กหลัก 2.00 มม.

6. ปลายไม�ระแนงที่ยื่นอออกจากโครง Sub Frame C-Line , คลิปราง ต�องมีระยะไม�เกิน 1.50 ซม.

7. ช�วงรอยต�อของไม�ระแนง ควรเว�นช�องว�าง 1.00 มม. ถ�าติดตั้งไม�ระแนง แล�วรอยต�อแน�นเกินไป ต�องร�้อถอน

    ไม�ระแนงออก ตัดให�พอดี มิฉะนั้น ไม�ระแนงอาจจะดีดตัวหลุดออกจากคลิปล็อค หร�ออาจจะเห็นเป�นลูกคลื่นโก�ง งอ แนวไม�ระแนงไม�ได�ระดับ ดูไม�สวยงาม

8. ในการติดตั้งไม�ระแนง ต�องประคองโครง Sub Frame C-Line , คลิปราง ขณะกดไม�ระแนงเข�ากับคลิปล็อค

    เพ�่อป�องกันโครง Sub Frame C-Line , คลิปราง โก�ง งอ เสียระดับ

9. กรณีติดโคมไฟ ป�ายโฆษณา ฯลฯ ต�องยึดติดกับโครงสร�างหลัก ห�ามติดตั้งโดยยึดติดกับไม�ระแนง
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ขั้นตอนการทําสีระแนงไม�สังเคราะห�
ประเภทสี
1. สีย�อมไม� (Solvent Base)

2. สีพ�นอ�ตสาหกรรม TOA

ขั้นตอนการทําสี
1. ใช�กระดาษ เบอร� 360 ขัดเบาๆ บนผ�วไม�เพ�่อเป�ดผ�ว

2. ทําความสะอาดผ�วไม� เพ�่อไม�ให�มีฝุ�นเกาะ

3. ทาหร�อพ�นสีลงบนผ�วไม� ซึ่งกรณีสีย�อมไม�จะแห�งช�ากว�า

    สีพ�นอ�ตสสาหกรรม

ขั้นตอนและว�ธีการทาสีย�อมไม�
นํากระดาษทรายที่มีความละเอียด เบอร� 360 , 400 มาลูบผ�วของไม�เพ�ยงเล็กน�อย

เพ�่อยึดเกาะของสีที่ดีข�้น ผสมสีย�อมไม�เบเยอร� กับทินเนอร� ในอัตราส�วน 3 : 1

ควรทา 2 รอบ โดยต�องรอให�สีรอบแรกแห�งสนิทก�อนทาซํ้ารอบที่ 2

การทาสีย�อมไม�สามารถทําได� 2 ว�ธี โดยการ

1. ทาสีย�อมไม�โดยใช�แปรงทาสี

2. ทาสีย�อมไม�โดยว�ธีการพ�นสี

การจัดเก็บไม�ระแนงก�อนทําการติดตั้ง
1. จัดเก็บไม�ระแนงในที่ร�มและมีอากาศถ�ายเทสะดวก

2. วางสินค�าในแนวราบและต�องไม�มีสิ�งกีดขวางใดๆ

ข�อเสนอแนะเพ��มเติม
เนื่องจากสีของไม� GREENWOOD เกิดจากสีของผงไม�ธรรมชาติ ดังนั้นสําหรับการใช�งานภายนอก (Out Door)

แนะนําให�ทาสีย�อมไม�เพ�่อการรักษาสีของไม�ให�อยู�ทนนานยิ�งข�้น โดยมีขั้นตอนดังต�อไปนี้

ชนิดสีย�อมไม�สําหรับการทาไม� GREENWOOD

สีของไม� GREENWOOD ชนิดเงา (Gross) ชนิดกึ่งเงา (Semi-Gross)

สีโอ�คดํา

สีโอ�คแดง

สีไม�แอช (ไม�สน)

สีขาว

สีไม�โอ�ค รหัส G-1911

สีแดงเชอร�่ รหัส G-1914 = 70%

ผสมสีไม�โอ�ค รหัส G-1911 = 30 %

สําหรับสีไม�แอช (ไม�สน) ระบุให�ใช�สีย�อมไม� ความเงา / ด�าน ข�้นอยู�กับความต�องการ

ซึ่งแบ�งได�เป�น 3 ชนิด คือ รหัส G-1900 (ความเงส 80%) รหัส S-2900 (ความด�านที่ 50%)

สีไม�โอ�ค รหัส S-2911

สีแดงเชอร�่ รหัส S-2912 = 70%

ผสมสีไม�โอ�ค รหัส S-2911 = 30 %
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สีโอ�คแดง

สีไม�แอช (ไม�สน)

ภาพผลงานระแนงไม�สังเคราะห� GREENWOOD

Parc39 The Paseo ลาดกระบัง

โรงภาพยนตร� SF จ.อ�บลราชธานี
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Amari Hua-Hin (Sales Office) The Centro Suk 113

Vista Vills

ภาพผลงานระแนงไม�สังเคราะห� GREENWOOD



CONTACT US

88 Moo 5 Bangna - Trad 52 Thakam

Bangprakong Chachoengsao 24130

Tel. 02-912-1529 Fax. 02-912-1522

sales_siamplastwood@hotmail.com

www.siamplastwood.com

Siam Plastwood Co.,Ltd


