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SCG ထုတ္တန္းက်ပ္စကူ
စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆုိဒ္ ၁၀၊ ၈၊ ၅ လက္မ။ သတၱဳရည္
စိမ္ထားသည့္ စတီးႏွင့္ ျပဳလုပ္

( မုိက္ခရြန္ - တမီတာ၏ တသန္းပုံ တပုံ)

ထားသည္။ မာေက်ာက်စ္လ်စ္သည့္

အထူ သန္႔စင္ၿပီး အလူမီနီယံေခြကို ႏွစ္ဖက္

မ်က္ႏွာျပင္မ်ားတြင္လည္း ဒေရလ္

ထည့္ထားၿပီး စတုရန္း မီတာ တခုတြင္ ၁၇၀

SCG အမုိးျပား စကူ - ၂.၅လက္မ ေဖာက္စက္မလိုသည့္ စကူ
စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆုိဒ္ ၈။ ၂.၅ လက္မရွည္သည္။ သတၱဳရည္စိမ္
စတီးမွ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ခုိင္ခံ့သည္။
အေပါက္ၾကိဳတင္ေဖာက္ထားရန္ မလုိပဲ

လမ္းညြန္

အုတ္ၾကြပ္တန္းမ်ားေနာက္၊ ဒုိင္းတန္းမ်ားႏွင့္
၀.၉၅ - ၁.၀၅ မီတာအၾကားတြင္ တပ္ဆင္ပါ။

သံေခ်းတက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရာတြင္ စံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည့္
T.I.S. 50-2538 JIS G 3302 စံခ်ိန္စံညြန္းႏွင့္ အညီ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
လမ္းညြန္

SCG အုတ္ၾကြပ္တန္း စုပ္သည့္ စကူမ်ား အသုံးျပဳၿပီး ဒုိင္းတန္းမ်ား

နံရံ အလွဆင္ ဆက္

ေပၚတြင္ တပ္ဆင္ပါ။ ေခါင္ထိပ္ေအာက္ဘက္ႏွင့္ ဒုိင္းတန္းအုပ္
တေလွ်ာက္ ၄မီတာ အရွည္ သုတ္ႏုိင္သည္။
အထူ - ၀.၅၅ မီလီမီတာအထူ၊ ၄ မီတာအရွည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

ေရဒဏ္ခံႏုိင္သည္။ နံရံႏွင့္ အမုိးၾကား ဟေနသည့္ ေနရာကို သံကူကြန္ကရစ္ႏွင့္
ဆက္သည္ထက္ ပုိ၍ သပ္ရပ္သည္။ SCG ကြန္ကရစ္ လိႈင္းတြန္႔အမုိးျပားမ်ားႏွင့္ နံရံကို

ဒုိင္းတန္းမ်ားႏွင့္ အကြာအေ၀းမွာ ၁ မီတာထက္မပုိရ။
၀.၇၀ မီလီမီတာအထူ၊ ၄ မီတာအရွည္။

အံ၀င္ခြင္က် ဆက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ဒီဇုိင္းထုတ္ထားသည္။
လမ္းညြန္

လိႈင္းတြန္႔ နံရံ အလွဆင္ ဆက္ - SCG ကြန္ကရစ္အမုိးျပားႏွင့္ နံရံၾကားမွ
ဆက္ရာမ်ားကို ဖုံးရန္အတြက္ အသုံးျပဳသည္။

ဒုိင္းတန္းမ်ားႏွင့္ အကြာအေ၀းမွာ ၁.၂၀ မီတာထက္မပုိရ။

ေဘးနံရံ အလွဆင္ ဆက္ - SCG ကြန္ကရစ္အမုိးျပားႏွင့္
နံရံမ်ားၾကားမွ ဆက္ရာမ်ားကို ဖုံးရန္ အသုံးျပဳသည္။
တဆက္လ်င္ ၄.၈ မီတာ အသုံးျပဳႏုိင္သည္

SCG ေရမစိမ့္ ေျခာက္ေသြ ႔သန္႔ရွင္းသည့္နည္းပညာ
စြမ္းေဆာင္ရည္

တပ္ဆင္ထားစဥ္ ကာလတေလွ်ာက္လုံး ေရယုိစိမ့္ျခင္းကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေပးသည္။

SCG မဆလာ သုတ္ေဆး
စြမ္းေဆာင္ရည္

နည္းျဖင့္ အစားထုိးရန္ အတြက္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ Drytech ဆီးလ္အုပ္ ျခင္းျဖင့္ အမုိးတြင္းမွ
စုိထုိင္းဆမ်ားျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ေရယုိစီးမႈမ်ားကို ကာကြယ္ပါ။
လမ္းညြန္

ေခါင္အုပ္တေလွ်ာက္ ဆက္ေၾကာင္း တေလွ်ာက္ ႏွင့္ SCG ေခါင္အုပ္မ်ားမတပ္ဆင္မွီ

အမုိး ကာဗာ၊ ဒုိင္းတန္း ထိပ္မ်ား၊ အမုိး ဆီးလ္မ်ားကို အမုိးျပား အေရာင္ႏွင့္
ကုိက္ညီေစရန္၊ သဟဇာတျဖစ္ၿပီး ၾကည့္ရႈရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ သုတ္ ႏုိင္သည္။
ေရာစပ္ရန္မလုိ တုိက္ရုိက္အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

လမ္းညြန္

ေခါင္ထိပ္ေအာက္ဘက္ႏွင့္ ဒုိင္းတန္းအုပ္ တေလွ်ာက္ ၄မီတာ အရွည္ သုတ္ႏုိင္သည္။

တဗူးလ်င္ ၂ ကီလုိဂရမ္ပါသည္။

ဒုိင္းတန္းမ်ားၾကားတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

SCG တံစက္ျမိတ္ကလစ္

အသုံးျပဳရမည့္ ပမာဏ - ၀မ္းဆက္ တဆက္လ်င္ အရွည္ ၃ မီတာ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

ပါ၀င္သည့္ ပစၥည္းမ်ား
၁။ ၃ မီတာ အရွည္ Drytech တလိပ္

အထူ ၀.၅၅ မီလီမီတာ သို႔မဟုတ္ ၀.၇၀ မီလီမီတာ

၂။ ၃ မီတာအရွည္ စတီးတံ (တေခ်ာင္း)

အထူ SCG အုတ္ၾကြပ္တန္း အထူ ၃.၂ မီလီမီတာထက္

၃။ စတီးလ္ေခါင္း ၄ ခု

မပုိသည့္ စတီးေသတၱာ အုတ္ၾကြပ္တန္း သို႔မဟုတ္ စီပုံစံ

၄။ အုတ္ၾကြပ္တန္း စကူ ၄၃ ခု

အုတ္ၾကြပ္တန္းမ်ား။

၅။ အုတ္ၾကြပ္ျပားကပ္ စကူ ၂.၅ အရွည္ (ဒေရလ္သုံးရန္လုိ)

စြမ္းေဆာင္ရည္

တံစက္ျမိတ္ႏွင့္ အမုိးျပားမ်ားကို ခုိင္မာစြာ ဆက္ေပးသည္။
ေရြးခ်ယ္ရန္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ၁။ SCG စတီး တံစက္ျမိတ္ကလစ္ ၂။
SCG သတၱဳရည္စိမ္ တံစက္ျမိတ္ကလစ္တုိ႔ျဖစ္သည္။

လမ္းညြန္

SCG ကြန္ကရစ္အမုိးျပား ေနာက္ဆုံးတန္းႏွင့္ တံစက္ျမိတ္ကို
ဆက္ရန္ အတြက္ အသုံးျပဳသည္။

ေသတၱာတလံုံး တြင္ ၅၀ ခု ပါသည္။

အခု ၂၀

ေသတၱာတလုံးတြင္ ၂၅၀ ခုပါသည္။

SCG အမုိးျပားထိန္းကလစ္

SCG တံစက္ျမိတ္ကာ ( တိရစာၦန္ငယ္မ်ား ၀င္ေရာက္ေနျခင္း မရွိေအာင္ )

စတီးမွ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ခုိင္ခံ့သည္။
အေပါက္ၾကိဳတင္ေဖာက္ထားရန္ မလုိပဲ

အၾကမ္းခံသည့္ PVC ပလတ္စတစ္မွ

အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ အမုိးကို ခုိင္ျမဲစြာ

ျပဳလုပ္ထားသည္။
တံစက္ျမိတ္ေနရာ အကာအကြယ္
အျဖစ္အသုံးျပဳသည္။ ၁ လက္မ သံႏွင့္
ခ်ိတ္ထားလုိက္ႏုိင္သည္။
တဗူးတြင္ ၁၀ ခုပါသည္။

SCG ေရတံေလွ်ာက္
စြမ္းေဆာင္ရည္

လမ္းညြန္

အရြယ္အစားႏွင့္ ပုံစံကို စက္ရုံက ထုတ္လုပ္စဥ္ ကတည္းက အျမင့္မားဆုံးအရည္အေသြးအတြက္
ရည္ရြယ္ ၿပီး ထုတ္လုပ္သည္။ ေရတံေလွ်ာက္မွ မုိးေရစီးဆင္းျခင္းကို ေကာင္းမြန္ေစၿပီး ေခါက္ထားသည့္

စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆုိဒ္ ၁၀။ ၄ လက္မရွည္ၿပီး သတၱဳရည္စိမ္

စြမ္းေဆာင္ရည္ ၾကာရွည္ အသုံးျပဳႏုိင္ အရည္အေသြးျမင့္

အမုိးတခုလုံးကို ခုိင္ျမဲေစရန္ အသုံးျပဳသည္။ ေရြးခ်ယ္ရန္ ၂ မ်ိဳးရွိသည္။ ၁။ SCG
စတီးအမုိးျပား ကလစ္ ၂။ SCG သတၱဳရည္ စိမ္ အမုိးျပား ကလစ္ အုတ္ၾကြပ္ျပားမ်ား

လမ္းညြန္

အေပၚတန္းႏွင့္ ေအာက္တန္းကို ခ်ိတ္ဆက္ ေပးသည္။

ေသတၱာတလုံးတြင္ ၂၅၀ ခုပါသည္။

အမုိးေစာင္းတလွ်ာက္ မွေရမ်ား စိမ့္က်ျခင္း လွွ်ံက် ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ အသုံးျပဳသည္။ ၁၂ လက္မ
အက်ယ္ ေရတံေလွ်ာက္မ်ားကို ၆ မီတာအရွည္ထက္ မပုိေသာ ေခါင္ဆက္ ေၾကာင္းတေလွ်ာက္
အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

ေရြးခ်ယ္ရန္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိ သည္။

အထူ ၀.၅၅ မီလီမီတာ သို႔မဟုတ္ ၀.၇၀ မီလီမီတာ

၁။ SCG စတီးလ္ ေရတံေလွ်ာက္

အထူ၊ အထူ ၃.၂ မီလီမီတာထက္ မပုိသည့္

အရြယ္အစား : 12 x 12 x 12; 3 cm အနက္ ; 2 m အရွည္

စတီးေသတၱာ အုတ္ၾကြပ္တန္း သို႔မဟုတ္ စီပုံစံ

အရြယ္အစား: 15 x 15 x 15; 3 cm. အနက္; 2 m. အရွည္

အုတ္ၾကြပ္တန္းမ်ား။

၂။ . SCG သတၱဳ ေရတံေလွ်ာက္
အရြယ္အစား 12 x 12 x 12; 3 cm. အနက္ ; 2 m. အရွည္
အရြယ္အစား 15 x 15 x 15; 3 cm. အနက္ ; 2 m. အရွည္

คูมือการติดตั้งกระเบื้องหลังคา ตราช้าง ซีแพคโมเนีย

စြမ္းေဆာင္ရည္

၀င္း(ေဘးသား) မ်ားက ေရတံေလွ်ာက္တြင္းမွ ေရမ်ားလ်ွံက်ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးသည္။
လမ္းညြန္

ခ်ိတ္ဆက္ထားေပးသည္။

ေသတၱာတလုံးတြင္ ၂၅၀ ခုပါသည္။

4

ခ်ိဳင့္မ်ားတြင္ ေရယုိစိမ့္ျခင္းမရွိေစရန္ အသုံးျပဳသည္။

အရြယ္အစား - အနံ×အလ်ား×အထူ = ၂၀×၄၀×၀.၂ စင္တီမီတာ

ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သတၱဳရည္ စိမ္ျခင္းကုိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား

ခ်ိတ္ဆက္ထားေပးသည္။

SCG အမုိးျပား စကူ - ၄လက္မ ေဖာက္စက္မလိုသည့္ စကူ

လမ္းညြန္

အမုိး မုိးရာတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ အတြက္ စံခ်ိန္မီ စတီးလ္ကို အထူး

အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ အမုိးကို ခုိင္ျမဲစြာ

အတြက္ Green-3 ဖုိင္ဘာမွန္ႏွင့္ အပူေလ်ာ့

ပါ၀င္သည္။

အေရာင္တူေစရန္ ေဆးသုတ္ႏုိင္သည္။
လမ္းညြန္

ပက္ၾကားအပ္ လြယ္ေသာ သဲႏွင့္ ဘိလပ္ေျမ အသုံးျပဳကာ ဖာေထးျခင္း အစား လြယ္ကူၾကာရွည္ခံေသာ

စြမ္းေဆာင္ရည္ ေနအိမ္ကုိ အပူဒဏ္မွ ကာကြယ္ရန္

တလိပ္လွ်င္ ၄ စတုရန္းမီတာ အတြက္ လုံေလာက္ေအာင္

စြမ္းေဆာင္ရည္

အမုိးျပားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ဆက္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ ကြက္တိ ေခါက္ခ်ိဳး
အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ ေနဒဏ္ခံႏုိင္သည္။ ယုိစိမ့္ျခင္းမရွိပဲ အမုိးျပားမ်ားႏွင့္

SCG အုတ္ၾကြပ္တန္း

ကပ္ပါ။ လွ်ပ္စစ္ဒေရလ္ႏွင့္ တပ္ဆင္ပါ။
ေသတၱာ တလုံးတြင္ အခု ၅၀၀ ပါသည္။

၁.၂၅× ၆၀ မီတာ။ တလိပ္လ်င္ ၇၅ စတုရန္းမီတာ

လမ္းညြန္

14

PB synthetic ပလတ္စတစ္မွ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ဆီးလ္ အလယ္တြင္ စတီးဖရိန္ရွိသည္။

SCG တန္းမ်ားကို ဒုိင္းမ်ားတြင္ ၃.၂ မီလီမီတာ

၁.၂၅×၂၀ မီတာ။ တလိပ္လ်င္ ၂၅ စတုရန္းမီတာ

ျခင္းျဖစ္သည္။

15

SCG Roof Seals
စြမ္းေဆာင္ရည္

အထူထက္မပုိသည့္ ၀န္ေပါ့ စတီးတန္းသို႔

ျဖစ္ေစ တပ္ဆင္ႏုိင္သည္။

ပစၥည္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္တီထြင္ ထုတ္လုပ္ထား

9

ထုိးစရာမလုိပဲ ေဖာက္၀င္ႏုိင္သည္။
လမ္းညြန္

SCG တန္းမ်ား၏ ေပၚတြင္ျဖစ္ေစ ေအာက္တြင္

SCG “Ultra Cool” Insulation

SCG မဆလာကို ေရ ၇.၅ - ၉ လီတာျဖင့္ေရာၿပီး ေခါင္အုပ္ႏွင့္ ဒုိင္း တန္းမ်ား
ပလာစတာ ကုိင္ရာတြင္သုံးပါ။ တအိတ္ကို ၄ မီတာ ထိ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

ရာခုိင္ႏႈန္းကို ကာကြယ္ေပးသည္။ ၇ မုိက္ခရြန္

အရွည္ ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ရႏုိင္သည္။ အနံ×အလ်ား (မီတာ)

ဘိလပ္ေျမ ႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သဲထည့္ရန္

ပါကင္ဆုိဒ္ ၅၀ ကီလုိဂရမ္ တအိတ္

SCG ေရာင္ျပန္ျပားမ်ား

လမ္းညြန္

သက္သာသည္။ စံသတ္မွတ္ထားခ်က္ အတုိင္း အတိအက် ေဖာ္စပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး

လမ္းညြန္

3

ဂရမ္ အေလးခ်ိန္ရွိသည္။

ေရေရာလုိက္ရုံျဖင့္ အလြယ္တကူအသုံးျပဳႏုိင္သည္။ သုံးရန္လြယ္ကူသည္။ အခ်ိန္ကုန္

မလုိသျဖင့္ အက္ေၾကာင္း ထျခင္း ကို ကာကြယ္ေပးသည္။ မဆလာသည္

1

စြမ္းေဆာင္ရည္ အိမ္ထဲသုိ႔ ၀င္မည့္ အပူေရာင္ျခည္ ၉၅

12 16

8

SCG မဆလာ
စြမ္းေဆာင္ရည္

SCG အမုိးျပားဆက္ကလစ္
စြမ္းေဆာင္ရည္

အမုိးျပားတခုႏွင့္တခု ဆက္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည္။

လမ္းညြန္

အမုိးျပား တခုႏွင့္တခုၾကား ဆက္ရာထြင္းထားသည့္ေနရာ တြင္
ကလစ္ညုပ္ကာအသုံးျပဳႏုိင္သည္။ ေရတံေလွ်ာက္ႏွင့္ ဒုိင္းတန္း
မ်ားအၾကား ခြဲျခမ္းအသုံးျပဳထားသည့္ အုတ္ၾကြပ္ျပားမ်ား
လြတ္မထြက္သြားေစရန္ ကုတ္ ထားေပးသည္။

တဖာတြင္ ၅၀ ခု ပါ၀င္သည္။

IN S TALL ATION M AN UAL

5

SCG ကြန္ကရစ္အမိုးျပားမတပ္ဆင္မွီ အမိုးအားစစ္ေဆးရန္

SCG ကြန္ကရစ္ ေခါင္အုပ္

8
2

ဒိုင္းမ်ား၏အနိမ့္အျမင့္ အတိမ္းအေစာင္း မွန္ကန္ မႈရွိေစရန္

ႏွစ္ဖက္ခ် အမိုးစြန္း၊ တံစက္ျမိတ္၊ ျမင့္မိုရ္ပိတ္

စစ္ေဆးရမည္။

ႏွင့္ အမိုးျပားမ်ားဆုံေသာေနရာမ်ားသည္

7

1

မ်က္ႏွာျပင္ ၂ခု ဆက္စပ္ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ေခါင္အုပ္၊

ေထာင့္မွန္က်ေနေစရန္
သတိျပဳေသခ်ာေစရမည္။
1. ေခါင္အုပ္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ခ်အမိုးစြန္း
ဆံုေသာ အမွတ္
2. တံစက္ျမိတ္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ခ် အမိုးစြန္းဆုံေသာ
အမွတ္
3. အမိုးစြန္းမ်ားဆုံေသာ ေနရာ
4. အုန္းလက္ေခါင္ ရိုးေၾကာင္းသည္
တံစက္ျမိတ္ကို ထက္၀က္ပိုင္းရမည္။

3
5
4

6

ေခါင္အုပ္လုံး

အမုိးစြန္း

● ေခါင္အုပ္ ႏွင့္ ဒုိင္းတန္း

● အမုိးစြန္း အပိတ္

မ်ားကို အုပ္ရန္

● အသုံးျပဳပုံ - ၁ျပား အပိတ္

အမိုးေခါင္ေစာင္းသည္ ၁၇ ဒီဂရီထက္ပိုရမည္ (သို႕)
အခ်ိဳးအားျဖင့္ 1m : ≤31cm (H:V) ျဖစ္ရမည္။

အတြက္သုံးသည္။
● အသုံးျပဳပုံ - ၁ မီတာ ၃.၃ ျပား

အမုိးေစာင္း ေခါင္အုပ္

အမုိးေစာင္း

သတိျပဳရန္ - ေခါင္ေစာင္း ၁၇ ဒီဂရီသာရွိေသာ
အမိုးမ်ားတြင္ ဒိုင္းမ်ား၏ အကြာအေ၀းသည္ 5.5m ထက္
မပိုေစရ။ အေပၚအမိုးမွေရစိမ့္၊ ေရယိုျခင္း ကာကြယ္ရန္
ေရတားမ်ားထည့္သြင္းေပးရမည္။

အမုိးေစာင္း အေျခ

● အမုိးေစာင္းမ်ားအတြက္

● အမုိးေစာင္းပိတ္

● အမုိးေစာင္း အေျခ သုိ႔မဟုတ္

● အသုံးျပဳပုံ - ၁ မီတာ

● အသုံးျပဳပုံ - ၁ ျပား အပိတ္

အမုိးေစာင္း ဒုိင္းတန္းမ်ား

၃ ျပား

အေကြး ဆက္သည့္ ေနရာ

34

3 cm

Concrete Roof Tile

Have to be
up-raised
flange

သုံးခြ ေခါင္အုပ္

အေပၚဆုံးမ်ွားတန္း၏ အထက္ 25mmတြင္ ရွိရမည္။

ေဘးကာ (ပန္းဆြဲ) ၏ အျပင္အစြန္းသည္ ျမွားတန္းထိပ္ႏွင့္ တညီတည္းရွိရမည္။

● အသုံးျပဳပုံ - ၁ ျပား အပိတ္

ႏွစ္ခြ ေခါင္အုပ္

မ်က္ႏွာစာပိတ္ စစ္ေဆးျခင္းတြင္ မ်က္ႏွာစာပိတ္၏အျပင္အစြန္းသည္

● ေခါင္အုပ္ ႏွင့္ ေခါင္မုိးေစာင္းမ်ား

● အမုိးေလးခု ဆံုသည့္ေနရာ

ဆက္ရန္ အသုံးျပဳသည္။

ဆံုသည့္ေနရာတြင္ အသုံးျပဳသည္။

တြင္ အသုံးျပဳသည္။

● အသုံးျပဳပုံ - ၁ ျပား/အပိတ္

● အသုံးျပဳပုံ - ၁ ျပား/အပိတ္

34

cm

25 mm

25 mm
Rafter

Outer
Barge
Board

ေလးခြ ေခါင္အုပ္

● အမုိးႏွစ္ခုဆုံသည့္ အလယ္တြင္

cm

Batten

Inner Barge
Board

Outer
Barge
Board

Rafter

Batten

Inner Barge
Board

Batten
Rafter

Outer Barge
Board
Inner Barge
Board

အ

ေပ

တပ္ဆင္သည့္အခါတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ကိရိယာ မ်ား

ၚမွ်

RC အမိုးတြဲဆက္မ်ားအတြက္

ားတ

အမိုးတြဲဆက္မ်ားသည္ 20cm
အကြာအေ၀းထက္မနည္းေစရ

န္း

အမိုးတြဲဆက္မ်ားသည္ 20cm
အကြာအေ၀းထက္မနည္းေစရ

20 cm

8

20 cm
curve levelထက္ျမင့္ရန္
လိုအပ္သည္

၁။ ေပၾကိဳး		

၂။ တူ		

၃။ ျဖတ္ဓား		

၄။ ေပၾကိဳး

၅။ ခဲတံ		

၆။ ႏုိင္လြန္ၾကိဳး

၇။ ေထာင့္မွန္

3

SCGကြန္ကရစ္အမိုးျပား
တို႔သည္ curve
levelထက္ျမင့္ရန္
လိုအပ္သည္

SCGကြန္ကရစ္အမိုးျပား

၄င္းအမိုးတြဲဆက္မ်ားသည္ SCG
ကြန္ကရစ္အမိုးျပားမ်ားအား 20cm
ထက္မနိမ့္ေစဘဲ ဖုံးအုပ္ရမည္။ အမိုး
တြဲဆက္မ်ား၏အနိ္မ့္ဆုံးအပိုင္းမ်ား
သည္ တြဲဆက္ျပီးေနာက္ မွ်ားတန္း၏
အထက္ 8cm ျမင့္ရန္လိုအပ္သည္။

8

အေပၚ
မွ်ားတန္း

SCG မွ်ားတန္း

၈။ End Nippers

6

၉။ ၉ လက္မ ျဖတ္စက္		

คูมือการติดตั้งกระเบื้องหลังคา ตราช้าง ซีแพคโมเนีย

၁၀။ ၁၄ လက္မ ျဖတ္စက္

၁၁။ လွ်ပ္စစ္ ဒေရလ္

၁၂။ လွ်ပ္စစ္ မႈတ္ဆက္

အုတ္နံရံ

SCG မွ်ားတန္း

အုတ္နံရံ

IN S TALL ATION M AN UAL
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SCG ကြန္ကရစ္ အမုိးျပားမ်ား တပ္ဆင္ရန္အတြက္ အုတ္ၾကပ္တန္းမ်ား

1

2

4 - 6 cm

34 cm

မ်က္ႏွာစာဘုတ္မွ ၃၄ စင္တီအကြာတြင္ ပထမဆုံးအုတ္ၾကြပ္တန္း ကိုခ်ပါ။
မ်က္ႏွာစာဘုတ္ အျပင္ဘက္စြန္းမွ အုတ္ၾကြပ္တန္းထိပ္ ထိ အကြာအေ၀း
ျဖစ္သည္။

အုတ္ၾကြတ္တန္း ေနရာခ်ျခင္း
4-6cm
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32

အ၀န္းကို ၃၂ - ၃၄ စင္တီမီတာ ႏွင့္ စားပါ။
အုတ္ၾကြပ္တန္းမ်ား ေနရာမက်ပါက အမုိးျပားမ်ား
ခ်ထားရန္ အဆင္မေျပႏုိင္သည့္ အျပင္ ယုိစိမ့္ျခင္း
မ်ားလည္းျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ အုတ္ၾကြပ္တန္းမ်ား

a

ေနရာခ်ထားျခင္းကို ဂရုစုိက္ရမည္။

p

အုတ္ၾကြပ္တန္းခ်ထားျခင္း ဥပမာ
ridgepole

၁။ အလယ္သား လြတ္ေနသည့္ ေနရာ L သည္
၄ မီတာ အရွည္ရွိသည္။

m
4c

၂။ အုတ္ၾကြပ္တန္းခ်သည့္ ဇယား တြင္ L ႏွင့္

rafter

3

အနီးစပ္ဆုံး အတုိင္းအတာကို ရွာပါ။
၃။ အုတ္ၾကြပ္ တန္း ၁၂ တန္း၊ ၃၃.၃ စင္တီမီတာ

eave
cornice
board

4

Eave
cornice

ျခားၿပီး အုတ္ၾကြပ္တန္းမ်ား ခ်ပါ။

1st
row of
purlins

( စာမ်က္ႏွာ ၉ မွ အုတ္ၾကြပ္တန္း ဇယားကို
ၾကည့္ရန္ေခါင္ထိပ္ႏွင့္ ရင္ေဘာင္ တန္းၿပီး
အုတ္ၾကြပ္တန္းမ်ားကို အညီအမွ်ခ်ထားပါ)

SCG ကြန္ကရစ္ အမုိးမ်ားအတြက္ အုတ္ၾကြပ္တန္းမ်ား ဆက္ျခင္း

m

5c

ဒုိင္းတန္းမ်ားတြင္ ဆက္ထားရမည္ဆုိပါက တခုႏွင့္တခုကို ၅ စင္တီမီတာ
ထပ္ၿပီး SCG အုတ္ၾကြပ္တန္း (တဖက္ တခ်က္ စကူ ၂ လုံး) စုပ္စကူႏွင့္
စုပ္ပါ။ တခုႏွင့္ တခုမထပ္မွီ ေအာက္ခံအုတ္ၾကြပ္တန္းကိုိ ထြင္းပါ။
သုိ႔မွသာ အုတ္ၾကြပ္တန္းမ်ား ညီညီညာညာ ႏွင့္
သပ္ရပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

8

အုတ္ၾကြပ္တန္း အေရအတြက္ ဇယား

အလယ္ေနရာတြင္ က်န္ရွိေနသည့္ အက်ယ္

คูมือการติดตั้งกระเบื้องหลังคา ตราช้าง ซีแพคโมเนีย

20

cm

ဒုိင္းတန္းမ်ားၾကားတြင္
ဆက္ရမည္ဆုိပါက
အုတ္ၾကြပ္တန္းမ်ားကို
၂၀ စင္တီအကြာတြင္ တခုႏွင့္တခုထပ္ၿပီး တဖက္တြင္ စကူ ၂လုံး
(SCG အုတ္ၾကြပ္တန္းစုပ္စကူ ၄ လုံး) ျဖင့္ စုပ္ၿပီးတဲြထားပါ။
အုတ္ၾကြပ္တန္းမ်ားမထပ္မွီ ေအာက္ကခံမည့္ အုတ္ၾကြပ္တန္း အနားစြန္းကို
အေပၚကထပ္မည့္ အရွည္ႏွင့္အညီ ဖိျပားၿပီးမွတပ္ဆင္ပါ။

အုတ္ၾကြပ္
တန္း
အကြာ
အေ၀း
(cm.)

3

ေခါင္ထိပ္ရွိ အုတ္ၾကြပ္တန္း တစုံမွာ တခုႏွင့္ တခု ၄ - ၆ စင္တီမီတာ
ျခားထားရမည္။ အုတ္ၾကြပ္တန္း အျပင္စြန္း ႏွစ္ခုသည္ ေခါင္တန္းႏွင့္
တစ္တန္းတည္း ျဖစ္ေနရမည္။
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SCG ကြန္ကရစ္ အမုိးျပားမ်ား တပ္ဆင္ရန္အတြက္ အုတ္ၾကြပ္တန္းမ်ား

SCG ကြန္ကရစ္အမုိးျပားမ်ား တပ္ဆင္သည့္အခါ

SCG ကြန္ကရစ္အမုိးျပားမ်ားတြင္ SCG အင္ဆူေလးရွင္း တပ္ဆင္ျခင္း
ဆုိဒ္တြင္ SCG ကြန္ကရစ္အမုိးျပားမ်ား စီထပ္သည့္အခါ သတိထားရမည့္အခ်က္

SCG အင္ဆူေလးရွင္းကို နည္း ၂ နည္းျဖင့္ တပ္ဆင္ႏုိင္သည္။

SCG ေရာင္ျပန္ျပားမ်ားကို အုတ္ၾကြပ္တန္းေအာက္ ဒုိင္းတန္းမ်ားေပၚတြင္ တပ္ဆင္ျခင္း

ညာမ

ွဘယ

20 cm
္

ပုံစံ ၁ - အမုိးျပားမ်ားထားမည့္ေနရာကို ေျမညိွပါ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါ။ ေအာက္ေျခကို
၁ ခြဲ × ၃၀ လက္မ တန္းျဖင့္ ခံထားေပးပါ။ အမုိးျပားမ်ားကို ေရျပင္ညီစီသြားပါ။ ၿပီးမွ
က်န္သည့္ အျပားမ်ားကို အေပၚက လုိက္ထပ္ပါ။ တစ္တန္းတြင္ အုတ္ၾကြပ္ျပား
၁၂ ျပားတင္ထားႏုိင္သည္။ ေၾကြျပားမ်ားကို အလယ္တြင္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ၿပီးတင္ပါ။
တခုႏွင့္တခုၾကားတြင္ သစ္သားျပားခံပါ။ အုတ္ၾကြပ္ျပားမ်ားကို အဆင့္ ၃ ဆင့္ထက္
ပုိၿပီး ျမင့္ေအာင္ စီထားရန္မသင့္ပါ။ ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္သည့္အနီးတြင္လည္း သိမ္းဆည္း
ထားျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ပါ။

SCG အုတ္ၾကြပ္တန္း

15 cm

ပုံစံ ၂ - အမုိးျပားမ်ား ထားမည့္ေနရာကို ေျမညွိပါ၊ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ပါ။
ေအာက္ေျခကို ၁ ခြဲ × ၃၀ လက္မ တန္းျဖင့္ ခံထားေပးပါ။ အမုိးျပားမ်ားကို
ေရျပင္ညီစီသြားပါ။ အမုိးျပားမ်ားကို ေဘးတုိက္စီသြားပါ။ တစ္တန္းတြင္ အမုိးျပား
၃၅ ျပားထက္ မပုိသင့္ပါ။ စီသည့္အခါတြင္ တိမ္းေစာင္းျခင္းမရွိေစရန္ သတိထားပါ။
အမုိးျပားမ်ား ဖုန္တက္ အေရာင္မွိန္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ လွန္ထားပါ။
ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္သည့္အနီးတြင္လည္း သိမ္းဆည္းထားျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ပါ။

SCG အုတ္ၾကြပ္တန္း

SCG ေရာင္ျပန္ျပားကို မ်က္ႏွာစာတန္းႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းၿပီး ညာဘက္မွ

SCG

ေရာင္ျပန္ျပား ေနာက္တစ္ျပားကို ပထမတန္းေပၚတြင္တပ္ဆင္ပါ။

ဘယ္ဘက္သုိ႔ ကပ္သြားပါ။ SCG Insulation ကို ခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့ သို႔မဟုတ္

ပထမတန္း၏

တစ္လက္မ အိက်ေနေအာင္ ခင္းပါ။

SCG အုတ္ၾကြပ္တန္းမ်ားကို

မျပည့္မခ်င္း တစ္လႊာၿပီးတစ္လႊာ ထပ္သြား လိုက္ပါ။ ေခါင္အုပ္ေနရာတြင္

SCG အုတ္ၾကြပ္တန္းသုံးစကူ အသုံးျပဳၿပီး ဒုိင္းတန္းမ်ားသို႔ တပ္ဆင္ပါ။

၂၀ စင္တီမီတာထပ္ပါ။ ေခါင္ေစာင္း ႏွင့္ ေခါင္ဆက္ၾကားရွိ ဒုိင္းတန္းမ်ားတြင္

တပ္ဆင္ခ်ိန္အတြင္း SCG Insulation ကို မျပဲေအာင္ မပ်က္ဆီးေအာင္

ေခါင္ေစာင္းအဖံုးကို

ဂရုစုိက္ရမည္။

ပ်က္ဆီး

၁၅

စင္တီမီတာအကြာတြင္

ဖုံးလိုက္ပါ။

အသုံးျပဳပါ။

သြားသည္ဆုိပါက

အမုိးၿငမ္းမ်ားတြင္ SCG ကြန္ကရစ္အမုိးျပားမ်ားကို စီထားျခင္း

အမုိးတခုလုံး

ေရာင္ျပန္ျပားျပဲသြားသည္

အသစ္ျပန္လဲပါ။

သို႔မွသာ

ေနပူဒဏ္ကို

ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

SCG အုတ္ၾကြပ္တန္း သုိ႔မဟုတ္ စတီးလ္ တန္းမ်ားတြင္ SCG ေရာင္ျပန္ျပား တပ္ဆင္ျခင္း

15
SCG အုတ္ၾကြပ္တန္း

20

cm

ပထမ ခင္းထားသည့္ ေရာင္ျပန္ျပားေပၚတြင္ ေနာက္ တလြာကို ခ်ပါ။ ပထမ

မ်ားေပၚတြင္ တပ္ဆင္ပါ။ တပ္ဆင္သည့္အခါတြင္ တန္း ၂ တန္းၾကားတြင္

ျပားႏွင့္

ဆန္႔ေနေအာင္

တင္းထားပါက အမုိးျပားမ်ား ခင္းလုိက္သည့္အခါတြင္

ေရာင္ျပန္ျပားမ်ားျပဲသြားႏုိင္ပါသည္

ပုံစံ ၂ - အမုိးျပားမ်ား ထားမည့္ေနရာကို ေျမညွိပါ၊ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ပါ။
ေအာက္ေျခကို ၁ ခြဲ × ၃၀ လက္မ တန္းျဖင့္ ခံထားေပးပါ။ အမုိးျပားမ်ားကို
ေရျပင္ညီစီသြားပါ။ အမုိးျပားမ်ားကို ေဘးတုိက္စီသြားပါ။ တစ္တန္းတြင္ အမုိးျပား
၃၅ ျပားထက္ မပုိသင့္ပါ။ စီသည့္အခါတြင္ တိမ္းေစာင္းျခင္းမရွိေစရန္ သတိထားပါ။
အမုိးျပားမ်ား ဖုန္တက္ အေရာင္မွိန္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ လွန္ထားပါ။
ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္သည့္အနီးတြင္လည္း သိမ္းဆည္းထားျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ပါ။

ပုံစံ ၂ - တတိယေျမာက္ အုတ္ၾကြပ္တန္းတြင္ အမုိးျပားမ်ားကို အလ်ားလိုက္စီပါ။
အုတ္ၾကြပ္တန္းမ်ားႏွင့္ ဒုိင္းတန္းမ်ားၾကားတြင္ ပထမ အမုိးျပားကို ေနရာခ်ပါ။
တစ္တန္းတြင္ ၆ ျပားထက္ပို မစီပါႏွင့္။ အမုိးျပားမ်ားအားလုံးကို ဘယ္ဘက္သို႔
လွည့္ထားပါ။ အမုိးျပား အေကာင္းမ်ားကိုသာစီပါ။ က်ိဳးေန ပ်က္ေနသည္မ်ားကို
မစီပါႏွင့္။

ပုံစံ ၂.၁ အထက္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါနည္းအတုိင္း ဒုိင္းတန္းမ်ားၾကားမွ တတိယ
အုတ္ၾကြပ္တန္း တေလွ်ာက္ အမုိးျပားမ်ားကို စီပါ။
ေနာက္တစ္တန္းကို
အုတ္ၾကြပ္တန္း ၂ တန္းေက်ာ္တြင္ ျပန္စပါ။ ေခါင္တန္းေပၚတြင္ စီရန္မလုိပါ။
အမုိးဖရိန္တြင္ စီေနသည့္အခ်ိန္ လြတ္က်ျခင္းမရွိေစရန္ သတိထားပါ။

cm

မ်က္ႏွာစာ ဘုတ္မွ ေခါင္ထိပ္ထိ SCG ေရာင္ျပန္ျပားကို အုတ္ၾကြပ္တန္း
ေရာင္ျပန္ျပားမ်ား ေအာက္သို႔ U ပုံစံ အိက်ေနေအာင္ တပ္ဆင္ပါ။

ပုံစံ ၁ - တတိယေျမာက္ အုတ္ၾကြပ္တန္းတြင္ အမုိးျပားမ်ားကို ေဒါင္လုိက္ထပ္ပါ။
ပထမဆုံး အမုိးျပားကို အုတ္ၾကြပ္တန္းမ်ား၊ ဒုိင္းတန္းမ်ားၾကားတြင္ ထပ္ပါ။
အမုိးျပားထိန္းကလစ္ႏွင့္ တြဲထားပါ။ ဒုတိယ အမုိးျပားကို ကလစ္အသုံးျပဳၿပီး ပထမ
အမုိးျပား ႏွင့္တြဲပါ။ တတန္းလ်င္ ၆ ျပားထက္မပုိေစရ။ ကြဲေနသည့္ ပ်က္စီးေနသည့္
အမုိးျပားမ်ားကို အမုိးျငမ္းတြင္ လုံး၀ မစီပါႏွင့္။

ဒုတိယျပားကို ၁၅ စင္တီမီတာ ထပ္ထားပါ။ အမုိးတခုလုံးျပည့္သည္

အထိ ထုိအတုိင္းခင္းသြားပါ။ ေခါင္ ထိပ္တြင္ ေရာင္ျပန္ျပားမ်ားထပ္သည့္ အခါ၂၀
စင္တီမီတာ ထပ္ပါ။

ေခါင္ေစာင္းႏွင့္ ေခါင္ဆက္ၾကားရွိ ဒုိင္းတန္းမ်ားတြင္

ေခါင္ေစာင္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရသည့္ ကာဗာကို အသုံးျပဳပါ။ ေရာင္ျပန္ျပား
ျပဲသြားသည္ ပ်က္ဆီးသြားသည္ဆုိပါက အသစ္ျပန္လဲပါ။ သို႔မွသာ ေနပူဒဏ္ကို
ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ေရွာင္ရန္

10

คูมือการติดตั้งกระเบื้องหลังคา ตราช้าง ซีแพคโมเนีย

အမုိးဖရိန္တြင္ အမုိးျပားမ်ားစီေနသည့္ တေလွ်ာက္တြင္ ဖရိန္ေအာက္တြင္ လူမရွိေနေစရန္ သတိျပဳရမည္။ စီေနသည့္ အမုိးျပားမ်ား ျပဳတ္မက်ေစရန္လည္း
သတိထားရမည္။ အမုိးဖရိန္ေပၚ အမုိးျပားမ်ားတင္ၿပီးသည္ႏွင့္ အမုိးမုိးျခင္းကို ေနာက္မွ ခ်က္ခ်င္းလုိက္သင့္သည္။
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SCG ကြန္ကရစ္အမုိးျပားမ်ား ျဖင့္ အမုိးမုိးျခင္း ေနရာခ်ထားျခင္း

SCG ကြန္ကရစ္ အမုိးေစာင္း တပ္ဆင္ျခင္း

3 cm
SCG concrete roof tile
3cm

from
the c
orn

Even with purlin

ice

3 cm
Elephant brand purlin

tile f
rom
right
to le
ft

rafter

Gable cornice
board

1.5 cm

Gable cornice

မ်က္ႏွာစာဘုတ္မွစၿပီး

ပထမဆုံး

ဘယ္ဘက္ သုိ႔ ထပ္သြားပါ။

အတန္းကို

စခင္းပါ။

ညာဘက္မွ

ပထမ အမုိးျပားႏွင့္ အမုိးစြန္းၾကားတြင္ ၃

စင္တီမီတာ ခန္႔ဟထားပါ။ ထုိ ပမာဏ ထက္ ပုိၿပီးဟထားပါက ေဘးကာက
အလုံအေလာက္ ကာႏုိင္မည္ မဟုတ္ပဲ ယုိစိမ့္မူမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။

မ်က္္ႏွာစာတန္းကို

အမုိးျပားအျပည့္စီပါ။

အမုိးစြန္း

ႏွစ္ဖက္

အနီးမွ

ေကာက္ေနသည့္ အနားသည္ အေပၚဘက္သုိ႔ အျမဲလွန္ေနရမည္။ ဘယ္ ဘက္မွ
အမုိးျပားမွ လိႈင္းတြန္႔သည္အေပၚသုိ႔ ေကာ့ေနျခင္းမရွိပါက ညာဖက္ မွ အမုိးျပား
အစြန္းကို ျဖတ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ေကာ့ေနသည့္ အစြန္းကို ရမည္ျဖစ္သည္။

အမုိးေစာင္း

မတပ္ဆင္မွီ

တံစက္ျမိတ္တန္း

အေနအထား

မွန္မမွန္

စစ္ေဆးပါ။

တံစက္ျမိတ္တန္းဘုတ္သည္ အုတ္ၾကြပ္တန္း ႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းလ်က္ရွိေနရမည္။
တံစက္ျမိတ္တန္းဘုတ္သည္ အုတ္ၾကြပ္တန္းထက္ျမင့္ေနပါက အမုိးေစာင္း အုပ္ သည္
အမုိးျပားကို အျပည့္အ၀ဖုံးႏုိင္မည္မဟုတ္ပဲ ယုိစိမ့္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

အမုိးေစာင္းမ်ားကို

ခုိင္ခံ့ေစရန္အတြက္

တံစက္ျမိတ္

တန္းဘုတ္မွ

ေဖာက္ထြက္မလာမီ ၁.၅ စင္တီမီတာ အကြာတြင္ စုပ္ထားပါ။ သို႔မွသာ
အမုိးေစာင္းအဆုံးႏွင့္ အမုိးေစာင္းအုပ္တုိ႔ ေရခ်ိန္ညီမည္ျဖစ္သည္။

nylon string

အမုိးျပားကို

SCG

အုတ္ၾကြပ္တန္းေပၚတြင္

အရွည္

၂.၂၅

လက္မရွိ

ထိပ္ခြ်န္စကူဆုိက္ ၈ ျဖင့္ တခ်ပ္လ်င္ စကူ ၁ ေခ်ာင္း အသုံးျပဳကာ တြဲထားပါ။

ေနာက္ တစ္တန္း မစမီ မ်က္ႏွာစာႏွင့္ ေခါင္ထိပ္ထိ ႏုိင္လြန္ႀကိဳး တန္းထားရမည္။
ေခါင္ထိပ္ႏွင့္ အမုိးျပားမ်ား ညီညီညာညာ ျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

၀.၅၅ မီလီမီတာအထူထက္ မပုိသည့္ SCG အုတ္ၾကြပ္တန္းသုိ႔ ခ်ိတ္ထားပါ။
(ေအာက္

တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္

SCG

ကြန္ကရစ္

အမုိးတပ္ဆင္ျခင္း

လမ္းညႊန္ကိုၾကည့္ပါ။)

ပထမတန္း ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္တြင္ အမုိးေစာင္းအပိတ္ကို တပ္ဆင္ပါ။ အမုိးေစာင္း

ေခါင္ထိပ္ေရာက္သည္

အပိတ္ေခါင္းသည္ အမုိးျပား ဒုတိယတန္းႏွင့္ တေျပးတည္းရွိေနရမည္။ ၂ လက္မရွိ

တပ္သြားပါ။ အမုိးေစာင္းထိပ္အုပ္ ေခါင္းႏွင့္ အမုိးျပား တုိ႔ ထိေနရမည္ျဖစ္သည္။

ထိပ္ခြ်န္စကူဆုိဒ္ ၈ ျဖင့္ တခ်ပ္လ်င္ စကူ မ်ားအသုံးျပဳကာ အမုိးစြန္းပိတ္ကို တပ္ဆင္ပါ။

အမုိးျပားေနာက္ဘက္ႏွင့္ အျမဲဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနရမည္။ အမုိးေစာင္း ထိပ္အုပ္ကို

အမုိးေစာင္း

ဆုိဒ္ ၈ စကူ (၂.၂၅ လက္မ) အရွည္ႏွင့္ အမုိးျပားတျပားလွ်င္ ၀က္အူ ႏွစ္ခ်က္စုပ္ပါ။

ပိတ္ကို

အလြန္က်ပ္ေအာင္

တပ္ဆင္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။

အမုိးေစာင္း

အထိ

အမုိးေစာင္း

ထိပ္အုပ္မ်ားကို

တခုၿပီးတခု

အမုိးေစာင္း ထိပ္အုပ္မ်ား တပ္ဆင္ရန္အတြက္ သံေခ်ာင္းအသုံးမျပဳပါႏွင့္။ အမုိးေစာင္း

အပိတ္ကြဲသြားႏုိင္သည္။

ထိပ္အုပ္မ်ားကို ကြဲသြားေစႏုိင္သည္။

nylon string

ေနာက္တစ္တန္း
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ပုံစံေျပာင္းရမည္

အမုိးတန္း အသစ္ တက္တုိင္းတက္တုိင္း က်န္ခဲ့သည့္ အတန္းမွ အမုိးျပားႏွင့္

ျဖစ္သည္။ အမုိးျပား ၁၀ ျပားျခား သို႔မဟုတ္ ၃ မီတာ ကြာတုိင္း ႏုိင္လြန္ခ်ည္ကို

ခင္းသည့္အခါ

အမုိးျပားခ်ထားသည့္

စကူအသုံးျပဳၿပီးခ်ိတ္ထားရမည္။ ေခါင္ထိပ္ အနီး အတန္းမွ အမုိးျပားမ်ားသည္

တံစက္ျမိတ္မွ ေခါင္ထိပ္ထိ ဆြဲတန္းထားရမည္။ သုိ႔မွ အမုိးျပားညီညီညာညာႏွင့္

စကူျဖင့္စုပ္ကို စုပ္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ (ေလျပင္းတုိက္ခုိက္ေလ့မရွိသည့္ေဒသ

တက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

မ်ားတြင္ တစ္မ်ိဳးတပ္ဆင္ရမည္)

ေခါင္ထိပ္သုိ႔ ေရာက္လာသည့္ ေနာက္ဆုံး တပ္ဆင္သည့္ အမုိးေစာင္းထိပ္အုပ္ႏွစ္ခုသည္
နီးႏုိင္သမွ်နီးေအာင္

တပ္ဆင္ရမည္။

ေခါင္အုပ္လုိင္းသည္တေျဖာင့္တန္း

သပ္သပ္

SCG ကြန္ကရစ္အမုိးျပား မုိးသည့္အခါ ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ား

ရပ္ရပ္ ႏွင့္ ရွိေနရမည္။ လွပသည့္ အမုိးျဖစ္လာေစရန္ စကူေခါင္းမ်ားကို မဆလာ

၁။ အုတ္ၾကြပ္တန္းအထူႏွင့္လုိက္ဖက္သည့္ စကူ အသုံးျပဳပါ
၂။ အမုိးျပား တတန္းႏွင့္ တတန္းကို စကူစုပ္ၿပီးဆက္ပါ။ ေလျပင္းတုိက္ေလ့ရွိသည့္ေနရာမ်ားမွလြဲ၍ စကူစုပ္ပါ။ တံစက္ျမိတ္ႏွင့္ အမုိးျပားကို ကလစ္အသုံးျပဳၿပီး ဆက္ထားရမည္။
သို႔မဟုတ္ ကုမၼဏီမွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို ေခၚယူေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္ပါ။

ေဆးသုတ္ေပးရမည္။

คูมือการติดตั้งกระเบื้องหลังคา ตราช้าง ซีแพคโมเนีย
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အမုိးေစာင္းမ်ားတြင္ ေခါင္အုပ္လုံးမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း

ေခါင္ထိပ္တြင္ေခါင္အုပ္လုံးမ်ားကို ညီညီညာညာ စီခ်ပါ။ အမုိးထိပ္ေတာက္

ေခါင္ထိပ္ပိတ္ တပ္ဆင္ၿပီးသည့္ ေခါင္ထိပ္သည္ အမုိးျပားထက္ ၂.၅ စင္တီ

အမုိးထိပ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ခြ ေခါင္အုပ္လုံးကို အသုံးျပဳၿပီး တက္လာသည့္ အမုိး

မဆလာ မေျခာက္မီ အပုိမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ပါ။ အမုိးျပားႏွင့္ အံက်ေအာင္

ေလွ်ာက္ခ်ထားပါ။ ညီညာမႈမရွိပါက ေခါင္အုပ္လုံးမ်ားကို ေခါင္ထိပ္ႏွင့္

ထက္ပုိျမင့္ေနပါက ေခါင္ထိပ္တြင္ ေခါင္အုပ္လုံးမ်ား ခ်ထားျခင္းမျပဳမွီ

၂ ခုစုံသည့္ေနရာကို အုပ္ပါ။ အမုိးျပား တခုႏွင့္ တခု ထပ္ထားသည့္အခါတြင္

ျဖတ္ထုတ္ၿပီး မဆလာ အေခ်ာသတ္ပါ။ လိႈင္းတြန္႔ အလုိက္ မဆလာမ်ားကို

ညီေအာင္ျဖတ္ခ်ပါ။

ေခါင္ထိပ္ပိတ္

စိေနကပ္ေနေအာင္

ဖယ္ထုတ္ပါ။

ျဖတ္ထုတ္လုိက္သည့္

ေခါင္အုပ္လုံးမ်ားတြင္

အတြင္းတြင္

အရာေပးထားသည့္

အတုိင္းျဖတ္ခ်ပါ။

ေရစီး ေျမာင္းေဖာ္ပါ။ လွပသည့္ အမုိးရရွိရန္ အတြက္ ေခါင္အုပ္လုံးကို

ျဖတ္ၿပီးပါက ေခါင္ထိပ္ပိတ္ ႏွင့္ အမုိးေစာင္းပိတ္တုိ႔ ကြက္တိတင္းၾကပ္စြာ

ျဖတ္သည့္အခါ ၂၅ စင္တီမီတာထက္ တုိေအာင္ မျဖတ္သင့္ပါ။

ဆက္ထားရန္လုိသည္။

ထပ္ထားရမည္။

အမုိးျပားမ်ားေနရာမက်ပါက

ေရယုိႏုိင္သျဖင့္ အံမ၀င္သည့္ အမုိးျပားမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ပါ။

round steel rod

round ridge center

ေခါင္အုပ္လုံးမ်ား တပ္ဆင္သည့္ အခါတုိင္း အလယ္တြင္မ်ဥ္းေၾကာင္းဆြဲပါ။
ေခါင္ထိပ္မွ အမုိးျပားမ်ားညီညီ ညာညာႏွင့္ စီထည့္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။

nylon string

သဲႏု ၁.၅ ဆ၊ ဘိလပ္ေျမ ၁ ဆ ျဖင့္ မဆလာေဖ်ာ္ပါ။ ေရ မနည္းမမ်ား
ထည့္ပါ။ သို႔မွသာ ပလာစတာကိုင္ေနသည့္ အခ်ိ္န္အတြင္း ေရစီးက်ျခင္း
မရွိမည္ျဖစ္သည္။ ပလာစတာသည္လည္း ကြက္တိ ျဖစ္ေနရမည္။
အမုိးျပား တခုႏွင့္တခုၾကား လ်ံွထြက္လာျခင္းမ်ိဳး မရွိေစရ။ SCG မဆလာ
သုတ္ေဆးကို အစားထုိး သုုံးစြဲႏုိင္သည္။

ႏွစ္ဘက္လုံး

ေခါင္ထိပ္

အခ်င္း၀က္ ၀.၂၅ လက္မရွိ သံေခ်ာင္းလုံးအခြ်န္ျဖင့္ ေခါင္ထိပ္ တေလွ်ာက္

တေလွ်ာက္ ေခါင္အုပ္လုံးမ်ား အလုိက္ ညီညီညာညာ ညွိပါ။ သို႔မွသာ

မဆလာအုပ္သည့္အခါတြင္

သံလ်က္ျဖင့္

တဖက္တခ်က္ မဆလာထုကို ေဖာက္ၿပီး အမုိးျပားတခုခ်င္းစီအတြက္

မဆလာမ်ား ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ကြဲအက္ျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွား ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ေရစီးေျမာင္း ေဖာက္ေပးပါ။

အမုိးျပားမ်ားေပၚ၊ ေခါင္အုပ္လုံးမ်ားေပၚတြင္ မဆလာ စက္မ်ား စင္သြားၿပီး

ေခါင္အုပ္လုံးကို

အျဖဴေရာင္မ်ားေပၚလာပါက အ၀တ္စုတ္ သုိ႔မဟုတ္ ေရျမဳပ္ေျခာက္ႏွင့္

မျပဳပါႏွင့္။ ေစာင္းေနသည့္ အဖံုးမ်ားကို အမုိးေပၚတြင္ တပ္ဆင္

ခ်က္ျခင္းသုတ္ပစ္ပါ။

ျခင္းမျပဳသင့္ပါ။

nylon string

2.5 cm

အလယ္တြင္

ႀကိဳးဆြဲထားၿပီး

အမုိးထိပ္ေပၚတြင္

ေခါင္အုပ္လုံးကို

ေနရာခ်ပါ။ အမုိးထိပ္တြင္ မဆလာ ၂.၅ စင္တီမီတာ သုိ႔မဟုတ္ ၁ လက္မ
အထူ မဆလာထု ခင္းပါ။ အမုိးထိပ္တြင္ ခင္းထားသည့္ မဆလာထုပါးပါက
ကြဲျခင္း၊ ေရယုိျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။

ေနာက္ထပ္ေခါင္အုပ္လုံးကို ႏုိင္လြန္ၾကိဳးတန္းထားသည့္အတုိင္း ဆက္ခ်
ပါ။ မဆလာကိုလည္း တဖက္တခ်က္ ညီညီမွ်မွ်ခ်ပါ။

မဆလာ

ေကာင္းစြာေျခာက္သြားသည့္အခါတြင္

ကာထားသည့္

မဆလာကို

ဖယ္ရွားျခင္း

SCG မဆလာသုတ္ေဆး ျဖင့္သုတ္ပါ။ အမုိးျပားႏွင့္ ေခါင္အုပ္မ်ားေပၚတြင္
စြန္းထင္းမႈမရွိ ေစရန္ သတိျပဳပါ။
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အမုိးေစာင္းမ်ားတြင္ ေခါင္အုပ္လုံးမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း

Size 18 galvanized wire

tile clips

အမုိးေစာင္း ဒုိင္းတန္းမ်ား အနီးမွ အမုိးျပားမ်ားကို တန္းႏွင့္ အနီးဆုံးျဖစ္ေအာင္
ျဖတ္ပါ။
အမုိးေစာင္း ဒုိင္းတန္း အနီးမွ အတန္းသည္ ျဖတ္ထားသည့္
အမုိးျပားမ်ားႏွင့္ မုိးထားၿပီးျဖစ္ေန မည္။ ပထမ တန္းမွ အမုိးျပားကို အမုိးေစာင္း
ဒုိင္းတန္း ႏွင့္ နီးႏုိင္သမွ်နီးေအာင္၊ ၄၅ ဒီဂရီအခ်ိဳးျဖင့္ ျဖတ္ပါ။ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ
အမုိးျပားမ်ားသည္ အမုိးျပား အျပည့္ျဖစ္ရမည္။

ျဖတ္ထားသည့္ အမုိးျပားကို နီးစပ္ရာ အမုိးျပားသို႔ SCG အမုိးျဖတ္

ေခါင္ေစာင္းႏွစ္ဖက္မွ

တက္လာသည္မ်ားကို

ေခါင္ထိပ္ေရာက္သည့္

စ ခ်ိတ္ကလစ္ကို အသုံးျပဳၿပီးတြဲပါ။ သို႔မဟုတ္ ျဖတ္စ အမုိးျပားႏွင့္

အခါတြင္ သုံးခြေခါင္အုပ္ျဖင့္ ခုိင္ခိုင္မာမာ ထိန္းထားပါ။

မဆလာ

မေျခာက္မီ

အမုိးျပားမ်ားႏွင့္

သံလ်က္အသုံးျပဳၿပီး

အပုိမ်ားကိုဖယ္ထုတ္ပါ။

ေဒါင္လုိက္ျဖစ္ေနေစရန္

အေခ်ာကိုင္ပါ။

အမုိးေကြးတေလွ်ာက္ မဆလာမ်ားျဖင့္ အေခ်ာ ကုိင္ပါ။

အမုိးျပားအေကာင္းကို ၁ စင္တီမီတာ အနက္ စီျဖတ္ပါ။ သတၱဳရည္စိမ္ ဆုိဒ္
၁၈ ၀ါယာ အသုံးျပဳၿပီး အမုိးျပား ႏွစ္ျပားကို ခ်ိတ္ပါ။

round ridge center

အမုိးေစာင္း ဒုိင္းတန္း တေလွ်ာက္ ေခါင္အုပ္လုံးမ်ားကို ၃ ဖက္ခြ ေခါင္အုပ္
ခ်ထားသည့္ ေနရာ ေရာက္သည္ အထိ ဆက္တုိက္စီသြားပါ။ အမုိးျပားမ်ား
အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္ပါက
အပုိမ်ားကို ျဖတ္ၿပီး ေရစီးေခ်ာင္းထြင္းေပးပါ။
ျဖတ္ေတာက္ရာ တြင္ ၂၅ စင္တီမီတာထက္ မတုိသြားေစရ။ ၂၅ စင္တီမီတာ
ထက္ တုိေအာင္ ျဖတ္ရန္လုိအပ္ပါက အမုိးျပား ၂ ခု သုိ႔မဟုတ္ ထိုထက္
ပုိသည့္ အေရအတြက္ ကုိျဖတ္ပါ။ သို႔မွသာ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ အသြင္အျပင္
ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေခါင္အုပ္လုံးအလယ္တြင္

မ်ဥ္းေၾကာင္းဆြဲထားပါ။

ယင္းမ်ဥ္းေၾကာင္း

ႏုိင္လြန္ၾကိဳး တတန္းတည္းျဖစ္ေနၿပီးသကာလ ေခါင္ေစာင္း ဒုိင္းတန္းမ်ား

ေခါင္အုပ္လုံးတေလွ်ာက္ မဆလာမ်ားကို သံလ်က္ႏွင့္လုိက္ အေခ်ာသပ္ပါ။
ေဒါင္လုိက္ကြဲအက္လာျခင္းကို ကာကြယ္ႏုိင္ ရန္ျဖစ္သည္။

တြင္ ညီညီညာညာ တပ္ဆင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အမုိးျပားမ်ားေပၚ၊ ေခါင္အုပ္လုံးမ်ားေပၚတြင္ မဆလာ စက္မ်ား စင္သြားၿပီး
အျဖဴေရာင္မ်ားေပၚလာပါက အ၀တ္စုတ္ သုိ႔မဟုတ္ ေရျမဳပ္ေျခာက္ႏွင့္
ခ်က္ျခင္းသုတ္ပစ္ပါ။ မဆလာ ေကာင္းစြာေျခာက္သြားသည့္အခါတြင္
SCG မဆလာသုတ္ေဆး ျဖင့္သုတ္ပါ။ အမုိးျပားႏွင့္ ေခါင္အုပ္မ်ားေပၚတြင္
စြန္းထင္းမႈမရွိ ေစရန္ သတိျပဳပါ။ မဆလာ ေလာင္းထားသည့္ ေနရာတြင္
၂ ထပ္သုတ္ပါ။

4-way round ridge

nylon string

trimmed round ridges
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ဘိလပ္ေျမ ၁ဆ၊ သဲ ၁.၅ ဆ ေရသင့္ေတာ္သလိုထည့္ ၿပီး မာဆလာေဖ်ာ္ပါ။

အမုိးေစာင္း အေျခသည္ အေလးခ်ိန္မ်ားေသာေၾကာင့္ အေပါက္ေဖာက္ၿပီး

ေရကို

ဒုိင္းတန္း သုိ႔မဟုတ္ အုတ္ၾကြတ္တန္းမ်ားႏွင့္ ဆုိက္ဒ္ ၁၈ သတၱဳရည္စိမ္

သင့္ရုံသာထည့္ပါ

မ်ားသြားပါက

မဆလာကိုင္သည့္အခါတြင္

ေရမ်ားစီးက်လာႏုိင္သည္။ တန္းတေလွ်ာက္ ၅ စင္တီမီတာ အက်ယ္

၀ါယာၾကိဳးႏွင့္

မဆလာ ခင္းပါ။ ထုိ႔ေနာက္ လွ်ံထြက္ပုိထြက္ေနျခင္းမရွိေစရန္ အေခ်ာသပ္

ေခါင္ထိပ္ထိ ၾကိဳးတန္းပါ။ ေခါင္အုပ္မ်ားကို တန္းထားသည့္ ၾကိဳးႏွင့္

ရမည္။ (SCG အသင့္ေဖ်ာ္ၿပီး မဆလာကိုလည္း အသုံးျပဳနုိင္သည္။)

တညီတညာတည္းစီခ်ပါ။

คูมือการติดตั้งกระเบื้องหลังคา ตราช้าง ซีแพคโมเนีย

သုိင္းထားပါ။

ထုိ႔ေနာက္

ဒုိင္းတန္း

တေလွ်ာက္မွ

ေခါင္မုိးေလးဖက္စုံသည့္ အမုိးျဖစ္ပါက ေလးခြ ေခါင္အုပ္ကို အသံုးျပဳပါ။

အမုိးေစာင္းမ်ား ၄ ခုထက္ပိုလာပါက ထိပ္အုပ္ေခါင္းမ်ားကို ေနရာတက်
ျဖစ္ေစရန္ ျဖတ္ၿပီးဆက္ပါ။ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား မျပဳမွီ ေအာက္တြင္ SCG
ဆီးလ္ တခ်ပ္ကို ေခါင္ေထာင့္မ်ား စုံသည့္ေနရာတြင္ ခံပါ။
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Fold the top of the trough upward
Bend trough edge against purlin
or cut even with purlin

1 cm
1 cm

1 cm

Bend trough edge
against purlin
or cut even with
purlin

3 cm

Elephant brand stainless
valley trough

3 cm

3 cm

12 cm

2.5 cm

12 cm

12 cm

12 cm

12 cm

12 cm

ေရတံေလွ်ာက္အက်ယ္မွာ ၁၂ စင္တီမီတာက်ယ္ၿပီး ၃ စင္တီမီတာ အနက္ရွိသည္။ ေဘးသားမ်ားမွာလည္း ၁၂ စင္တီမီတာ က်ယ္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ
ေရတံေလွ်ာက္မ်ားသည္ ၆ မီတာ အရွည္ထက္ မပုိသည့္ ဒုိင္းတန္းမ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳရမည္။ သုိ႔မဟုတ္ အမုိးအက်ယ္ ၃၆ စတုရန္းမီတာထက္ မပုိသည့္ အမုိးမ်ားတြင္
အသုံးျပဳရမည္။ (ထုိထက္ ပိုလာပါက ကုမၸဏီသို႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။)

ေရတံေလွ်ာက္ တခုတည္းသာ အသုံးျပဳပါက ေရကာေစရန္ ၂.၅ စင္တီမီတာ
ေခါက္ပါ။ ေဘးသားမ်ားကို အုတ္ၾကြပ္တန္းတြင္ အုတ္ၾကြပ္တန္းစုပ္ စကူ
ႏွင့္ တြဲပါ။ ေရတံေလွ်ာက္ ထိပ္ပုိင္းကို အုတ္ၾကြပ္တန္းႏွင့္ အညီေခါက္ပါ
သုိ႔မဟုတ္ ညီသြားေအာင္ ျဖတ္ပါ။

ေရတံေလွ်ာက္အနီး တပ္ဆင္ထားသည့္ အမုိးျပားမ်ားကို ကြန္ကရစ္
ျဖတ္စက္ ႏွင့္ အခ်င္း၀က္ ၃ စင္တီမီတာခန္႔ျဖတ္ပါ။ အမုိးျပားမ်ားျဖတ္ေနစဥ္
ေရတံေလွ်ာက္ကို မျဖတ္မိေစရန္ သတိထားပါ။

Tile fragment clip

Overlapping distance

20 cm

Use size 18 galvanized wire

14 c

m

ေရတံေလွ်ာက္တခုႏွင့္ တခုဆက္ရာတြင္ အေပၚေအာက္ ထပ္သည့္
အရွည္မွာ ၂၀ စင္တီမီတာေအာက္ မေလ်ာ့ရ။ ဆက္သည့္ အခါ ဂေဟတုိ႔ျခင္း၊
ဆီလီကြန္ျဖင့္
ဆက္ျခင္းမျပဳလုပ္ရ။
အုတ္ၾကြပ္တန္းတြင္
သုံးသည့္
စကူႏွင့္ တဖက္ စကူ ၂ လုံးအသုံးျပဳၿပီးတပ္ဆင္ရမည္။ စကူကုိ ေဘးသား
အစြန္းဘက္တြင္ တပ္ဆင္ရမည္။ သုိ႔မွသာ ေရယုိျခင္းမရွိမည္ျဖစ္သည္။

အမုိးျပားျဖတ္စကို အုတ္ၾကြပ္တန္းတြင္ ကလစ္ႏွင့္ တြဲထားရန္ အတြက္
လုိသေလာက္ ျဖတ္ပါ။ သို႔မဟုတ္ အေပၚမွ အုတ္ၾကြပ္တန္းတြင္ ဆုိက္ ၁၈
သတၱဳစိ္မ္ ၀ါယာႏွင့္ တြဲထားရန္ ျပင္ဆင္ပါ။

တံစက္ျမိတ္နားသို႔ေရာက္လာလွ်င္ တံစက္ျမိတ္တန္းကို ေရေျမာင္းဆုိဒ္
ႏွင့္ အညီျဖတ္ပါ။ ေဘးသားမ်ားသည့္ တံစက္ျမိတ္ဘုတ္ႏွင့္ တတန္းတည္း
ျဖစ္ေစရန္
ညိွရမည္။
တံစက္ျမိတ္မွ
ေဖာက္ထြက္ကာ
အျပင္ကို
ေငါထြက္ေနျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ သတိထားရမည္။

အမုိးေစာင္းထိပ္ကို ဖုံးရန္ ဆီ္းလ္သုံးပါ။ ေရတံေလွ်ာက္ႏွစ္ခု ဆုံသည့္ေနရာ၊
ေရတံေလွ်ာက္ ထိပ္ပုိင္းႏွင့္ ေအာက္ပုိင္း ေဘးသားမ်ားကို ၂ စင္တီမီတာ
စီေခါက္ပါ။

ေရတံေလွ်ာက္အမုိးထိပ္တြင္ရွိေနပါက ေရတံေလွ်ာက္ထိပ္သည္ေအာက္ရွိ
အမုိးျပား တ၀က္ကိုဖုံးထားရမည္ သုိ႔ ၁၅ စင္တီမီတာ ထက္မနည္းဖုံးထား
ရမည္။ အမုိးျပားမ်ား လန္ထြက္လာျခင္း မရွိေစရန္ ေရတံေလွ်ာက္ထိပ္ကို
ျပားလုိက္ပါ။ ေရတံေလွ်ာက္ထိပ္ အျပားရုိက္သည့္အခါတြင္ အမုိးျပားမ်ား
ကြဲအက္မႈမရွိေစရန္ သတိထားရမည္။

အုတ္ၾကြပ္တန္းတုိင္း၏
ေရတံေလွ်ာက္ေဘးအမုိးျပားကို
အေလာ
ေတာ္ ျဖတ္ေတာက္ထားရမည္။ ေရတံေလွ်ာက္ တပ္ဆင္ရန္ အတြက္
ျဖတ္လုိက္သည့္ အပုိင္းမ်ားတြင္ SCG မဆလာ သုတ္ေဆးျဖင့္ အေခ်ာ
သပ္ေပးရမည္။
ေဆးသုတ္ရာတြင္
အမုိးကုိ
ေပက်ံျခင္းမရွိေစရန္
ဂရုစုိက္ရမည္။

Cut as close
together as
possible

ေခါင္ဆက္ေၾကာင္းထိပ္တြင္ တပ္ဆင္ပါက ေရတံေလွ်ာက္ ၂ ခုလုံး၏
ထိပ္ပုိင္းကို ၄၅ ဒီဂရီျဖတ္ၿပီး နီးႏုိင္သမွ်နီးေအာင္ ဆက္ပါ။ ေဘးသားမ်ားကို
သံႏွင့္ ရုိက္ကပ္ပါ။
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SCG drytech system ျဖင့္ ေခါင္အုပ္ တပ္ဆင္ျခင္း။

round
ridge
steel mount

roof tile

pressure point 1
er

t
raf

steel
support

8 cm

5 cm

Elephant brand
purlin

pressure point 2

Fitting the steel
support to the roof

ေခါင္ထိပ္မွ အုတ္ၾကြပ္တန္းမ်ားသည္ ၈ စင္တီမီတာ အကြာတြင္ မ်ဥ္းျပိဳင္

ေခါင္ထိပ္အလယ္တြင္ ေခါင္အုပ္လုံး ၂ ခုကို ၁ မီတာစီခ်ဲၿပီး ခ်ထားပါ။

သ႑ာန္ျဖစ္ေနေစရန္ တပ္ဆင္ပါ။

ေခါင္အုပ္လုံးေအာက္တြင္ စတီးလ္အခံ ထည့္ပါ။ ေခါင္အုပ္လုံးမ်ားႏွင့္
ေရျပင္ညီေအာင္ညိွပါ။ စတီးေမာက္ အကြာအေ၀း သတ္မွတ္ရန္အတြက္
ဒုိင္းတန္းမွ စတီးအခံထိ အကြာအေ၀းကိုတုိင္းတာပါ။

ဆီးလ္ကို ကာထားသည့္ ပလတ္စတစ္ျပားကိုခြာပါ။ အမုိးျပားမ်ားေပၚတြင္

ဆီးလ္ခ်ပ္တခုႏွင့္တခုဆက္သည့္ေနရာတြင္ ၅ စင္တီမီတာခန္႔ ထပ္ထားပါ။

ေကာ္သုတ္ပါ။ လိႈ္င္းတြန္႔ေနရာမ်ား တြင္လည္း ေကာ္သုတ္ပါ။ ထုိေနာက္

ခ်ဳိင့္ေနရာမ်ားတြင္နာနာဖိပါ။ အဆင့္ ၇ တြင္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း အမုိးထိပ္

ကပ္ခ်ပါ။ ေကာ္ကပ္သည့္ေနရာတြင္ မည္သည့္ ကိရိယာမွ သုံးရန္ မလုိပါ။

ႏွစ္ဖက္လုံးတြင္ ကပ္ပါ။

gable end
Unscrew the two upper most purlins

gable end

1m

ete

r

purlin screw

ေခါင္ထိပ္ရွိ အုတ္ၾကြပ္တန္းမွ စကူမ်ားကို ဖယ္ၿပီး အုတ္ၾကြပ္တန္းတြင္

စတီးေမာက္ႏွင့္

စတီးတုိင္ကို

အုတ္ၾကြပ္တန္းစုပ္

စကူ

၄

လုံး

စတီးေမာက္ ထည့္ပါ။ အုတ္ၾကြပ္တန္းႏွင့္ စတီးေမာက္ကို ဒုိင္းတန္းမ်ားသို႔

တဖက္ ၂ လုံးစီႏွင့္ ကပ္ပါ။ စတီးအခံ သည္ ေခါင္ထိပ္ တည့္တည့္

အုတ္ၾကြပ္တန္းစုပ္စကူျဖင့္ စုပ္ၿပီးကပ္ပါ။ စတီးေမာက္တခုႏွင့္ တခုၾကား

တြင္ေရျပင္ညီတပ္ဆင္ထားရမည္။

အကြာအေ၀း ၁ မီတာထက္ မပုိရ။

30 c
m

30 c
m

ေခါင္အုပ္လုံးမတပ္ဆင္မီ
ျဖတ္ေတာက္ပါ။

အမုိးပိတ္ေနရာတြင္

အမုိးစြန္းပိတ္

ႏွစ္ခုသည္

အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္

တပ္ဆင္သည့္အခါ

ႏွစ္ဖက္စလုံးထိပ္တြင္

မ်ဥ္းေၾကာင္းဆြဲပါ။

တညီတည္းျဖစ္ေစရန္
ေခါင္ထိပ္ပိတ္ကို

ေခါင္အုပ္လုံးထိပ္တြင္

ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္

တပ္ပါ။

တပ္ဆင္ထားရမည္။ ေခါင္ထိပ္အဆက္တခုတုိင္း တခုတုိင္း အလယ္တြင္

အလယ္တည့္တည့္တြင္ ႏုိင္လြန္ၾကိဳးတန္းပါ။ စတီးအခံႏွင့္ ေခါင္ထိပ္ပိတ္

အေပါက္ ၁ ေပါက္ေဖာက္ပါ။ အမုိးျပားမ်ား မထိမိေစရန္ သတိထားပါ။

ကို ၂.၅ လက္မစကူႏွင့္ စုပ္ပါ။ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ ဒေရလ္သုံးပါ။

ထိပ္ႏွစ္ဖက္တြင္ ေခါင္ထိပ္ပိတ္မ်ား မ်ဥ္းေၾကာင္းဆြဲ၊ ႏုိင္လြန္ၾကိဳးတားၿပီး

ေခါင္ထိပ္အလည္တြင္ ၂ ခြေခါင္အုပ္လုံးကုိ အသုံးျပဳပါ။ ၂ ခြ ေခါင္အုပ္
လုံး အရွည္သည္ ကြက္တိမျဖစ္ပါက ႏွစ္ဖက္စလုံးကိုျဖတ္ကာ အရွည္
အတုိညိွပါ။ ၿပီးလွ်င္ ဆက္ေၾကာင္းျပန္ေဖာ္ၿပီး အသုံးျပဳပါ။ ေခါင္ထိပ္တြင္
တပ္ဆင္ထားသည့္ ေခါင္အုပ္လုံး အားလုံး သည္ တတန္းတည္းျဖစ္ေန
သင့္ၿပီး ေအာက္မွ ဆီးလ္ကို ဖုံးထားရမည္။

30 c
m

m

1c
m

8c

ေခါင္အုပ္လုံးမ်ားကို ေခါင္ထိပ္တေလွ်ာက္တြင္ ေနရာခ်ထားပါ။ အမုိးျပား

ေခါင္ထိပ္တေလွ်ာက္ အလည္တည့္တည့္မွ ဆီးလ္အုပ္ပါ။ စတီးအခံႏွင့္

မ်ားေပၚသို႔ ၈ စင္တီမီတာဖုံးေနရမည္ သုိ႔မဟုတ္ ေခါင္အုပ္လုံးသည္

ဆီးလ္ကို ၃၀ စင္တီမီတာ စီျခားၿပီး စကူစုပ္ၿပီးခ်ိတ္ပါ။ ဆီးလ္အုပ္ျခင္းမျပဳမီ

ႏွစ္ဖက္စလုံးသို႔ ၁ စင္တီမီတာ ပုိေနရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆီးလ္အုပ္ရန္

အမုိးျပားမ်ားသည္ ဆီေခ်း၊ ဖုန္၊ ေရေငြ ႔ရုိက္ေနျခင္းမရွိရ။

အတြက္ ေခါင္ထိပ္ ႏွစ္ဖက္တြင္ လုိင္းဆြဲပါ။

ညီညာစြာ တပ္ဆင္ၿပီးပါက ေခါင္အုပ္လုံးမ်ား ကိုတပ္ဆင္ပါ။ ဒေရလ္သုံးပါ။
ေခါင္အုပ္လုံး

အားလုံးကို

၂.၅

ကြဲမသြားေစရန္ သတိထားပါ။
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စကူသုံးၿပီး

စတီးအခံႏွင့္

ဆက္ပါ။
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SCG Dry Tech System အမုိးေစာင္း ဒုိင္းတန္းမ်ား

5 cm

5 cm

Size 18
galvanized
wire

cut as close
as possible

Press tightly
to leave no air
pockets

Tile edge

pressure point 2

pressure point 1

ေခါင္ေစာင္း ဒုိင္းတန္းတေလွ်ာက္ ျဖတ္စ အမုိးျပားမ်ား

ဆက္သည့္

ျဖတ္ထားသည့္

အမုိးျပားမ်ား

အတြက္

ပလတ္စတစ္မခြာမီ အမုိးျပားမ်က္ႏွာျပင္သည္ ဆီေခ်း၊ အမိႈက္၊ ေရေငြြ႕

အမုိးျပားတေလွ်ာက္

ျဖတ္သည့္အခါ

ပ်ံေနမူမ်ား မရွိေစရန္ သတိထားရမည္။ ႏွစ္ဖက္လုံးမွ ပလတ္စတစ္မ်ားကို

ဆီးလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို လက္ႏွင့္ဖိခ်ပါ။ အမုိးျပား အစြန္းမ်ားတြင္ နာနာဖိပါ။

ဂရုျပဳရန္လုိသည္။ သို႔မဟုတ္ ေထာင့္မွန္ ျဖတ္စက္ျဖင့္ အမုိးျပားျဖတ္စ၊

နဲနဲစီခြာပါ။

ေလမ၀င္ပါေစႏွင့္။ ဆီးလ္တခုႏွင့္တခုဆက္သည့္အခါတြင္ ၅ စင္တီမီတာ

ယင္းႏွင့္တြဲမည့္ အမုိးျပားတုိ႔ကို ၁ စင္တီမီတာနီးပါးျဖတ္ၿပီး သတၱဳရည္စိမ္

အရင္ကပ္ပါ။ ေနာက္မွ အမုိးျပား အားလုံးသုိ႔ ကပ္ခ်ပါ။

ေနရာတြင္ ၅ စင္တီမီတာအက်ယ္ရေအာင္ အမုိးျပားမ်ားကို ျဖတ္ပါ။

ကလစ္မ်ားအသုံးျပဳပါ။

တံစက္ျမိတ္အထက္ အုတ္ၾကြပ္တန္းမွ အမုိးျပား အစြန္းမ်ားကို

၄၅

ဒီဂရီေစာင္းၿပီး အနီးဆုံးဆက္ႏုိင္ရန္ ျဖတ္ပါ။

တခုႏွင့္

ကလစ္ညုပ္ရန္

တခုတြဲရန္
အတြက္

ဆီးလ္ခ်ပ္ကို

အမွတ္အသားျပဳထားသည့္

ေနရာမ်ားသုိ႔

ေရစီးေၾကာင္းအခ်ိဳင့္မ်ားႏွင့္

ကပ္မိေနေစရန္

အနည္းဆုံးထပ္ရမည္။

၁၈ ဆုိက္ဒ္ ၀ါယာသုံးၿပီး အမုိးျပားႏွစ္ခုကို တုပ္ထားပါ။

Trim line for poorly fitting ridge
Can be rotated as necessary

1m

nylon string

ေခါင္ေစာင္း ဒုိင္းတန္းတြင္ ေခါင္အုပ္လုံးကို
ေခါင္အုပ္လုံးေအာက္တြင္

စတီးလ္ထည့္ၿပီး

တေျပးတည္းျဖစ္ေအာင္

ညိွပါ။

၁ မီတာ ခ်ဲၿပီးခ်ထားပါ။
ေခါင္အုပ္လုံးေအာက္ႏွင့္

ဒုိင္းတန္းႏွင့္

စတီးအခံၾကားမွ

ဒုိင္းတန္းႏွင့္ စတီးေမာက္ကို တဖက္လွ်င္ စကူ ၂ ခ်က္စုပ္ကာတပ္ဆင္ပါ။
စတီးေမာက္

တခုႏွင့္

တခု

အကြာေ၀း

၁

မီတာထက္

မပုိေစရ။

စတီးအခံအျမင့္သည္ ေခါင္အုပ္လုံးေအာက္ဖက္ ႏွင့္ ေရျပင္ညီျဖစ္ေနရမည္။

အျမင့္ပမာဏကို တုိင္းၿပီး စတီးကို ေနရာခ်ပါ။

အမုိးထိပ္ပိတ္ကို စတီးလ္အခံႏွင့္ ၂.၅ လက္မ စကူသုံးၿပီးတပ္ဆင္ပါ။

ေခါင္ေစာင္းႏွင့္ ေခါင္ထိပ္ ဆုံသည့္ေနရာ ဆီးလ္ျပားကို ၁၀ စင္တီမီတာ

စကူအ၀င္ေခ်ာေစရန္

အနည္းဆုံးခ်ပါ။

ဒေရလ္သုံးပါ။

ဒုိင္းတန္းတေလွ်ာက္

သုံးခြေခါင္းႏွင့္

အံမ၀င္သည့္အခါ

ေခါင္အုပ္လုံး

၃

ေခါင္အုပ္လုံးမ်ား တပ္ဆင္ပါ။ ဒုိင္းတန္းတေလွ်ာက္ ၾကိဳးတန္းပါ။ ၾကိဳးတန္း

ခုလုံးကို အံက်ဆက္ႏုိင္ေအာင္ျဖတ္ပါ ဆက္ေၾကာင္းေဖာ္ၿပီး ျပန္ဆက္ကာ

ႏွင့္ ေခါင္အုပ္လုံးမ်ားညိွပါ။

အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

ေခါင္အုပ္လုံးမ်ားကို ၂.၅ လက္မ စကူႏွင့္

စုပ္ပါ။ အားလုံးကို ဒေရလ္ႏွင့္ေဖာက္ ၿပီး စကူစုပ္ပါ။

4-way round ridge

30 cm

30 cm

30 cm
8 cm

ေခါင္အုပ္လုံးကို
ဒုိင္းတန္း
အလယ္တြင္
ခ်ပါ။
ဆီးလ္သည္
အမုိးျပားမ်ားေပၚသုိ႔ ၈ စင္တီမီတာထက္ မေလ်ာ့ေစပဲ အုပ္မိေနရမည္
သုိ႔မဟုတ္ ေခါင္အုပ္လုံး ေအာက္မွ ေဘးႏွစ္ဖက္သို႔ ၁ စင္တီမီတာ
စီပုိထြက္ေနရမည္။
အမုိးဆီးလ္အုပ္သည့္အခါတြင္
အသုးံ ျပဳရန္
ယင္းအကြာအေ၀းမ်ားကို မွတ္ထားပါ။
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ပလတ္စတစ္မခြာေသးပဲ

ဆီးလ္ကို

ဒုိင္းတန္း

တေလွ်ာက္

ခ်ပါ။

အမုိးေစာင္းႏွင့္

ေခါင္ထိပ္ဆုံသည့္ေနရာတြင္

သုံးခြေခါင္အုပ္လုံးကို

စတီးေမာက္ အလယ္တြင္ ဆီးလ္ျပား ခ်ပါ။ ဆီးလ္ခ်ပ္ကို စကူစုပ္ပါ။

၂.၅ လက္မ စကူႏွင့္ စုပ္ပါ။ သုံးခြ စလုံးတြင္ အေပါက္ေဖာက္ၿပီး စုပ္ပါ။

ဒုိင္းတန္း တေလွ်ာက္ ၃၀ စင္တီမီတာစီ ခ်ဲၿပီး စတီးအခံသုိ႔ ကပ္ပါ။

ေခါင္ေစာင္းမ်ားမွ ေခါင္အုပ္လုံးမ်ားသည္ တညီတည္းရွိေနရမည္။

ေခါင္ ၄ ခုစုံသည့္ ေခါင္မုိးျဖစ္ပါက ေလးခြဆုံကို အသုံးျပဳပါ။ စကူေခါင္း
ေနရာမ်ားအားလုံးကုိ မဆလာ သုတ္ေဆးျဖင့္သုတ္ကာ အလွဆင္ပါ။
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SCG ေဘးကာဗာႏွင့္ လိႈ္င္းတြန္႔ကာဗာမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း

SCG ကြန္ကရစ္ အမုိးမ်ားအတြြက္ နံရံကာဗာ တပ္ဆင္ျခင္း

cut out piece

SCG အမုိးေစာင္းအုပ္ကုိ

ပလာစတာအရင္ကိုင္ပါ။

၁၁ စင္တီမီတာ အမွတ္တေလွ်ာက္ စတီးလ္အခံတပ္ဆင္ပါ။ စတီးအခံတပ္ဆင္ရန္

ထုိ႔ေနာက္ အုတ္ၾကြပ္တန္း ေနာက္မွ ၉.၅ စင္တီမီတာအကြာတုိင္းပါ။ အမုိးဆီးလ္

ဒေရလ္ ေဖာက္မည့္ေနရာ ကုိမွတ္ထားပါ။ မွတ္ထားသည့္ အစက္ေနရာမ်ားကို ၃/၁၆

ကပ္ရန္ျဖစ္သည္။

လက္မ ကြန္ကရစ္ ဒေရလ္ႏွင့္ေဖာက္ပါ။ ၄ စင္တီမီတာနီးပါးေဖာက္ပါ။

အုတ္ၾကြပ္တန္းတပ္ဆင္ပါ။
၁၁

ေဆးမသုတ္ေသးပဲ
စင္တီမီတာ

စတီးအခံတပ္ဆင္ရန္ျဖစ္သည္။

အကြာတုိင္းပါ။

နံရံ

ကာဗာ

နံရံ

ကာဗာအတြက္

စတီးအခံတြင္ တပ္ဆင္ပါ။ တပ္ဆင္သည့္အခါတြင္

၁၀×၁၅ စင္တီ ၀ါယာေခြကို စတီးအခံႏွင့္ ဆက္ပါ။ ဆုိက္ကာဗာ ေဘးတြင္

အေပၚတန္းမွ အမုိးျပားထက္ ၁ စင္တီမီတာ ပုိေနပါေစ။ ျဖတ္စက္အသုံးျပဳၿပီး ပုိေန

ဖုံးကပ္ရန္အတြက္

သည့္ ေခါင္အုပ္ကိုျဖတ္ပါ။ ထုိအခါ အမုိးျပားႏွင့္ တညီတည္း ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

မူလေနရာျပန္ေရြ႕ပါ။

ပလာစတာကုိင္ပါ။
စတီးအခံသုိ႔

၂.၅

ျဖတ္ထားသည့္
လက္မ

ေခါင္ေစာင္းအုပ္ကို

စကူသုံးၿပီး

ျပန္တပ္ဆင္ပါ။

ဒေရလ္ႏွင့္ေဖာက္ပါ။ ေခါင္ေစာင္းအုပ္ကို မခြဲမိ ေစရန္ သတိထားပါ။

တပ္ဆင္မည့္ေနရာတြင္

အမွတ္အသားခ်ပါ။ နံရံကာဗာတပ္ဆင္မည့္ ပလာစတာကုုိင္ထားသည့္ နံရံ သည္
ေခ်ာေမြ ႔ၿပီး အက္ေၾကာင္းလုိက္ေနျခင္းမရွိရ။

11 cm

5 cm

9.5 cm
11 cm
9.5 cm

leave no air pockets

8 cm

စတီးအခံတြင္

အမုိးျပားမ်ားကို နံရံႏွင့္ကပ္ႏုိင္သမွ်ကပ္ခ်ပါ။ အမုိုးျပား မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ နံရံမ်က္ႏွာျပင္

အမုိးျပားေပၚတြင္ ဆီးလ္ ၈ စင္တီမီတာ အုပ္မိေနရမည္။ အမုိးျပားစြန္းမ်ားကို

သည္ ဖုန္၊ ဆီေခ်း၊ စုိထုိင္းေနျခင္းမရွိေစရန္ သုတ္ပစ္ပါ။ အမုိးျပားအစြန္း တြင္

နာနာဖိပါ။ ဆီးလ္ ၂ ခုထပ္သည့္ေနရာတြင္ ေလမခုိေစရန္ နာနာဖိပါ။ ဆီးပ္

ဆီးလ္ကပ္ပါ။ ၉.၅ စင္တီမီတာ လုိင္း တေလွ်ာက္ အမုိးဆီးလ္ကပ္ပါ။

အခ်ပ္မ်ား ဆက္သည့္အခါတြင္ အေပၚအခ်ပ္ႏွင့္ ေအာက္ အခ်ပ္သည္ အနည္းဆုံး
၅ စင္တီမီတာ ထပ္ေနရမည္။ ဆီးလ္ ႏွစ္ခ်ပ္ ထပ္မိသည့္ေနရာကို နာနာ ဖိေပးရမည္။

ေခါင္အုပ္ေခါင္းသည္

စကူေခါင္းမ်ားကို ေဆးသုတ္ပါ။ အမုိးျပားျဖတ္ထားသည့္ ေနရာကို ေဆးသုတ္ပါ။

အမုိးျပားထက္ ၁ စင္တီမီတာ ပုိရွည္ေအာင္ထားပါ။ ေခါင္အုပ္ တခုကို ၂.၅ လက္မ

ေနာက္ထပ္ေခါင္အုပ္တခုကို

တပ္ဆင္ပါ။

တံစက္ျမိတ္ေပၚမွ ပထမဆုံးေခါင္အုပ္ကို မဆလာႏွင့္ ဖုံးထားသည္ကိုေဆးသုတ္ပါ။

စကူႏွစ္ခု သုံးၿပီး တပ္ဆင္ပါ။

ေခါင္အုပ္မ်ားႏွင့္ အမုိးျပားမ်ားေပၚတြင္ ေဆးစက္မထင္ေစရန္ ဂရုစိုက္ပါ။

SCG ကြန္ကရစ္အမုိးျပား တပ္ဆင္ထားသည့္နံရံတြင္ ေခါင္အုပ္လုံးတပ္ဆင္ျခင္း
11 cm

9.5 cm

11 cm

အေပါက္ေဖာက္ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္

အခံကို

ပလတ္စတစ္ပင္ႏွင့္

ကြန္ကရစ္အမုိးျပားကပ္

စီလီကြန္ကို

နံရံကာဗာ

တေလွ်ာက္

သုတ္လိမ္းပါ။

လုိက္တြဲပါ။ စတီးလ္ အခံတပ္သည့္အခါ တခုေဘးတြင္တခုခ်ပါ။ ပလတ္စတစ္

ေရယုိစိမ့္ျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ဆီလီကြန္ကုိ ၄၅ ဒီဂရီ ေစာင္းၿပီးသုတ္ပါ။ အမုိးျပားေပၚတြင္

ပင္မ်ားကို ရုိက္သည့္အခါ ဂရုစုိက္ပါ။ စတီးအခံကို မရုိက္မိပါေစႏွင့္။ ရုိက္မိပါက

စီလီကြန္ မတင္ေစရန္ သတိထားပါ။

ကာဗာ ေရခ်ိန္လြဲသြားႏုိင္သည္။
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စတီးလ္
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အုတ္ၾကြပ္တန္းတပ္ဆင္ပါ။

ထုိ႔ေနာက္

၁၁ စင္တီမီတာ အမွတ္တေလွ်ာက္ စတီးလ္အခံတပ္ဆင္ပါ။ စတီးအခံတပ္ဆင္ရန္

အုတ္ၾကြပ္တန္း ေနာက္မွ ၉.၅ စင္တီမီတာအကြာတုိင္းပါ။ အမုိးဆီးလ္ ကပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ၁၁

ေဆးမသုတ္ေသးပဲ

ပလာစတာအရင္ကိုင္ပါ။

ဒေရလ္ ေဖာက္မည့္ေနရာ ကုိမွတ္ထားပါ။ မွတ္ထားသည့္ အစက္ေနရာမ်ားကို ၃/၁၆

စင္တီမီတာ အကြာတုိင္းပါ။ နံရံ ကာဗာအတြက္ စတီးအခံတပ္ဆင္ရန္ျဖစ္သည္။ နံရံ ကာဗာ

လက္မ ကြန္ကရစ္ ဒေရလ္ႏွင့္ေဖာက္ပါ။ ၄ စင္တီမီတာနီးပါးေဖာက္ပါ။

တပ္ဆင္မည့္ေနရာတြင္ အမွတ္အသားခ်ပါ။ နံရံကာဗာတပ္ဆင္မည့္ ပလာစတာကုုိင္ထားသည့္ နံရံ
သည္ ေခ်ာေမြ ႔ၿပီး အက္ေၾကာင္းလုိက္ေနျခင္းမရွိရ။
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SCG ကြန္ကရစ္အမုိးျပားတပ္ဆင္ရာတြင္ SCG ဆီးလ္အုပ္ရန္လုိအပ္သည့္ေနရာမ်ား

11 cm

11 cm

9.5 cm

စြမ္းေဆာင္ရည္

8 cm

Leave no air pockets

နံရံႏွင့္ကပ္ႏုိင္သမွ်ကပ္ခ်ပါ။

အမုိုးျပား

မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္

နံရံမ်က္ႏွာျပင္သည္ ဖုန္၊ ဆီေခ်း၊ စုိထုိင္းေနျခင္းမရွိေစရန္ သုတ္ပစ္ပါ။

အမုိး

ဆီးလက္ကို ေခါင္ေစာင္းအုပ္မ်ားမွ စတင္တပ္ဆင္ပါ။ တိပ္ကိုခြာပါ။ ၉.၅ စင္တီမီတာ

synthetic

plastic

မွထုတ္လုပ္ထားၿပီး

ဂြ်ိဳင့္ေနရာမ်ား၊

အမုိးျပားမ်ားကုိ ဖုံးအုပ္ႏုိင္သည္။ ေနဒဏ္ခံၿပီး ေရယုိျခင္းမရွိပါ။

5 cm

အမုိးျပားမ်ားကို

PIB

အသုံးျပဳပုံ

ဂြ်ိဳင့္ေနရာမ်ားတြင္ ေရယုိျခင္းမရွိေစရန္ အသုံးျပဳသည္။

အနံ x အလ်ား x အထူ

၂၈ x ၄၀ x ၀.၂ စင္တီမီတာ

အမုိးျပားမွ ခ်ိဳင့္ေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေလမခုိေစရန္ နာနာဖိပါ။ အမုိးျပားကို ၈
စင္တီမီတာ ဖုံးထားရမည္။ ဆီးလက္မ်ား တခုႏွင့္တခု ဆက္ရာတြြင္ အနည္းဆုံး ၅
စင္တီမီတာ ထပ္ထားရမည္။ ဆက္ထားသည့္ေနရာကို နာနာဖိပါ။

လုိင္းႏွင့္ ေရျပင္ညီဆြဲထားသည့္ အေပၚဘက္စြန္းႏွင့္ ညိွျပီးကပ္ပါ။
Gable end against the eave
Roof ridge againt the SRC
11 cm

wall round ridge

Head of the valley trough

Chimney wall
Side tiles against the wall

Gable end against the SRC

9.5 cm

စတီးလ္အခံကို

အေပါက္ေဖာက္ထားသည့္ေနရာတြင္

ပလတ္စတစ္ပင္

အသုံးျပဳၿပီးတပ္ဆင္ပါ။ စတီးအခံကို တခုႏွင့္တခုဆက္ရာတြင္ ထပ္မေနပါေစႏွင့္။
ကြန္ကရစ္အမုိးျပား

ဆက္ရာတြင္သုံးသည့္

ဆီလီကြန္သုတ္ပါ။

စတီး

ေခါင္အုပ္လုံးကို

စတီးအခံတြင္တပ္ပါ။

အမုိးစြန္းႏွင့္

ကြက္တိျဖစ္ရန္ျဖတ္ပါ။

အမုိးျပားႏွင့္ ေခါင္အုပ္ကို ကြက္တိတပ္ဆင္ပါ။

အခံတြင္

ေရယုိစိမ့္မႈမရွိေစရန္အတြက္ စီလီကြန္မ်ား ၄၅ ဒီဂရီေစာင္းၿပီး ၾကိဳျဖတ္ပါ။

tympanum

၁၀×၁၅

စင္တီ
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၀ါယာေခြကို

စတီးအခံႏွင့္

ဆက္ပါ။

ဖုံးကပ္ရန္အတြက္

က်န္ရွိေနသည့္ ေခါင္အုပ္မ်ားကို ၂.၅ စကူသုံးၿပီး တပ္ဆင္ပါ။ ေခါင္အုပ္တလုံးလွ်င္

.

စကူ ၂ ခါစုပ္ပါ။ ခပ္က်ပ္က်ပ္စုပ္ပါ။ စကူေခါင္း၊ အမုိးျပား ျဖတ္ထားသည့္ေနရာ၊

ေခါင္အုပ္ကို ၂.၅ လက္မ စကူသုံးၿပီး အခံႏွင့္ တြဲပါ။ စကူက်ပ္က်ပ္ စုပ္ပါ။ အမုိးျပားမ်ား

ေခါင္အုပ္ေအာက္မွ မဆလာမ်ား ကို ေဆးသုတ္ပါ။ ေခါင္အုပ္လုံးသည္ အမုိးျပား

မကြဲေစရန္ ဂရုစုိက္ပါ။

အားလုံးႏွင့္ ကြက္တိျဖစ္ေနရမည္။

ပလာစတာကုိင္ပါ။

ျဖတ္ထားသည့္

ေခါင္အုပ္လုံးကို

คูมือการติดตั้งกระเบื้องหลังคา ตราช้าง ซีแพคโมเนีย

မူလေနရာျပန္ေရႊ႕ပါ။

မွတ္ခ်က္

Hip rafter against the gable end

Hip rafter against the SRC

Roof ridge against the
gable end

အေသးစိတ္ကို SCG အမုိးဆီးလ္အုပ္ျခင္း လမ္းညြန္ တြင္ၾကည့္ပါ။ သုိ႔မဟုတ္ CPAC အမုိးျပား ကုမၼဏီကို အမုိးဆီးလ္အုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
တပ္ဆင္နည္းမ်ားကို စုံစမ္းေမးျမန္းႏုိင္သည္။
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SCG ဘိလပ္ေျမအမိုးျပားတပ္ဆင္ရာတြင္ ေဘးအႏ ၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
၁. SCG ၏သိုေလွာင္မႈလမ္းညြန္လက္စြဲကိုလိုက္နာပါ။
၂. တပ္ဆင္ရာတြင္တပ္ဆင္မႈလက္စြဲကို လိုက္နာသင့္ျပီး သတ္မွတ္ထားေသာ ကိရိယာမ်ားကိုအသံုးျပဳပါ။
၃. အေထြေထြအိမ္ေခါင္မိုးတပ္ဆင္ျခင္းအတြက္ ၂ဆင့္ထက္ေလ်ာ့နည္းေသာ SCG ကိုယ္ပိုင္တူးေဖာက္ ၀က္အူလွည့္ျဖင့္
အနည္းဆံုးတစ္တန္းျပီးတစ္တန္းတပ္ဆင္သင့္သည္။ ေလဒဏ္ေၾကာင့္ထိခိုက္ႏိုင္ေသာအႏ ၱရာယ္ျမင့္မားသည့္အေဆာက္အအံု
မ်ားအတြက္အထူးအေျခအေနမ်ားတြင္ SCG မွအၾကံျပဳခ်က္မ်ားရယူသင့္ပါသည္။
၄. အုတ္ၾကြပ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ေဘးကင္းေရး ဦးစားေပး၀တ္စံုကို၀တ္ဆင္ရမည္။
၅. အုတ္ၾကြပ္မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းသန္႔ရွင္းေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္။
၆.မိုးရြာစဥ္ႏွင့္ေလျပင္းတိုက္ေနစဥ္အတြင္းအလုပ္လုပ္မေနသင့္ပါ။
ရ. ေခါင္မိုးအစြန္းမ်ားကို ေအာက္ပါႏႈန္းမ်ားအတိုင္း တန္း၏အလ်ားျဖင့္ခ်ိန္ညိွသင့္ပါသည္။
ေခါင္မိုးအစြန္း

ႏွင့္အထက္

ဒီဂရီတန္း၏အလ်ား

အဆံုးမရွိ

၈. သီးသန္႔ဒီဇိုင္းမ်ားအတြက္ SCG မွ အၾကံျပဳခ်က္ရယူသင့္ပါသည္။
အႏ ရာယ္
ၱ

အိမ္ေခါင္မိုးအုတ္ၾကြပ္မ်ား
အုတ္ၾကြပ္မ်ားေပၚလမ္းေလွ်ာက္လွ်င္
ေခ်ာ္က်ႏိုင္သည္။ အုတ္ၾကြပ္မ်ားေပၚတြင္
လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ေဘးကင္းေရး ဦးစားေပး
၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္သင့္သည္။

အႏ ရာယ္
ၱ

အိမ္ေခါင္မိုးအုတ္ၾကြပ္မ်ား
အမိုးျပားမ်ားျပဳတ္က်ျခင္းကိုျဖစ္ေစႏိုင္၍
အုတ္ၾကြပ္တစ္စုလွ်င္ ၆ခုထက္ပို၍
ခြဲမထားရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

သတိေပးခ်က္

အိမ္ေခါင္မိုးအုတ္ၾကြပ္မ်ား
အုတ္ၾကြပ္မ်ားသယ္ယူရာတြင္
လက္အိတ္၀တ္ရန္ႏွင့္ ဂရုတစိုက္
သယ္ယူရန္ လိုအပ္သည္။

သတိေပးခ်က္

အိမ္ေခါင္မိုးအုတ္ၾကြပ္မ်ား
တစ္ၾကိမ္လွ်င္ အုတ္ၾကြပ္တစ္ခုထက္
ပို၍ ပစ္ျခင္းႏွင့္သယ္ယူျခင္း
မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

