: ร่ างข้ อกําหนดคุณสมบัติ แผ่นอลูมเิ นียมคอมโพสิท ไส้ กลางทนไฟ (Aluminium Composite Material)
ขอบเขตของงาน
งานในส่วนนี หมายถึง ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงานเครื องมือและอุปกรณ์ทีจําเป็ น เพือดําเนินการติดตัง
ประกอบขึนแผ่นผนังอลูมิเนียม (ALUMINUM COMPOSITE PANEL) พร้อมด้วยโครงเคร่ าทีกําหนดใน
รายละเอียดของแบบและ หรื อ รายการประกอบแบบ เพือการยึด ติดตังแผ่นอลูมิเนียม รวมทังอุปกรณ์อืนๆและวัสดุ
ยาแนว ชนิด ไม่ก่อให้เกิดคราบ ( NON STAINING SILICONE SEALANT) เพือเป็ นการป้ องกันการรัวซึมของนํา
และแรงลม ในพืนทีกําหนดตามระบุไว้ในแบบก่อสร้างให้เสร็ จสมบูรณ์และตรงตามมาตรฐานวิธีการติดตังโดยตรง
จากบริ ษทั ผูผ้ ลิตอย่างเคร่ งครัด
รายละเอียดคุณสมบัติวสั ดุ
: แผ่นอลูมเิ นียมคอมโพสิท (Aluminium Composite Material : ACM)
1. ขนาดมิติ (Dimensions)
- ความหนาของแผ่นมาตรฐาน
4 มม.
- ความกว้างของแผ่นมาตรฐาน
965, 1270, 1575 มม.
- ความยาวของแผ่นมาตรฐาน
2489 และ 3099 มม.
- นําหนัก (ทีความหนา 4 มม.)
7.6 กก./ตรม.
** ขนาดมิติทีนอกเหนือจากมาตรฐาน กําหนดให้ใช้ตามมาตรฐานการอ้างอิงของบริ ษทั ผูผ้ ลิตรายนัน
2. พืนผิวของแผ่นอลูมิเนียม
- ผลิตขึนตามมาตรฐานของบริ ษทั ผูผ้ ลิตโดยตรง โดยอลูมิเนียมอัลลอย ชนิด (Alloy 3105-H14) มีความหนา 0.5
มม. ประกบอยูท่ งั 2 ด้าน
- ด้านหน้าเคลือบสีระบบ Lumiflon Based Fluorocarbon Coating (F.E.V.E.) ชนิด Metallic Color,
Sparkling Color และ Prismatic Color ระบบเคลือบ 3 ครัง อบ 3 ครัง, ชนิด Solid Color ระบบเคลือบ 3 ครัง
อบ 3 ครัง, ชนิด NaturArt Series ระบบเคลือบ 4 ครัง อบ 4 ครัง
- ด้านหลังแผ่นต้องมี Service Coating เคลือบสีดว้ ยระบบ Polyester Coating เพือป้ องกันการสึกกร่ อนจาก
ปฏิกิริยา Oxidation
- การ Coating ผิวหน้าแผ่นอลูมิเนียมส่วนทีสัมผัสกับแกนกลางหรื อติดกับแกนกลาง ต้องมีการใช้สีป้องกันสนิม
(Rust Preventing Paint) ด้วย
3. คุณสมบัติของอลูมิเนียมอัลลอย (AA : 3105-H14)
- Yield strength (ASTM E8)
= 15.5 Kg/mm 2
- Modulus of Elasticity (ASTM C393) = 7,000 Kg/mm 2

4. สารไส้กลางระหว่างแผ่นอลูมิเนียม
- ประกอบด้วยวัสดุประเภททนไฟ (Non-Combustible Core) ไม่ลามไฟ และไม่ก่อเกิดสารพิษ
ผ่านทดสอบ โดยมีเอกสารผลทดสอบยืนยันรับรอง ตามมาตรฐานดังนี
 Evaluation of Flammability Characteristics of Exterior Non-Load-Bearing Wall Assemblies
Containing Combustible Components Using the Intermediate-Scale, Multistory Test Apparatus
: (NFPA285)
ผ่านทดสอบ
 ISO 9705 หรื อ UBC 26-3 (Room Corner Test)
ผ่านทดสอบ
 ASTM E-108
ผ่านทดสอบ
 Toxicity Test, NYS UFPBC
ผ่านทดสอบ
 ISO 5660-1 (Cone Calorimeter Test)
ผ่านทดสอบ
 ASTM E-119
ผ่านทดสอบทนไฟได้ 1-2 ชัวโมง
5. คุณลักษณะของแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิท
- ความถ่วงจําเพาะ (Specific Gravity)
:
1.90
- นําหนักแผ่น (Panel Weight)
:
7.6 kg/m2
- การยืดหยุน่ ของแผ่นเมือโดนความร้อน (Thermal Expansion : ASTM D-696) : 1.2 mm / m / 50 °C
- Deflection temperature : ASTM D-648
:
116 °C
6. คุณสมบัติทางกลของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท
- Tensile strength
ASTM E8
- Yield strength
ASTM E8
- Elongation
ASTM E8
- Sound transmission loss
ASTM E413
- Punching shear resistance
ASTM D732
Maximum load (50 mm )
Shear resistance

:
:
:
:

5.0 kg/mm 2
4.5 kg/mm 2
5%
26 STC

:
:

2,040 kg
3.3 kg/mm 2

7. แผ่นฟิ ล์มป้ องกันความเสียหาย(Protective Film)บนแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท
- ต้องพิสูจน์ได้ว่า จะคงสภาพอยูบ่ นแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ไม่หลุดลอกออกมา ก่อนกําหนดเปิ ดใช้งานแผ่น
เพือป้ องกันการเกิดคราบเหนียวจากกาวแผ่นฟิ ล์ม การเกิดความเสียหาย หรื อรบกวนทําลาย ต่อผิวหน้าของแผ่น
อลูมิเนียมคอมโพสิท ในระหว่างการติดตัง
8. วัสดุสาํ หรับการยาแนว กําหนดให้เป็ น ซิลิโคนยาแนว ชนิด ไม่ก่อให้เกิดคราบ (Non Staining Sealant)
9. สกรู หรื อสลักเกลียวและแหวน ต้องเป็ นไปตามทีแบบก่อสร้างกําหนด และ หรื อ ตามรายการประกอบแบบ

10.. วัสดุงานประกอบขึนแผ่นอลูมิเนียม กําหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ALPOLIC/fr ไส้ กลางกันไฟ รุ่น LUMIFLON
BASED Fluorocarbon (FEVE) ของบริษทั บี เอฟ เอ็ม จํากัด ผลิตโดย Mitsubishi Plastics, Inc. เท่านัน
ตัวอย่างวัสดุ
ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาวัสดุทีจะใช้แต่ละชนิด รวมถึงอุปกรณ์อนๆที
ื เกียวข้อง พร้อมทังแบบ Shop Drawing ของ
Details การติดตังไม่นอ้ ยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให้กบั ผูอ้ อกแบบเพือขออนุมตั ิและตรวจสอบตามความต้องการ
ของผูอ้ อกแบบก่อนทีจะนําไปติดตัง
การติดตัง
ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหาช่างติดตังฝี มือดี มีความชํานาญในการติดตังแผ่นผนังอลูมิเนียม ทุกส่วนทีติดตังจะต้องได้
ระดับและและเส้นแนวตรงเรี ยบร้อยหรื อลวดลายได้ฉาก ตามทีผูอ้ อกแบบกําหนดด้วยความประณี ตเรี ยบร้อย
1. ผูร้ ับจ้างจะต้องมีการประสานงานกับผูร้ ับจ้างหลัก เพือกําหนดตําแหน่งของโครงสร้างต่างๆทีเกียวข้องในการ
ติดตัง เพือกําหนดตําแหน่งโครงเคร่ า และตรวจสอบสถานทีก่อสร้างทุกแห่งทีจะมีการติดตัง ให้สมบูรณ์
เรี ยบร้อย ถ้ามีขอ้ บกพร่ องใดๆ ให้แก้ปัญหาให้ถกู ต้องก่อนทีจะมีการติดตัง
2. ผูร้ ับจ้างต้องติดตังแผ่นผนังอลูมิเนียม ตามแบบ Shop Drawing ทีทางผูอ้ อกแบบอนุมตั ิให้ได้แนวและระนาบ
3. ระยะรอยต่อของแผ่น แต่ละแผ่นต้องได้แนวเท่ากันตลอด และต้องเสริ มโฟม (Backer Rod) ก่อนยาแนวด้วย
ซิลิโคนทีกําหนด
4. กรณี ทีติดตังแผ่นผนังอลูมิเนียมเป็ นผนังโค้ง แผ่นอลูมิเนียมนันจะต้องดัดโค้ง โดยใช้แท่นลูกกลิง และให้ทาํ ใน
ขณะทีมีแผ่นฟิ ล์มป้ องกันความเสียหาย ติดตังอยูเ่ ท่านัน
การทําความสะอาด
ผูร้ ับจ้างจะต้องทําความสะอาดทุกแห่งหลังจากการติดตัง ผิวของวัสดุตอ้ งปราศจากรอย ขูดขีด หรื อรอยแตกร้าว
ของสี รอยด่างหรื อมีตาํ หนิ และต้องไม่เปรอะเปื อน ก่อนการอนุมตั ิตรวจสอบจากผูอ้ อกแบบและก่อนการส่งมอบ
งาน
การรับประกันผลงาน
ผูร้ ับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของแผ่นผนังอลูมิเนียม คอมโพสิท ยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต
ในเรื องการรับประกันคุณภาพสีเป็ นเวลา 20ปี , การรับประกันเรืองแผ่นเกิดแยกออกจากกัน แตกหรือหลุดล่อน เป็ น
เวลา 10 ปี และการติดตังเป็ นเวลา 5 ปี หากเกิดความชํารุ ดเสียหายอันเนืองมาจากคุณสมบัติของวัสดุและ หรื อ การ
ติดตัง ผูร้ ับจ้างจะต้องติดตังให้ใหม่หรื อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพทีดีตามจุดประสงค์ของผูอ้ อกแบบ
____________________

