งานรางนํา้ ฝนไวนิล
VINYL RAIN GUTTER
1. ความต้ องการทัว่ ไป
1.1 ผูร้ ั บ จ้า งจะต้อ งจัดหาวัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ มี คุ ณภาพ แรงงานที่ มี ฝี มื อ และความชํา นาญ มี ระบบควบคุ ม
คุณภาพที่ดี ในการติดตั้งรางนํ้าฝนไวนิล ตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
1.2 ผูร้ ับจ้างจะต้องส่ งตัวอย่างพร้อมรายละเอียด และขั้นตอนการติดตั้งงานรางนํ้าฝนไวนิล ให้ผคู ้ วบคุมงาน
พิจารณาอนุมตั ิก่อนการสั่งซื้อ
1.3 ผูร้ ั บจ้างจะต้องจัดทําแบบแสดงแนวระยะการติ ดตั้งรางนํ้าฝน พร้ อมแสดงตําแหน่ งติ ดตั้งท่อระบาย
นํ้าฝนที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ให้ผคู ้ วบคุมงานพิจารณาก่อนอนุมตั ิการติดตั้ง
2. ผลิตภัณฑ์
2.1 รางนํ้าฝนไวนิล รุ่นเดอลุกซ์ (Deluxe Series) : รู ปทรงตัว U ขนาดปากรางกว้าง 6 นิ้ว ลึก4 นิ้ว ยาว 3 เมตร สี
ขาว ผลิตจากไวนิ ลสู ตรพิเศษที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม มีอายุการใช้งานยาวนาน หมดปั ญหาเรื่ องสี ลอกล่อน
เนื่ องจากผสมสี ลงในเนื้อวัสดุ ไร้รอยเชื่ อมต่อ ดีไซน์ตะขอแขวนซ่ อนในราง ไม่เป็ นสนิ มตลอดอายุการใช้งาน
สามารถระบายนํ้าออกจากตัวรางนํ้าฝนได้อย่างรวดเร็ ว อุปกรณ์มาตรฐานพร้อมติดตั้งครบชุ ด ให้ใช้ของตรา เอส
ซี จี ผลิตโดย บริ ษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
2.2 รางนํ้าฝนไวนิล รุ่ นสมาร์ ท (Smart Series) : รู ปทรง ป.ปลา ขนาดปากรางกว้าง 6.5 นิ้ว ลึก 3.5 นิ้ว ยาว 3
เมตร มี 2 สี ได้แก่ สี ขาวและสี น้ าํ ตาลเข้ม ผลิตจากไวนิลสู ตรพิเศษที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม มีอายุการใช้งาน
ยาวนาน หมดปั ญหาเรื่ องสี ลอกล่อน เนื่ องจากผสมสี ลงในเนื้ อวัสดุ ไร้ รอยเชื่อมต่อ ดี ไซน์ตะขอแขวนซ่อนใน
ราง ไม่เป็ นสนิ มตลอดอายุการใช้งาน สามารถระบายนํ้าออกจากตัวรางนํ้าฝนได้อย่างรวดเร็ ว พิเศษด้วยแนว
ป้ องกันนํ้าฝนกระเด็นออกจากตัวราง (Splash Guard) และดีไซน์ป้องกันนํ้าฝนไหลย้อนกลับเข้าฝ้ าและเชิ งชาย
(Over Flow) อุ ป กรณ์ ม าตรฐานพร้ อมติ ดตั้ง ครบชุ ด ให้ใ ช้ข องตรา เอสซี จี ผลิ ตโดย บริ ษ ทั นวพลาสติ ก
อุตสาหกรรม จํากัด
2.3 ท่ อระบายนํ้าฝนไวนิล แบบกลม (Round Style) : รู ปทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาว 3 เมตร มี
2 สี ได้แก่ สี ขาวและสี น้ าํ ตาลเข้ม ผลิ ตจากไวนิ ลสู ตรพิเศษที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ไม่เป็ นสนิมตลอดอายุ
การใช้ ง าน อุ ป กรณ์ ม าตรฐานพร้ อ มติ ด ตั้ง ครบชุ ด ให้ ใ ช้ ข องตรา เอสซี จี ผลิ ต โดย บริ ษ ัท นวพลาสติ ก
อุตสาหกรรม จํากัด
2.4 ท่ อระบายนํ้าฝนไวนิล แบบเหลี่ยม (Square Style) : รู ปทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 3 นิ้ว ลึก 2 นิ้ว ยาว 3
เมตร มี 2 สี ได้แก่ สี ขาวและสี น้ าํ ตาลเข้ม ผลิ ตจากไวนิ ลสู ตรพิเศษที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ไม่เป็ นสนิ ม
ตลอดอายุการใช้งาน เรี ยบเนี ยนเข้ากับบ้านมากยิ่งขึ้นด้วยดีไซน์คลิปรัดท่อแบบซ่อน อุปกรณ์ มาตรฐานพร้ อม
ติดตั้งครบชุด ให้ใช้ของตรา เอสซี จี ผลิตโดย บริ ษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
** ท่ อระบายนํ้าฝนแบบกลมและแบบเหลี่ยม สามารถใช้ ร่วมกับรางนํ้าฝนได้ ทงั้ รุ่ นเดอลุกซ์ และรุ่นสมาร์ ท**

3. การดําเนินการ
ผูร้ ับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้ าง ศึกษาและกําหนดทางลงของท่อระบายนํ้าฝน เพื่อให้ราง
นํ้าฝนสามารถระบายนํ้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ต้องคํานึงถึงปั จจัยดังนี้
3.1 ทุกๆความยาว 12 ม. หรื อ ทุกๆพื้นที่ของหลังคา 50 ตรม. ต้องมีท่อระบายนํ้าฝนอย่างน้อย 1 จุด
3.2 ทางลงของท่อระบายนํ้าฝน ควรติดตั้งใกล้กบั ท่อระบายนํ้าของบ้านหรื อลงบนพื้นแข็ง เช่ น คอนกรี ต
กระเบื้อง เป็ นต้น หากลงในสวนควรใช้กอ้ นหิ นเล็กๆวางบริ เวณจุดลงของนํ้า และไม่ควรปล่อยนํ้าลง
ระเบียง เพราะนํ้าอาจซึ มเข้าภายในบ้านได้
3.3 การติดตั้งรางนํา้ ฝนไวนิล
3.3.1 การติดตั้งรางนํ้าฝนไวนิล เอสซีจี รุ่นเดอลุกซ์ (Deluxe Series):
3.3.1.1 หาระดับบนเชิงชายเพื่อทําการติดตั้งรางนํ้าฝน โดยใช้สายยางวัดระดับนํ้า
3.3.1.2 ดีดเต๊า เพื่อกําหนดความลาดเอียงของรางนํ้าฝน ความลาดเอียงคือ (2 ซม. : 10 ม.)
3.3.1.3 ติดตั้งตะขอแขวนรางเข้ากับเชิ งชายบ้าน โดยเริ่ มติดตั้งที่จุดสู งสุ ด และ จุดตํ่าสุ ด
ของเชิ งชาย โดยให้ระยะของตะขอแขวนรางตัวแรกห่ างจากมุมเชิ งชาย 20 ซม. และตัวต่อไป
ห่ างกันเฉลี่ ยไม่เกิน 60 ซม. ยึดด้วยสกรู ให้ครบทั้ง 4 ตัว (เชิ งชายแบบตรง ใช้สกรู สแตลเลส
เบอร์ 8 หัวเห็ด ยาว 1.5 นิ้ว, เชิ งชายแบบเอี ยง ใช้สกรู สแตลเลส เบอร์ 8 หัวเห็ด ยาว 2.5 - 3 นิ้ว)
จากนั้นขึงเอ็นที่ปลายของตะขอแขวนรางทั้ง 2 ตัว เพื่อใช้เป็ นแนววัดมุมควํ่า มุมเงย และระยะ
ยืน่ ของตะขอแขวนรางตัวอื่นๆ ต่อไป
3.3.1.4 ในกรณี เชิงชายเอียงให้ใช้ตวั ปรับมุมเชิ งชายช่วยในการติดตั้ง โดยปรับตัวปรับมุม
เชิงชายให้เอียงตามองศาของเชิงชาย และประกอบกับตะขอแขวนรางด้วยกาวร้อน –ห้ามหยอด
กาวร้อนที่ดา้ นบนของปรับมุมเชิงชาย จะทําให้การรับแรงของตะขอลดลง
3.3.1.5 ประกอบชิ้ นส่ วนต่าง ๆ ของรางนํ้าฝนเข้าด้วยกันโดยใช้ซิลิโคนขาวแท้ 100%
เบื้องต้นต้องตัดเจียรปลายรางก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ประกอบได้ง่ายขึ้น และยาซิ ลิโคน ทั้งด้าน
นอกและด้านในทุกแนวที่มีการเชื่ อมต่อ และปาดให้เรี ยบ ยกเว้นที่ครอบเชื่ อมราง ยาเฉพาะ
ด้านนอก
3.3.1.6 นํารางนํ้าฝนที่ประกอบเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ไปติดตั้งกับตะขอแขวนรางซึ่ งยึดติดอยู่
กับเชิ งชาย โดยการเกี่ยวรางรางนํ้าฝนที่ปลายตะขอแขวนรางด้านนอกก่อน จากนั้นดันขอบ
รางอีกข้างให้เข้าไปยังจุดล๊อคด้านในของตะขอแขวนราง
3.3.1.7 ประกอบครอบเชื่ อมรางเข้ากับรางนํ้าฝน โดยเลื่อนรางให้เข้ามาในครอบเชื่ อมราง
5 ซม. ทั้ง 2 ข้าง โดยที่จุดนี้ยาซิ ลิโคนด้านนอกเพื่อให้รางนํ้าฝนยืดหดตัวได้อย่างอิสระ โดยให้
ครอบเชื่อมรางอยูก่ ่ ึงกลางของตะขอแขวนรางที่มีระยะห่าง ไม่เกิน 45 ซม.

3.3.2 การติดตั้งรางนํ้าฝนไวนิล เอสซีจี รุ่นสมาร์ ท (Smart Series) :
3.3.2.1 หาระดับบนเชิงชายเพื่อทําการติดตั้งรางนํ้าฝน โดยใช้สายยางวัดระดับนํ้า
3.3.2.2 ดีดเต๊า เพื่อกําหนดความลาดเอียงของรางนํ้าฝน ความลาดเอียงคือ (2 ซม. : 10 ม.)
3.3.2.3 ติดตั้งตะขอแขวนรางเข้ากับเชิ งชายบ้าน โดยเริ่ มติดตั้งที่จุดสู งสุ ด และ จุดตํ่าสุ ด
ของเชิ งชาย โดยให้ระยะของตะขอแขวนรางตัวแรกห่ างจากมุมเชิ งชาย 30 ซม. และตัวต่อไป
ห่างกันเฉลี่ยไม่เกิน 60 ซม. ยึดด้วยสกรู สแตลเลส เบอร์ 8 หัวเห็ด ยาว 1.5 นิ้วให้ครบทั้ง 4 ตัว
จากนั้นขึงเอ็นที่ปลายของตะขอแขวนรางทั้ง 2 ตัว เพื่อใช้เป็ นแนววัดมุมควํ่า มุมเงย และระยะ
ยืน่ ของตะขอแขวนรางตัวอื่นๆ ต่อไป
3.3.2.4 ในกรณี เชิงชายเอียงให้ใช้ตะขอแขวนราง 30 องศา ในการติดตั้ง
3.3.2.5 ประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของรางนํ้าฝนเข้าด้วยกันโดยใช้น้ าํ ยาประสานท่อ เบื้องต้น
ต้องตัดเจียรปลายรางให้ระยะตัดลึกจากขอบรางเข้าไป 3 ซม. และมีมุมประมาณ 30 องศาก่อน
ทุกครั้ง เพื่อให้ง่ายต่อการประกอบ จากนั้นทานํ้ายาประสานท่อ ทั้งด้านนอกและด้านในทุก
แนวที่มีการเชื่อมต่อ – ห้าม ทานํ้ายาประสานท่อที่ครอบเชื่อมราง
3.3.2.6 นํารางนํ้าฝนที่ประกอบเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ไปติดตั้งกับตะขอแขวนรางซึ่ งยึดติดอยู่
กับเชิ งชาย โดยการเกี่ยวรางรางนํ้าฝนที่ปลายตะขอแขวนรางด้านนอกก่อน จากนั้นดันขอบ
รางอีกข้างให้เข้าไปยังจุดล๊อคด้านในของตะขอแขวนราง
3.3.2.7 ประกอบครอบเชื่ อมรางเข้ากับรางนํ้าฝน โดยเลื่อนรางให้เข้ามาในครอบเชื่ อมราง
6 ซม. ทั้ง 2 ข้าง และใช้น้ าํ ยาประสานท่อติด สต๊อปเปอร์ ของครอบเชื่ อมรางเข้าไปที่ปลายราง
ทั้ง 2 ข้าง โดยให้ครอบเชื่อมรางอยูก่ ่ ึงกลางของตะขอแขวนรางที่มีระยะห่าง ไม่เกิน 35 ซม. จุด
นี้ใช้ซิลิโคนใสยาด้านนอกครอบเชื่อมราง เพือ่ ให้รางนํ้าฝนสามารถยืดหดตัวได้อย่าอิสระ
3.3.3 การติดตั้งท่ อระบายนํ้าฝนไวนิล เอสซีจี แบบกลม (Round Style):
3.3.3.1 ประกอบข้องอ 30 องศา (ในกรณี เปลี่ยนทิศทางท่อระบายนํ้าฝน) หรื อข้อต่อตรง
(ในกรณี ต่อตรง) เข้ากับครอบเชื่อมราง โดยใช้น้ าํ ยาประสานท่อในการเชื่ อมต่อ การใส่ ขอ้ งอ
ทุกครั้ง ให้นาํ ด้านที่มีสัญลักษณ์ SCG อยูด่ า้ นบนเสมอ
3.3.3.2 นําท่อระบายนํ้าฝนและข้อต่อที่ประกอบกันแล้วไปวัดระยะตัด โดยเผื่อระยะสวม
เข้ากับข้องออีก 1 ซม. (ระยะตัด = ระยะวัด + 1 ซม.)
3.3.3.3 ยึดคลิปรัดท่อเข้ากับผนังบ้าน โดยใช้สกรู สแตนเลส เบอร์ 8 หัวเห็ด ยาว 1 นิ้ว (ถ้า
เป็ นผนังคอนกรี ตให้ฝังพุกก่อน) โดยติดตั้งคลิ ปตัวแรกห่ างจากข้องอไม่เกิน 10 ซม. และตัว
ต่อไปห่างกันไม่เกิน 1 ม. แล้วจึงติดตั้งท่อระบายนํ้าฝนพร้อมรัดด้วยตัวประกบหน้าและหยอด
ด้วยกาวร้อน

3.3.3.4 หลังจากการติดตั้งเสร็ จ ควรทดสอบการระบายนํ้า พร้ อมทั้งเช็ดทําความสะอาด
ด้วยนํ้าสบู่ หรื อ นํ้ายาล้างจาน
3.3.4 การติดตั้งท่ อระบายนํ้าฝนไวนิล เอสซีจี แบบเหลี่ยม (Square Style):
3.3.4.1 ประกอบตัวแปลงท่อระบายนํ้าฝน เข้ากับครอบเชื่ อมรางโดยใช้น้ าํ ยาประสานท่อ
ในการเชื่อมต่อประกอบ – การใส่ ขอ้ งอทุกครั้ง ให้นาํ ด้านที่มีสญ
ั ลักษณ์ SCG อยูด่ า้ นบนเสมอ
3.3.4.2 ประกอบข้องอ 30 องศา (ในกรณี เปลี่ยนทิศทางท่อระบายนํ้าฝน) หรื อข้อต่อตรง
(ในกรณี ต่อตรง) เข้ากับครอบเชื่อมราง โดยใช้น้ าํ ยาประสานท่อในการเชื่ อมต่อ – การใส่ ขอ้ งอ
ทุกครั้ง ให้นาํ ด้านที่มี สัญลักษณ์ SCG อยูด่ า้ นบนเสมอ
3.3.4.3 นําท่อระบายนํ้าฝนและข้อต่อที่ประกอบกันแล้วไปวัดระยะตัด โดยเผื่อระยะสวม
เข้ากับข้องออีก 1 ซม. (ระยะตัด = ระยะวัด + 1 ซม.)
3.3.4.4 ยึดคลิ ปรัดท่อเข้ากับผนังบ้าน โดยใช้สกรู สแตลเลส เบอร์ 8 หัวเห็ด ยาว 1 นิ้ ว (ถ้า
เป็ นผนังคอนกรี ตให้ฝังพุกก่อน) โดยติดตั้งคลิ ปตัวแรกห่ างจากข้องอไม่เกิ น 10 ซม. และตัว
ต่อไปห่างกันไม่เกิน 1.2 ม. แล้วจึงติดตั้งท่อระบายนํ้าฝนเข้ากับคลิปรัดท่อ
3.3.4.5 หลังจากการติดตั้งเสร็ จ ควรทดสอบการระบายนํ้า พร้ อมทั้งเช็ดทําความสะอาด
ด้วยนํ้าผสมสบู่ หรื อ นํ้ายาล้างจาน
3.4 การบํารุ งรักษา
3.4.1 การทําความสะอาด: หากใช้งานแล้วพบว่ามีคราบสกปรกหรื อรอยเปื้ อน สามารถทําความ
สะอาดได้ดว้ ยนํ้าผสมสบู่หรื อนํ้ายาล้างจาน ห้ามใช้ทินเนอร์ นํ้ามันสน หรื อ สารเคมีรุนแรง ใน
การทําความสะอาดโดยเด็ดขาด เพราะนํ้ายาดังกล่าวจะทําปฏิกิริยากับวัสดุทาํ ให้เกิดรอบคราบ
และรอยต่างๆได้
3.4.2 การเชื่อมต่อประกอบ: รางนํ้าฝนไวนิล เอสซี จี รุ่ นเดอลุกซ์ (Deluxe Series) ควรบํารุ งรักษาโดย
การยาซิ ลิโคน บริ เวณรอยเชื่ อมต่อประกอบ ทุกๆ 5 ปี เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน

