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Standard Color

Metallic ColorSpecial Color

สีธรรมชาติ น้ำตาลสุขสันต� ส�มทองมังกรแดงมั่งมีฟ�ารุ�งโรจน�เทาแพลทินัม

มีรุ�นพ�เศษ
2.3 เมตร

รุ�นพ�เศษ
2.3 เมตร

แนะนำ!
น�องเพชร

BEST
SELLER

BEST
SELLER

ส�มคอร�เดีย แดงเยอบีร�า แดงลิลลี่ แดงคร�สต�มาส
เข�ยวประกายเพชร

ม�วงประกายเพชร
แดงประกายเพชร

ฟ�าประกายเพชร น้ำตาลประกายเพชร

Jatulon Tile
กระเบื้องจตุลอน

ขนาดกระเบื้อง กว�าง x ยาว (ซม.)

ระยะแป (ซม.)
น้ำหนักกระเบื้อง (กก. / แผ�น)

ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง (Service Pitch)

ความหนา (มม.)

จำนวนการใช�งานเฉลี่ย (แผ�น / ตร.ม.)

50 x 120 ซม.

5.8 กก. / 6.9 กก.

25-40 องศา
100

4 มม. / 5 มม.

2.22 แผ�น

50 x 150 ซม.

7.3 กก. / 8.6 กก.

25-40 องศา
130

4 มม. / 5 มม.

1.77 แผ�น

50 x 230 ซม.*

13.2 กก.

8 องศา ข�้นไป**
100

5 มม.

1.1 แผ�น

มิติแห�งความงามของ กระเบื้องจตุลอน ได�ถูกออกแบบดีไซน�อย�างสร�างสรรค�ให�หลังคาบ�านของท�านดูทันสมัยหรูหรา
โดดเด�นเปล�งประกายแวววาว สะท�อนมิติแห�งความงามของหลังคาบ�านท่ีบ�งบอกรสนิยมหรูหราของเจ�าของบ�านอย�างลงตัว 
ด�วยคุณภาพพ�เศษของกระเบื้องจตุลอนที่แข็งแรงทนทานตลอดอายุการใช�งานที่ยาวนาน  ด�วยความมุ�งมั่นในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ�ที่แตกต�าง ทำให�รูปลอนสวยโดดเด�นอย�างมีระดับ จ�งได�ผลิตภัณฑ�ที่มีคุณสมบัติพ�เศษ

คุณสมบัติพ�เศษ
 • ลักษณะรูปลอนถูกออกแบบดีไซน�ให�มีรูปลอนแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได�มาก และทนแรงกระแทกได�ดี เพราะโครงสร�างกระเบื้องที่มีลอนถึง
  4 ลอน และผลิตด�วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • กระเบื้องจตุลอนช�วยระบายน้ำฝนได�ดี เพราะลักษณะท�องลอนที่มีความโค�งมน สามารถระบายน้ำได�ดีกว�ากระเบื้องอื่นในท�องตลาดทั่วไป
 • กระเบื้องจตุลอนมีสีสันโดดเด�นสวยงาม ด�วยรูปแบบ 4 ลอน ที่ทำให�เกิดมุมสะท�อนประกายแวววาวและดูมีมิติโดดเด�นมากข�้น
 • กระเบื้องจตุลอนสามารถติดตั้งได�ง�าย เหมือนกระเบื้องไฟเบอร�ซีเมนต�ตามท�องตลาดทั่วไป

*เฉพาะสีธรรมชาติ และสีเทาแพลทินัม **สำหรับหลังคาทรงเพ�งแหงนเท�านั้น

หมายเหตุ : สีกระเบื้องอาจแตกต�างจากสีกระเบื้องจร�งเล็กน�อย เนื่องจากเทคนิคการพ�มพ�
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ครอบป�ดชาย  ขนาด 21 x 60 ซม.
หนัก 1.3 กก.  จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดปลายล�างสุดของแนวป��นลม

11

ครอบหางมน  ขนาด 28 x 31 ซม.
หนัก 0.7 กก.  จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดปลายล�างสันตะเข�

22

ครอบ 4 ทาง ป��นหยา  ขนาด 36 x 36 ซม.
หนัก 1.1 กก.  จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ครอบทับด�านบนสุดของแนวสันตะเข� 4 สัน

3

ครอบข�าง  ขนาด 21.5 x 60 ซม.
หนัก 1.1 กก.  จำนวนการใช�งาน 2 แผ�น / เมตร
• ใช�ป�ดด�านข�างตรงแนวป��นลม ทับบนครอบป�ดชาย

4

ครอบป�ดจั่ว  ขนาด 21.5 x 31 ซม.
หนัก 0.9 กก.  จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ครอบทับบนครอบสันหลังคา ตรงยอดจั่ว

5

ครอบสันตะเข�  ขนาด 29 x 40 ซม.
หนัก 1.0 กก.  จำนวนการใช�งาน 2.8 แผ�น / เมตร
• ใช�ป�ดแนวสันตะเข� ที่มีความลาดชัน 30-35 องศา
   แนวกระเบื้อง 2 ด�านต�องตรงกัน

6

ครอบสันหลังคา  ขนาด 29 x 50.5 ซม.
หนัก 1.4 กก.  จำนวนการใช�งาน 2.2 แผ�น / เมตร
• ใช�ป�ดแนวสันหลังคาที่มีความลาดชัน 25-40 องศา

7

ครอบสันโค�ง แบบตรง (*ใช�ร�วมกับระบบครอบแห�ง)  ขนาด 29 x 51 ซม.
หนัก 1.1 กก.  จำนวนการใช�งาน 2.2 แผ�น / เมตร
• ใช�ป�ดแนวสันหลังคา/สันตะเข� ที่ความลาดชันหลังคาไม�ได�ตามข�อกำหนด
หร�อลอนกระเบื้อง 2 ด�าน ไม�ตรงกัน (ใช�ในตำแหน�งที่ 6 และ 7)

111

ครอบ 3 ทาง ตัว Y  ขนาด 40.5 x 45 ซม.
หนัก 1.0 กก.  จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ครอบทับบนครอบสันหลังคา กับครอบสันตะเข�ตัวบนสุด ที่มาบรรจบกัน

18

ครอบ 4 ทาง จตุรมุข  ขนาด 39 x 39 ซม.
หนัก 1.2 กก.  จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ครอบทับบนครอบสันหลังคา ตรงจ�ดที่สันหลังคามาตัดกัน 4 แนว

29

ครอบ 3 ทาง ตัว T  ขนาด 35.5 x 39 ซม.
หนัก 1.0 กก.  จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ครอบทับบนครอบสันหลังคา ตรงจ�ดที่สันหลังคามาตัดกันเป�นรูปตัว T

10

Roof Ridge Accessories
ชุดครอบกระเบื้องจตุลอน

ข�อกำหนดความลาดชัน
*ติดตั้งหลังคาให�ลาดชันตามข�อกำหนด เพ�่อป�องกันน้ำฝนไหลย�อนและมุงครอบได�สนิท

ทรงจั่วชนิดกระเบื้อง ทรงป��นหยา ทรงเพ�งแหงน

25-40 องศากระเบื้องจตุลอน
ยาว 2.30 ม.

30-35 องศา ไม�ต่ำกว�า 8 องศา

25-40 องศากระเบื้องจตุลอน
ยาว 120/150 ซม.

30-35 องศา ไม�ต่ำกว�า 10 องศา



Standard Color

Metallic Color

ฟ�าร�มร�่นสีธรรมชาติ ฟ�ารุ�งโรจน� ฟ�าศุภโชค เข�ยวมั่งคั่ง เข�ยวสดชื่น ส�มทองมังกรน้ำตาลสุขสันต� แดงมั่งมี

แนะนำ!
น�องเพชร

ส�มประกายเพชรเข�ยวประกายเพชร ม�วงประกายเพชรฟ�าประกายเพชร

BEST
SELLER

น้ำตาลประกายเพชร

BEST
SELLER

แดงประกายเพชร

BEST
SELLER

Roman Tile
กระเบื้องลอนคู�

กระเบ้ืองลอนคู� ตราเพชร ผลิตภัณฑ�กระเบ้ืองหลังคาไฟเบอร�ซีเมนต�คุณภาพได�มาตรฐานสากล ท่ีนิยมแพร�หลายมานาน 
มีสีสันสวยงามด�วยระบบการเคลือบสีแบบ Double Coating ทำให� สดใสทุกเฉดสี อายุการใช�งานยาวนาน ทนต�อทุก 
สภาวะอากาศ สร�างความสง�างามให�กับบ�านและอาคารได�อย�างลงตัว การติดตั้งง�าย สะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลา
ในการทำงาน

ขนาดกระเบื้อง กว�าง x ยาว (ซม.)

ระยะแป (ซม.)
น้ำหนักกระเบื้อง (กก. / แผ�น)

ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง (Service Pitch)

ความหนา (มม.)

จำนวนการใช�งานเฉลี่ย (แผ�น / ตร.ม.)

50 x 120 ซม.

4.8 กก. / 6.2 กก.

10-45 องศา
100

4 มม. / 5 มม.

2.22 แผ�น

50 x 150 ซม.

6.0 กก. / 7.8 กก.

10-45 องศา
130

4 มม. / 5 มม.

1.7 แผ�น

มอก.79-2529

หมายเหตุ : สีกระเบื้องอาจแตกต�างจากสีกระเบื้องจร�งเล็กน�อย เนื่องจากเทคนิคการพ�มพ�
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ครอบป�ดจั่วสันโค�ง  ขนาด 27 x 29 ซม.
หนัก 0.7 กก.  จำนวนการใช�งาน นับตามจ�ด
• ใช�ครอบทับบนครอบโค�ง 3 หัว ตรงยอดจั่ว

3

ครอบข�าง  ขนาด 20 x 60 ซม.
หนัก 1.1 กก.  จำนวนการใช�งาน 2 แผ�น / 1 เมตร
• ใช�ป�ดด�านข�างตรงแนวป��นลม ทับบนครอบป�ดชาย

4

ครอบป�ดชาย  ขนาด 20 x 60 ซม.
หนัก 1.1 กก.  จำนวนการใช�งาน นับตามจ�ด
• ใช�ป�ดปลายล�างสุดของแนวป��นลม

5

ครอบข�าง  ขนาด 20 x 60 ซม.
หนัก 1.1 กก.  จำนวนการใช�งาน 2 แผ�น / 1 เมตร
• ใช�ป�ดด�านข�างตรงแนวป��นลม ทับบนครอบป�ดชาย

2

ครอบป�ดชาย  ขนาด 20 x 60 ซม.
หนัก 1.1 กก.  จำนวนการใช�งาน นับตามจ�ด
• ใช�ป�ดปลายล�างสุดของแนวป��นลม

3

ครอบสันโค�ง 3 หัว  ขนาด 27 x 49 ซม.
หนัก 1.3 กก.  จำนวนการใช�งาน 2.22 แผ�น / เมตร
• ใช�ป�ดแนวสันหลังคาที่มีความลาดชัด 20-45 องศา

2

6
ครอบสันโค�งตะเข�แบบเว�า  ขนาด 24 x 47 ซม.
หนัก 0.8 กก.  จำนวนการใช�งาน 2.8 แผ�น / เมตร
• ใช�ป�ดแนวสันตะเข� แนวกระเบื้อง 2 ด�านต�องตรงกัน

ครอบสันโค�งหางมนแบบเว�า  ขนาด 57 x 56 ซม.
หนัก 1.3 กก.  จำนวนการใช�งาน นับตามจ�ด
• ใช�ป�ดปลายล�างสันตะเข�

7

ครอบสันโค�ง 3 ทาง ตัว Y  ขนาด 41 x 44 ซม.
หนัก 0.9 กก.  จำนวนการใช�งาน นับตามจ�ด
• ใช�ครอบทับบนครอบสันโค�ง 3 หัว กับครอบสันตะเข�แบบเว�า
ตัวสุดท�ายที่มาบรรจบกัน

1

ครอบสันโค�ง 3 ทาง ตัว T  ขนาด 37 x 42 ซม.
หนัก 1.5 กก.  จำนวนการใช�งาน นับตามจ�ด
• ใช�ครอบทับบนครอบสันโค�ง 3 หัว ตรงจ�ดที่สันหลังคามาชนกันเป�นรูปตัว T

8 หนัก 1.2 กก.  จำนวนการใช�งาน นับตามจ�ด
• ใช�ครอบทับด�านบนสุดของแนวสันตะเข� 4 สัน (ใช�กับครอบสันโค�ง 3 หัว)

ครอบสันโค�ง 4 ทาง ป��นหยา  ขนาด 38 x 38 ซม.

9

ครอบป�ดจั่วมุมองศา (10, 15, 20 องศา)  ขนาด 27 x 43 ซม.
หนัก 1.65 กก.  จำนวนการใช�งาน นับตามจ�ด
• ใช�ครอบทับบนครอบมุมลอนคู� ตรงยอดจั่ว
*ควรเลือกครอบให�ลงตัวกับความลาดชันหลังคา

ครอบป�ดจั่วปรับมุม (ตัวบน/ล�าง) ปรับมุมได� 10 - 45 องศา
ตัวบน 29 x 35 ซม. / ตัวล�าง 29 x 34 ซม.
หนัก 0.7 กก.  จำนวนการใช�งาน นับตามจ�ด
• ใช�ครอบทับบนครอบปรับมุมลอนคู� ตรงยอดจั่ว

ครอบสันโค�ง 4 ทาง จตุรมุข  ขนาด 52 x 52 ซม.
หนัก 1.6 กก.  จำนวนการใช�งาน นับตามจ�ด
• ใช�ครอบทับบนครอบสันโค�ง 3 หัว ตรงจ�ดที่สันหลังคามาตัดกัน 4 แนว

10
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ครอบสันตะเข�ลอนคู� (ตัวบน/ล�าง)  ขนาด 35 x 78 ซม. / 33 x 78 ซม.
หนัก 2.4 กก.  จำนวนการใช�งาน 2.8 คู� / เมตร
• ใช�ป�ดแนวสันตะเข�ที่มีความลาดชั่น 15 - 30 องศา

5

ครอบสามทางตัว T ลอนคู�  ขนาด 42 x 59 ซม.
หนัก 1.5 กก.  จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ครอบทับบนครอบปรับมุมตรงจ�ดที่สันหลังคามาชนกัน
เป�นรูปตัว T

7

ครอบสามทางตัว Y ลอนคู� (15, 20, 25, 30 องศา)
ขนาด 47 x 59 ซม.  หนัก 1.9 กก.  จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ครอบทับบนครอบปรับมุมกับครอบตะเข�ตัวสุดท�ายที่มาบรรจบกัน
*ควรเลือกครอบให�ลงตัวกับความลาดชันหลังคา

6 10

ครอบชนฝาลอนคู� (มุงซ�ายไปขวา/ขวาไปซ�าย)  ขนาด 28 x 50 ซม.
หนัก 1.1 กก.  จำนวนการใช�งาน 2.22 แผ�น / เมตร
• ใช�ครอบทับหลังคาที่มาชนกับผนังไม� / ไม�ฝา (ไม�เหมาะกับผนังปูน)

4

ครอบมุมลอนคู� (10, 15, 20 องศา)  ขนาด 41 x 48 ซม.
หนัก 1.7 กก.  จำนวนการใช�งาน 2.22 แผ�น / เมตร
• ใช�ป�ดแนวสันหลังคาทรงจั่ว
*ควรเลือกครอบให�ลงตัวกับความลาดชันหลังคา

8

9

ครอบปรับมุมลอนคู� (ตัวบน/ล�าง) 
ตัวบน 33 x 55 ซม. / ตัวล�าง 30 x 55 ซม.
หนัก 1.6 กก.  จำนวนการใช�งาน 2.22 คู� / เมตร
• ใช�ป�ดแนวสันหลังคาทุกทรง ปรับมุมได� 10 - 45 องศา

1

Roof Ridge Accessoriesชุดครอบกระเบื้องลอนคู�

ข�อกำหนดความลาดชัน
*ติดตั้งหลังคาให�ลาดชันตามข�อกำหนด เพ�่อป�องกันน้ำฝนไหลย�อนและมุงครอบได�สนิท

ทรงจั่วชนิดกระเบื้อง ทรงป��นหยา ทรงเพ�งแหงน

20-45 องศากระเบื้องลอนคู�
(ใช�ชุดครอบสันโค�ง)

20-45 องศา ไม�ต่ำกว�า 10 องศา

10-45 องศากระเบื้องลอนคู�
(ใช�ชุดครอบมาตรฐาน)

15-30 องศา ไม�ต่ำกว�า 10 องศารูปแบบครอบสันโค�ง ลอนคู�

รูปแบบครอบมาตรฐาน ลอนคู�



1

2

ครอบเพ�งแหงนโมเดิร�น จตุลอน (มุงจากขวาไปซ�าย / ซ�ายไปขวา) 
ขนาด 50 x 39 ซม.  หนัก 2.1 กก.  จำนวนการใช�งาน 2.2 แผ�น / เมตร
• ใช�ป�ดแนวหัวกระเบื้องด�านบนสุดสำหรับหลังคาเพ�งแหงน

ครอบเพ�งแหงนโมเดิร�น ลอนคู� (มุงจากขวาไปซ�าย / ซ�ายไปขวา)

ขนาด 50 x 39 ซม.  หนัก 1.7 กก.  จำนวนการใช�งาน 2.2 แผ�น / เมตร
• ใช�ป�ดแนวหัวกระเบื้องด�านบนสุดสำหรับหลังคาเพ�งแหงน

ครอบข�างโมเดิร�น  ขนาด 60 x 21 ซม.
หนัก 1.4 กก.  จำนวนการใช�งาน 2 แผ�น / เมตร
• ใช�ป�ดด�านข�างของหลังคาทรงเพ�งแหงน
ใช�ได�ทั้งลอนคู�และจตุลอน

ครอบป�ดชายโมเดิร�น  ขนาด 60 x 21 ซม.
หนัก 1.5 กก.  จำนวนการใช�งาน นับตามจ�ด
• ใช�ป�ดด�านข�างแถวสุดท�ายของหลังคาทรงเพ�งแหงน
ใช�ได�ทั้งลอนคู�และจตุลอน

3

4

1

2

3

4

รูปแบบครอบโมเดิร�นกระเบื้องลอนคู� ,จตุลอน
Roof Ridge Accessories

การกองเก็บสินค�า
ต�องกองเก็บกระเบื้องภายในอาคารที่มีหลังคาคลุม หร�อ 
หากกองกลางแจ�งต�องใช�ผ�าป�ดคลุม ควรกองบนพ�้นที่เร�ยบ 
แห�งและแข็งแรง ใช� ไม�ขนาด 1.5 x 3 นิ�ว วางรอง หัว-ท�าย 
เข�ามาด�านละ 20 ซม.

เร�ยงซ�อนกระเบื้อง
ไม�เกิน 120 แผ�น
*เฉพาะลอนคู�
กองตั้งละไม�เกิน
140 แผ�น

ไม�เนื้อแข็ง ขนาด 1.5 x 3 นิ�ว

20 ซม.

20 ซม.

ผ�าคลุมกันฝน



ครอบสามทางตัว Y ลอนคู� (15, 20, 25, 30 องศา)
ขนาด 47 x 59 ซม.  หนัก 1.9 กก.  จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ครอบสามทางตัว y ลอนคู�มาครอบทับจ�ดต�อของ
ครอบปรับมุมและครอบสันตะเข�ลอนเล็ก

6*

5

ชุดครอบสันตะเข� ลอนเล็ก (ครอบซ�าย / ครอบขวา / คร�่งวงกลม)
ขนาด 20 x 76 ซม.   คร�่งวงกลม ขนาด 11 x 27 ซม.
หนัก 1.1 กก.   จำนวนการใช�งาน 3 ชุด / เมตร
• ใช�ป�ดแนวสันตะเข�

1

ครอบชนฝา ลอนเล็ก (มุงจากขวาไปซ�าย / ซ�ายไปขวา)  ขนาด 20 x 54 ซม.

2

ครอบปรับมุม ลอนเล็ก (ตัวบน / ตัวล�าง)  ขนาด 29 x 57 ซม. / 28 x 57 ซม.

หนัก 1.3 กก. จำนวนการใช�งาน 2.2 แผ�น / เมตร
• ใช�ครอบทับหลังคาที่มาชนกับผนังไม� / ไม�ฝา (ไม�เหมาะกับผนังปูน)

หนัก 1.3 กก.  จำนวนการใช�งาน 2.2 คู� / เมตร
• ใช�ป�ดแนวสันหลังคาทุกทรง ปรับมุมได� 10-45 องศา 

3

ครอบเพ�งแหงน ลอนเล็ก  ขนาด 15 x 54 ซม.
หนัก 1.5 กก.  จำนวนการใช�งาน 2.2 แผ�น / เมตร
• ใช�ป�ดแนวหัวกระเบื้องด�านบนสุดสำหรับหลังคาเพ�งแหงน

4

ครอบมุม ลอนเล็ก (10 ,15 ,20 องศา)  ขนาด 50 x 54 ซม.
หนัก 2.0 กก.  จำนวนการใช�งาน 2.2 แผ�น / เมตร
• ใช�ป�ดแนวสันหลังคาทรงจั่ว ควรเลือกครอบให�ลงตัว
กับความลาดชันหลังคา

Standard Color

แนะนำ!
น�องเพชร

เข�ยวสดชื่น แดงมั่งมีเข�ยวมั่งคั่งสีธรรมชาติ น้ำตาลสุขสันต� ฟ�ารุ�งโรจน� ฟ�าศุภโชค ส�มทองมังกร

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

1

5

6*

4 3

2

Small Corrugated Tile

ชุดครอบ กระเบื้องลอนเล็ก  Roof Ridge Accessories

กระเบื้องลอนเล็ก

ข�อกำหนดความลาดชัน
*ติดตั้งหลังคาให�ลาดชันตามข�อกำหนด เพ�่อป�องกันน้ำฝนไหลย�อนและมุงครอบได�สนิท

ทรงจั่วชนิดกระเบื้อง ทรงป��นหยา ทรงเพ�งแหงน

10-45 องศากระเบื้องลอนเล็ก 15-30 องศา ไม�ต่ำกว�า 10 องศา

กระเบื้องลอนเล็ก ตราเพชร ผลิตภัณฑ�กระเบื้องหลังคาไฟเบอร�ซีเมนต�ที่นิยมแพร�หลาย ทั้งในประเทศและแถบประเทศ
เพ�่อนบ�านคุณภาพมาตรฐานสากล สวยงามยิ�งกว�าด�วยลอนโค�งถึง 7 ลอน
เพ��มลายเส�นให�หลังคา แข็งแรง ทนทานต�อทุกสภาวะอากาศของไทย

มอก.18-2529

ขนาดกระเบื้อง กว�าง x ยาว (ซม.)

ระยะแป (ซม.)
น้ำหนักกระเบื้อง (กก. / แผ�น)

ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง (Service Pitch)

ความหนา (มม.)

จำนวนการใช�งานเฉลี่ย (แผ�น / ตร.ม.)

54 x 120 ซม.

5.3 กก.

10-45 องศา
100

4 มม.

2.22 แผ�น

54 x 150 ซม.

6.6 กก.

10-45 องศา
130

4 มม.

1.7 แผ�น

หมายเหตุ : สีกระเบื้องอาจแตกต�างจากสีกระเบื้องจร�งเล็กน�อย เนื่องจากเทคนิคการพ�มพ�



กระเบื้องลอนคู� กระเบื้องลอนเล็ก

กระเบื้องจตุลอน 2.30 เมตร

ตัวอย�างการตัดมุม
กระเบื้องที่มุงจาก

ซ�ายไปขวา

ตัวอย�างการตัดมุม
กระเบื้องที่มุงจาก

ขวาไปซ�าย

5 ซม. 5 ซม.

5 ซม. 5 ซม.

20
 ซ

ม.

20
 ซ

ม.

20
 ซ

ม.
 เท

�าก
ับร

ะย
ะซ

�อน
ทับ

ตัวอย�างการตัดมุม
กระเบื้องที่มุงจาก

ซ�ายไปขวา

ตัวอย�างการตัดมุม
กระเบื้องที่มุงจาก

ขวาไปซ�าย

9 ซม. 9 ซม.

9 ซม. 9 ซม.

20
 ซ

ม.

20
 ซ

ม.

20
 ซ

ม.
 เท

�าก
ับร

ะย
ะซ

�อน
ทับ

3.5 ซม. 3.5 ซม.

3.5 ซม. 3.5 ซม.

30
 ซ

ม.

30
 ซ

ม.

30
 ซ

ม.
 เท

�าก
ับร

ะย
ะซ

�อน
ทับ

กระเบื้องจตุลอน
3.5 ซม. 3.5 ซม.

3.5 ซม. 3.5 ซม.

20
 ซ

ม.

20
 ซ

ม.

20
 ซ

ม.
 เท

�าก
ับร

ะย
ะซ

�อน
ทับ

ตัวอย�างการตัดมุม
กระเบื้องที่มุงจาก

ซ�ายไปขวา

ตัวอย�างการตัดมุม
กระเบื้องที่มุงจาก

ขวาไปซ�าย

การตัดมุมกระเบื้องไฟเบอร�ซีเมนต�

หมายเหตุ : การติดตั้งกระเบื้องลอนคู� /จตุลอน /ลอนเล็ก โดยการไม�ตัดมุมหร�อมุงแบบสลับ
กระเบื้องจะซ�อนทับกันไม�สนิท เมื่อยึดสกรูหร�อเดินทำงานบนหลังคา จะทำให�กระเบื้องแตกร�าวได�
จากการกดทับระหว�างแผ�น บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม�รับผิดชอบใดๆต�อความเสียหายและป�ญหา
อันเนื่องมาจากการติดตั้ง, การกองเก็บ, การขนส�งหร�อการยกเคลื่อนย�ายที่ไม�ถูกต�อง

การมุงแบบไม�ตัดมุม มุงแบบสลับแผ�น ทำให�กระเบื้องซ�อนทับกันไม�สนิทเกิดช�องว�าง
ระหว�างแผ�นและเมื่อมีแรงต�านจากการยิงสกรู อาจเป�นสาเหตุให�เกิดการแตกร�าวได�

มุงแบบตัดมุมมุงแบบไม�ตัดมุม

มุงแบบสลับแผ�น แตกร�าว

หนุนแผ�นบนและกดแผ�นล�าง



3 2

1

45°

45°

45° 90°
90°
90°

90°

45°

ทิศทางลมฝน

ทิศทางมุงกระเบื้อง

1. ต�องตรวจโครงหลังคาให�ได�ฉาก ได�ระดับ 
จะทำให�การมุงกระเบ้ืองและครอบต�างๆ
เร�ยบร�อยและสวยงาม

2. พ�จารณาทิศทางการมุงกระเบื้อง โดย
ให�มุง กระเบื้องสวนทิศทางลมฝน เพ�่อ
ป�องกันน้ำฝนพัดเข�าบร�เวณจ�ดซ�อนทับ
ด�านข�างแผ�น

กระเบื้องลอนคู�

5 
ซม

.

5 
ซม

.

20 ซม.

20 ซม.3. ตำแหน�งการยึดกระเบื ้องด�วยสกรู
ปลายสว�าน กระเบื้อง 1 แผ�น ใช� 1 ตัว 
โดยยึดที่ลอนกลาง

4. กระเบื ้องลอนคู� ต�องมุงด�วยว�ธีการ
ตัดมุม โดยมีระยะตัดเท�ากับระยะซ�อนทับ
ด�านข�าง 5 ซม. ด�านยาว 20 ซม. และการ
ตัดมุมต�องพ�จารณาจากทิศทางการมุง

สกรูปลายสว�าน รุ�นเซฟตี้ 4 นิ�ว

ครอบสันโค�ง 3 หัว

อกไก� ตั้ง

อกไก�เทียมเหล็ก
1½ x 1½ นิ�ว

ตุ�กตาเหล็ก
1½ x 1½ นิ�ว

45 องศา ระยะ ข. ระยะ ข.
ระยะ ก.

11. การติดต้ังครอบสันโค�ง 3 หัว บร�เวณ
สันหลังคา ให�ทำโครงรับครอบดังภาพ 
ยึดด�วยสกรูเซฟตี้ ตราเพชร ยาว 4 นิ�ว
แผ�นละ 1 ตัว

12. สำหรับหลังคาป��นหยา ให�เร��มต�นมุง
กระเบ้ืองจากก่ึงกลางหลังคาด�านรูปสาม-
เหลี่ยมออกไปทางด�านข�าง เพ�่อให�ลอน
กระเบื้องบร�เวณสันตะเข�ทั้ง 2 ด�าน เป�น
ลอนเดียวกัน

สะพานหนู
13. การติดตั้งครอบสันตะเข�แบบเว�า ให�
ติดต้ังเช�นเดียวกับการติดต้ังครอบสันโค�ง
3 หัว (ข�อ 11) โดยแนวตะเข�ให�เสร�มสะพานหนู
ทั้ง 2 ข�าง สำหรับรับกระเบื้องแผ�นเศษ 
และเพ�อ่ให�ครอบแนบสนิทกับกระเบ้ือง ควร
ติดตั้งครอบไปพร�อมกับการมุงกระเบื้อง
บร�เวณสันตะเข�

14. ต�องกองเก็บกระเบื้องภายในอาคาร
ท่ีมีหลังคาคลุม หร�อ หากกองกลางแจ�งต�อง
ใช�ผ�าป�ดคลุม ควรกองบนพ�้นที่เร�ยบ แห�ง
และแข็งแรง ใช�ไม�ขนาด 1.5 x 3 นิ�ว วางรอง
หัว-ท�าย เข�ามาด�านละ 20 ซม.
**กระเบ้ืองลอนคู� กองต้ังละไม�เกิน 140 แผ�น**

5 ซม.

มุงจากขวาไปซ�าย

1

มุงจากขวาไปซ�าย

1

5. เร��มมุงกระเบ้ืองแผ�นแรก       เลยแป 5 ซม. 
โดยให�ด�านร�มแผ�นเป�นลอนคว่ำเสมอร�ม
ขอบด�านในไม�ป��นลมเพ�่อรองรับการติด
ตั้งชุดครอบข�างต�อไป

6. ยึดกระเบื้องด�วยสกรูเซฟตี้ ตราเพชร 
ยาว 4 นิ�ว ที่ลอนกลาง (ไม�ควรยึดแน�น
จนเกินไป เพราะอาจทำให�กระเบื้องแตก
ร�าวได�)

1

มุงจากขวาไปซ�าย

1
2

20 ซม.

1

2
3

7. กระเบื้องแผ�นที่      ตัดมุมบน ด�านขวา 
นำมาวางซ�อนทับบนกระเบื้องแผ�นที่    
(การตัดมุม จะต�องพ�จาณาจากทิศทาง
การมุง) แล�วมุงกระเบื้องแผ�นต�อๆไปจน
ครบแถว

8. เร��มแถวถัดไปด�วยกระเบื้องแผ�นที่     
ตัดมุมล�างด�านซ�าย นำมาวางซ�อนทับบน
กระเบ้ืองแผ�นท่ี      เพ�อ่ให�มุมตัดของแผ�นท่ี     
      กับมุมตัดของแผ�นท่ี      ชนชิดกัน โดย
ให�มีระยะซ�อนทับแผ�นด�านยาว 20 ซม.

2
1

1
2 3

3

4. กระเบ้ืองลอนคู� ต�องมุงด�วยวิธีการตัดมุม โดยให�มีระยะตัด

เท�ากับระยะซ�อนทับด�านข�าง 5 ซม. ด�านยาว 20 ซม. และ

การตัดมุม ต�องพิจารณาจากทิศทางการมุง

4

3
2

1

20 ซม.

20 ซม.

9. กระเบื้องแผ�นที่      ตัดมุมบนด�านขวา 
กับมุมล�างด�านซ�ายนำมาวางซ�อนทับบน
กระเบื้องแผ�นที่      แผ�นที่      จากนั้นมุง
กระเบื้องแผ�นถัดไปโดยตัดมุมให�สัมพันธ�
กัน

10. การยึดครอบป�ดชายและครอบข�าง 
ต�องจัดครอบให�แนบสนิทกับลอนกระเบ้ือง 
ยึดด�วยสกรูปลายสว�าน หัวเวเฟอร� ยาว
2 นิ�ว โดยยึดให�ห�างจากปลายครอบข�น้มา
20 ซม.

4

2 3

Fiber Cement Tile Installation Guide
ข�อแนะนำการติดตั้ง กระเบื้องไฟเบอร�ซีเมนต�

หมายเหตุ : การติดตั้งกระเบื้องลอนคู� /จตุลอน /ลอนเล็ก โดยการไม�ตัดมุมหร�อมุงแบบสลับ
กระเบื้องจะซ�อนทับกันไม�สนิท เมื่อยึดสกรูหร�อเดินทำงานบนหลังคา จะทำให�กระเบื้องแตกร�าวได�
จากการกดทับระหว�างแผ�น บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม�รับผิดชอบใดๆต�อความเสียหายและป�ญหา
อันเนื่องมาจากการติดตั้ง, การกองเก็บ, การขนส�งหร�อการยกเคลื่อนย�ายที่ไม�ถูกต�อง



แผ�นป�ดกันนก กระเบื้องจตุลอน
แผ�นป�ดกันนก กระเบื้องลอนคู�
บรรจ� : 10 ชิ�นต�อกล�อง (พร�อมสกรู)
จำนวนใช�งาน : 1 กล�อง
ใช�ป�ดเชิงชายได� 4.5 เมตร

สกรูปลายสว�าน รุ�นเซฟตี้ 4 นิ�ว
คุณสมบัติ : หัวหุ�มยางเสร�มป�องกัน
การแตกร�าวระหว�างมุง และการรั่วซึม
ของน้ำ ทนความร�อนไม�เป��อยยุ�ยง�าย
จำนวน : 50 ตัว / กล�อง
ใช�งาน : 1 ตัว / 1 แผ�น

สกรูปลายสว�าน 2 นิ�ว หัวเวเฟอร�
ยึดครอบข�าง ครอบป�ดชาย
จำนวน : 50 ตัว / กล�อง
ใช�งาน : 1 ตัว / 1 แผ�น

สกรูปลายสว�าน 5 หุน ยึดแป
จำนวน : 500 ตัว / กล�อง
ใช�งาน : 1 ตัว / 1 แผ�น

ไม�เชิงชายกันนก ลอนคู�
ขนาด 0.8 x 15 x 300 ซม.
น้ำหนัก 4.1 กก.
จำนวนใช�งาน : 0.33 แผ�น / เมตร

ชุดติดตั้งครอบระบบแห�ง ตราเพชร รุ�นแผ�นอะลูมิเนียม
คุณสมบัติ : ประกอบด�วยแผ�นรองใต�ครอบมาตรฐาน ขาเหล็ก เหล็กซีลายด�และสกรูยึดขาตั้งและครอบ
การใช�งาน : ใช�ติดตั้งครอบสันหลังคา และสันตะเข� ป�องกันการรั่วซึมกรณีองศาการมุงไม�เป�นไปตามมาตรฐาน
ปร�มาณการใช�งาน  2.8 เมตร / ชุด   น้ำหนัก  1.10 กก.

ชุดติดตั้งครอบชนผนัง ตราเพชร
คุณสมบัติ : ประกอบด�วยแผ�นป�ดรอยรั่ว เหล็กรองครอบผนัง กาวPU สกรูยึดกระเบื้อง และพ�กพลาสติก
การใช�งาน :  ใช�ติดตั้งบร�เวณผืนหลังคาชนกับผนังอาคาร ทดแทนการทำป�ก ค.ส.ล (คอนกร�ตเสร�มเหล็ก)
ปร�มาณการใช�งาน  4.8 เมตร / ชุด   น้ำหนัก  6.8 กก.

แป ตราเพชร Diamond Purlin

0.7 มม.

ความหนาแป
(มม.)

6 ม.

ความยาว
(ม.)

3.6

น้ำหนัก
(กก.)

กระเบื้อง 1.2 ม. ใช� 0.25 ท�อน
กระเบื้อง 1.5 ม. ใช� 0.15 ท�อน
กระเบื้อง 2.3 ม. ใช� 0.25 ท�อน

จำนวนการใช�งาน
(ท�อน / ตร.ม.)

ระยะห�างสูงสุด
ไม�เกิน 1.2 ม.

ระยะห�างจันทัน

Roof Accessories
อุปกรณ�เสร�มสำหรับติดตั้งกระเบื้องไฟเบอร�ซีเมนต�



แผ�นป�ดรอยต�อ ตราเพชร
ขนาด : กว�าง 28 ซม. x ยาว 40 ซม.
จำนวนใช�งาน : 1 แผ�น / 1 จ�ด

สีซ�อมแต�งกระเบื้อง
จตุลอน ลอนคู� ลอนเล็ก
น้ำหนัก 2.0 กก.
ใช�สำหรับซ�อมแต�งรอยข�ดข�ด

กระเบื้องโปร�งแสง
ลอนคู� : ขนาด 50x120 ซม.
จตุลอน : ขนาด 50x120 ซม.
จำนวนการใช�งาน : นับตามจ�ด

ฉนวนกันความร�อน เวร�่ คูล
ตราเพชร

รุ�นมาตรฐาน 2 ด�าน

รุ�นมาตรฐาน 1 ด�าน

รุ�นอีโค� 2 ด�าน   

รุ�นอีโค� 1 ด�าน   

แผ�นสะท�อนความร�อน ตราเพชร
DIAMOND BARRIER

*หมายเหตุ : พ�้นที่ใช�งานรวมระยะซ�อนทับแล�ว

พ�้นที่ใช�งาน
(ตร.ม. / ม�วน)

ม�วนเล็ก   1.25 x 20

ม�วนใหญ�   1.25 x 60

20

60

ขนาด (ม.)

สินค�า

ขนาด

น้ำหนัก 1 ม�วน / กก.

ความหนาแน�น กก./ลบ.ม.

ความหนา

วัสดุป�ดผิว

ปร�มาณการใช�งาน

ค�าความต�านทานความร�อน
(R-Value)

ค�าสัมประสิทธิ์การนำความร�อน
(K-Value)

ความหนา 2 นิ�ว

0.60 x 4.00 ม.

1.44

12

50 มม.

หุ�มรอบด�านด�วยแผ�น Metalized Film

2.4 ตร.ม. / ม�วน

1.190 m²K / w
6.873 Hr.Ft²Fº/ Btu

0.042 W / m.k
0.291 Btu in / Hr.Ft²Fº

0.60 x 4.00 ม.

2.16

12

75 มม.

หุ�มรอบด�านด�วยแผ�น Metalized Film

2.4 ตร.ม. / ม�วน

ความหนา 3 นิ�ว

0.042 W / m.k
0.291 Btu in / Hr.Ft²Fº

1.786 m²K / w
10.309 Hr.Ft²Fº/ Btu

Roof Accessories
อุปกรณ�เสร�มสำหรับติดตั้งกระเบื้องไฟเบอร�ซีเมนต�
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