CPAC S WALL SYSTEM

ระบบผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป ซีแพค

คุณภาพมาตรฐาน
แข็งแรง ติดตั้งงาย
งานเสร็จไว

CPAC S Wall System
ระบบผนังคอนกรีตมวลเบาสําเร็จรูป ซีแพค

นวัตกรรมระบบผนังสําเร็จรูปที่เหนือกวา
ระบบผนังคอนกรีตมวลเบาสําเร็จรูป

S Wall System จาก CPAC Green Solution

ไดรับการพัฒนาเพื่อตอบโจทยดานการกอสราง
ที่ตองการความรวดเร็ว และคุณภาพผนังที่ได
มาตรฐาน เหมาะกับการกอสรางผนังภายใน
อาคารทุกประเภท

ตอบโจทยการกอสราง
ดวยมาตรฐานคุณภาพ

คุณสมบัติ
ที่เหนือกวาของ
S Wall System

คุณภาพแผนที่ไดมาตรฐาน จากมาตรฐานการผลิตระดับสากล
ดวยความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสูตรคอนกรีต และเทคโนโลยี

ขนาด

การผลิตมาตรฐานยุโรป จากประเทศฟนแลนด ที่เปนระบบ

การผลิตอัตโนมัติทุกขั้นตอน จึงทําใหแผนมีผิวที่เรียบสมํ่าเสมอ
ขนาดแมนยําและมีการโกงตัวตํ่า
ผนังไดระนาบ สวยงาม
ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว
งายในการเก็บรอยตอแผน
ประหยัดงานฉาบ

คาความคลาดเคลื่อน

• ความหนา

75 mm, 90 mm

± 1.5 mm

• ความกวาง

600 mm

± 2 mm

• ความยาว

2,450-3,450 mm

± 10 mm

• การโกงตัว

-

≤ 1.5 mm
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นํ้าหนักที่เบากวา
แตยังคงไวซึ่งความแข็งแรง

กาวประสานแผนคอนกรีต ซีแพค
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดปญหารอยราว
ระหวางรอยตอแผนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

จากการพัฒนาสูตรคอนกรีตมวลเบา ซึ่งมีสวนประกอบสําคัญ

กาวประสานแผนคอนกรีต พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ

การออกแบบแผนที่มีรูดานในแผน ทําใหไดแผนคอนกรีตมวลเบา

ที่เหนือกวากาวประสานแผนคอนกรีตทั่วไป มีประสิทธิภาพ

คือเม็ดเซรามิกมวลเบาคุณภาพสูงที่ใชแทนหิน ผสมผสาน

สําเร็จรูปที่มีนํ้าหนักเบากวาคอนกรีตทั่วไป และการกออิฐมอญ
นํ้าหนักเพียงครึ่งหนึ่งของผนังที่กอดวยอิฐมอญฉาบปูน
ความแข็งแรงมากกวา 115 ksc

สําหรับการติดตั้ง S Wall System ซึ่งมีคุณสมบัติ
สูงกวาทั้งในการยึดเกาะ ยึดหยุน และหดตัว
ชวยลดความเสี่ยงในการเกิดรอยราว

ระหวางรอยตอแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ

สามารถรองรับนํ้าหนักยึดแขวนได 100 kg / จุด
กาวประสานแผนคอนกรีต ซีแพค
ที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ เหนือกวา
กาวประสานแผนคอนกรีตทั่วไป :
• ยึดเกาะกับเนื้อวัสดุไดดีกวา

เม็ดเซรามิกมวลเบาคุณภาพสูง :

• ยึดหยุนสูงกวา

เม็ดดินที่ผานกระบวนการเผา

• หดตัวตํ่ากวา

ที่อุณหภูมิสูง ทําใหมีนํ้าหนักเบา
แตยังคงความแกรงและแข็งแรง

เทคนิคการติดตั้งที่ไดมาตรฐาน
ดวยเทคนิคการติดตั้งที่ทันสมัยและไดมาตรฐาน

ซึ่งติดตั้งดวยเพลทเหล็กตัวยู และอุปกรณยึดแผน
ที่ไดมาตรฐาน

ติดตั้งไดรวดเร็วกวาการกออิฐทั่วไป 1-2 เทา
ติดตั้ง 30-40 ตร.ม. ตอทีมตอวัน* (*จากการทดสอบ
การติดตั้งจริงจากทีมติดตั้ง CPAC Green Solution
ใชแรงงานนอย เพียง 3-4 คนตอทีม
ผนังไดมาตรฐาน แข็งแรงและสวยงาม

เทคนิคการติดตั้งพิเศษดวยเพลทเหล็กตัวยู
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ติดตั้งดวยอุปกรณยึดแผนที่ไดมาตรฐาน

พรอมบริการติดตั้งโดยทีมงานคุณภาพ

S Wall System
ครอบคลุม
ทุกความตองการ
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กระบวนการผลิต
ระบบ Automatic
มาตรฐานยุโรป

S Wall System ผลิตดวยเครื่องจักรคุณภาพ
มาตรฐานจากประเทศฟนแลนด ดวยกระบวนการผลิต
แบบอัตโนมัติทุกขั้นตอน จึงชวยลดความผิดพลาด
ในการผลิตที่เกิดจากแรงงาน ทําใหไดแผน
คอนกรีตมวลเบาสําเร็จรูปที่มีคุณภาพสูง

กระบวนการรีดและอัดคอนกรีตผานแมแบบโดยอัตโนมัติ
ทําใหผิวแผนมีความเรียบเนียนสมํ่าเสมอ
ขนาดแผนไดมาตรฐาน และโกงตัวตํ่า

กระบวนการตัดแผนผนัง ดัวยเครื่องจักรอัตโนมัติ
ทําใหไดขนาดแผนผนังที่มีความแมนยํา
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ควบคุมกระบวนการผลิต
ดวยระบบอัตโนมัติทุกขั้นตอน

ตรวจสอบคุณภาพสินคาตามมาตรฐานที่กําหนด

การบรรจุหีบหอและการจัดสงสินคาที่ไดมาตรฐาน
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ขนาดมาตรฐาน
S Wall System

ขนาดมาตรฐานและนํ้าหนัก

Product Property

• ความยาว

ผลิตไดตั้งแต 2,450-3,450 mm

• คาการตานแรงอัด

> 115 ksc*

• ความกวาง

600 mm

• คาการนําความรอน

0.33

• ความหนา

75 mm, 90 mm

• อัตราการกันเสียง

41-43

• นํ้าหนัก

85 - 95 kg/m2

• อัตราการดูดซึมนํ้า

< 14

• คาการโกงตัว

≤ 1.5

(ksc)

(k) (W/mK)

(STC)

(%)

(mm) (Deﬂection)

*หมายเหตุ: คาตานแรงอัดสูงสุดอยูที่ 200 ksc
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S Wall System

(Hollow core part)

ขอมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางาน
S Wall System

อิฐมวลเบา

อิฐมอญ

• คาการตานแรงอัด (ksc)

> 115

30-40

20-30

• คาการนําความรอน (k)(W/mK)

0.33

0.13

1.12-1.14

• อัตราการกันเสียง (STC)

41-43

32-36

39-42

• อัตราการดูดซึมนํ้า (%)

< 14

30-40

13-18

• นํ้าหนักผนังรวมการฉาบผิว (kg/m2)

95-105

90-100

180-200

• ปริมาณงาน /คน /วัน (m2)
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• คุณภาพของระนาบผนัง

ไดระนาบ ดิ่ง ฉาก

มีโอกาสลมและไมไดฉากสูง

มีโอกาสลมและไมไดฉากสูง

• การติดตั้ง

ติดตั้งงาย ควบคุมมาตรฐานได

อาศัยฝมือแรงงาน

อาศัยฝมือแรงงาน

• เสาเอ็นและทับหลัง

ไมตองหลอ

ตองหลอ

ตองหลอ

• การฝงทอประปาและไฟฟา

รอยทอสายไฟผานรูได

เซาะรอง

สกัด

• ชนิดปูนฉาบ

ปูนฉาบแตงผิวชนิดบาง

ปูนฉาบมวลเบา

ปูนฉาบทั่วไป

• การเจาะแขวนสิ่งของ

พุกตะกั่วยึดได 100 kg/จุด

ตองใชพุกพิเศษ

ตอกตะปูเจาะยึดได

นอย

นอย

พุกเหล็กยึดได 80 kg/จุด

พุกพลาสติกยึดได 20 kg/จุด
• ความสะอาดหนางาน

สะอาดเรียบรอยมากกวา
ลดงานเปยก > 50%

S Wall System
มาตรฐานที่ไดรับความไววางใจ
S Wall System ผานการทดสอบ Product Property จาก
• คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• Research and Innovation Center
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด
S Wall System ผานการทดสอบมาตรฐานการติดตั้งผนัง
BS5234 จาก Asian Institute of Technology (AIT)
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S Wall System
คุณภาพมาตรฐาน
แข็งแรง ติดตั้งงาย
งานเสร็จไว

1. ขนสงแผนคอนกรีตมวลเบาสําเร็จรูป

2. กําหนดตําแหนงติดตั้ง โดยตั้งไลนเพื่อวางแนว

3. ใสเพลทเหล็กตัวยูที่ชองสุดทายของแผนซึ่งเปน

4. ใชคนงานนอย ในการติดตั้งแผน โดยเช็คระยะ

ที่หนางานดวย Tower Crane / Mobile Crane

อุปกรณที่ชวยใหยึดแผนไดแนนหนาแข็งแรง

ในการติดตั้งผนัง

แนวดิ่งและแนวราบ และตอกลิ่มดานลางเพื่อ
ยกแผนปรับระดับ จากนั้นจะตอกลิ่มดานบน
และปรับแผนใหไดระนาบ

5. ยึดแผนดวยเครื่อง Hilti Gun ซึ่งเปนอุปกรณ
ที่ทันสมัยและไดมาตรฐาน ทําใหยึดแผนได

แนนหนาแข็งแรง เพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว
ในการติดตั้ง

7. เก็บรอยตอดานลางดวยปูนกอ และเก็บรอย
ดานบนดวย PU Foam
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6. ทากาวประสานแผนคอนกรีตบริเวณดานขาง

แผน เพื่อติดตั้งแผนตอไป ซึ่งชวยลดการเกิด

รอยราวระหวางรอยตอไดอยางมีประสิทธิภาพ

8. เก็บรอยตอระหวางแผนดวยตาขายใยแกว

และกาวประสานแผนคอนกรีต เพื่อชวยลด

รอยราวระหวางรอยตอไดอยางมีประสิทธิภาพ

9. สะดวก งาย ไมตองมีการตั้งแบบเพื่อหลอเสาเอ็นและ
คานทับหลัง สามารถติดตั้งแผนเสมือนทับหลังไดเลย

10. งานเจาะฝงทอระบบ สามารถรอยทอสายไฟ

และทอประปาผานชองภายในแผนไดเลย สะดวก
งาย และรวดเร็ว ไมตองสกัดผนังเปนแนวยาว

11. เก็บงานดวยปูนฉาบแตงผิวชนิดบาง (skim coat)

งานฉาบงาย สะดวก รวดเร็ว หนางานไมเลอะเทอะ

Project Reference

D’MURA Phahonyothin

The Courtyard Khao Yai
โครงการอื่นๆ ที่ไดรับความไววางใจ
• Life ปนเกลา by AP

• Vio แคราย 2

• Walton39 สุขุมวิท

• Empire Resident ราชพฤกษ

• Regent Home บางซอน

Delmare Bangsaray Beachfront

• The Boulevard เอกมัย
• X2 Vibe Hotel สุขุมวิท

• The Light New York สุขุมวิท
• Park Condo Dream โคราช

• Serenity Condominium ขอนแกน
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คําเตือน
• หามนําไปใชเปนโครงสรางอาคารตางๆ หรือนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่น
และตองติดตั้งตามคูมือการติดตั้งและใชอุปกรณที่ไดมาตรฐานจากบริษัท
ผูผลิตเทานั้น
• การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือ ดัดแปลง เซนการเจาะผนัง การตัดผนัง
การทุบทําลาย เปนตน อาจทําใหเกิดความเสียหายกับสินคา ดังนั้นให
ทําการปรึกษาวิศวกรผูออกแบบกอนเสมอ
• หามบุคคลอยูในแนวการยก การขนยาย หรือการติดตั้งสินคา
เพื่อปองกันอันตรายจาการตกหลนของชิ้นงาน และอุปกรณ
• อุปกรณในการยกและวิธีการยกสินคาตองเปนไปตามขอกําหนด
ของวิศวกรเทานั้น

ขอควรระวัง
• ตองสวมใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล ตลอดเวลาขณะทํางาน
อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล

เสื้อ

หมวกนิรภัย

แวนตา

ถุงมือผา

รองเทา
หนากาก
พื้นยางหุมสน ปองกันฝุน

ขอแนะนํา

สายนิรภัย
สําหรับยึด
โครงสราง
ระหวางติดตั้ง

• การขนสง ยกยาย ติดตั้ง และกองเก็บสินคา โปรดปฏิบัติตามคูมือ
การติดตั้งสินคา เพื่อปองกันความเสียหาย และอันตรายที่จะเกิดขึ้น
จากการใชงานสินคา
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* สีของผลิตภัณฑในภาพอาจแตกตางจากสีของผลิตภัณฑจริง เนื่องจากระบบการพิมพ ควรพิจารณาสีของผลิตภัณฑจริงที่รานคากอนการสั่งซื้อ
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