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แนะนำ!
น�องเพชร

Standard Color

ส�มคาซ�าแดงชะบา น้ำตาลสุขนิเวศน� น้ำตาลนนทร� เทาคาซ�า เทาพยับหมอกน้ำตาลนราวดีน้ำตาลพ�กุล

MADE
TO ORDER

Premium Color Metallic Color
น้ำเง�นไตรรงค� เข�ยวผ�องใส เข�ยวสนฉัตรฟ�ารุ�งนิรันดร� ไพลินประกายโชค ทองแดงศุภมงคลมรกตมิ�งมาศ

MADE
TO ORDER

BEST
SELLER สินค�าขายดี MADE

TO ORDER MTO : สินค�าสั่งผลิต

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

CT Tile
กระเบื้องคอนกร�ต CT เพชร

รางลิ�นด�านข�าง
ป�องกันการรั่ว
ระหว�างแผ�น

แกนกลาง 2 แนว
เพ��มการรับแรง

บัวกันน้ำ 3 ชั้น

ขนาดกระเบื้อง กวางxยาว (ซม.)

น้ำหนักกระเบื้อง (กก./แผน)

ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง (Service Pitch)

ระยะแป (ซม.)

แปตราเพชรความหนา (มม.)

จำนวนการใชงานเฉลี่ย (แผน/ตร.ม.)

วิธีการติดตั้งครอบหลังคา

33x42

4.0

17 องศา หรือสูงกวา

32-34

0.5

10-11 แผน

ใชปูนทรายหรือระบบครอบแหงตราเพชร

รูปลอน Gran Onda หร�อรูปแบบกาบกล�วยซึ่งเป�นรูปลอนที่ได�รับความนิยมมาทที่สุด
ลอนกระเบื้องโค�งเว�า ได�รูป ระบายน้ำเร็ว
มีความแข็งแกร�งสูงตามมาตรฐาน มอก. 535-2556 ด�วยแกนกลางรับแรง 2 แนว
ออกแบบให�มีรางลิ�นกันน้ำ 2 แนว และบัวกันน้ำ 3 ชั้น ป�องกันการไหลย�อนของน้ำฝนได�
อย�างสมบูรณ�แบบ

คุณสมบัติพ�เศษ

มิติแห�งความงามของกระเบ้ืองคอนกร�ต สร�างสรรค�จ�นตนาการใหม�ท่ีเสร�มให�บ�านดูหรูหรา มีสไตล� ทำให�กระเบ้ืองคอนกร�ต
CT เพชร สามารถตอบสนองจ�นตนาการของการออกแบบได�อย�างอิสระ โดดเด�นด�วยรูปลอน Gran Onda ให�ความโค�ง 
เว�า ได�รูป แกร�งทนทานด�วยมาตรฐานการผลิตอันทันสมัย ช�วยให�หลังคาของคุณสวยได�หลากสไตล� ด�วยเฉดสีถึง 
4 กลุ�ม คือ 1.กลุ�มสีมาตรฐาน  2.กลุ�มสีพ�เศษ  3.กลุ�มสีพร�เมี่ยม และ 4.กลุ�มสีเมทัลลิค

มอก.535-2556



ครอบสันโค�ง ขนาด 21 x 33 ซม.
หนัก 3.1 กก. จำนวนการใช�งาน 3.3 แผ�น / 1 เมตร
• ใช�ป�ดบร�เวณสันตะเข�และสันหลังคา

ครอบป�ดชาย ขนาด 19 x 34.5 ซม.
หนัก 4.3 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดครอบข�าง 90° ตัวสุดท�ายบร�เวณปลายป��นลม

ครอบข�าง 90° ขนาด 17.4 x 42 ซม.
หนัก 4.4 กก. จำนวนการใช�งาน 3 แผ�น / 1 เมตร

• ใช�ป�ดบร�เวณป��นลม

ครอบป�ดจั่ว ขนาด 21 x 31 ซม.
หนัก 5.3 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดครอบสันหลังคาจั่วตัวสุดท�าย

ครอบโค�งหางมน ขนาด 31.5 x 36 ซม.
หนัก 4.3 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดบร�เวณสันตะเข�ตัวสุดท�าย

11

22

3

4

5

ครอบสันโค�ง 2 ทาง ขนาด 21.5 x 33 ซม.
หนัก 3.0 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�เป�นตัวจบงานครอบสันโค�ง

6

ครอบสันโค�ง 3 ทาง ขนาด 43 x 36 ซม.
หนัก 5.7 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดจ�ดที่สันหลังคาบรรจบกันสันตะเข�

7

ครอบสันโค�ง 4 ทาง ขนาด 37 x 38 ซม.
หนัก 6.2 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดจ�ดที่สันตะเข�ทั้ง 4 ด�าน มาบรรจบกัน

8

ครอบข�างชนผนัง ขนาด 21.5 x 33 ซม.
หนัก 2.2 กก. จำนวนการใช�งาน 3 แผ�น / 1 เมตร
• ใช�บร�เวณด�านข�างของแผ�นกระเบื้องชนกับผนัง

9

ครอบโค�งชนผนัง ขนาด 20.5 x 34 ซม.
หนัก 2.5 กก. จำนวนการใช�งาน 3.3 แผ�น / 1 เมตร
• ใช�บร�เวณด�านบนของแผ�นกระเบื้องชนกับผนัง

10

Special Color

น้ำตาลทรายทอง

แดงประกายตะวัน

เข�ยวตองอ�อน

เข�ยวราชพฤกษ�ดินเผาคลาสสิค ประกายกุลพันธ� เง�นกุลพันธ�ส�มโอลด�โรส

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

อิฐเข็มแสด ส�มวรารักษ�ส�มหางนกยูง น้ำตาลอรุณรุ�ง

หมายเหตุ : ในการใช�ครอบชนผนัง ทั้ง CT เพชร และอดามัส ในการติดตั้ง ให�ติดตั้ง ชุดติดตั้งครอบชนผนัง ตราเพชร
           ก�อนติดตั้งครอบเสมอ
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BEST
SELLER

Roof Ridge Accessories
ชุดครอบกระเบื้องคอนกร�ต CT เพชร

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



แกนกลางขนาดใหญ�เพ��มการรับแรง

รางลิ�นด�านข�างป�องกัน
การรั่วซึมระหว�างแผ�น

บัวกั้นน้ำ
ป�องกันน้ำไหลย�อน

Smooth Tile
( CTF )

Chalet Shake
( CTC )

ครอบสันตะเข� ขนาด 24.5 x 33 ซม.
หนัก 3.4 กก. จำนวนการใช�งาน 3.3 แผ�น / 1 เมตร
• ใช�ป�ดบร�เวณสันตะเข�

ครอบป�ดชาย ขนาด 20 x 34.5 ซม.
หนัก 3.0 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดครอบข�างตัวสุดท�ายบร�เวณปลายป��นลม

ครอบข�าง ขนาด 20 x 42 ซม.
หนัก 3.7 กก. จำนวนการใช�งาน 3 แผ�น / 1 เมตร

• ใช�ป�ดบร�เวณป��นลม

ครอบป�ดจั่ว ขนาด 22 x 39 ซม.
หนัก 5.4 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดครอบสันหลังคาจั่วตัวสุดท�าย

ครอบป�ดปลายสันตะเข� ขนาด 21.5 x 39 ซม.
หนัก 5.8 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดบร�เวณครอบสันตะเข�ตัวล�างสุด

11

22

3

4

5

ครอบสันหลังคา ขนาด 25 x 33 ซม.
หนัก 4.0 กก. จำนวนการใช�งาน 3.3 แผ�น / 1 เมตร
• ใช�ป�ดบร�เวณสันหลังคา

6

ครอบสันชนผนัง ขนาด 33.2 x 21 ซม.
หนัก 2.8 กก. จำนวนการใช�งาน 3.3 แผ�น / 1 เมตร
• ใช�ครอบทับกระเบื้องตรงจ�ดที่หัวกระเบื้องไปชนผนัง

7

ครอบข�างชนผนัง ขนาด 38.7 x 14 ซม.
หนัก 2.5 กก. จำนวนการใช�งาน 2.8 แผ�น / 1 เมตร
• ใช�ครอบทับกระเบื้องตรงจ�ดที่ด�านข�างกระเบื้องไปชนผนัง

8

2

3

1
4
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หมายเหตุ : ในการติดตั้งกระเบื้องอดามัส การติดตั้งครอบไม�ควรติดตั้งด�วยระบบเป�ยก หร�อระบบปูนป��น
                    ควรใช� ชุดติดตั้งครอบระบบแห�ง ตราเพชร สำหรับกระเบื้องอดามัส
       

มอก.2619-2556

Adamas Tile
กระเบื้องคอนกร�ต อดามัส

Roof Ridge Accessoriesชุดครอบกระเบื้องคอนกร�ตแบบเร�ยบ อดามัส

รูปแบบ Diamond Cut ในรุ�น Chalet Shake สร�างมิติตัดเหลี่ยมมุม สะท�อนมุมมอง
ให�หลังคาดูโดดเด�น
ออกแบบให�มีบัวกันน้ำขนาดใหญ� ป�องกันการไหลย�อนของน้ำได�อย�างสมบูรณ�แบบ
พ�นสีด�วยระบบ Wet on Wet ทำให�สีซึมผ�านผลิตภัณฑ�และติดคงทนได�นาน
มีความแข็งแกร�งสูงตามมาตรฐาน มอก. 535-2556 

คุณสมบัติพ�เศษ

ขนาดกระเบื้อง กวางxยาว (ซม.)

น้ำหนักกระเบื้อง (กก./แผน)

ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง (Service Pitch)

ระยะแป (ซม.)

แปตราเพชรความหนา (มม.)

จำนวนการใชงานเฉลี่ย (แผน/ตร.ม.)

วิธีการติดตั้งครอบหลังคา

33x42

5.2

30 องศาขึ้นไป

32-34

0.7

10-11 แผน

ระบบครองแหง (Dry fix system)

กระเบื้องคอนกร�ตแบบเร�ยบ อดามัส ประกายแห�งความงาม เร�ยบ หรู สวยทุกมุมมอง ในสไตล�โมเดิร�น พร�อมด�วยรูปแบบ
Diamond Cut ในรุ�น Chalet Shake ช�วยให�บ�านของคุณโดดเด�นไม�เหมือนใคร ใน 2 แบบ 2 สไตล�

1. Chalet Shake เร�ยบและมีร�องเป�นเอกลักษณ�
2. Smooth Tile เร�ยบหรูหรามีสไตล�

มอก.535-2556



Standard Color

Standard Color

เทาไอหมอก เทาสินทรัพย� เทาอัคนิล
น้ำตาล

มะฮอกกานี
น้ำตาล

แบล็ควู�ด แดงรุ�งระว� ส�มเสาวรส เข�ยวทิวทุ�งน้ำตาลอัตัลไทยน้ำตาลภูผา

เทาไอหมอก เทาสินทรัพย� เข�ยวทิวทุ�ง
น้ำตาล

มะฮอกกานี
น้ำตาล

แบล็ควู�ด แดงรุ�งระว� ส�มเสาวรสน้ำตาลอัตัลไทยน้ำตาลภูผา

ไพลินทอแสง มรกตทอแสง ทับทิมทอแสงแดงสุร�ยา ส�มประกายอำพัน
น้ำตาล

ประกายทอง
น้ำตาล

ประกายอำไพ

แดงสุร�ยา ส�มประกายอำพัน
น้ำตาล

ประกายทอง
น้ำตาล

ประกายอำไพ มรกตทอแสง ทับทิมทอแสงไพลินทอแสง

Metallic Color

Metallic ColorPlatinum Color

Platinum Color

BEST
SELLER สินค�าขายดี MADE

TO ORDER MTO : สินค�าสั่งผลิต

CTC [Chalet Shake]อดามัสแบบร�อง

CTF [Smooth Tile]อดามัสแบบเร�ยบ

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

Adamas Tile Colors CTC / CTF
สีกระเบื้องคอนกร�ต อดามัส แบบเร�ยบ / แบบร�อง



13.ติดต้ังครอบป�ดปลายสันตะเข�และครอบ
สันตะเข�ข�น้ไปจนถึงปลายด�านบนของสันตะเข� 
ยึดด�วยสกรูปลายสว�าน ยึดครอบแผ�นละ 
2 ตัว

14.บร�เวณรอยต�อสันหลังคากับสันตะเข� 
ให�ติดแผ�นป�ดรอยต�อทับบนแผ�นรองใต�ครอบ

15.ตัดต�อครอบสันหลังคา และครอบสันตะเข�
ท่ีมาต�อชนกัน แล�วยาแนวด�วยกาวซิลิโคน
หร�อโพลียูร�เทนซิลแลนท� แล�วทาสีเก็บ

3.มุงกระเบื้องด�วยว�ธีสลับแผ�น โดยการ
ตัดกระเบื้องให�ใช�เคร�่องตัดกระเบื้อง หร�อ
เคร�่องเจ�ยรไฟฟ�า

กระเบื้อง
แผ�นเศษ

1.ระดับไม�บัว เชิงชาย ต�องสูงกว�าระดับ
หลังแป 2.5 ซม. และกำหนดระยะห�างของ
แปแถวแรกท่ี 33 ซม. ส�วนแปคู�บนสุดให�ห�าง
กันประมาณ 8 ซม. และแปช�วงกลาง ให�แบ�ง
ระยะให�เท�ากันระหว�าง 32-34 ซม.

ระยะช�วงกลางที่เหลือ ได�จากการวัดแปตัวแรกถึงแปตัว
สุดท�ายแล�วเฉลี่ยแบ�งระยะให�เท�ากันทุกช�วงและต�องอยู�
ระหว�าง 32-34 ซม.
* การติดต้ังแป ให�ด�านฉากหันข�น้ทางสันหลังคา

33 ซม.
จันทัน (จันทันต�องไม�แอ�น)

ไม�เชิงชาย

เฉี่ยให�เท�ากันทุกช�วง

อยู�ระหว�าง 32-34ซม. 
8 ซม.

แปแถวแรก

2.
5 

ซม
.

5.ติดไม�รับครอบบนไม�บัวป��นลมให�มีระยะ
ต่ำลงมา 5 ซม. เพ�่อใช�สำหรับตรวจสอบ
แนวครอบข�างโดยเม่ือติดต้ังครอบข�างเสร็จ
ไม�ต�องร�้อถอนออก

กระเบื้อง ADAMAS

ไม�ป��นลม

ไม�บัว
ป��นลม จันทัน

แป

5 ซม.

2.กระเบื้องแผ�นร�มป��นลม ต�องมุงให�เลย
จากแนวป��นลมออกมาประมาณ 2 ซม. 
ยึดด�วยกสรูเกลียวปลายสว�าน ตราเพชร 
ขนาด 2 นิ�ว แผ�นละ 2 ตัว

ทิศทางการ

มุงกระเบื้อง

2 ซม.

สกรูปลายสว�าน
ยาว 2 นิ�ว

ติดแผ�นสะท�อนความร�อนบร�เวณบนแป หร�อ ใต�แป
เพ�่อสะท�อนความร�อนไม�ให�เข�าสู�ใต�หลังคา

4.ติดต้ังกระเบ้ืองแผ�นต�อไปให�เต็มผืนหลังคา 
โดยให�ยิงสกรูยึดแถวเว�นแถว หากหลังคา
ลาดชันสูง หร�ออยู�ในพ�้นที่ลมแรงให�ยึด
ทุกแถว

แถวที่ยิงสกรู

แถวที่ยิงสกรู

6.ติดต้ังครอบป�ดชายและครอบข�าง ให�ป�ก
ขอบด�านล�างวางบนไม�รับครอบ ยึดด�วย
สกรูปลายสว�าน ตราเพชร ขนาด 3 นิ�ว 
แผ�นละ 2 ตัว

สกรูปลายสว�าน
ยาว 3 นิ�ว

7.ควรจัดปลายครอบข�างด�านบนให�ชนกับ
ปลายล�างของแผ�นกระเบ้ืองสำหรับครอบข�าง
แผ�นบนท้ัง 2 ด�าน ติดต้ังให�ชิดกันมากท่ีสุด

ใชครอบปดจั่ว ในการ

ตรวจสอบปลายของ

ครอบขาง

8.การติดต้ังครอบสันหลังคา ให�ติดต้ังด�วย
ชุดครอบระบบแห�ง (Dry fix system) โดย
ติดตั้งขาเหล็กทุกช�วงจันทัน แล�วนำเหล็ก
ซีลายน�รับครอบวางทับ ยึดติดกันด�วยสกรู
ยึดแปยาว 13 มม. (5 หุน)

เหล็กซีลายน รับครอบ

ขาเหล็กตัวยู

แป

จันทัน

วัดระยะยึดขาเหล็ก

รับซีลายน ใหชน

กับใตทองครอบพอดี

9.ติดแผ�นรองใต�ครอบบนโครงเหล็ก อย�า
ให�ขอบแผ�นเลยแนวครอบสันหลังคา หาก
ต�องต�อแผ�นรองใต�ครอบให�มีระยะซ�อนทับ 
5 ซม.

5 ซม.

แนวขอบครอบสันหลังคา

ก�อนติดตั้งแผ�นรองใต�ครอบ ต�องทำความสะอาดบร�เวณ
ที่ต�องการติดให�สะอาดปราศจากฝุ�นและคราบน้ำ

10.ติดต้ังครอบป�ดจ่ัวและครอบสันหลังคา
ทับบนแผ�นรองใต�ครอบยึดด�วยสกรูปลาย
สว�าน ยึดครอบแผ�นละ 2 ตัว ตรวจสอบแนว
โดยใช�เส�นเอ็นข�งก่ึงกลางครอบจากร�มด�าน
หนึ่งไปร�มอีกด�านหนึ่ง

11.บร�เวณสันตะเข�ท้ัง 2 ด�าน ให�มีระยะห�าง
3 ซม. ติดต้ังกระเบ้ืองเศษให�ครบ หากปลาย
กระเบื้องบร�เวณสันตะเข�เลยแนวเชิงชาย 
ให�ตัดแต�งกระเบื้องให�ชนชิดกัน

3 ซม.

ควรใชแหนบหนีบกระเบื้องยึดกระเบื้องเศษใหครบ

แหนบหนีบกระเบื้อง

12.การติดต้ังครอบสันตะเข� ให�ติดต้ังด�วย
ชุดครอบระบบแห�ง (Dry fix system) เช�น
เดียวกับการติดตั้งครอบสันหลังคา

Adamas Tile Installation Guide
ข�อแนะนำการติดตั้ง กระเบื้องคอนกร�ต อดามัส

หมายเหตุ   - ควรซื้อกระเบื้องให�ครบตามจำนวนการใช�งานจร�งเป�นหลังๆไป เพ�่อให�ได�กระเบื้องในรอบการผลิตเดียวกัน เฉดสีใกล�เคียงกัน                  
                      - รายละเอียดต�างๆที่ระบุไว� บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
                      - หากมีการใช�งานผิดว�ธี ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธ�ในการเคลมสินค�าทุกกรณี



ตัดปลายครอบสันโค�งออก

ครอบโค�งป�ดจั่ว

2.5 ซม.

สายเอ็น

ตัดแต�งที่ปลาย

ตัดแต�งที่ปลาย

ตัดแต�งที่ปลายลวด

ระยะช�วงแปที่เหลือต�องเฉลี่ย

ให�เท�ากัน 32-34 ซม.

33 ซม.

4-6 ซม.

อกไก�
จันทัน

แปแถวแรก

ไม�เชิงชายไม�บัว
เชิงชาย

ระยะช�วงกลางที่เหลือ ได�จากการวัดแปตัวแรก
ถึงแปตัวสุดท�าย แล�วเฉลี่ยแบ�งระยะให�เท�ากัน
ทุกช�วงและต�องอยู�ระหว�าง 32-34 ซม.
* การติดต้ังแปให�ด�านฉากหันข�น้ทางสันหลังคา

1.ระดับไม�บัว เชิงชาย ต�องสูงกว�าระดับ
หลังแป 2.5 ซม. และกำหนดระยะห�างของ
แปแถวแรกท่ี 33 ซม. ส�วนแปคู�บนสุดให�ห�าง
กันประมาณ 4-6 ซม. และแปช�วงกลาง ให�แบ�ง
ระยะให�เท�ากันระหว�าง 32-34 ซม.

2.5 ซม.

2.กระเบื้องแผ�นร�มป��นลมต�องเป�นลอนยก
โดยให�ร�มแผ�นเลยจากแนวป��นลมออกมา
ประมาณ 2.5 ซม. ยึดด�วยสกรูปลายสว�าน
ตราเพชร ขนาด 2.5 นิ�ว แผ�นละ 1 ตัว 

3.มุงกระเบื้องด�วยว�ธีสลับแผ�นให�เต็มผืน
หลังคา โดยให�ยึดแถวเว�นแถว หากหลังคา
ลาดชัดสูงหร�ออยู�ในพ�น้ท่ีลมแรงให�ยึดทุกแถว
สำหรับการตัดกระเบื้องให�ตัดด�วยเคร�่อง
ตัดกระเบื้องหร�อเคร�่องเจ�ยรไฟฟ�า

5 ซม.

ไม�รับครอบ

ไม�บัวป��นลม จันทัน

แป

ไม�ป��นลม

4.ติดไม�รับครอบบนไม�บัวป��นลมให�มีระยะ
ต่ำลงมา 5 ซม. เพ�่อใช�สำหรับตรวจสอบ
แนวครอบข�างโดยเม่ือติดต้ังครอบข�างเสร็จ
ไม�ต�องร�้อถอนออก

5.ติดต้ังครอบป�ดชายและครอบข�าง ให�ป�ก
ขอบด�านล�างวางบนไม�รับครอบ ยึดด�วย
สกรูปลายสว�านตราเพชร ขนาด 3 นิ�ว

6.ครอบข�างตัวบนสุดทั้ง 2 ด�าน ให�ติดตั้ง
ให�ชิดกันมากที่สุด หากครอบข�างเกยกัน
ให�ตัดส�วนที่เกินออก

7.ผสมปูนทรายใต�ครอบให�เหนียวพอควร 
วางให�ได�แนวครอบสันโค�ง อย�าให�เสมอ
หัวกระเบื้อง หร�อ ล�นข�ามหัวกระเบื้องไป

8.ติดต้ังครอบป�ดจ่ัวและครอบสันโค�งให�ได�
ระดับ โดยใช�สายเอ็นข�งผ�านศูนย�กลาง
ครอบสันโค�ง และให�ความหนาของปูนทราย
ใต�ครอบสูงจากหลังกระเบื้อง 2.5 ซม.

9.กรณีครอบสันโค�ง 2 ทางวางไม�พอดีกับ
ครอบสันโค�ง ให�ตัดแต�งครอบสันโค�งตรงจ�ด
ที่มาซ�อนทับกันและใช�เคร�่องเจ�ยรเซาะร�อง
ดักน้ำด�านปลายครอบสันโค�งที่ถูกตัดไป

10.ตกแต�งปูนทรายใต�ครอบ โดยใช�เกร�ยง
ตักปูนทรายส�วนที่ล�นออกทันทีในขณะที่
ปูนทรายยังหมาดอยู�

11.เจาะรูทะลุปูนทรายใต�ครอบสันโค�งบร�เวณ
ลอนรับน้ำทุกลอนด�วยเหล็กเส�นกลม ขนาด
เส�นผ�านศูนย�กลาง ¼ นิ�ว

13.เมื่อปูนทรายแห�งสนิท ให�ทาสีตกแต�ง
ด�วยสีซ�อมแต�งปูนทรายใต�ครอบกระเบื้อง
ซีที (CT) ตราเพชร (ห�ามนำสีซ�อมแต�งมาใช�ทา
บนกระเบื้องหร�อครอบโดยเด็ดขาด)

14.ใช�ลวดร�อยผูกปลายบนของครอบหางมน
กับสันตะเข�หร�อแปเพ�อ่ยึดครอบให�แน�นหนาข�น้
จากน้ันติดต้ังครอบสันโค�งบร�เวณสันตะเข�
เช�นเดียวกับบร�เวณสันหลังคา

15.บร�เวณครอบสันโค�ง 3 ทาง หากซ�อนทับ
ไม�พอดีกับครอบสันโค�ง ให�ตัดแต�งปลาย
ครอบสันโค�งออกแล�วเซาะร�องดักน้ำท่ีปลาย
ครอบด�วยเคร�่องเจ�ยรไฟฟ�า

12.ต�องทำความสะอาดคราบน้ำปูนท่ีเลอะ
ผิวกระเบื้องและครอบสันโค�งทันที เพราะ
หากปล�อยทิ�งไว�นานจะขัดล�างไม�ออก

CT Tile Installation Guide
ข�อแนะนำการติดตั้ง กระเบื้องคอนกร�ต CT เพชร

หมายเหตุ   - ควรซื้อกระเบื้องให�ครบตามจำนวนการใช�งานจร�งเป�นหลังๆไป เพ�่อให�ได�กระเบื้องในรอบการผลิตเดียวกัน เฉดสีใกล�เคียงกัน                  
                      - รายละเอียดต�างๆที่ระบุไว� บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
                      - หากมีการใช�งานผิดว�ธี ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธ�ในการเคลมสินค�าทุกกรณี

หมายเหตุ   - ควรซื้อกระเบื้องให�ครบตามจำนวนการใช�งานจร�งเป�นหลังๆไป เพ�่อให�ได�กระเบื้องในรอบการผลิตเดียวกัน เฉดสีใกล�เคียงกัน                  
                      - รายละเอียดต�างๆที่ระบุไว� บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
                      - หากมีการใช�งานผิดว�ธี ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธ�ในการเคลมสินค�าทุกกรณี

คำแนะนำ
กรณีบร�เวณที่มีลมแรง หร�อ
ความลาดชัน 35 องศาข�้นไป

ควรยึดกระเบื้องทุกแถวทุกแผ�น



แผ�นสะท�อนความร�อนสองหน�าแผ�นสะท�อนความร�อนหน�าเดียว

1
2
3
4

1
2
3
4

แผ�นสะท�อนความร�อน 1 ด�าน รุ�นมาตรฐาน แผ�นสะท�อนความร�อน 2 ด�าน รุ�นมาตรฐาน

แผ�นสะท�อนความร�อน 2 ด�าน รุ�นอีโค�แผ�นสะท�อนความร�อน 1 ด�าน รุ�นอีโค�

1 อลูมิเนียมฟอยล�
- ทำหน�าที่สะท�อนความร�อนและเคลือบสารป�องกัน UV

2 กาวเทอร�โมพลาสติก
- ทำหน�าที่ประสานอลูมิเนียมฟอยล�กับพลาสติกโพลีเอทิลีน

3 พลาสติกสาน
- ทำหน�าที่เพ��มความแข็งแรง กันน้ำ และความชื้น

1 อลูมิเนียมฟอยล�
- ทำหน�าที่สะท�อนความร�อนและเคลือบสารป�องกัน UV

2 เส�นใยเสร�มแรง 3 ทาง
- ทำหน�าที่ยึดโครงสร�าง เพ��มความแข็งแรงให�กับแผ�นสะท�อนความร�อน

3 โพล�เอทิล�น
- ประสานอลูมิเนียมฟอยล�กับกระดาษคราฟท� ต�านการซึมผ�านของน้ำ
  และไม�นำไฟฟ�า

4 กระดาษคราฟท�
- ทำหน�าที่เสร�มแรงให�กับอลูมิเนียมฟอยล�

4 โพล�เอทิล�นฟ�ล�ม
- ทำหน�าที่ต�านทานการซึมผ�านของน้ำ และไม�นำไฟฟ�า

1 อลูมิเนียมฟอยล�
- ทำหน�าที่สะท�อนความร�อนและเคลือบสารป�องกัน UV

2 4 6 กาวอะคร�ล�ค
- ประสานอลูมิเนียมฟอยล�กับกระดาษคราฟท� ต�านทาน
  การซึมผ�านของน้ำ และไม�นำไฟฟ�า

3 เส�นใยเสร�มแรง 3 ทาง
- ทำหน�าที่ี่ยึดโครงสร�าง เพ��มความแข็งแรงให�กับแผ�นสะท�อนความร�อน

5 กระดาษคราฟท�
- ทำหน�าที่เสร�มแรงให�กับอลูมิเนียมฟอยล�

7 อลูมิเนียมฟอยล�
- ทำหน�าที่ป�องกันการแผ�รังสีความร�อนไม�ให�ถ�ายเทสู�ด�านล�าง

1
2
3
4
5
6
7

1 อลูมิเนียมฟอยล�
- ทำหน�าที่สะท�อนความร�อนและเคลือบสารป�องกัน UV

2 เส�นใยเสร�มแรง 3 ทาง
- ทำหน�าที่ี่ยึดโครงสร�าง เพ��มความแข็งแรงให�กับแผ�นสะท�อน
  ความร�อน

3 โพล�เอทีล�น
- ประสานอลูมิเนียมฟอยล�กับกระดาษคราฟท� ต�านการซึมผ�านของน้ำ และไม�นำไฟฟ�า

4 กระดาษคราฟท�
- ทำหน�าที่เสร�มแรงให�กับอลูมิเนียมฟอยล�

5 โพล�เอทิล�น
- ประสานอลูมิเนียมฟอยล�กับกระดาษคราฟท� ต�านการซึมผ�านของน้ำ และไม�นำไฟฟ�า

6 เมทัลไลท�ฟ�ลม�
- ทำหน�าที่ป�องกันการแผ�รังสีความร�อนไม�ให�ถ�ายเทสู�ด�านล�าง

1
2
3
4
5
6

ขนาด (ม.)

ม�วนเล็ก 1.25 x 20

ม�วนใหญ� 1.25 x 60

20

60

พ�้นที่ใช�งาน
(ตร.ม.)

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

แผ�นสะท�อนความร�อน ตราเพชร
DIAMOND BARRIER

ผลิตจากอลูมิเนียมฟอยล� 100% ให�ประสิทธิภาพในการสะท�อนความ
ร�อนได�สูงถึง 97%
ช�วยลดความร�อนเข�าสู�ตัวบ�าน ประหยัดค�าไฟจากเคร�่องปรับอากาศ
ทนทานต�อการฉีกขาด ด�วยเส�นใยเสร�มรับแรง 3 ทาง
ไม�ลามไฟ ตามมาตรฐานประเทศอังกฤษ BS476 (เฉพาะรุ�น)
เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม
น้ำหนักเบาติดตั้งง�าย

Roof Accessories
อุปกรณ�เสร�มสำหรับติดตั้งกระเบื้องคอนกร�ต CT เพชร / อดามัส



ปองกันความรอนจากหลังคา

ทำใหบานเย็นสบาย

ประหยัดไฟฟาจากเคร�อง

ปรับอากาศ

ทนทาน ดวยการผลิตจาก

ใยแกวคุณภาพสูง

ทนความรอน ไมลามไฟ

ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

DIAMOND INSULATION

ฉนวนกันความร�อน µÃÒà¾ªÃ VERY COOL เป�นฉนวนใยแก�ว
แบบม�วน ห�อหุ�มรอบด�านด�วยแผ�นฟ�ล�มสีเง�น (Metalized Film) ออกแบบมา
เพ�อ่บ�านพักอาศัยและอาคารสำนักงาน สามารถปูเหนือฝ�าเพดานได�ทุกชนิด
ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง�าย ป�องกันความร�อนและประหยัดพลังงาน

ส�นค�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�าสัมประส�ทธิ์การนำความร�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

1.316 m²K/w
7.692 Hr.Ft²F /Btu

0.038 W/m.k
0.260 Btu in/hr.ft²F

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

0.038 W/m.k
0.260 Btu in/hr.ft²F

1.974 m²K/w
11.538 Hr.Ft²F /Btu

1. เป�ิดฝ�าเพดานบร�เวณที่ต�องการปู เพ�่อนำฉนวนกันความร�อนตราเพชรข�้นไปด�านบน

2. ปูฉนวนกันความร�อนตราเพชรตามแนวฝ�าเพดาน โดยกลิ�งม�วนออกจากตัวดังภาพ

3. ป�ดฝ�าเพดานเม่ือปูจนเต็มแนวยาวของฝ�า แล�วทำข้ันตอนเดียวกันจนเต็มพ�น้ท่ีท่ีต�องการ

4. หากเกิดรอยฉีกขาด ให�ซ�อมแซมด�วยเทปอลูมิเนียมฟอยล�

5. ไม�ควรติดตั้งบร�เวณที่โดนแสงแดดโดยตรง

6. ให�เว�นการปูฉนวนกันความร�อน ตราเพชร จากจ�ดท่ีติดต้ังดวงไฟดาว�นไลท� ประมาณ 3 นิ�ว

ว�ธีติดตั้งฉนวนกันความร�อน

มอก.487-2526

Roof Accessories
อุปกรณ�เสร�มสำหรับติดตั้งกระเบื้องคอนกร�ต CT เพชร / อดามัส



แนะนำ!
น�องเพชร

สีทาปูนทรายใต�ครอบ CT เพชร
น้ำหนัก 2.0 กก.
ใช�สำหรับทาทับตกแต�งปูนทรายใต�ครอบ
ทาได� 40 เมตร

สีซ�อมแต�งกระเบื้องอดามัส
น้ำหนัก 2.0 กก.
ใช�ทารอยตัดตามขอบกระเบื้อง ไม�ควรใช�สีซ�อมแต�ง
ทาลงบนครอบหร�อบนกระเบื้องโดยตรง

สกรูปลายสว�าน 2 นิ�ว
สำหรับยึดกระเบื้องอดามัส
บรรจ� : 250 ตัว/กล�อง
ใช�งาน : 2 ตัว/กระเบื้อง 1 แผ�น

สกรูปลายสว�าน 2.5 นิ�ว
สำหรับยึดกระเบื้อง CT เพชร
บรรจ� : 250 ตัว/กล�อง
ใช�งาน : 1 ตัว/กระเบื้อง 1 แผ�น

สกรูปลายสว�าน 3 นิ�ว สำหรับยึดครอบข�าง / ครอบป�ดชาย
บรรจ� : 100 ตัว/กล�อง
ใช�งาน : 1 ตัว/ครอบ 1 แผ�น
ใช� ได�กับกระเบื้อง CT เพชร และอดามัส

กระเบื้องโปร�งแสง CT เพชร
ขนาด  33 x 42 ซม. น้ำหนัก 2.5 กก.
จำนวนการใช�งาน : นับตามจ�ด
หร�อ 10-11 แผ�น/ตร.ม.

แหนบหนีบกระเบื้องคอนกร�ต
บรรจ� : 1 กล�อง มี 50 ตัว
การใช�งาน : ใช�ยึดกระเบื้องแผ�นเศษตรงแนวสันตะเข�
ใช� ได�กับกระเบื้อง CT เพชร และอดามัส

แผ�นป�ดกันนก กระเบื้อง CT เพชร
บรรจ� : 10 ชิ�นต�อกล�อง (พร�อมสกรู)
การใช�งาน : 1 กล�อง ป�ดเชิงชายได� 6 ม.

แป ตราเพชร Diamond Purlin
ความยาวมาตรฐาน : 4.0 ม./6.0 ม.
จำนวนการใช�งาน :
-แป 4.0 ม. ใช� 0.8 ท�อน/ตร.ม.
-แป 6.0 ม. ใช� 0.53 ท�อน/ตร.ม.
ระยะจันทันสูงสุด : 1.0 เมตร

ชุดติดตั้งครอบระบบแห�ง ตราเพชร สำหรับกระเบื้องอดามัส
คุณสมบัติ : ประกอบด�วยแผ�นป�ดใต�ครอบมาตรฐาน ขาเหล็กตัวยู เหล็กซีลายด�และสกรูยึดขาตั้งและครอบ
การใช�งาน : ใช�ติดตั้งครอบสันหลังคา และสันตะเข� ทดแทนการใช�ปูนทรายและป�องกันการรั่วซึม
ปร�มาณการใช�งาน  2.8 เมตร/ชุด   น้ำหนัก  1.10 กก.

ชุดติดตั้งครอบชนผนัง ตราเพชร
คุณสมบัติ : ประกอบด�วยแผ�นป�ดรอยรั่ว เหล็กรองครอบผนัง ซิลิโคน/Pu สกรูยึดกระเบื้อง และพ��กพลาสติก
การใช�งาน : ใช�ติดตั้งบร�เวณผืนหลังคาชนกับผนังอาคาร ทดแทนการใช�คานคอนกร�ต
ปร�มาณการใช�งาน  5 เมตร/ชุด   น้ำหนัก  6.8 กก.

Roof Accessories
อุปกรณ�เสร�มสำหรับติดตั้งกระเบื้องคอนกร�ต CT เพชร / อดามัส



CONCRETE
TILE
มิติแห�งความงามเหนือระดับ  
สวย โดดเด�น ทุกมุมมอง

กระเบื้องคอนกร�ต



408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2619 0742-4 โทรสาร 0 2619 0488

408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building, Phaholyothin rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. 0 2649 0742-4 Fax 0 2619 0488

บร�ษัท ผลิตภัณฑ�ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
Diamond Building Products Public Company Limited


