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เลือกแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE ชวยใหบานดูโมเดิรน สวยงาม สบายตา นาอยู
ใหความรูสึกผอนคลาย จากแสงธรรมชาติ

ทำไม ตองเลือกใชหลังคาโปรงแสง SHINKOLITE

ผิวเรียบมันเงา รูปลักษณทันสมัย สวยงาม

ไรปญหากรอบแตก สีเหลือง ซีดจาง สีหลุดลอกรอน นานกวา 10 ป

น้ำหนักเบากวากระจกครึ่งหนึ่ง

เปนแผนตันจึงหมดปญหาเชื้อรา น้ำเขา ตะไครน้ำ น้ำเขาแผน 

และเสียงดังเวลาฝนตก

ปลอดภัย เวลาแตกไมคมเปนปากฉลาม

มีความยืดหยุน ดัดโคงตามโครงได

ดัด ตัด งาย

ทนแรงกระแทกไดดีกวากระจก (ที่ความหนาเสมอกัน)

โดดเดนดวยรูปลักษณ 

CLASSIC BROWN NOBLE GREEN ROYAL BLUE MODERN GREY

CLASSSIC BROWN

NOBLE GREEN

ROYAL BLUE

MODERN GREY

HC-570

HC-N590

HC-B703

HC-N828

56

59

48

58

ปริมาณตัดรังสี
อินฟราเรด* (%)

29

19

23

15

ปริมาณแสง
ที่ผาน* (%)

สี รหัสสี

*จากผลทดสอบในหองปฏิบัติการ

HEAT CUT

BROWNISH GREEN

MODERN GREY

PR-562

PR-N828

75

69

ปริมาณตัดรังสี
อินฟราเรด* (%)

13

14

ปริมาณแสง
ที่ผาน* (%)

สี รหัสสี

PRIME

BROWNISH GREEN MODERN GREY

*ตามมาตราฐานการทดสอบ ISO 9050

หลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE ไดรับการพัฒนาขึ้นโดยความรวมมือของ ธุรกิจเคมิคอลส เอสซีจี และ มิตซูบิชิเคมิคอลส คอรเปอรเรชั่น ประเทศญี่ปุน มีทั้ง 

PRIME, HEAT CUT, NATURE, SUPERIOR เพื่อตอบสนองความตองการของผูอยูอาศัย ใหสอดคลองกับ LifeStyle ใหมที่ทำใหรู สึกไดใกลชิดธรรมชาติมากขึ้น

“ชองแสงกวาง หรูหรา คุมคา ลดรอน”

แผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE รุนไพรม (PRIME)

ความหนาใหม 10 mm มีคุณสมบัติพิเศษในดานการกันความรอนสามารถลดความ

รอนจากแสงอาทิตยไดใตหลังคาประมาณ 6 องศาเซลเซียส* ชวยกันความรอน

จากการตัดรังสีอินฟาเรต 69 - 75%* มีใหเลือก 2 สี ไดแก สีน้ำตาลเขียว (BROWNISH 

GREEN), สีเทา (MODERN GREY) ทำใหพื้นที่โปรงแสงของคุณ ดูสวยงาม ทันสมัย 

สบายตา ใชโครงสรางนอยลง ลดขอจำกัด ในการออกแบบ

ความหนา : 10 mm

ขนาด  : 1380 x 3000, 6000 mm

ระยะแป  : 100 cm

 
“ติดเพิ่มพื้นที่รมเงา ลดรอน กรองแสง โมเดิรน”

ความหนา : 6 mm

ขนาด  : 1380 x 3000, 4000, 5000, 6000 mm

ระยะแป  : 50 cm

แผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE รุนกันความรอน 

(HEAT CUT)

มีคุณสมบัติพิเศษในดานการกันความรอน สามารถลดความรอนจากแสงอาทิตยใต

หลังคาไดประมาณ 5 องศาเซลเซียส* ชวยกันความรอนจากรังสีอินฟาเรต 48-59%* 

ทำใหชวยประหยัดพลังงาน ทำใหพื้นที่โปรง มีรมเงา ลดความรอน มีใหเลือก 4 สี 

ไดแก น้ำตาล (CLASSSIC BROWN), เขียว (NOBLE GREEN), น้ำเงิน (ROYAL BLUE)

และ สีเทา (MODERN GREY) ทำใหพื้นที่โปรงแสงของคุณดูสวยงามทันสมัย สบายตา 

เหมาะสำหรับการติดเพื่อกันฝน ลดความรอน เพิ่มพื้นที่รมเงา และกรองปริมาณแสง

BEST
SELLER



SHINKOLITE 7S (ขอควรคำนึงในการใชงาน)

SPACE :  พื้นที่ตองเปนพื้นที่เปดอยางนอย 2 ดาน และหามติดตั้งใกลแหลงความรอน เชน เตาไฟ หลังคาควรมีระดับความสูงจากพื้นไมนอยกวา 3 เมตร

SAVE COST  :  ควรปรับพื้นที่หนางานใหใกลเคียงกับการใชแผนเพื่อลดการเสียเศษแผนที่จะสงผลตอราคา เชน กันสาดยื่น 1 เมตร, 1.5 เมตร, 2 เมตร, 2.5 เมตร เปนตน 

  ซึ่งเปนระยะที่ลงตัวพอดีแผน

STRUCTURE   :  เตรียมโครงสรางใหถูกตองตามระยะที่กำหนด ระยะแปไมเกิน 50 เซนติเมตร  ระยะจันทันไมเกิน 1.392 เมตร จันทันเชื่อมเสมอแป กรณีหลังคายื่นเกิน 

                      6 เมตร ตองทำโครงเปนขั้นบันได ใชเหล็กโครงสรางในขนาดที่เหมาะสม

SLOPE   :  ความลาดเอียง 5 องศา

SPARE GAP  :  เวนชองวางระหวางแผน 12-14 มิลลิเมตร เผื่อการยืดหดตัวเวลาโดนแดด และเวนชายคาไมเกิน 10 เซนติเมตร 

SCREW   :  ใชสวานเจาะนำแลวใชดอกเราเตอรควานรู สกรูตองอยูกึ่งกลางตำแหนงควาน (หัวดอกเราเตอรขนาด 12.4 มิลลิเมตร) หามใชสกรูเจาะแผนโดยตรงในทุกกรณี

STAIN   :  ใชสายยางฉีดน้ำไลฝุน แลวใชฟองน้ำนุมหรือผาขนออนชุบน้ำผสมน้ำยาลางจานเช็ดทำความสะอาด หามใชน้ำยาเช็ดกระจกและทินเนอรเด็ดขาด

CLEAR LIGHT GREY

NATURE

ปริมาณแสง
ที่ผาน* (%)

รหัสสีสี

CLEAR

LIGHT GREY

NT-001

NT-332

90

70

50

70

45

26

ปริมาณแสง
ที่ผาน (%)

รหัสสี

SP-NB00

SP-NC95

SP-NB30

SP-B857

สี

GLASS FROSTED

LIGHT BROWN

FOGGY BROWN

MARINE BLUE

SUPERIOR

GLASS FROSTED LIGHT BROWN FOGGY BROWN MARINE BLUE

“โปรงใส กันฝน กรองปริมาณแสง”

ความหนา : 6 mm

ขนาด  : 1380 x 3000, 6000 mm

ระยะแป  : 50 cm

ความหนา : 6 mm

ขนาด  : 1380 x 3000, 4000, 5000, 6000 mm

ระยะแป  : 50 cm

แผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE รุนเนเชอร (NATURE) 

มาพรอมรูปลักษณที่สวยงามสามารถกรองปริมาณแสงและกันรังสี UV มีใหเลือกใชงาน

ทั้งหมด 2 สี ไดแก สีใส (CLEAR) และ สีเทา (LIGHT GREY) ใหทุกพื้นที่โปรงแสงของ

คุณดูโปรง ทันสมัย สบายตา เหมาะสำหรับพื้นที่ที ่ตองการแสงธรรมชาติ

“โปรงแสง โปรงใส กัน UV , กรองปริมาณแสง, ราคาที่สัมผัสได”

แผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE รุนซุพีเรียร (SUPERIOR) 

โดดเดนดวยรูปลักษณที่สวยงาม สบายตา ในราคาที่สัมผัสได เหมาะแกพื้นที่ ที่ตองการ

แสงธรรมชาติ ทั้งยังสามารถกรองปริมาณแสง และกันรังสี UV มีใหเลือกทั้งหมด 4 สี ได

แก สีกระจกพนทราย (GLASS FROSTED) สีน้ำตาล (LIGHT BROWN) สีน้ำตาลฝา 

(FOGGY BROWN) และ สีฟาน้ำทะเลฝา (MARINE BLUE) โดดเดนดวยรูปลักษณที่

สวยงาม สบายตา ครอบคลุมการใชงานในราคาที่จับตองได

*จากผลทดสอบในหองปฏิบัติการ

*จากผลทดสอบในหองปฏิบัติการ

New
Product



การเตรียมโครงหลังคา

ตรวจเช็คโครงหลังคาจันทันและแปตองไดระนาบเดียวกันมีระยะจันทันและแปตามขอแนะนำดานลาง

ระยะแป

แป

จันทัน

ระยะจันทัน

ระยะชายคา

หมายเหตุ

เฉพาะระยะจันทันชองซายสุด, ขวาสุด ตองเผื่อระยะสำหรับชายคา จึงมีขนาดแคบกวา

ชองจันทันปกติ เพื่อเวนระยะขอบชายคา

* ระยะจันทันควรกวางกวาหนากวางแผนอะคริลิกอยางนอยขางละ 6 มม. เพื่อใหแผน

มีพื้นที่สำหรับการขยายตัว เมื่อไดรับความรอนจะทำใหแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก

ไมเกิดการโกงตัวในระยะยาว

“เตรียมโครงสรางหลังคา SHINKOLITE
ไมยากอยางที่คิด”

โครงสรางแผน 6 mm.

6 m.
แป

จันทัน

6 mm. 500 mm. 1286 mm.*1392 mm.

ระยะของแป
(Purlin)

ระยะจันทัน
(Rafter)

ระยะจันทันขอบ*
(ซาย / ขวา)

ความหนาอะคริลิก
(Thickness)

ชายคา < 10 cm.
โครงสรางสำหรับแผนหนา 10 mm.

แป

จันทัน 6 m.

10 mm. 1000 mm. 1286 mm.*1392 mm.

ระยะของแป
(Purlin)

ระยะจันทัน
(Rafter)

ระยะจันทันขอบ*
(ซาย / ขวา)

ความหนาอะคริลิก
(Thickness)

ชายคา < 10 cm.

*โปรดศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากคูมือการติดตั้งหลังคาอะคริลิกชินโคไลท

จันทันซายสุด

จันทันขวาสุด



FRONT VIEW SIDE VIEW

10 ซม.

1 ม. 1 ม. 1 ม.

5 ํ 

8 ซม. 17 ซม.

26 ซม.

รูปที่ 1 SLOPE

การติดตั้ง

ยาง EPDM กันซึม

เฟรมอะลูมิเนียม

จันทัน แป ยางปะเก็น EPDM

แฟลชชิ่งอะลูมิเนียมรูปตัว L ปดปลายแผน

จันทัน
แป

สกรูเกลียวปลอย

แฟลชชิ่งอะลูมิเนียมรูปตัว Z

เฟรมอะลูมิเนียม

ผนัง

ลักษณะจำเพาะของวัสดุ

เนื่องจากวัสดุเปนพลาสติกจึงมีการยืดหดขยายตัวไดในเวลาที่โดนแสงแดด อาจสงผลใหเกิดคลื่นลอนบนแผนในบางครั้งซึ่งถือเปนสภาวะปกติของตัวแผน

เสียงดังจากการยืดหดตัวของแผนเปนธรรมชาติของวัสดุ

คำแนะนำทั่วไปในการใชงาน

ทำมุมของโครงเอียงอยางนอย 5 องศา เพื่อใหหลังคาระบายน้ำไดดี ตามรูปภาพดานลาง (รูปที่1)

เพื่ออายุการใชงานของแผนอะคริลิกที่ยาวนาน ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งใกลบริเวณที่มีความรอนสูงมากกวา 70 องศาเซลเซียส หรือบริเวณที่มีเปลวไฟ เชน เตาไฟ เตาสนาม เปนตน

ระยะเชิงชายควรยื่นไมเกิน 10 เซนติเมตร จากโครงเหล็ก และปรับระยะจันทันขอบซาย/ขวา ใหเหมาะสม

ติดตั้งหลังคาอะคริลิก SHINKOLITE ในพื้นที่ระบบเปดเทานั้น (เปดอยางนอย 2 ดาน) เชน กันสาด, หลังคาคลุมทางเดิน, โรงจอดรถ, ระเบียง เปนตน

ขอควรระมัดระวัง

หลีกเลี่ยงการเหยียบบนแผนอะคริลิกโดยปราศจากโครงสรางรองรับดานลาง เพื่อความปลอดภัยของผูใชงานและปองกันสินคาเสียหาย

ไมใชอุปกรณติดตั้งอื่นๆ ที่เปนวัสดุซึ่งทำจาก PVC มาสัมผัสกับแผน SHINKOLITE ตลอดเวลา (เชน FLASHING แบบแผนยางเทปกาว เปนตน) เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับ

ตัวแผน (แตกลายงา)

ระวังคมจากขอบแผน หรือ มุมแผน เพื่อความปลอดภัยและสวยงามควรทำการติดตั้งแฟลชชิ่ง เพื่อปดขอบแผนอะคริลิก

ลอกฟลมภายในระยะเวลาไมเกิน 2 อาทิตย

การเก็บรักษาแผนอะคริลิกกอนการติดตั้ง

ควรเก็บแผนอะคริลิกบนพาเลทหรือชั้นวางที่สูงจากพื้นเพื่อปองกันความชื้นจากพื้นเขาแผน

ควรเก็บแผนไวในที่แหงและพนจากแสงแดดเพื่ออายุการใชงานที่ยาวนานขึ้นหลังการใชงาน

หามใชผาใบพลาสติก PVC คลุมตากแดด หลังจากลอกฟลม



แบบ A รูปแบบแขนดึง*

ชุดแขนดึง

จันทันเหล็กกลอง 4”x 2”x 2.3 thk.mm.

แปเหล็กกลอง     1” x 1” x 2.3 thk.mm.

ระยะยื่นไมเกิน    3.00 เมตร

* กรณีผนังไมใช Precast และยึดกับคานหรือเสา

แบบ B รูปแบบแขนแบบแฟลตบาร (FLAT BAR)

ชุดเหล็กแบน (Flat Bar) ขนาด 4” หนา 9 mm.

จันทันเหล็กกลอง 4”x 2”x 2.3 thk.mm.

แปเหล็กกลอง     1” x 1” x 2.3 thk.mm.

ระยะยื่นไมเกิน    2.00 เมตร ตองติดตั้งที ่ตำแหนงคานเทานั้น

แบบ C รูปแบบแขนค้ำยัน

จันทันเหล็กกลอง 4”x 2”x 2.3 thk.mm.

แปเหล็กกลอง     1” x 1” x 2.3 thk.mm.

ระยะยื่นไมเกิน    3.00 เมตร ตองติดตั้งที ่ตำแหนงเสาเทานั ้น

แบบ D รูปแบบตั้งเสา

เสาเหล็กกลอง    4” x 4” x 2.3 thk.mm.

จันทันเหล็กกลอง 4” x 2” x 2.3 thk.mm. (ขึ ้นอยูกับขนาดของหลังคา)

แปเหล็กกลอง     1   ” x 1   ” x 2.3 thk.mm. (ตามความเหมาะสมของหนางาน)

ระยะยื่นตั ้งแต     3.00 เมตรขึ้นไป หรือ ตามความเหมาะสมของหนางาน

1
2

1
2

แบบ E กรณีติดตั้งยื่นเกิน 6 เมตร

* ปรึกษากับวิศวกรโยธาเปนรายกรณี

ตองออกแบบใหโครงแยกจากกันเปน Step ตามขั้นบันได

หมายเหตุ : สามารถศึกษาวิธีการติดตั้งเพิ่มเติมไดที่ https://www.shinkolite.co.th

รูปแบบโครงสรางการติดตั้งหลังคา SHINKOLITE



MODERN GREY (HC-N828)

MARINE BLUE (SP-B857)

CLASSSIC BROWN (HC-570)

NOBLE GREEN (HC-N590)

FOGGY BROWN  (SP-NB30)

ตัวอยางการใชงานแผนหลังคา

ROYAL BLUE (HC-B703)

NOBLE GREEN (HC-N590) MODERN GREY (PR-N828)



WWW. S H I N KO L I T E . C O . T H

บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนตไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร 10800

SCG Contact Center : 02-586-2222

ShinkoliteAcrylic

Shinkolite_roof@scg.com


