
ระบบผนังเพื่อความแข็งแรง ปลอดภัย เปนสวนตัว

siamgypsum.com

แผนยิปซัม ตราชาง

Elephant Gypsum Board



คุณสมบัติแผ�นยิปซัมตราช�าง ท่ีโดดเด�นกว�าแผ�นยิปซัมท่ัวไป

เนียน แน�น แกร�งทน



7.6
9.4

7.621.9

สามารถออกแบบให�เป�นระบบผนังป�องกนัเสียงได�

89%

แผ�นยิปซัมมาตรฐาน ตราช�าง
Standard

แผ�นยิปซัมฮีทบล็อค ตราช�าง (กันร�อน)
HeatBloc

21.9
27.1-1200 x 2400 x 15 มม.

ประเภทของแผ�นยิปซัม



มอยส�บล็อค
ฮีทบลอ็ค

ASTM C1396
ทดสอบการดูดซึมน้ําไม�เกิน 5%

แผ�นยิปซัมมอยส�บล็อค ตราช�าง
(ทนช้ืน)

MoistBloc

แผ�นยิปซัมซีเนีย ตราช�าง
(ขอบลาด 4 ด�าน)

4-Tapered Edges SYNIA

ประเภทของแผ�นยิปซัม



33.1
39.2

11.5
13.6

มอก. 219-2552

ค�าป�องกันเสียงของผนังสามารถออกแบบได�สูงถึง 
58 เดซิเบล

น้ําหนัก / ตรม. (กก.)น้ําหนัก / แผ�น (กก.)ขอบลาดขนาด – ความหนารุ�นสินค�า
1200 x 2400 x 15 มม.
1200 x 2800 x 15 มม.
1200 x 3000 x 15 มม.
1200 x 2400 x 15 มม.
1200 x 2800 x 15 มม.

แผ�นมัลติวอลล� ตราช�าง

แผ�นมัลติวอลล� เอม็อาร� ตราช�าง

39.2
45.7
47.5
39.1
45.7

13.6
15.9
16.5
13.6
15.9

แผ�นยิปซัมไฟร�บล็อค
ตราช�าง (ทนไฟ)
FireBloc

แผ�นผนังมัลติวอลล� ตราช�าง
MultiWall

ASTM C1396

มัลติว
อลล� เ

อม็อา
ร�

มัลติว
อลล�



แผ�นยิปซัมเอคโค�บล็อค
ตราช�าง (ลดเสียงสะท�อน)
EchoBloc

ร�านอาหาร

น้ําหนัก / ตรม. (กก.)น้ําหนัก / แผ�น (กก.)ขอบลาดลายฉลุขนาด – ความหนารุ�นสินค�า
1200 x 2400 x 12 มม.
1200 x 2400 x 12 มม.
1200 x 2400 x 12 มม.
1200 x 2400 x 12 มม.

รวูงกลม
รวูงกลม
รวูงกลม
รส่ีูเหล่ืยม

เอคโค�บล็อค R-1
เอคโค�บล็อค R-2
เอคโค�บล็อค R-8
เอคโค�บล็อค S-8

24.2
24.8
25.6
24.9

8.4
8.6
8.9
8.7

มาตรฐานและการทดสอบ
 มอก. 219-2552

14.5 5.0

แผ�นยิปซัมเฟล็กซ�บอร�ด
ตราช�าง (ดัดโค�ง)
FlexBoard



แผ�นยิปซัมเวเทอร�บล็อค
ตราช�าง (ฝ�าภายนอก)
WeatherBloc

มอก. 219-2552
ASTM C1396
ASTM D3273 (ทดสอบการป�องกนัรา)

16.7 5.8

แผ�นยิปซัมโมลบล็อค
ตราช�าง (กันรา)
MoldBloc

น้ําหนัก / ตรม. (กก.)น้ําหนัก / แผ�น (กก.)ขอบลาดขอบเรยีบขนาด – ความหนารุ�นสินค�า
1200 x 2400 x 9 มม.
1200 x 2400 x 9 มม.
600 x 2400 x 9 มม.
1200 x 2400 x 9 มม.
1200 x 2400 x 9 มม.
1200 x 2400 x 9 มม.

รุ�นแบบเรียบ W0

รุ�นรูระบายอากาศ W1

รุ�นรูระบายอากาศ W2
รุ�นรูระบายอากาศ W3
รุ�นรูระบายอากาศ W4

21.0
20.8
10.3
20.8
20.9
20.5

-
-
-
-
-

7.3
7.2
7.2
7.2
7.3
7.1

W0

W1

W2

W3

W4



P011
09/65

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารภคินท ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400  โทร : 0 2555 0000  แฟกซ : 0 2555 0001-2
A product of Knauf Group

โครงคร�าวฝ�าเพดานฉาบเรียบ ตราช�าง ตราช�าง
ผนัง

โครงคร�าวฝ�าโปรลายน� ตราช�าง แข็งแรง ม่ันใจ
ในความปลอดภัยสูงสุด ด�วยเหล็กคุณภาพสูง
หนา 0.52 มม. (เบอร� 24) ปลอดภัยกว�าถึง 5 เท�า
กันสนิมได�นาน ติดต้ังง�าย ด�วยลูกศรบอกระยะ
พิมพ�บนโครงทุก 10 ซม.

โครงโปรลายน� ตราช�าง
ระบบโครงคร�าวผนังโปรวอลล� ตราช�าง โครง
คร�าวสำหรับฝาผนังยิปซัมภายในบ�านและอาคาร
แข็งแรงด�วยเหล็กคุณภาพสูง (เบอร� 24) ทนทาน
ไม�เป�นสนิม

โครงโปรวอลล� ตราช�าง

สูตรสำหรับงานฉาบรอยต�อ
ที่ให�ความประณีต และเรียบ
เนียนในการฉาบตกแต�งงาน
ฝ�าเพดาน หรือผนังยิปซัม
ภายใน

ปูนอีซ่ีพลาส120
ตราช�าง (ฉาบรอยต�อ) (ฉาบรอยต�อ)

ผสมง�าย ฉาบล่ืนได�เน้ือ แห�งไวกำลังดี
ไม�ยุบตัว ใช�สำหรับฉาบรอยต�อแผ�น
ยิปซัม งานฝ�าเพดาน หรือผนังยิปซัม
ภายใน

ปูนอีซ่ีควิก ตราช�าง

แผ�นยิปซัม ตราช�าง เป�นวัสดุสำหรับใช�ทำงานฝ�าเพดานและงานผนังภายใน เราออกแบบผลิตภัณฑ�ของเราให�ใช�งานง�าย 
และมีความทนทานสูง อีกทั้งยังมีคุณลักษณะ ไม�ลามไฟ ผิวเรียบสม่ำเสมอและสวยงาม เหมาะสำหรับงานตกแต�งภายใน
ที่ต�องการความเรียบเนียน


