
มินิ โกลด์
แผ่นกันสาดโปร่งแสง



ความกว้างแผ่น 1.05 เมตร

ความหนา 1.2 มิลลิเมตร

ความสูงลอน 11 มิลลิเมตร

ระยะแป 1 เมตร

สารเคลือบป้องกันรังสี UVIC / UVAS

สะท้อนรังสียูวี 99%

ความยาว 3 เมตร 6 เมตร 12 เมตร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริม

ครอบสันตะเข้
ยาว: 2.4 เมตร
- สีขาว

ฉากปิดปลาย
ยาว: 6 เมตร

มี 3 สี 
- ขาว
- ดำา
- อลูมิเนียม

มินิ แฟลชชิ่ง
ยาว: 4 เมตร, 6 เมตร
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อุปกรณ์ช่าง

สว่านกำาลังไฟฟ้า 450 วัตต์
รอบไม่เกิน 2500 RPM เบอร์ 5 หรือ 6 

เบอร์ 0

แบบบางหนา 1 มม.

ตัวยำา้รีเวท, ดอกรีเวท

มินิ สกรู Fix Plus 10x30 กระดาษทราย

หัวจับหกเหล่ียม ดอกสว่านเจาะนำาดอกรีเวท

เคร่ืองเจียรลูกหมู ยาแนวสำาหรับซึลกันร่ัว
แผ่นกับผนังคอนกรีต
แนะนำา Sealex รุ่น  
Sx-100MS

กาวติดต้ังมินิ แฟลชช่ิง
แนะนำา Sealex รุ่น  
Sx-700MS

ยาแนวสำาหรับซึลกันร่ัว
แผ่น แนะนำา Sealex รุ่น  
Sx-2000

เต๊าดีด

ใบตัดไฟเบอร์
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1. นำ้าหนักแผ่นมินิโกลด์ จะมีนํ้าหนักอยู่ที่ 2.4 กิโลกรัม/ตารางเมตร 

2. ติดตั้งโดยควำ่าแผ่นเท่านั้น 
การติดตั้งแผ่นมินิโกลด์ให้ถูกต้องมี

จุดสังเกตุดังนี้
ติดต้ังโดยนำาสติกเกอร์ฟิล์มกัน UV ข้ึนด้านบน

3. การซ้อนลอน 

- แนะนำาให้ซ้อนทับสองลอน
- จุด  เป็นจุดสำาหรับยิง ซิลิโคน
  (Sealex รุ่น Sx-2000)

4. การมุงแผ่นและยิงสกรู 

ยิงสกรบูรเิวณลอนสดุทา้ยของแผน่บน

5. ความลาดเอยีง ความลาดเอยีง
อยู่ระหว่าง 5-10 องศา เพื่อให้นำ้าฝน
ท่ีตกลงบนแผ่นหลังคาระบายได้ดี ไม่ท้ิง 
คราบนำ้าคราบสกปรกไว้ด้านบนแผ่น

ข้อควรรู้ก่อนการติดตั้ง
คำาแนะนำา/รายละเอียด

ภาพหน้าตรง

ภาพหน้าตรง

(ให้สติกเกอร์อยู่ด้านบนเท่านั้น)
ลอนขวาสุด

ควํ่าลง
ลอนซ้ายสุด

ควํ่าลง

แนวแป

ภาพหน้าตรง

(แนะนำ�ให้ระยะซ้อนลอนอยู่ตรงกับจันทัน)

ยิงยึดด้วย มินิ สกรู

ภาพด้านข้าง

ความลาดเอียงอยู่ระหว่าง 5-10 องศา
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6. ระยะยื่นลำ้า ระยะยื่นลำ้าเพื่อให้
นำา้ไหลลงด้านหน้าไม่ไหลลงบนโครงสร้าง 
อาจทำาให้เกิดเป็นคราบนำ้าที่โครง เพื่อ
ความสวยงามแนะนำาให้เกินออกมา
7-15 ซม.

7. กรณีดัดโค้ง (ระยะดัดโค้ง) 
รัศมีดัดโค้ง 2 เมตรขึ้นไป (r > 2) 
สามารถอ้างอิงได้จากภาพประกอบ

8. ระยะแป ระยะแปเว้นได้แล้วแต่
ความสวยงาม หากต้องการติดตั้ง
แบบประหยัดสามารถทำาระยะได้ 
1 เมตร สำ�หรับมินิ โกลด์

ข้อควรรู้ก่อนการติดตั้ง
คำาแนะนำา/รายละเอียด

ความยาวแผ่น 3 เมตร

ความยาวแผ่น 2 เมตร

ความยาวแผ่น 1 เมตร

99 ซม.

190 ซม.

272 ซม.

24 ซม.

53 ซม.

6 ซม.

ภาพด้านข้าง

1 เมตร
1 เมตร

ภาพหน้าตรง

ระยะยื่นลํ้า

ภาพด้านข้าง

7-15 ซม.
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ข้อควรรู้ก่อนการติดตั้ง
คำาแนะนำา/รายละเอียด

9. การตัดแผ่น แนะนำาให้ใช้ใบตัด
ไฟเบอร์ 1 มม. เท่านั้น ห้ามใช้ใบตัด
อื่นๆ โดยเด็ดขาด เมื่อตัดแผ่นมินิ
โกลด์เรียบร้อยใหท้ำาการขัดรอยตัดแผ่น
ด้วยกระดาษทราย เบอร์ 0 เพื่อความ
เรียบร้อย

9.1 การตัดแผ่นแนวขวาง 
ใช้แผ่นทาบกันโดยให้แผ่นด้านบน 
เป็นแนวนำาตัดทาบตามส่วนท่ีต้องการตัด 
จากนั้นใช้ใบตัด ตัดขนานตามขอบ
ของแผ่นด้านบนเส้นจะเรียบร้อย
สวยงาม

9.2 การตัดแผ่นตามความยาวแผ่น
ใช้แผ่นทาบกันโดยขอบด้านบน 
เป็นแนวนำาตัด ขอบของแผ่นบน 
จะอยู่บริเวณท้องลอนของแผ่นที่
ต้องการตัด จากนั้นใช้ใบตัด  
ตัดขนานตามขอบของแผ่นด้านบน 
เส้นจะเรียบร้อยสวยงาม

รอยตัดปลายแผ่นไม่เรียบ 
ทําให้เกิดน้ําขัง

ขัดปลายแผ่นด้วยกระดาษทราย
ละเอียด แผ่นจะไม่เกิดน้ําขัง
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10. แฟลชช่ิงรูปแบบต่างๆ 
แฟลชชิ่งสามารถหาใช้ได้ตาม 
ความเหมาะสม หรือจะใช้คู่กันกับ 
มินิแฟลชชิ่งก็ได้ แต่เมื่อติดตั้งเสร็จ
ต้องใช้ ซิลิโคนชนิดไม่มีไอนำ้ามัน หรือ 
ยาวแนว Sx-100 MS ที่มีคุณสมบัติ
ไม่คายไอนำ้ามัน ซีลปิดรอยต่ออีกครั้ง
*ร�ยละเอียดหน้� 12-13 

11. กรณีติดตั้งฉากปิดปลาย 
ฉากปิดปลายแผ่นมีหน้าที่ช่วยให้นำ้า 
ที่ไหลจากบนแผ่นไม่กระเด็นไปยัง
พ้ืนท่ีข้างเคียงและยังช่วยให้งานเรียบร้อย 
การติดตั้งให้ใช้สว่านเจาะนำาแล้ว 
ยิงยึดด้วยรีเวทหาก หรือสามารถใช้
สกรูปลายสว่านติดต้ังแผ่น มินิ โกลด์ 
เจาะนำาได้แต่ให้ใช้รีเวทเบอร์ 5 หรือ 
6 ยึดฉากปิดปลายเข้ากับแผ่น

12. การจัดการกับระยะส่วนเกิน  
การติดตั้งเพื่อให้เกิดความสวยงาม
หากมีระยะส่วนเกิน ให้ทำาการตัด
ส่วนเกินทิ้ง ไม่ควรนำามาวางซ้อนทับ
กันเกิน 2 ลอน เพราะจะทำาให้เป็น
แถบสีทึบต่างจากช่องอ่ืนๆ ไม่สวยงาม 
และไม่เรียบร้อย

ข้อควรรู้ก่อนการติดตั้ง
คำาแนะนำา/รายละเอียด

ภาพมุมมองด้านบน

2 ลอน 2 ลอน 2 ลอน 2 ลอน 5 ลอน

4.6 เมตร

4 เมตร 6 เมตร
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การติดตั้งแผ่นหลังคากันสาด มินิ โกลด์

1. การกำาหนดแนวจันทันและแนวแป
 การกำาหนดแนวจันทันนั้นเพื่อให้เกิดความสวยงามควรให้แนวจันทันอยู่ในระยะ 1 เมตร หากพื้นที ่
ไม่สามารถแบ่งให้ลงตัวได้ ก็ให้ตัดสินใจในการแบ่งจันทันแบบใดแบบหนึ่ง คือเลือกที่จะวางแปให้ 
ยาวเกินออกมามากกว่า หรือ แบ่งระยะซ้ายขวาให้ได้ขนาดใกล้เคียงกัน

0.8 เมตร 1 เมตร 1 เมตร

4.6 เมตร

เริ่มต้นจาก

1 เมตร

**ระยะแปสามารถวางได้ระยะสูงสุด 1 เมตร ทำาให้โครงที่ได้มีนำ้าหนักเบาประหยัดแต่ยังคงความสวยงามและเป็นระเบียบ

0.8 เมตร
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การติดตั้งแผ่นหลังคากันสาด มินิ โกลด์

3. ตำาแหน่งการยิงสกรู
 การยิงสกรูให้ยิง ท่ีแนวแปแรกและแปสุดท้าย (A และ C) อย่างน้อย 5 ตัว (ดูตามรูปภาพ)  
โดยยิงท่ีปลายดา้นใดด้านนงึก่อนจากนัน้นบัไป 7 - 8 ลอนแลว้จงึยิงสกรตูวัถัดไปจนถึงปลายอกีดา้น สำาหรบั 
แปกลาง (B) ให้ยึดตรงกลางและบริเวณจุดซ้อนทับ

4.6 เมตร

= ตำาแหน่งการยิงสกรู

เริ่มต้นจาก

TOPVIEW

**ในกรณีที่ติดตั้งโครงหลังคาโค้ง แล้วชายแผ่นไม่เรียบเนื่องจากแรงดีดให้ยิงสกรูเพิ่มตามความเหมาะสม

2. เริ่มการติดตั้ง 
 เร่ิมติดต้ังแผ่นมินิโกลด์ แผ่นแรกท่ีจากซ้ายไปขวา หรือ ขวาไปซ้ายก็ได้โดยให้เร่ิมติดต้ังโดยวางแผ่นควำา่ลง
เท่านั้น (เอาด้านที่มี อิงค์เจ็ทลงด้านล่าง) วางแผ่นให้ชิดกำาแพงให้มากที่สุดแล้วยิงสกรูยึดตามแนวแปโดย
จะไล่จากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนก็ได้ 

4.6 เมตร

ตัดแบ่ง

**ห้ามยิงยึดหัวท้ายก่อนแล้วมาไล่ยิงตามแนวทีหลังเด็ดขาด
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การติดตั้งแผ่นหลังคากันสาด มินิ โกลด์

4. การติดตั้งครอบสันตะเข้

 - วางแผนการติดตั้งโดยให้ติดตั้งแผ่น มินิ โกลด์ จากตำาแหน่งที่ 1 ก่อนแล้วจึงไล่ติดตั้งไปตามลำาดับ
 - ตัดแผ่นส่วนเกินทิ้ง เช่น ช่องที่ 1 ใช้แผ่นยาว 1.15 ม. ส่วนที่เกินแนวสันตะเข้ก็ให้ตัดออก

 เมื่อติดต้ังแผ่นมินิ โกลด์ตามแนวสันตะเข้เสร็จให้ซีลรอยต่อแผ่นตามแนวสันตะเข้ด้วย Sealex  
รุ่น Sx-2000 ซิลิโคน Neutral Cure ( A  แนวสันตะเข้)
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การติดตั้งแผ่นหลังคากันสาด มินิ โกลด์

 ทำาการติดตั้งครอบสันตะเข้ และตัดส่วนเกินทิ้งตามภาพด้านล่าง

 ทำาการยึดครอบสันตะเข้ด้วยสกรู มินิ โกลด์ Fix Plus 10X30 (สีขาว) ตามแนวแป

ตัดส่วนเกินทิ้ง

ตัดส่วนเกินทิ้ง

หน้าตัดแผ่นครอบสันตะเข้

170 ำ

1.5 cm. 1.5 cm.

ต
ัด
ส
่ว
น
เก

ิน
ท
ิ้ง

5 ซม. 5 ซม.
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การติดตั้งแผ่นหลังคากันสาด มินิ โกลด์

5. การติดตั้งมินิแฟลชชิ่ง (Z) และฉากปิดปลาย
 ใช้โมดิฟายซิลิโคน Sealex รุ่น Sx-100MS ซีลรอยต่อระหว่างผนังกับแผ่นมินิ โกลด์ ตามแนว A  

(Sx-100MS มีคุณสมบัติยึดเก�ะกับปูน ดีกว่�ซิลิโคนทั่วไป)

 ยิงกาวตะปู Sealex รุ่น Sx-700 MS เป็นก้อนกลมกว้างสูงน้ิวคร่ึงโดยประมาน ตลอดทุกระยะ 30 ซม. 

แฟลชชิ่งรูปตัว Z
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ใช้โมดิฟายซิลิโคน Sealex รุ่น Sx-100MS ซีลรอยต่อระหว่างผนังกับมินิแฟลชช่ิงตามแนว  เพ่ือ 
กันนำา้ร่ัวซึมลงด้านล่าง

ในหน้ากว้างแผ่น 1 เมตร ให้ยิงยำ้ารีเวท 5 ตัว

การติดตั้งแผ่นหลังคากันสาด มินิ โกลด์
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การติดตั้งแผ่นหลังคากันสาด มินิ โกลด์

6. การติดตั้งมินิแฟลชชิ่งและฉากปิดปลาย
 วัดระยะเซ�ะร่องผนังคอนกรีตโดยใช้ใบตัดเพชร Komak ขน�ด 4 น้ิว เซ�ะเข้�ไปในผนังให้ลึก 1.5 ซม. 
ใช้โมดิฟ�ยซิลิโคน Sealex รุ่น Sx-100MS ซีลปิดรอยต่อระหว่�งแผ่นโปร่งแสงและผนังต�มแนวสัญลักษณ์  A  

(Sealex รุ่น Sx-100MS มีคุณสมบัติยึดเก�ะกับปูน ดีกว่�ซิลิโคนทั่วไป)

 ยิงกาวตะปู Sealex รุ่น Sx-700 MS เป็นก้อนกลมกว้างสูงน้ิวคร่ึงโดยประมาน ตลอดทุกระยะ 30 ซม. 

มินิแฟลชชิ่ง
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การติดตั้งแผ่นหลังคากันสาด มินิ โกลด์

ในหน้ากว้างแผ่น 1 เมตร ให้ยิงยำ้ารีเวท 5 ตัว

ใช้้โมดิฟายซิลิโคน Sealex รุ่น Sx-100MS ซีลรอยต่อระหว่างผนังกับมินิแฟลชช่ิงตามแนว  เพ่ือกันนำา้ร่ัว
ซึมลงด้านล่าง



www.miniprolite.com

จัดจำาหน่ายโดย


