
ระบบผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป ซีแพค
CPAC S WALL SYSTEM

คุณภาพมาตรฐาน
แข็งแรง ติดต้ังงาย

งานเสร็จไว



ตอบโจทยการกอสราง
ดวยมาตรฐานคุณภาพ

CPAC S Wall System
ระบบผนังคอนกรีตมวลเบาสําเร็จรูป ซีแพค

นวัตกรรมระบบผนังสําเร็จรูปท่ีเหนือกวา

ระบบผนังคอนกรีตมวลเบาสําเร็จรูป
S Wall System จาก CPAC Green Solution
ไดรับการพัฒนาเพ่ือตอบโจทยดานการกอสราง
ท่ีตองการความรวดเร็ว และคุณภาพผนังท่ีได
มาตรฐาน เหมาะกับการกอสรางผนังภายใน
อาคารทุกประเภท



ขนาด คาความคลาดเคล่ือน

• ความหนา

• ความกวาง

• ความยาว

• การโกงตัว

75 mm, 90 mm

600 mm

2,450-3,450 mm

-

± 1.5 mm

± 2 mm

± 10 mm

≤ 1.5 mm

คุณสมบัติ
ท่ีเหนือกวาของ

S Wall System

คุณภาพแผนท่ีไดมาตรฐาน จากมาตรฐานการผลิตระดับสากล

ดวยความเช่ียวชาญในการพัฒนาสูตรคอนกรีต และเทคโนโลยี
การผลิตมาตรฐานยุโรป จากประเทศฟนแลนด ท่ีเปนระบบ
การผลิตอัตโนมัติทุกข้ันตอน จึงทําใหแผนมีผิวท่ีเรียบสม่ําเสมอ
ขนาดแมนยําและมีการโกงตัวต่ํา

ผนังไดระนาบ สวยงาม

ติดต้ังสะดวก รวดเร็ว

งายในการเก็บรอยตอแผน

ประหยัดงานฉาบ
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น้ําหนักท่ีเบากวา
แตยังคงไวซ่ึงความแข็งแรง

จากการพัฒนาสูตรคอนกรีตมวลเบา ซ่ึงมีสวนประกอบสําคัญ
คือเม็ดเซรามิกมวลเบาคุณภาพสูงท่ีใชแทนหิน ผสมผสาน
การออกแบบแผนท่ีมีรูดานในแผน ทําใหไดแผนคอนกรีตมวลเบา
สําเร็จรูปท่ีมีน้ําหนักเบากวาคอนกรีตท่ัวไป และการกออิฐมอญ

กาวประสานแผนคอนกรีต ซีแพค
ท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือลดปญหารอยราว
ระหวางรอยตอแผนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

กาวประสานแผนคอนกรีต พัฒนาข้ึนมาโดยเฉพาะ
สําหรับการติดต้ัง S Wall System ซ่ึงมีคุณสมบัติ
ท่ีเหนือกวากาวประสานแผนคอนกรีตท่ัวไป มีประสิทธิภาพ
สูงกวาท้ังในการยึดเกาะ ยึดหยุน และหดตัว

น้ําหนักเพียงคร่ึงหน่ึงของผนังท่ีกอดวยอิฐมอญฉาบปูน

ความแข็งแรงมากกวา 115 ksc

สามารถรองรับน้ําหนักยึดแขวนได 100 kg / จุด

เทคนิคการติดต้ังท่ีไดมาตรฐาน

ดวยเทคนิคการติดต้ังท่ีทันสมัยและไดมาตรฐาน
ซ่ึงติดต้ังดวยเพลทเหล็กตัวยู และอุปกรณยึดแผน
ท่ีไดมาตรฐาน

เทคนิคการติดต้ังพิเศษดวยเพลทเหล็กตัวยู ติดต้ังดวยอุปกรณยึดแผนท่ีไดมาตรฐาน พรอมบริการติดต้ังโดยทีมงานคุณภาพ

ติดต้ังไดรวดเร็วกวาการกออิฐท่ัวไป 1-2 เทา

ติดต้ัง 30-40 ตร.ม. ตอทีมตอวัน* (*จากการทดสอบ

การติดต้ังจริงจากทีมติดต้ัง CPAC Green Solution

ใชแรงงานนอย เพียง 3-4 คนตอทีม

ผนังไดมาตรฐาน แข็งแรงและสวยงาม

ชวยลดความเส่ียงในการเกิดรอยราว
ระหวางรอยตอแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ

กาวประสานแผนคอนกรีต ซีแพค
ท่ีพัฒนาข้ึนมาเฉพาะ เหนือกวา
กาวประสานแผนคอนกรีตท่ัวไป :

• ยึดเกาะกับเน้ือวัสดุไดดีกวา
• ยึดหยุนสูงกวา
• หดตัวต่ํากวา

เม็ดเซรามิกมวลเบาคุณภาพสูง :
เม็ดดินท่ีผานกระบวนการเผา
ท่ีอุณหภูมิสูง ทําใหมีน้ําหนักเบา
แตยังคงความแกรงและแข็งแรง
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S Wall System
ครอบคลุม

ทุกความตองการ
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กระบวนการผลิต
ระบบ Automatic

มาตรฐานยุโรป

S Wall System ผลิตดวยเคร่ืองจักรคุณภาพ
มาตรฐานจากประเทศฟนแลนด ดวยกระบวนการผลิต
แบบอัตโนมัติทุกข้ันตอน จึงชวยลดความผิดพลาด
ในการผลิตท่ีเกิดจากแรงงาน ทําใหไดแผน
คอนกรีตมวลเบาสําเร็จรูปท่ีมีคุณภาพสูง

กระบวนการรีดและอัดคอนกรีตผานแมแบบโดยอัตโนมัติ
ทําใหผิวแผนมีความเรียบเนียนสม่ําเสมอ
ขนาดแผนไดมาตรฐาน และโกงตัวต่ํา

กระบวนการตัดแผนผนัง ดัวยเคร่ืองจักรอัตโนมัติ
ทําใหไดขนาดแผนผนังท่ีมีความแมนยํา
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ควบคุมกระบวนการผลิต
ดวยระบบอัตโนมัติทุกข้ันตอน

ตรวจสอบคุณภาพสินคาตามมาตรฐานท่ีกําหนด

การบรรจุหีบหอและการจัดสงสินคาท่ีไดมาตรฐาน
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ขนาดมาตรฐาน
S Wall System

Product Property S Wall System

(Hollow core part)

(ksc)

(k) (W/mK)

(STC)

(%)

(mm) (Deflection)

*หมายเหตุ: คาตานแรงอัดสูงสุดอยูท่ี 200 ksc

• คาการตานแรงอัด

• คาการนําความรอน

• อัตราการกันเสียง

• อัตราการดูดซึมน้ํา

• คาการโกงตัว

> 115 ksc*

0.33

41-43

< 14

≤ 1.5

ขนาดมาตรฐานและน้ําหนัก

• ความยาว

• ความกวาง

• ความหนา

• น้ําหนัก

ผลิตไดต้ังแต 2,450-3,450 mm

600 mm

75 mm, 90 mm

85 - 95 kg/m2
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ขอมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางาน

อิฐมวลเบา อิฐมอญS Wall System

• คาการตานแรงอัด (ksc)

• คาการนําความรอน (k)(W/mK)

• อัตราการกันเสียง (STC)

• อัตราการดูดซึมน้ํา (%)

• น้ําหนักผนังรวมการฉาบผิว (kg/m2)

• ปริมาณงาน /คน /วัน (m2)

• คุณภาพของระนาบผนัง

• การติดต้ัง

• เสาเอ็นและทับหลัง

• การฝงทอประปาและไฟฟา

• ชนิดปูนฉาบ

• การเจาะแขวนส่ิงของ

• ความสะอาดหนางาน

> 115

0.33

41-43

< 14

95-105

10

ไดระนาบ ด่ิง ฉาก

ติดต้ังงาย ควบคุมมาตรฐานได

ไมตองหลอ

รอยทอสายไฟผานรูได

ปูนฉาบแตงผิวชนิดบาง

30-40

0.13

32-36

30-40

90-100
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มีโอกาสลมและไมไดฉากสูง

อาศัยฝมือแรงงาน

ตองหลอ

เซาะรอง

ปูนฉาบมวลเบา

ตองใชพุกพิเศษ

นอย

20-30

1.12-1.14

39-42

13-18

180-200
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มีโอกาสลมและไมไดฉากสูง

อาศัยฝมือแรงงาน

ตองหลอ

สกัด

ปูนฉาบท่ัวไป

ตอกตะปูเจาะยึดได

นอย

พุกตะก่ัวยึดได 100 kg/จุด
พุกเหล็กยึดได 80 kg/จุด
พุกพลาสติกยึดได 20 kg/จุด

สะอาดเรียบรอยมากกวา
ลดงานเปยก > 50%

S Wall System
มาตรฐานท่ีไดรับความไววางใจ

S Wall System ผานการทดสอบ Product Property จาก

• คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• Research and Innovation Center 
  บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด

S Wall System ผานการทดสอบมาตรฐานการติดต้ังผนัง
BS5234 จาก Asian Institute of Technology (AIT)
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S Wall System
คุณภาพมาตรฐาน
แข็งแรง ติดต้ังงาย

งานเสร็จไว

1. ขนสงแผนคอนกรีตมวลเบาสําเร็จรูป
   ท่ีหนางานดวย Tower Crane / Mobile Crane

8. เก็บรอยตอระหวางแผนดวยตาขายใยแกว
    และกาวประสานแผนคอนกรีต เพ่ือชวยลด
    รอยราวระหวางรอยตอไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ใสเพลทเหล็กตัวยูท่ีชองสุดทายของแผนซ่ึงเปน
    อุปกรณท่ีชวยใหยึดแผนไดแนนหนาแข็งแรง

5. ยึดแผนดวยเคร่ือง Hilti Gun ซ่ึงเปนอุปกรณ
    ท่ีทันสมัยและไดมาตรฐาน ทําใหยึดแผนได
    แนนหนาแข็งแรง เพ่ิมความสะดวกและรวดเร็ว
    ในการติดต้ัง

6. ทากาวประสานแผนคอนกรีตบริเวณดานขาง
    แผน เพ่ือติดต้ังแผนตอไป ซ่ึงชวยลดการเกิด
    รอยราวระหวางรอยตอไดอยางมีประสิทธิภาพ

7. เก็บรอยตอดานลางดวยปูนกอ และเก็บรอย
    ดานบนดวย PU Foam

4. ใชคนงานนอย ในการติดต้ังแผน โดยเช็คระยะ
    แนวด่ิงและแนวราบ และตอกล่ิมดานลางเพ่ือ
    ยกแผนปรับระดับ จากน้ันจะตอกล่ิมดานบน
    และปรับแผนใหไดระนาบ

2. กําหนดตําแหนงติดต้ัง โดยต้ังไลนเพ่ือวางแนว
   ในการติดต้ังผนัง

10



9. สะดวก งาย ไมตองมีการต้ังแบบเพ่ือหลอเสาเอ็นและ
คานทับหลัง สามารถติดต้ังแผนเสมือนทับหลังไดเลย

10. งานเจาะฝงทอระบบ สามารถรอยทอสายไฟ
    และทอประปาผานชองภายในแผนไดเลย สะดวก
    งาย และรวดเร็ว ไมตองสกัดผนังเปนแนวยาว

11. เก็บงานดวยปูนฉาบแตงผิวชนิดบาง (skim coat)
     งานฉาบงาย สะดวก รวดเร็ว หนางานไมเลอะเทอะ

Project Reference

Delmare Bangsaray Beachfront

D’MURA Phahonyothin

The Courtyard Khao Yai

โครงการอ่ืนๆ ท่ีไดรับความไววางใจ

• Life ปนเกลา by AP
• Regent Home บางซอน
• Walton39 สุขุมวิท
• The Boulevard เอกมัย
• X2 Vibe Hotel สุขุมวิท

• Vio แคราย 2
• The Light New York สุขุมวิท
• Empire Resident ราชพฤกษ
• Park Condo Dream โคราช
• Serenity Condominium ขอนแกน
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All Content, design and layout are Copyright © 2017, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited

6006 * สีของผลิตภัณฑในภาพอาจแตกตางจากสีของผลิตภัณฑจริง เนื่องจากระบบการพิมพ ควรพิจารณาสีของผลิตภัณฑจริงที่รานคากอนการสั่งซื้อ

• หามนําไปใชเปนโครงสรางอาคารตางๆ หรือนําไปใชเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน
   และตองติดต้ังตามคูมือการติดต้ังและใชอุปกรณท่ีไดมาตรฐานจากบริษัท
   ผูผลิตเทาน้ัน
• การเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือ ดัดแปลง เซนการเจาะผนัง การตัดผนัง
   การทุบทําลาย เปนตน อาจทําใหเกิดความเสียหายกับสินคา ดังน้ันให
   ทําการปรึกษาวิศวกรผูออกแบบกอนเสมอ
• หามบุคคลอยูในแนวการยก การขนยาย หรือการติดต้ังสินคา
   เพ่ือปองกันอันตรายจาการตกหลนของช้ินงาน และอุปกรณ
• อุปกรณในการยกและวิธีการยกสินคาตองเปนไปตามขอกําหนด
  ของวิศวกรเทาน้ัน

คําเตือน

• การขนสง ยกยาย ติดต้ัง และกองเก็บสินคา โปรดปฏิบัติตามคูมือ
   การติดต้ังสินคา เพ่ือปองกันความเสียหาย และอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน
   จากการใชงานสินคา

ขอแนะนํา

• ตองสวมใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล ตลอดเวลาขณะทํางาน

  อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล

ขอควรระวัง

หมวกนิรภัยเส้ือ แวนตา ถุงมือผา รองเทา
พ้ืนยางหุมสน

หนากาก
ปองกันฝุน

สายนิรภัย
สําหรับยึด
โครงสราง

ระหวางติดต้ัง

พิมพครั้งที่ 1 : กันยายน 2564

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ติดตอสั่งซื้อไดที่บริษัท ปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จำกัด
1 หมูที่ 9 ถนนพัฒนพงศ ตำบลบานครัว
อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 18270

CPAC Contact Center 02-555-5555

@cpaclbs CPACwww.cpac.co.th


