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คำแนะนำการติดตั้งเบื้องตน

1. ควรใชชางที่เคยมีประสบการณติดตั้งพื้นไม Engineer Wood แบบลงกาว PU

2. กาว PU เมื่อแหงตัวแลวจะทำความสะอาดไดยากมาก ควรทำความสะอาดที่พื้นผิวทันทีกอนกาวแหงตัว

3. ควรติดตั้งจากภายในสุดออกมาภายนอกโดยควรเวนระยะเวลาใหกาวแหงตัวอยางนอย 20-30 นาทีกอนเดินบนชิ้นงาน

4. หามนำของมีน้ำหนักวางลงบนพื้นภายใน 24 ชั่วโมงหลังการติดตั้ง
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ขั้นตอนการติดตั้งพื้นไมเทียมญี่ปุน

1. การวางแผลนหาตำเเหนงติดตั้ง และความสะอาดพื้นที่

2. เริ่มตนตัดแผน เตรียมหนางาน

3. การผสมกาว PU

4. การทากาว 

5. ติดตั้งแผน

6. จบงาน/ติดบัว

***ตองมีการแบงคนในทีม***

● อยางนอย 2 คนเพื่อ วางเรียงเเผนพื้น

● 1 คนทำหนาที่ลงกาวดานหลังแผน **** จำเปนตองใหคนลงกาวแยก ไมเชนนั้นกาวจะติดมือ

● 1 คนทำหนาที่ลำเลียงเเผนพื้น ใหคนติดตั้ง  (ถามี)
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1. การวางแผนหาตำเเหนงติดตั้ง และความสะอาดพื้นที่

● ควรเริ่มจากดานในสุดของพื้นที่ติดตั้ง

● การปู ปูแบบถอยหลัง จบไปสูทางออกหนางาน

● พื้นที่จะปูตองสะอาด ปราศจากฝุน หรือเม็ดทรายตางๆ

● การปูเปนการปูขั้นบันได 3 สวน
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  2.   เริ่มตนตัดแผน เตรียมหนางาน

● เรียง และตัดแผน อยางนอย 4-5 แถว เพื่อเริ่มติดตั้ง

● การเรียงเเผนไม ไมควรใหลายไมเดียวกันอยูติดกัน

● เตรียมพื้นที่ สำหรับทำการลงกาวดานหลังแผน

*ขอควรระวัง*

● ควรระวังลายแผนไมซ้ำกัน

● ลายแผนไมลายเดียวกันจะเรียงตอกันในกลอง
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3.   การผสมกาว PU

สวนประกอบ

● กาว PU สวน A  5 กิโลกรัม, สวน B  5กิโลกรัม

● ถุงพลาสติกใหญกวา หรือ ขนาด 10x15 นิ้ว

การผสม

1. เอากาวสีเทา หรือ Part A ตักลงถุงพลาสติก ใหไดเทาๆกัน ใหได 5 ถุง

2. เทสวนผสมสีดำโดยแบงเปน 5 สวน เทแค 1 สวน ลง 1 ถุง 

3. ใชมือบีบถึงเพื่อกวนใหเขากัน

4. ตัดปลายถุงกวางประมาณ 1ซม. 

ขอควรระวัง ****โปรดทำตามวิธีการผสมกาวโดยเครงครัด**** 

1.ไมแนะนำใหผสมทิ้งไว ควรจะแบงแลวผสมเทาทีจะใชโดยทันที

2.ควรวางหรือกะระยะแผนพื้นไวเบื้องตนกอนเริ่มผสมกาว

3.ทางบริษัทแนะนำใหติดตั้งรูปแบบขั้นบันได1/3 และควรใชหัวไมใหมมาชนเทานั้น ไมควรหักหรือเหลามาชนกับหัวไมเดิม
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  4.   การทากาว

● บีบออกเพื่อแตมดานหลังเเผนไมเปนจุดๆ ถี่ๆ หรือลากเปนเสน

● เนนบริเวณหัวไม หางจากขอบไมเกิน 1 ซม.

● ความหนา บาง ของกาวขึ้นอยูกับพื้นผิวที่ปู

○ หยาบ ยิ่งควรใชหนา

○ บาง ควรใชแตบาง

● แลวนำมาวางเรียงตอกันบนพื้นไดเลย

ประมาณการใชกาว ตอ 6 กิโลกรม

● พื้นเรียบ                       ควรจะสามารถทากาวได เปนพื้นที่ 25-30 ตารางเมตร

● พื้นหยาบ                      ควรจะสามารถทากาวได เปนพื้นที่ 20-25 ตารางเมตร
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  5.   การติดตั้งแผน

● เริ่มตนวางแผนโดยแผน ริมผนัง หรือแถวแรกควรใชกาวรอนชวยล็อคแผนในชวงที่กาว PU ยังไมเซทตัว

● ดันแผนใหเขาลิ้น และหัวใหชิดสนิท

● ใชหัวไมจากโรงงานชนตอกันเทานั้น หามตัดแลวมาชนกันเอง

● กดแผนใหแนบสนิทกับพื้นเดิม

ขอควรระวัง

● หลังจากวางแผนหามเหยียบหรือสัมผัสใดๆ

● ระวังแผนพื้นสไลดหางจากกัน ระหวางกาวยังไมเซทตัว

● กาวจะเริ่มเซทตัว  หนืดหลังจากผสมเปนเวลา  40 นาที - 1 ชั่วโมง

● ถาเกิดการสไลดควรขยับใหเขาที่หรือยกมาลงกาวใหม วางใหม

● หามกาวเลอะผิวหนาไมเด็ด ขาด  ถาเลอะควรเช็ดออกทันที

● ถามือชางปูกาวเลอะ ควรทำความสะอาดมือทันท ีเพราะฉะนั้นจะทิ้งคราบลงบนผิว และไมสามารถใชทินเนอรเช็ด

ออกได
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  6.   ตรวจเช็ค

● ถามีกาวขึ้นมาบนผิวหนาใชผาชุบทินเนอรเช็ดออกโดยทันที

● เช็ครอยตอทั้งดานหัวไม และดานขางวาแนบเสนิทหรือไม

● หาม เหยีบหรือทำการใดๆ กอน 40 นาที 

● เช็คความสูงของแผนวาเกิยมาจากแผนขางๆรึปาว



Minima House Co.,Ltd             www.minimahouse.com

ECOQUEEN FLOOR | エコクイーンフロアー

ตัวอยางการติดตั้งที่มีปญหา

คราบกาวเลอะบางๆ จะทำความไดยากมากหากไมเช็ดทันที
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ลงกาวไมไดมาตรฐาน ไมกดแผนไมลง -> ทำใหพื้นยวบ
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ตัดแผนไมสวย
หัวไมไมชนกัน หาง
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ติดตั้ง ไมชิดระยะหางเพี้ยน


