
ผนังตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น โมดิน�า
โดดเด�นด�วยมิติที่แตกต�าง เด�นชัด ไม�เหมือนใคร

S t r i k i n g  O r g a n i z e  P a t t e r n
SCG MODEENA

โมดิน�า – ไลท� 1 สีซีเมนต�

โมดิน�า – เอ็ม 1 สีซีเมนต�

โมดิน�า – เอ็ม 4 สีดาร�คคลาวด�
โมดิน�า – เอ็ม 4 สีคาราเมล

NEW

NEW



เพ��มมิติให�งานออกแบบ สวยโดดเด�นอย�างมีเอกลักษณ� ด�วยลวดลายที่
หลากหลายของผนังตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น โมดิน�า

T E X T U R E  &  PAT T E R N

N
E

W

ผนังตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น โมดิน�า สีคาราเมล
และ สีดาร�คคลาวด�
SCG MODEENA Caramel & Dark Cloud Color โมดิน�า - เอ็ม 4 

คาราเมล
(Caramel) 30 x 300 x 2.3 20.6 1.11

ดาร�คคลาวด�
(Dark Cloud)

30 x 300 x 2.3 20.6 1.11

Profile สี
ขนาด

กว�าง x ยาว x หนา (cm)
น้ำหนัก

(กก./แผ�น)
จำนวน

(แผ�น/ตร.ม.) Texture

โมดิน�า - เอ็ม 4 

สีสวยทน เคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน
งานเสร็จไว ไม�ต�องกังวลเร�่องงานทาสี
สีสวยสไตล�โมเดิร�น-มินิมอล
แมทช�กับดีไซน�ได�ง�าย

ผลิตจากไฟเบอร�ซีเมนต� ด�วยปูนซีเมนต�ปอร�ตแลนด�เอสซีจ� ผสมผสาน กับซิลิก�าบร�สุทธ์ิ
และเส�นใยเซลลูโลสชนิดพ�เศษ แตกต�างด�วยเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะของ เอสซีจ�
รายเดียวในไทยกับเทคโนโลยี               ท่ีช�วยให�
  มิติต้ืนลึกเด�นชัดกว�า สามารถข�้นรูปสินค�าได�ตามต�องการ ได�ผนัง 3D ที ่มีมิติ
  ไม�เหมือนใคร
  แข็งแรงทนทานกว�า วัสดุเป�นเนื้อเดียวกันทั้งก�อน ไม�เปราะหร�อแตกหักง�าย ความ
  หนาแน�นสูงกว�าไฟเบอร�ซีเมนต�ท่ัวไป 60%
  สีติดทนนานกว�า การดูดซึมน้ำน�อยและการยืดหดตัวต่ำกว�า  ทำให�โอกาสท่ีสีบวมหลุด
  ล�อนและเน้ือวัสดุฉีกขาดบร�เวณรอยสกรูน�อยกว�า
  สวยเน้ียบยิ�งกว�า ติดตั้งด�วยระบบคลิปล็อค ลดการเก็บงานหัวสกรู ช�วยให�งาน
  เน้ียบสวยเนียน หร�อสามารถใช�การยิงสกรูก็ได�เช�นกัน



ซีเมนต�
(Cement)

30 x 300 x 1.8 14.8 1.11

ซีเมนต�
(Cement) 30 x 300 x 1.8 17.6 1.11

Profile สี
ขนาด

กว�าง x ยาว x หนา (cm)
น้ำหนัก

(กก./แผ�น)
จำนวน

(แผ�น/ตร.ม.) Texture

โมดิน�า – ไลท� 1

โมดิน�า – ไลท� 3

โมดิน�า – ไลท� 4
ซีเมนต�

(Cement) 30 x 300 x 1.8 15.9 1.11

(เหมือน M1 แต�บางลง)

(เหมือน M3 แต�บางลง)

(เหมือน M4 แต�บางลง)

ผนังตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น โมดิน�า
SCG MODEENA

ซีเมนต� 
(Cement)

30 x 150 x 2.5
30 x 300 x 2.5

10.4
20.8

2.22
1.11

ซีเมนต� 
(Cement)

30 x 150 x 2.5
30 x 300 x 2.5

11.4
22.8

2.22
1.11

Profile สี
ขนาด

กว�าง x ยาว x หนา (cm)
น้ำหนัก

(กก./แผ�น)
จำนวน

(แผ�น/ตร.ม.) Texture

ซีเมนต� 
(Cement)

ซีเมนต� 
(Cement)

30 x 150 x 2.3
30 x 300 x 2.3

10.3
20.6

2.22
1.11

30 x 150 x 2.3
30 x 300 x 2.3

11.9
23.8

2.22
1.11

ซีเมนต� 
(Cement)

30 x 150 x 2.3
30 x 300 x 2.3

12.3
24.6

2.22
1.11

มีหลากหลาย Profile ต้ังแต� M1 ถึง M5 ให�เลือก
ใช�งาน สามารถ Mix & Match เพ��มลูกเล�นให�กับ
งานฟาซาดหร�อผนัง
สีซีเมนต� เลือกทาสีได�ตามดีไซน�ที่ต�องการ

ผนังตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น โมดิน�า ไลท�
SCG MODEENA LITE

น้ำหนักเบา ด�วยความบางเพ�ยง 1.8 ซม.
สามารถใช�ติดตั้งบนฝ�าได�



สร�าง Texture และเอกลักษณ�ให�กับผนังและฝ�า

Project: Full House
Designer: WARchitect
Material: SCG MODEENA –  M4 (Caramel)

ตกแต�งฟาซาด/ผนังภายนอก

ภาพตัวอย�างผลงาน Site Reference

Project : Noble Gable Watcharapol
Designer : TADAH Collaboration
Material : SCG Modeena - M3



Project: Infiniity House
Designer: A49HD
Material: SCG MODEENA – M2

เส�นสายที่เร�ยบง�าย ตอบรับกับสไตล�โมเดิร�น

Project: Hyatt Regency Samui
Designer: OBA
Material: SCG MODEENA - M1

เลือกทาสีโปร�งแสงสไตล�ธรรมชาติ หร�อสีทึบสไตล�โมเดิร�น 

Project: Office LINE Thailand
Material: SCG MODEENA - M1

สนุกสนานไปกับงานดีไซน�

Project: KFC Rachburi
Designer: Charcoal Design
Material: SCG MODEENA - M3

ดีไซน� Pattern ที่ไม�เหมือนใครได�

Project: Slabtitude Cafe
Designer: VaSLab Architecture
Material: SCG MODEENA – M1, M5

ตกแต�งสไตล� Industrial Loft ด�วยการใช�สีซีเมนต�
Mix & Match เพ��มลูกเล�นให�กับผนัง 

Project: Private Residential
Designer: BIMINONE
Material: SCG MODEENA – M4 (Dark Cloud)

ตกแต�งผนังภายใน

Project: Wine Connection – Sukhumvit 11
Material: SCG MODEENA – M2, M3, M5



อ�ปกรณ�สำหรับติดตั้ง

กรณีติดตั้งบนโครงคร�าว

ขั้นตอนการติดตั้ง

ชุดคลิปล็อคโมดิน�า เอสซีจ�
(เอ็ม 1, 2, 3 และ 5)

ชุดคลิปล็อคโมดิน�า เอสซีจ�
(เอ็ม 4)

ตะปูเกลียว
ปลายแหลม เอสซีจ� 38 มม.

*กรณีติดตั้งกับโครงกัลวาไนซ�และผนังคอนกร�ต

พ�กพลาสติก
เอสซีจ� 37 มม.

*กรณีติดตั้งบนผนังคอนกร�ต

โครงกัลวาไนซ� ซี 74
และ ยู 76 เอสซีจ�

*สำหรับใช�งานภายในเท�านั้น

กาวยาแนวอะคร�ลิค เอสซีจ�
และกาวยาแนวโพลียูร�เทน เอสซีจ�

ชุดคลิปล็อคโมดิน�า เอสซีจ�
(ไลท� 1, 3, 4)

ตะปูเกลียว หัวเวเฟอร�
ปลายสว�าน เอสซีจ� 13 มม.

*กรณีติดตั้งกับโครงเหล็กรูปพรรณ

ตะปูเกลียว 
ปลายสว�าน เอสซีจ� 32 มม.

*กรณีติดตั้งกับโครงเหล็กรูปพรรณ

ตะปูเกลียว
ปลายแหลม เอสซีจ� 10 มม.

*กรณีติดตั้งกับโครงกัลวาไนซ�

การเตร�ยมโครงคร�าว

ติดตั้งแนวนอน ติดตั้งแนวตั้ง

การติดตั้งบนโครงคร�าว
ติดตั้งแบบใช�คลิปล็อค

ระยะห�างระหว�างโครงคร�าว 50 ซม. วัดจากกึ่งกลางถึงกึ่งกลางโครงคร�าว
(บร�เวณโครงร�มทั้ง 2 ข�างให�ปรับระยะเป�นจากขอบถึงกึ่งกลาง)

ระยะห�างระหว�างโครงคร�าวหลักแนวนอน 50 ซม. วัดจากกึ่งกลางถึงกึ่งกลาง
โครงคร�าว (บร�เวณโครงร�มทั้ง 2 ข�างให�ปรับระยะเป�นจากขอบถึงกึ่งกลาง) 
โครงคร�าวรองแนวตั้งให�มีระยะห�าง (X) ในตารางแนะนำ
ระยะ 51 ซม. เพ�่อให�เมื่อติดตั้งแถวแรกแล�วปลายแผ�นไม�ชิดติดพ�้น
ป�องกันป�ญหาพ�้นไม�ได�ระนาบ

หมายเหตุ
   กรณีต�องการใช�วัสดุอื่นนอกเหนือจากในตาราง ต�องให�ว�ศวกรควบคุมงานเป�นผู�คำนวณและรับรอง
   ระยะที่ระบุในตารางนี้สำหรับเหล็กรูปพรรณที่ได�มาตรฐาน มอก. เท�านั้น

โครงคร�าวเหล็กรูปพรรณแนะนำหน�ากว�างไม�น�อยกว�า 50 มม. หร�อ 2 นิ�ว ความหนา 2.3 – 3.2 มม.
โครงกัลวาไนซ�แนะนำให�ใช�โครงกัลวาไนซ� ซี 74 และ ยู 76 เอสซีจ� ความหนา 0.55 มม. (สำหรับใช�งานภายในเท�านั้น)

ติดตั้งแนวนอน

ติดตั้งแนวตั้ง รอยต�อแผ�นด�านหัวท�าย

1. ให�เร��มจากด�านล�างข�น้ด�านบนเท�าน้ัน กำหนดเส�นระดับบนโครงคร�าว
สำหรับติดต้ังคลิปล็อคแถวแรก โดยใช�แนวเส�นผ�านศูนย�กลางรูตะปูกลียว
บนคลิปล็อคในการอ�างอิง ให�เม่ือติดต้ังแล�วปลายแผ�นโมดิน�า สูงจากพ�น้
ประมาณ 1 ซม. ติดตั้งคลิปล็อคแถวแรกโดยยิงเข�ากับโครงคร�าวเหล็ก
รูปพรรณด�วยตะปูเกลียว หัวเวเฟอร� ปลายสว�าน เอสซีจ� 13 มม. หร�อยิง
เข�ากับโครงกัลวาไนซ�ด�วยตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจ� 10 มม. กรณี
คลิปล็อคโมดิน�า รุ�น M 1-5 ให�นำคลิปล็อคมาตัดปลายออก 3 มม.ก�อน
นำมาใช�เป�นคลิปล็อคแถวแรก บร�เวณรอยต�อแผ�นให�ทำการติดตั้งเป�น
โครงคร�าวคู�และติดตั้งคลิปล็อคคู�กัน 2 ตัวตามโครงคร�าวคู�ที่เตร�ยมไว�

2. ติดตั้งแผ�นโมดิน�า โดยวางให�ร�องด�านล�างเกี่ยวเข�ากับคลิปล็อค และติดตั้งแผ�นโมดิน�า
จากด�านล�างข�น้บนไปเร�อ่ยๆ จนสุด

3. แผ�นบนสุดไม�ต�องใส�คลิปล็อค ให�ทำการยิงยึดหัวแผ�นด�วยตะปูเกลียว ปลายสว�าน เอสซีจ� 32 มม.
สำหรับโครงคร�าวเหล็กรูปพรรณ หร�อตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจ� 38 มม. สำหรับโครงกัลวาไนซ�
โดยเว�นจากขอบแผ�นเข�ามาอย�างน�อย 12.5 มม. และทำการเจาะนำท่ีแผ�นด�วยดอกสว�านเจาะคอนกร�ต
5 มม. ก�อนเจาะยึดด�วยตะปูเกลียว ให�หัวตะปูเกลียวจมจากผิวแผ�น 2 มม. เก็บงานบร�เวณหัวตะปูเกลียว
ด�วยกาวยาแนวอะคร�ลิค เอสซีจ� ขัดแต�งให�เร�ยบร�อย ก�อนทาสีรองพ�้นและสีจร�งต�อไปตามต�องการ
บร�เวณรอยต�อแผ�นด�านกว�าง 30 ซม. ให�เว�นระยะไว�อย�างน�อย 2-3 มม. หร�อเว�นระยะ 8-10 มม. ให�เห็น
เป�นแพทเทิร�นรอยต�อท่ีสวยงามได� กรณีผนังใช�ภายนอก ให�ยาแนวด�วยกาว PU ป�องกันน้ำร่ัวซึมด�วย
และอาจใส�ยางเส�นเข�าไปบร�เวณรอยต�อก�อนยาแนวด�วย PU เพ�อ่เก็บงานให�เร�ยบร�อยข�น้ได�

โครงกัลวาไนซ�ซี 74 และยู 76 เอสซีจ�

เหล็กกล�องขนาด 50 x 50 x 2.3 mm.

เหล็กกล�องขนาด 100 x 50 x2.3 mm.

เหล็กกล�องขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 mm.

เหล็กกล�องขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 mm.

/

ชนิดเหล็ก

แนวนอน
50 cm.

100 150 200 250 300

ระยะโครงคร�าว
แนวตั้ง (cm)

หร�อน�อยกว�า /

หร�อน�อยกว�า /

หร�อน�อยกว�า /

หร�อน�อยกว�า /

ยิงยึดโมดิน�า บร�เวณปลายแผ�นด�านบนและด�านล�าง เข�ากับโครงคร�าวด�วยตะปูเกลียวตามชนิด
โครงคร�าวที่เลือกใช� ระยะจากปลายแผ�นเข�ามาอย�างน�อย 20 มม. ประมาณแนวกึ่งกลางแผ�น เพ�่อ
ป�องกันแผ�นสไลด�ตัวลง และควรใช�คานหร�อโครงสร�างรองรับน้ำหนักแผ�นด�านล�างสุด กรณีผนังใช�
ภายนอก บร�เวณรอยต�อแผ�นด�านยาว ให�ใช�กาว PU ยาแนวป�องกันน้ำรั่วซึมเข�าโครงสร�าง รวมถึง
แผ�นบนสุดควรติด flashing ป�องกันน้ำร่ัวเข�าผนังทางด�านบนด�วย

รอยต�อปลายแผ�น กรณีติดต้ังแผ�นยาวต�อเน่ือง ท่ีโครงคร�าวรอยต�อปลายแผ�น ให�เสร�มโครงรับคลิปยึดปลายแผ�น (เหล็ก 2x1 นิ�ว) หร�อใช�โครงเด่ียวหน�ากว�างไม�น�อยกว�า 50 มม.
ยึดคลิป ทั้งนี้แนะนำให� เว�นร�อง ระยะห�างปลายแผ�น 3-5 มม. แล�วใช�กาวยาแนว เก็บรอยต�อปลายแผ�น 

ต�อแผ�นชนชิด ต�อแผ�นเว�นร�อง

การยงิยดึ

รอยต�อแผ�นหัวท�าย
เว�นร�องอย�างน�อย 2-3 มม. 



1. ผนังจะต�องเร�ยบ, ได�ฉาก และได�ระดับสม่ำเสมอกันทั้งผืน ต�องมีความ
ต�างระดับของพ�้นผิวทั้งแนวระนาบและแนวดิ�ง ไม�เกิน 2 มม. ด�านข�างของ
ผืนผนังต�อง ได�แนวดิ�ง เฉ-เอียงแนวแกน ไม�เกิน 3 มม. ตลอดแนวความสูง
ผนัง และมีแผ�น shim รองด�านหลัง หากไม�แก�ไขผิวระนาบและแนวดิ�งผนัง
จะทำงานติดตั้งได�ยากและช�า และระยะ Gap หลังแผ�นทำให�ความแข็งแรงต�อ
การรับแรงกระแทกลดลง 

3. เจาะผนังด�วยดอกสว�านเจาะคอนกร�ตตามตำแหน�งที่ระบุไว� จากนั้นฝ�งพ�ก
พลาสติก เอสซีจ� ยาว 37 มม. ตามตำแหน�งที่ได�ทำการเจาะรูเตร�ยมไว�

4. นำ MODEENA มาติดตั้งเข�ากับผนังตามตำแหน�งที่กำหนดไว� ยิงยึดด�วย
ตะปูเกลียวปลายแหลม 38 มม. โดยยิงยึดให�หัวตะปูเกลียวจมลงไปประมาณ
2 มม. โป�วเก็บหัวตะปูเกลียวด�วยกาวยาแนวอะคร�ลิค เอสซีจ� ขัดแต�ง, เก็บงาน
และทาสีให�เร�ยบร�อยสวยงาม

2. นำ MODEENA มาทาบกับผนัง ระบุตาแหน�งบร�เวณรูเจาะนำลงบนผนัง
และใช�ดอกสว�านเจาะคอนกร�ตเจาะทะลุแผ�น MODEENA บร�เวณก่ึงกลางแผ�น
แนวนอนช�วงที่เนื้อแผ�นบางที่สุดสำหรับรุ�น M1-5 หร�อช�วงเนื้อแผ�นหนาที่สุด
สำหรับรุ�น L1 ,L3, L4 ให�ตรงกับแนวรูเจาะนำด�านบนของแผ�นทุกระยะ 50 ซม.
เพ�่อเป�นการระบุตำแหน�งในการฝ�งพ�ก

กรณีติดตั้งบนโครงคร�าว

กรณีติดตั้งบนผนังคอนกร�ต การติดเข�ามุม

การติดตั้งแบบไม�ใช�คลิปล็อค

ใช�การเจาะยึดแผ�นโมดิน�า ด�วยตะปูเกลียวแทนการใช�คลิปล็อค ด�วยตะปูเกลียว ปลายสว�าน เอสซีจ� 32 มม. สำหรับโครงเหล็กรูป
พรรณ หร�อตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจ� 38 มม. สำหรับโครงกัลวาไนซ� ทุกตำแหน�งโครงคร�าว โดยแบ�งเป�น 2 กรณี
      1. ผนังตกแต�ง เอสซีจ� รุ�นโมดิน�า M 1-5 : เจาะยึดบร�เวณแนวสันลอนท่ีมีความบาง ด�านบนสุด 1 ตัว และแนวสันลอนท่ีมีความ
           บางลอนท่ีสองจากขอบแผ�นล�างอีก 1 ตัว 
       2. ผนังตกแต�ง เอสซีจ� รุ�นโมดิน�า ไลท� L1,L3, L4 : เจาะยึดบร�เวณแนวสันลอนท่ีมีความหนา คู�ท่ีถัดเข�ามาจากขอบแผ�นบนและล�าง
ทำการเจาะนำด�วยดอกสว�านเจาะคอนกร�ต 5 มม. ก�อนเจาะยึดด�วยตะปูเกลียว ให�หัวตะปูเกลียวจมจากผิวแผ�น 2 มม. เก็บงานบร�เวณ
หัวตะปูเกลียวด�วยกาวยาแนวอะคร�ลิค เอสซีจ� ขัดแต�งให�เร�ยบร�อย ก�อนทาสีรองพ�น้และสีจร�งต�อไปตามต�องการ

ติดตั้งแนวนอน

ติดตั้งแนวตั้ง

ตำแหน�งแนะนำสำหรับเจาะยึดผนังตกแต�ง เอสซีจ� รุ�น โมดิน�า M1-M5
กรณีติดตั้งแบบไม�ใช�คลิปล็อค

ตำแหน�งลอนสำหรับเจาะยึด ผนังตกแต�ง
เอสซีจ� รุ�น โมดิน�า L1, L3, L4

ตําแหน�งยงิยดึ (1)

ตําแหน�งยงิยดึ (2)

ตําแหน�งยงิยดึ (1)

ตําแหน�งยงิยดึ (2)

ตําแหน�งยงิยดึ (1)

ตําแหน�งยงิยดึ (2)

ตําแหน�งยงิยดึ (1)

ตําแหน�งยงิยดึ (2)

ตําแหน�งยงิยดึ (1)

ตําแหน�งยงิยดึ (2)

ตําแหน�งยงิยดึ (1)

ตําแหน�งยงิยดึ (2)

ตําแหน�งยงิยดึ (1)

ตําแหน�งยงิยดึ (2)

ตําแหน�งยงิยดึ (1)

ตําแหน�งยงิยดึ (2)

Modeena M1 Modeena M2 Modeena M3 Modeena M4 Modeena M5

หมายเหตุ
1.แนะนำการติดตั้งที่ความสูงไม�เกิน 10 เมตร
2.ไม�แนะนำให�ติดตั้ง Modeena กับผนังคอนกร�ต ด�วยปูนกาวหร�อกาวซีเมนต�เพ�ยงอย�างเดียว ต�องยึดสกรูด�วย
3.การติดตั้งด�วยว�ธีการอื่นใดนอกเหนือจากว�ธีการที่แนะนำ ต�องให�ว�ศวกรที่ควบคุมงานเป�นผู�ออกแบบ คำนวณ และให�การรับรอง

- กรณีมุมนอกสามารถทำได� 2 ว�ธีได�แก� การตัดเข�ามุม 45 องศา
ให�ทำการตัดด�วยความระมัดระวัง ไม�ให�รอยตัดแตกบิ�น และการ
ต�อชนขอบแผ�น บร�เวณท่ีปลายแผ�นเข�ามุม 45 องศาหร�อมาชนกัน
ให�เว�นร�องประมาณ 3-5 มม. สำหรับยาแนวเก็บงานด�วยกาวยาแนว
อะคร�ลิค เอสซีจ� ว�ธีท่ี 2 สามารถต�อชนขอบแผ�น 90 องศา

- ทั้งกรณีมุมนอกและกรณีมุมในให�ใช�ว�ธีการ
ต�อชนขอบแผ�น

- กรณีมุมในให�ใช�ว�ธีการตัด
เข�ามุม 45 องศา

ติดต้ังแนวนอน

ติดต้ังแนวต้ัง

: การทาสีรองพ�้นและสีจร�ง ควรทาสีไปตามแนวยาวจนสุดแผ�นในแต�ละครั้ง เพ�่อป�องกันรอยต�อแปรงและไม�ควรลากสีซ้ำ ขณะสีหมาด หร�อเร��มแห�ง เพราะจะทำให�เกิดรอยดำTips & Tricks

การทาสี การเก็บสีหัวสกรู ในโมดิน�า สีคาราเมล และดาร�คคลาวด�

การเตร�ยมพ�น้ผิว ควรเช็ดทำความสะอาดพ�น้ผิวด�วยแปรงขนม�า ป�ดไปตามความยาวของไม� ให�ปราศจากฝุ�นจากน้ันใช�ผ�าสะอาดลูบ ให�ปราศจากคราบไขและสิ�งสกปรกซ้ำอีกคร้ัง
การทาสีรองพ�น้ นำแปรงทาสีจ��มสีย�อมไม�ไฟเบอร�ซีเมนต� เอสซีจ� สีรองพ�น้คร�มสูตรน้ำอะคร�ลิค ใช�ปลายแปรงป�ดไปตามลายไม�ด�านยาว จากน้ันค�อยๆ ลากแปรงป�ดเก็บขอบ
ด�านในร�องไม� หลังจากน้ันทิ�งไว�ให�แห�ง 30 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง หลังการทารองพ�น้ในรอบท่ี 1 แล�วค�อยลงซ้ำอีก 1-2 รอบ
การทาสีจร�ง นำแปรงทาสีหร�อฟองน้ำจ��มสีย�อมไม�ไฟเบอร�ซีเมนต� เอสซีจ� หร�อสีน้ำอะคร�ลิค 100% สีที่ต�องการทาทับ 2-3 รอบจนได�เฉดสีตามที่ต�องการ โดยแต�ละรอบ
ของการทาสีให�มีระยะเวลารอสีแห�งประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

ทำความสะอาดบร�เวณหัวสกรูท่ีมีวัสดุโป�วให�ปราศจากฝุ�น ใช�พ��กันจ�นปลายแหลมแต�มสีทาผนังและฝ�าตกแต�งไฟเบอร�ซีเมนต�
ทาบร�เวณท่ีโป�ว 1-2 เท่ียวหร�อจนสีกลมกลืนกัน (หากมีสีท่ีทาเลอะในบร�เวณท่ีไม�ต�องการ ใช�ผ�าแห�ง หร�อฟองน้ำ ชุบน้ำหมาด
เช็ดออก)

Modeena L1 Modeena L3 Modeena L4

ตัวอย�างรูเจาะนําที่ทําสําเร็จจากโรงงาน

ตัวอย�างรูเจาะนําที่ต�องเจาะเพ��ม
บร�เวณกลางแผ�น

50 ซม.

พ�กพลาสติก
        เอสซีจ�

ตะปูเกลียว ปลายแหลม 38 มม.
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ห�ามนำไปใช�เป�นโครงสร�างอาคารต�างๆ ส�วนรับน้ำหนักหร�อนำไปใช�เพ�่อวัตถุประสงค�อื่นและต�องติดตั้งตามคู�มือการติดตั้งและใช�อ�ปกรณ�ที่ได�มาตรฐานจากบร�ษัทผู�ผลิตเท�านั้น ห�ามรับประทานหร�อนำเข�าปาก และไม�ควรสูดดม
ฝุ�นที่เกิดจากการตัด เจ�ยร เจาะ หร�อขัดผลิตภัณฑ� ห�ามนำไปใช�งานในบร�เวณพ�้นที่เป�ยกและชุ�มน้ำตลอดเวลา ห�ามนำมาใช�ทำพ�้น

ผลิตภัณฑ� ไม�สังเคราะห� เอสซีจ� ถูกออกแบบและกำหนดว�ธีการใช�งานให�เหมาะกับสภาพการใช�งานในประเทศไทยเท�านั้น การนำไปใช�งานนอกประเทศไทย ถือเป�นความรับผิดชอบโดยตรงของผู�ออกแบบ ผู�ควบคุมงานก�อสร�าง
และผู�ติดตั้ง ผลิตภัณฑ�สีย�อมไม�มีส�วนประกอบของสารเคมี ห�ามกลืน กิน หร�อสัมผัสดวงตา ขณะทำงานให�ใช�อ�ปกรณ�ป�องกันภัยส�วนบุคคลที่ได�มาตรฐาน หลังใช�งานป�ดภาชนะให�สนิทและเก็บให�พ�นมือเด็ก หากมีการระคายเคือง
เมื่อสัมผัสผิวหนัง ให�ร�บล�างออกด�วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งแล�วร�บพบแพทย� หากกลืนหร�อกินเข�าไป ห�ามทำให�อาเจ�ยร ให�ดื่มน้ำสะอาดมากๆ เพ�่อเจ�อจางสารเคมีและร�บพบแพทย� ข�อกำหนดในการติดตั้งต�างๆ เป�นเพ�ยงข�อ
แนะนำเบื้องต�นสำหรับการใช�งานทั่วไปเท�านั้น การกำหนดว�ธีการติดตั้งและโครงสร�างที่ใช�ให�พ�จารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ว.ส.ท.1015-40 และข�อกำหนดการออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6
(พ.ศ.2527) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 การนำผลิตภัณฑ�ไปใช�งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป�นความรับผิดชอบโดยตรงของผู�ออกแบบและผู�ควบคุมงานก�อสร�าง คู�มือการติดตั้งสินค�า
มีการปรับปรุงอยู�เสมอ ผู�ออกแบบ ผู�ควบคุมงานก�อสร�างและผู�ติดตั้งต�องตรวจสอบว�าคู�มือการติดตั้งสินค�าที่ใช�เป�นฉบับล�าสุด หากไม�มั่นใจให�ตรวจสอบได�ที่ www.scgbuildingmaterials.com 

สีของผลิตภัณฑ�ในภาพใช�เพ�่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต�างจากสีจร�งของผลิตภัณฑ�เนื่องจากระบบการพ�มพ� ต�องพ�จารณาสีจร�งของผลิตภัณฑ�ที่ร�านค�าก�อนการสั่งซื้อ บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข�อมูล
โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
All Content, design and layout are Copyright 2015, SCG Cement-Building Materials. All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written
permission is prohibited.


