
ว�ธีการติดตั้งกระเบื้องแผ�นใหญ�

คุณสมบัติของสินค�า คำแนะนำในการติดตั้ง

ขนาดและน้ำหนักของกระเบื้อง

คำแนะนำเบื้องต�น

ข�อห�าม

กระเบื้องเกรซพอร�ซเลน (Glazed Porcelain, GP) เปอร�เซ็นต�การดูดซึมน้ำ (WA) < 0.5%, Type B Ia – ISO 13006
เป�นกระเบื้องเคลือบสี ที่มีความแข็งแรงของกระเบื้องสูง (มี %การดูดซึมน้ำต่ำมาก) เหมาะสำหรับการติดตั้งทุกพ�้นที่
ทั้งภายในและภายนอกของอาคาร ในพ�้นที่สาธารณะที่มีปร�มาณการสัญจรสูงๆ เช�น ห�างสรรพสินค�า ห�องโถงโรงแรม
ทางเดินสาธารณะ เป�นต�น นอกจากนั้นยังสามารถใช�แทนหินธรรมชาติในการทำ Countertop และกรุผิวผนังภายนอก
อาคารสูงได�อีกด�วย

• ควรอ�านคู�มือการติดตั้งให�เข�าใจ และปฏิบัติตามคำแนะนำ
 ทุกครั้งเพ�่อป�องกันป�ญหาที่อาจเกิดข�้นจากการติดตั้ง
 และใช�งาน
• เน่ืองจากกระเบ้ืองแผ�นใหญ�มีน้ำหนักมาก ควรใช�อุปกรณ�
 เสร�ม เช�น รถโฟล�คลิฟท� แฮนด�ลิฟท� ตัวจับกระจก เป�นต�น
 หร�อคนอย�างน�อย 2-3 คน ในการลำเลียง ขนส�งกองเก็บ
 และขณะทำการติดตั้ง
• ในขณะท่ีทำการลำเลียง ขนส�ง กองเก็บ และติดต้ังกระเบ้ือง
 เซรามิค ควรสวมใส�อุปกรณ�ป�องกันส�วนบุคคลทุกครั้ง  
 เช�น แว�นตานิรภัย ถุงมือ รองเท�าเซฟต้ี เข็มขัดป�องกันหลัง  
 เป�นต�น เพ�อ่ป�องกันอันตรายท่ีอาจเกิดข�น้จากการทำงาน
• เม่ือทางบร�ษัทส�งสินค�าเข�าไปท่ีหน�างาน ควรตรวจสอบสินค�า
 ทุกครั้งว�าอยู�ในสภาพสมบูรณ� ไม�มีการชำรุดเสียหาย
• หากพบว�าสินค�ามีป�ญหา แนะนำให�แจ�งกลับมาที่บร�ษัท
 เพ�่อเปลี่ยนสินค�าใหม�ทันทีไม�ควรนำสินค�าที่มีป�ญหา
 มาติดตั้งและใช�งาน

1. ห�ามทำการตัด หร�อเจาะ หร�อเจ�ยร กระเบื้องเซรามิคโดยปราศจากอุปกรณ�ป�องกัน
2. ห�ามใช�ค�อนหร�อของแข็งตอกหร�อทุบในการติดตั้งกระเบื้อง เพราะจะทำให�กระเบื้องแตกเสียหาย

1. การติดตั้งกระเบื้องในพ�้นที่เดียวกันควรเป�นเฉดสีเดียวกันทั้งหมด (ดูจากข�อมูลข�างกล�อง)
2. ในกรณีติดต้ังกระเบ้ืองในพ�น้ท่ีท่ัวไป ท่ีมีความสูงไม�เกิน 3 เมตร แนะนำว�ธีติดต้ังแบบปูแห�งแบบแซนว�ช (ติดต้ัง
 ด�วยเกร�ยงหว�ร�องตัวยูขนาด 6 และ 20 มิลลิเมตร) โดยกาวซีเมนต�ท่ีใช�ในการติดต้ังต�องมีแรงยึดเกาะอย�างน�อย
 1 นิวตั้น ต�อ ตารางมิลลิเมตร (Bonding Strength ≥ 1 N/m2) หร�อตามข�อกำหนดของผู�ผลิตกาวซีเมนต�
 ยี่ห�อนั้นๆ (หากความสูงเกิน 3 เมตร แนะนำให�ใช�ระบบ Cladding System)
3. การยกกระเบ้ืองเข�ามาติดต้ัง ควรใช�ตัวจับกระจกและคนช�วยยกอย�างน�อย 2 คน และเว�นร�องยาแนวอย�างน�อย 2
 มิลลิเมตรในการติดตั้ง
 • สำหรับการติดตั้งกระเบื้องขนาดใหญ�ที่พ�้น แนะนำให�ใช�อุปกรณ�ช�วยปรับระดับและร�องยาแนวกระเบื้อง
 ขนาดร�องยาแนวอย�างน�อย 2 มิลลิเมตร เพ�อ่ช�วยในการปรับระดับและเว�นร�องยาแนวของกระเบ้ืองให�ดูสวยงาม
 • ส�วนผนังแนะนำให�ใช�อุปกรณ�ช�วยยึดกระเบ้ืองเข�ากับผนัง เช�น เหล็กฉากกับตะปู เป�นต�น เพ�อ่ป�องกันอันตราย
 จากการไหลตัวของกระเบื้องที่อาจจะหลุดหล�นใส�ช�างติดตั้งในระหว�างการทำงานได� และตัวเว�นร�องยาแนว  
 (Tiles Spacer)ขนาดอย�างน�อย 2 มิลลิเมตร เพ�่อช�วยในการเว�นร�องยาแนวของกระเบื้องให�ดูสวยงาม
4. ควรปูกระเบื้องเป�นลายตรง หลีกเลี่ยงลายก�ออิฐ 1:2 และ ปูกระเบื้องโดยหันหัวลูกศร หลังกระเบื้องไปใน
 ทิศทางเดียวกัน
5. ในการตัดกระเบื้อง (แท�นกร�ด) ควรใช�เคร�่องตัดแท�นที่มีความยาวของแท�นเหมาะสมกับขนาดของกระเบื้อง
 และเลือกใช�หัวกร�ดที่เหมาะสมกับความแข็งและความเร�ยบของผิวหน�ากระเบื้องตามคำแนะนำของผู�ผลิต
 เคร�่องตัดที่กำหนดไว�
6. กรณีท่ีใช�เคร�อ่งตัดชนิดไฟฟ�า ควรเลือกใช�ใบตัดท่ีเหมาะสมกับความแข็งของเน้ือกระเบ้ือง เช�น กระเบ้ืองกลุ�มแกรนิต
 และกระเบื้องเกลซพอร�ซเลน ก็แนะนำให�ใช�ใบตัดสำหรับกระเบื้องเนื้อแข็ง (เนื้อพอร�ซเลน) เป�นต�นตามคำ
 แนะนำของผู�ผลิตเคร�่องตัดที่กำหนดไว�
7. กรณีเกิดการบิ�นเน่ืองจากการตัดกระเบ้ือง ให�ใช�กระดาษทรายน้ำ หร�อใบเจ�ยรท่ัวไปในการขัดตบแต�งให�สวยงาม

ข�อควรระวัง
1. ควรเก็บสินค�าไว�ในท่ีร�มมีหลังคามุงบังเป�นพ�น้ท่ีแห�ง
 ไม�เป�ยกน้ำหร�อมีความชื้นสูง
2. ห�ามโยนกระเบื้อง ในขณะลำเลียง ขนส�ง กองเก็บ  
 และขณะทำการติดตั้ง
3. ในขณะที่ทำการติดตั้ง ต�องระวังบร�เวณขอบ มุม  
 และเศษกระเบื้องที่แตกหัก เนื่องจากมีความแข็ง
 และคมอาจทำให�เกิดการบาดเจ็บได�
4. ไม�ควรใช�ของแข็งหร�อมีคมข�ดข�ดบร�เวณผิวหน�า
 ของกระเบื้อง เพราะทำให�ผิวหน�าของกระเบื้อง
 เป�นร��วรอยไม�สวยงาม
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การเตร�ยมพ�้นที่ผิวสำหรับติดตั้ง การติดตั้งกระเบื้อง
1. สำหรับพ�น้ผิวใหม� (โครงสร�างใหม�) ต�องแข็งแรง เร�ยบ ได�ระดับ สะอาด แห�ง ควรใช�เวลาบ�มคอนกร�ตตามมาตรฐาน
 ก�อนปูกระเบื้อง (อย�างน�อย 7 วัน)
2. สำหรับพ�้นผิวเดิม หากมีวัสดุกรุผิวเดิม เช�น สี วอลเปเปอร� กระเบื้องยาง เป�นต�นต�องลอกวัสดุกรุผิวเดิม
 ออกให�หมดทำความสะอาดสิ�งสกปรกต�างๆ เช�น เศษวัสดุ ผงปูน ไขมันหร�อคราบมันที่ติดอยู�ตามพ�้นผิว
 ออกให�หมดก�อนทำการติดตั้ง
 • พ�้นผิวที่ไม�เร�ยบ หร�อชำรุดเป�นแผลกว�างเกิน 5 มม.ข�้นไป ซ�อมแซมด�วยปูนทรายหร�อกาวซีเมนต�จากนั้น
 ฉาบแต�งพ�้นผิวให�เร�ยบ ทิ�งไว�อย�างน�อย 24 ชม.
 • สำหรับพ�้นผิวที่สามารถโก�งหร�อบิดรูป เช�น ยิปซั่มบอร�ด แผ�นไม�อัดซีเมนต� ควรตีโครงและยึดสกรูทุกๆ  
 900 ตร.ซม (30x30 ซม.) เสร�มความแข็งแรงด�วยการอุดซิลิโคนและติดต้ังตาข�ายไฟเบอร�ขนาดกว�าง 10 ซม.
 ระหว�างรอยต�อของผนัง ก�อนติดตั้งกระเบื้องควรทาน้ำยารองพ�้นเพ�่อช�วยในการยึดเกาะและป�องกันน้ำ
 จากกาวซีเมนต� (การทาน้ำยารองพ�้นให�ปฎิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต)
 • กรณีปูกระเบ้ืองทับกระเบ้ืองเดิม ต�องเช็คสภาพการยึดเกาะของกระเบ้ืองเดิมกับพ�น้ผิวร�อ้กระเบ้ืองท่ีไม�แน�นออก
 แล�วปูใหม�ก�อนติดตั้งควรทาน้ำยารองพ�้นเพ�่อช�วยในการยึดเกาะ (การทาน้ำยารองพ�้นให�ปฎิบัติตาม
 คำแนะนำของผู�ผลิต)
3. สำหรับพ�้นที่เป�ยก เช�น ห�องน้ำ สระว�ายน้ำ หลังจากการซ�อมแซมและทำความสะอาดพ�้นที่นั้นๆ เสร็จแล�ว
 ต�องมีการทาน้ำยากันซึมให�เร�ยบร�อยก�อนการติดต้ังกระเบ้ือง (การเลือกใช�น้ำยากันซึม และเทคนิคการติดต้ัง
 ให�ปฎิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิตรายนั้นๆ)
4.  สำหรับพ�้นที่ในบร�เวณอากาศแห�งหร�อมีลมพัดแรง รวมทั้งพ�้นผิวที่มีรูพรุนมากต�องใช�น้ำพรมลงบนผนัง
 หร�อพ�้นให�ดูดซับน้ำจนอิ�มตัวก�อน แล�วผึ่งลมทิ�งไว�ให�ผิวหน�าแห�งหมาดๆ จ�งสามารถปูกระเบื้องได�

1. กำหนดจ�ดเร��มต�นในการติดต้ัง โดยคำนึงถึงตำแหน�ง
 ของเศษกระเบื้องให�เหมาะสมสวยงาม (ดูตามแบบ)
2. เร��มติดต้ังกระเบ้ือง โดยหม่ันตรวจสอบระดับความเร�ยบ
 ของผิวหน�า และแนวของร�องยาแนวให�ตรงกันในขณะ
 ติดตั้ง
3. แนะนำว�ธีติดต้ังแบบปูแห�งแบบแซนว�ชคือใช�เกร�ยงหว�
 ร�องตัวยู ขนาด 6 มิลลิเมตร ทากาวซิเมนต�ที่
 หลังกระเบื้อง และใช�เกร�ยงหว�ร�องตัวยู ขนาด 20  
 มิลลิเมตรทากาวซิเมนต�ที่พ�้นที่ที่ต�องการติดตั้ง  
 หลังจากนั้นจ�งยกกระเบื้องเข�าไปติดที่พ�้นที่นั้นๆ
 (ใช�ตัวจับกระจกและคนช�วยยกอย�างน�อย 2 คน  
 ในการทำงาน)
 • สำหรับการติดต้ังกระเบ้ืองขนาดใหญ�ท่ีพ�น้แนะนำ
 ให�ใช�อุปกรณ�ช�วยปรับระดับและร�องยาแนวกระเบ้ือง

 ขนาดร�องยาแนวอย�างน�อย 2 มิลลิเมตร เพ�่อช�วย
 ในการปรับระดับและเว�นร�องยาแนวของกระเบื้อง
 ให�ดูสวยงาม
 • ส�วนผนังแนะนำให�ใช�อุปกรณ�ช�วยยึดกระเบื้อง
 เข�ากับผนัง เช�น เหล็กฉากกับตะปู เป�นต�น เพ�่อ
 ป�องกันอันตรายจากการไหลตัวของกระเบื้องที่
 อาจจะหลุดหล�นใส�ช�างติดต้ังในระหว�างการทำงานได�
 และตัวเว�นร�องยาแนว (Tiles Spacer) ขนาดอย�างน�อย 
 2 มิลลิเมตร เพ�่อช�วยในการเว�นร�องยาแนวของ
 กระเบื้องให�ดูสวยงาม
4. ใช�ค�อนยางขนาดใหญ�เคาะกระเบื้องให�ทั่วแผ�น เพ�่อ
 ทำให�กระเบื้องยึดติดกับผนังได�แน�นมากยิ�งข�้น

5. หมั่นทำความสะอาดผิวหน�าและร�องยาแนวของ
 กระเบื้องในระหว�างการติดตั้ง
6. การเก็บเศษควรทำหลังจากปูกระเบื้องบนพ�้นที่
 ส�วนใหญ�เสร็จแล�ว 1 วัน
7. ก�อนการยาแนว ต�องทำความสะอาดผิวหน�าและ
 ร�องของกระเบื้อง เพ�่อยาแนวได�ดียิ�งข�้น
8. ใช�เกร�ยงยางปาดยาแนวให�เต็มร�องกระเบื้อง และ
 ทำความสะอาดเป�นระยะ อย�าปล�อยให�ยาแนวแห�ง  
 เพราะจะทำความสะอาดได�ยาก
9. ควรให�กาวยาแนวเซ็ทตัวอย�างน�อย 7 วัน ก�อนทำ
 ความสะอาดและเร��มใช�งาน




