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ผลิตภัณฑจากไม ไผ

ไมแผนใหญที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม

Translucent Natural Stone Panel

Natural Rock Salt

Light Weight Natural Stone Panel

Bamboo Products

Natural Stone Veneer

ผลิตภัณฑจากเขากวางธรรมชาติ

Sustainable Wood Slabs and Naturally
Shed Deer Antler Products

ผลิตภัณฑจากไมไผ

ทรูกราส

พื้นไมไผสำเร็จรูป

ทรูกราส

HV

ผลิตภัณฑจากไมไผ
พื้นไมไผสำเร็จรูป

ทรูกราส

พื้นไมไผสำเร็จรูป

ทรูกราส

SW

EX

สำหรับงานภายนอกอาคาร (Outdoor Decking)

ไมฝา

ทรูกราส

ไมแปรรูป

ทรูกราส

C

TIMBER
ไมอัด

ทรูกราส

PLY

ทรูกราส

ผลิตภัณฑทรูกราสผลิตจากไผพันธุ Moso (Phyllostachys edulis) เปน
การผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเขากับไม ไผซึ่งเปนวัสดุธรรมชาติ
กอเกิดเปนผลิตภัณฑคุณภาพจากไม ไผในรูปแบบตางๆ ที่มีความแข็งแรงและ
ทนทาน ผานกระบวนการอบเพ�่อควบคุมความชื้นใหต่ำกวา 12% จึงชวย
ลดปญหาการบิดหร�อโกงงอของเนื้อไม อายุการใชงานยาวนาน และดวย
คุณสมบัติของไม ไผซึ่งเปนไมโตเร็ว (Rapidly Renewable Material) ที่ใชระยะ
เวลาในการปลูกเพ�ยง 4-6 ป ก็สามารถตัดเพ�่อใชงานได ตางจากไมชนิดอื่น
ที่อาจใชระยะเวลาปลูกมากกวา 40 ป จึงทำใหผลิตภัณฑทรูกราสเปนวัสดุ
รักษโลก เพราะสามารถกักเก็บคารบอน (Carbon Sequestration) ในรูปแบบ
ของเนื้อไมแทนการปลดปลอยสูชั้นบรรยากาศไดเร็วกวาไมชนิดอื่น เปนการ
ชวยลดอัตราการเกิดภาวะโลกรอน อีกทั้งยังใชพลังงานในการผลิตที่ต่ำกวา
วัสดุกอสรางชนิดอื่นๆ เชน โลหะ พลาสติก หร�อคอนกร�ต อีกดวย
สีของผลิตภัณฑจากไม ไผทรูกราสเปนสีของวัสดุที่ไมมีการทา พน หร�อ
ยอมสีใหกับเนื้อไม ซึ่งสีเกิดจากการอบไม ไผในอุณหภูมิที่ตางกัน ดังนั้นผิว
และเนื้อวัสดุจะเปนสีเดียวกันทั้งชิ�น โดยสี Natural เกิดจากการอบไม ไผที่
อุณหภูมิต่ำ สี Carbonized เกิดจากการอบไม ไผที่อุณหภูมิสูง สี Tiger เกิด
จากการนำไม ไผที่ผานการอบที่อุณหภูมิต่ำและสูงมาผสมกัน และสี Dark
Brown เกิดจากการอบไม ไผที่อุณหภูมิสูงมาก จึงทำให ไม ไผมีสีเขมและ
แข็งแรงมาก

พื้นไมไผสำเร็จรูป

ทรูกราส

HV

สำหรับงานภายในอาคาร

ทรูกราส HV เปนพ�้นไม ไผสำเร็จรูปสำหรับงานภายในอาคาร ประกอบข�้นจาก
ชิ�นไม ไผที่ปอกเปลือกและตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ผานขั้นตอนการอบ ทากาว
และวางขนานเสี้ยนกันในแนวตั้ง (Vertical) หร�อแนวนอน (Horizontal) แลวนำเขา
เคร�่องอัดใหเปนแผน จากนั้นจึงนำไปแปรรูปเปนพ�้นไม ไผ โดยมีการขัดและเคลือบ
ผิวดวย UV Cured Polyurethane Acrylate Coating และมีการลบมุมแบบ
Micro Beveled
พ�้นไม ไผสำเร็จรูปทรูกราส HV มีความแข็งมากกวาไมสัก (ตามว�ธีการทดสอบ
Janka Hardness) โดยมีความแข็งใกลเคียงกับไมเรดโอค บีช แอช และไวทโอค
Vertical

ขนาด
จำนวน
พ�้นที่
ระบบการติดตั้ง

960x96x15 มม.
24 แผน/กลอง
2.21 ตร.ม./กลอง
รางลิ�น

Horizontal

ชิ�นสวนเสร�ม (Accessories)
SNVF
Quarter Round

Skirting Board

Reducer

T-Moulding

Stair Nosing

Natural

SCVF

Carbonized

SNHF

Natural

SCHF

Carbonized

พื้นไมไผสำเร็จรูป

ทรูกราส

SW

สำหรับงานภายในอาคาร

ทรูกราส SW เปนพ�้นไม ไผสำเร็จรูปสำหรับงานภายในอาคาร ผลิตดวย
เทคโนโลยี Strand Woven โดยนำไม ไผที่ปอกเปลือกแลวมาฉีกใหเปนชิ�น นำไป
ตมในกรดเพ�อ่ กำจัดแปงและน้ำตาลในเนือ้ ไม นำไปอบ ชุบกาว บรรจ�ลงในแมพม� พ
และอัดดวยแรงดันสูงดวยเทคโนโลยี Cold Press จนได ไมออกมาเปนแทง จากนัน้
จึงนำไปแปรรูปเปนพ�้นไม ไผ โดยมีการขัดผิวและเคลือบดวย UV Cured
Polyurethane Acrylate Coating และมีการลบมุมแบบ Micro Beveled
พ�้นไม ไผสำเร็จรูปทรูกราส SW มีความแข็ง ใกลเคียงกับไมประดูและไมแดง
(ตามว�ธีการทดสอบ Janka Hardness)

ขนาด
จำนวน
พ�้นที่
ระบบการติดตั้ง

1850x135x14 มม.
6 แผน/กลอง
1.4985 ตร.ม./กลอง
Click

ชิ�นสวนเสร�ม (Accessories)

SNSF

Natural
Quarter Round

Skirting Board

Reducer

T-Moulding

Stair Nosing

SCSF

Cabonized

STSF

Tiger

การติดตั้ง
กอนติดตั้งพ�้นไม ไผสำเร็จรูปทรูกราส HV และทรูกราส SW
- ตรวจสอบใหมน่ั ใจวาบร�เวณทีจ่ ะปูพน้� ไมแหงสนิท หากเปนพ�น้ คอนกร�ตควร
มีความชืน้ ไมเกิน 4% และผานการบมมาแลวไมนอ ยกวา 1 เดือน หากเปน
ไมอัด OSB หร�อแผนไฟเบอรซีเมนต ควรมีความชื้นไมเกิน 7% และปฏิบัติ
ตามคำแนะนำของบร�ษัทผูผลิตกาวติดพ�้นไมที่จะนำมาใชอยางเครงครัด
- ควรปูพ�้นไมเฉพาะในบร�เวณที่แหงสนิทเทานั้น ดังนั้นควรมีการตรวจสอบ
ระบบประปา ระบบน้ำทิ�ง ระบบประตูหนาตาง ระบบทำความเย็น และระบบ
อืน่ ๆ ทีอ่ าจเปนแหลงทีม่ าของน้ำหร�อความชืน้ เพ�อ่ ใหมน่ั ใจวาไมมกี ารรัว่ ซึม
และควรมีการติดตั้งระบบปองกันความชื้นที่ไดมาตรฐานกอนปูพ�้นไม
- ควรตรวจสอบพ�น้ ทีบ่ ร�เวณใกลเคียงกับพ�น้ ทีท่ จ่ี ะปูพน้� ไม ไมใหมคี วามชืน้ ทัง้
กอนและหลังการติดตั้งพ�้นไม
- ติดตั้งระบบปองกันความชื้น (Moisture Barrier) ตามคำแนะนำของบร�ษัท
ผูผลิตอยางเครงครัด
- บร�เวณที่จะปูพ�้นไมจะตองเร�ยบและไดระดับ หากไมสามารถทำใหพ�้นเร�ยบ
และไดระดับ ควรแก ไขดวยการปูทบั ดวยไมอดั OSB หร�อแผนไฟเบอรซเี มนต
หร�อติดตั้งตงและเทปูนลงไปในสวนที่วางใหเสมอตง
- ทำความสะอาดบร�เวณทีจ่ ะติดตัง้ พ�น้ ไม ใหสะอาด ปราศจากฝุน คราบน้ำมัน
และเศษวัสดุตางๆ
- แกะพ�้นไมออกจากบรรจ�ภัณฑและวางไว ในบร�เวณที่จะติดตั้งเปนเวลาอยาง
นอย 48 ชั่วโมง เพ�่อใหพ�้นไมปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
- เนือ่ งจากสีของพ�น้ ไมเปนสีธรรมชาติจงึ มีความแตกตางกันในแตละแผน ควร
นำพ�น้ ไมจากหลายกลองหร�อหลาย lot การผลิตมาปนกันเพ�อ่ ใหสคี ละกัน
และตรวจสอบสภาพของพ�้นไมทุกแผน
- งานติดตั้งพ�้นไมควรเปนงานสุดทายของการทำงาน เนื่องจากการทำงาน
อื่นอาจทำใหพ�้นไม ไดรับความเสียหายได

รูปแบบการติดตั้ง
แบบที่ 1 การติดตั้งพ�้นไม ไผสำเร็จรูปทรูกราส HV และทรูกราส SW
ดวยกาว (Glue Down)
- ติดตั้งพ�้นไมดวยกาวที่ไดรับการออกแบบมาสำหรับติดพ�้นไมโดยเฉพาะ
เทานัน้ เชน กาวโพลียรู เ� ทน ชนิด 1-2 สวน, กาว STP (Silane Terminated
Polymer) ไมควรใชกาวลาเท็กซหร�อกาวขาวที่มีสวนผสมของน้ำ เพราะ
อาจทำใหพน้� ไมท่ีไดรบั การอบเพ�อ่ ควบคุมความชืน้ มาแลวเกิดการบวมหร�อ
โกงงอได และไมควรใชกาวยางหร�อกาวเหลืองที่เนื้อกาวคอนขางเหลว
เพราะเนือ้ กาวจะมีพน้� ทีย่ ดึ เกาะนอย จึงทำใหแรงยึดเกาะนอยตามไปดวย
- ทากาวและปาดดวยเกร�ยงหว�ขนาดใหญ (10x10 มม.) ใหเต็มบร�เวณที่จะ
ติดตั้งพ�้นไมโดยไมใหมีพ�้นที่วาง
- ติดพ�้นไมลงบนบร�เวณที่ปาดกาวไวแลว กดพ�้นไมลงไปใหแนน
- ตอกสันและปลายแผนพ�้นไม ไผเพ�่อใหแตละแผนติดสนิทกันมากข�้น
- เช็ดคราบกาวที่อาจเปอนออกกอนที่กาวจะแหง
- นำวัสดุที่มีน้ำหนักมากมาวางทับพ�้นไมบร�เวณที่ติดตั้งเสร็จแลวขณะที่กาว
ยังไมแหงตัวเต็มที่
- ปฏิบัติตามคำแนะนำของบร�ษัทผูผลิตกาวติดพ�้นไมอยางเครงครัด
- เวนระยะหางจากผนังแตละดานอยางนอย 10 มม. แลวปดดวยบัวพ�้น

แบบที่ 2 การติดตั้งพ�้นไม ไผสำเร็จรูปทรูกราส HV และทรูกราส SW
ดวยตะปู (Nail Down)
- บร�เวณที่จะปูพ�้นไมตองมีวัสดุที่สามารถตอกตะปูลงไปได เชน ตงไม
แผนไมอัด ไมอัด OSB
- เมื่อติดตั้งพ�้นไมแลวตะปูตองไมเจาะทะลุระบบปองกันความชื้น (Moisture
Barrier)
- วางแผนพ�้นไม ใหขอบดานที่เปนลิ�นหันออกจากผนัง
- สำหรับดานทีต่ ดิ ผนัง เจาะรูทำมุม 90 องศาทุกๆ 15 ซม. บนแผนพ�น้ ไมโดย
ใหรูหางจากขอบ 2.5 ซม. ตอกตะปูลงในรู โดยใหหัวตะปูอยูต่ำกวาผิวของ
แผนพ�้นไม แลวปดรูดวยสีโปวไม
- สำหรับดานที่ไมติดผนัง เจาะรูทำมุม 45 องศาทุกๆ 15 ซม. ที่ฐานลิ�น และ
ใหหางจากหัวและทายแผนไมนอยกวา 5 ซม. ตอกตะปูลงในรูใหมิด
- ติดตั้งแผนถัดไป โดยใหเหลื่อมกันไมนอยกวา 15 ซม.
- การติดตั้งพ�้นไมแผนสุดทายใหติดตั้งเหมือนแผนแรกที่มีการเจาะบนแผน
พ�้นไม
- เวนระยะหางจากผนังแตละดานอยางนอย 10 มม. แลวปดดวยบัวพ�้น

แบบที่ 3 การติดตั้งพ�้นไม ไผสำเร็จรูปทรูกราส SW แบบลอย (Float)
- การติดตั้งว�ธีนี้ใช ไดกับพ�้นไม ไผสำเร็จรูปทรูกราส SW เทานั้น เนื่องจาก
เปนระบบ Click สวนพ�้นไม ไผสำเร็จรูปทรูกราส HV ไมสามารถใชการ
ติดตั้งว�ธีนี้ไดเพราะเปนระบบรางลิ�น
- ปูแผนโพลีเอทิลีนหนาอยางนอย 0.2 มม. ลงบนพ�้น หากตอแผนใหวาง
เหลื่อมกันอยางนอย 20 ซม. และปดดวยเทป จากนั้นปูทับดวยแผน
โพลีเอทิลีนโฟมหนา 2 มม.
- นำพ�น้ ไมมาปู โดยยึดแตละแผนเขาดวยกันโดยการประกอบดวยระบบ Click
- เวนระยะหางจากผนังแตละดานอยางนอย 10 มม. แลวปดดวยบัวพ�้น

การบำรุงรักษา
- ทำความสะอาดพ�้นไม ไผสำเร็จรูปทรูกราส HV และทรูกราส SW ดวย
การกวาด การดูดฝุน หร�อเช็ดดวยผาแหงอยางสม่ำเสมอ
- พยายามทำใหพ�้นไมแหงอยูเสมอ หากมีน้ำหกใสใหร�บเช็ดออก
- หากพ�้นไมเปนรอยสามารถขัดและเคลือบผิวใหมได
การใชงานอื่นๆ นอกจากการปูพ�้น
นอกจากใช ในการปูพ�้นแลว สามารถนำพ�้นไม ไผสำเร็จรูปทรูกราส HV
และทรูกราส SW ไปใช ในงานอื่นๆ เชน กรุผนัง กรุฝา หร�อใชทำเฟอรนิเจอร
ไดอีกดวย

พื้นไมไผสำเร็จรูป

ทรูกราส

EX

สำหรับงานภายนอกอาคาร (Outdoor Decking)
ทรูกราส EX ผลิตดวยเทคโนโลยี Strand Woven เชนเดียวกับพ�น้ ไม ไผสำเร็จรูป
ทรูกราส SW ตางกันที่ ทรูกราส EX ถูกอบที่อุณหภูมิสูงกวาและถูกอัดดวย
แรงดันสูงโดยใชเทคโนโลยี Hot Press ทำให ไมมีความหนาแนนสูงมาก โดยมีคา
ความถวงจำเพาะมากกวา 1 และมีความแข็งมาก โดยมีความแข็งมากกวาไมแดง
(ตามว�ธีการทดสอบ Janka Hardness) หลังจากการอัดดวยแรงดันที่สูงมากจะ
ได ไมออกมาเปนแทงตามขนาดแมพ�มพ จากนั้นจึงนำไปแปรรูปเปนพ�้นไม โดยมี
การขัดผิว และอาจมีการเคลือบผิวดวยน้ำมันรักษาเนื้อไม
ทรูกราส EX ผานการทดสอบประสิทธิภาพในการปองกันปลวกใตดนิ โดยทดสอบ
ในหองปฏิบตั กิ ารเปนระยะเวลา 2 เดือน ผลคือทรูกราส EX มีคา เฉลีย่ ความเสียหาย
จากการเขาทำลายของปลวกเพ�ยงเล็กนอย (2.82%) ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐาน
ประสิทธิภาพความทนทานทีร่ ะดับดี และทดสอบในภาคสนามเปนระยะเวลา 6 เดือน
ผลคือทรูกราส EX ไมพบคาเฉลี่ยความเสียหายจากการเขาทำลายของปลวก
(0%) ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานประสิทธิภาพความทนทานที่ระดับดีมาก
ขนาด
ผิวเร�ยบ

ผิวเซาะรองกวาง

ผิวเซาะรองแคบ

1860x140x20 มม.
1860x139x20 มม.
1850x137x20 มม.
1850x135x20 มม.
1860x140x20 มม.
1860x139x20 มม.
1850x137x20 มม.
1850x135x20 มม.
1860x140x20 มม.
1860x139x20 มม.
1850x137x20 มม.

DFOB
(ผิวเร�ยบ)

DWOB
(ผิวเซาะรองกวาง)

DFOT
(ผิวเร�ยบ)

DWOT
(ผิวเซาะรองกวาง)

DDOB
(ผิวเซาะรองแคบ)

ขอแตกตางที่สำคัญของทรูกราส EX กับผลิตภัณฑ WPC (Wood Plastic
Composite) และผลิตภัณฑ ไฟเบอรซเี มนต คือสัมผัสของความเปนวัสดุธรรมชาติ
ทีต่ า งจากวัสดุสงั เคราะห นอกจากนีท้ รูกราส EX จะไมหดตัวตามแนวยาวเหมือน
ผลิตภัณฑ WPC และไมสะสมความรอนเทาไฟเบอรซีเมนตอีกดวย

การติดตั้ง
พ�น้ ไม ไผสำเร็จรูปสำหรับงานภายนอกอาคารทรูกราส EX มีการเซาะรองที่
ดานขางเพ�อ่ การนำไปติดตัง้ ดวยระบบคลิป จึงสามารถนำไปติดตัง้ ไดงา ย
ชวยประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน อีกทัง้ สามารถชวยลดฝุน ณ สถานที่
กอสรางไดอกี ดวย
กอนการติดตั้ง
- ไมควรติดตั้งพ�้นไม ในบร�เวณที่เปยกชื้นตลอดเวลา ควรติดตั้งในบร�เวณที่
แหง และมีการระบายอากาศที่ดี
- ไมควรติดตั้งพ�้นไมลงบนพ�้นดินโดยตรง ควรยกพ�้นสูงไมนอยกวา 10 ซม.
- ควรติดตัง้ พ�น้ ไม ใหมคี วามลาดเอียงเพ�ยงพอทีจ่ ะไมทำใหนำ้ ขังอยูบ นพ�น้ ไม
เกิน 5 นาที
- เวนระยะการติดตั้งใหหางจากผนังและสิ�งกีดขวางอื่นๆ ไมนอยกวา 1 ซม.
- ใชตงไมเนื้อแข็ง เหล็ก WPC หร�อไมแปรรูปทรูกราส TIMBER สี
Dark Brown ขนาด 30x50 มม. วางหางกันในระยะ 45 ซม.
- พ�้นไมแตละแผนควรวางพาดบนตง 5 ชิ�น

รูปแบบการติดตั้ง
การติดตั้งดวยคลิป
- ใสคลิปเขาไปในรองขางแผนพ�้นไม
- กำหนดตำแหนงเพ�่อเจาะรูบนตง โดยกะประมาณจากรูของคลิป
- เจาะรูบนตงเพ�่อขันสกรู โดยขันสกรูไมใหแนนมาก
- ติดตั้งพ�้นไมแผนถัดไป โดยดันใหคลิปอีกดานเขาไปในรองขางแผนไมจนสุด
- ขันสกรูใหแนน
- ใชคลิปติดตั้งพ�้นไมประมาณ 20-25 ชิ�น/ตร.ม.
การติดตั้งดวยสกรู
- เจาะรูพ�้นไมทั้ง 2 ดาน (ซายและขวา) หางจากขอบไมนอยกวา 2 ซม. และให
ขนาดของรูใหญพอ เพ�่อปองกันการแตกของพ�้นไม
- เจาะเหนือรูใหมีขนาดใหญพอที่จะสามารถฝงหัวสกรูใหจมลงจากระดับพ�้น
ประมาณ 1-1.5 มม.
- ติดตั้งสกรูขนาด 4x40 มม.
- ติดตั้งพ�้นไมแผนถัดไปโดยใหมีระยะหางระหวางแผน 3 มม.

การบำรุงรักษา
- ทาน้ำมันรักษาเนื้อไมหร�อข�้ผึ้งรักษาเนื้อไมทันทีหลังการติดตั้ง และทาซ้ำ
อีกปละ 1-2 ครั้ง
- ทำความสะอาดพ�้นไมอยางสม่ำเสมอ
- พยายามทำใหพ�้นไมแหงอยูเสมอ
- ขัดบร�เวณที่แตกออกดวยกระดาษทรายสำหรับงานไมทั่วไป

สีและรูปลักษณเมื่อใชงาน

เคลือบผิวดวยน้ำมัน
รักษาเนื้อไม

ไมเคลือบผิวดวยน้ำมัน
รักษาเนื้อไม

หลังจากผานการใชงาน
3 ป โดยไมมีการเคลือบ
ผิวดวยน้ำมันรักษาเนื้อไม

พ�้นไม ไผสำเร็จรูปสำหรับงานภายนอกอาคารทรูกราส EX ผลิตจากวัสดุ
ธรรมชาติจึงมีสี ลายไม และรูปลักษณที่แตกตางกันไปในแตละชิ�น โดยสีจะ
คอยๆ เปลี่ยนไปตามกาลเวลา การใชงาน และการดูแลรักษา โดยเมื่อเร�่มติดตั้ง
จะมีสีน้ำตาลหร�อสีน้ำตาลเขม และสีจะคอยๆ ออนลงเปนสีเทาหร�อสีเทาออน
จากการไดรับรังสีอัลตราไวโอเลต และเมื่อเวลาผานไปอาจมีรอยแตกที่หัว ทาย
ขอบ หร�อผิวของพ�้นไมซึ่งเปนเร�่องปกติของพ�้นไมธรรมชาติที่ใชงานภายนอก
ทุกชนิด ปญหาเหลานี้อาจลดลงได หากมีการบำรุงรักษาอยางสม่ำเสมอ

ไมฝา

ทรูกราส

C

สำหรับงานภายนอกอาคาร
ไมฝาทรูกราส C ผลิตจากวัตถุดบิ และเทคโนโลยีการผลิตเดียวกับทีใ่ ช ในการผลิต
ทรูกราส EX (Hot Press Strand Woven) จึงมีความแข็งแรงและมีคณ
ุ สมบัตหิ ลัก
เหมือนกัน

การติดตั้ง
ขนาด

1850x137x18 มม.

การบำรุงรักษา
เนื่องจากไมฝาทรูกราส C เปนวัสดุธรรมชาติ เมื่อเวลา
ผานไปสีอาจออนลงเปนสีเทาจากการไดรับรังสีอัลตรา
ไวโอเลต ดังนั้นจึงตองมีการบำรุงรักษาไมฝาทรูกราส C
อยางสม่ำเสมอ โดยมีว�ธีการดังนี้
- ทาน้ำมันรักษาเนื้อไมหร�อข�้ผึ้งรักษาเนื้อไมทันทีหลัง
การติดตั้ง และทาซ้ำอีกปละ 1-2 ครั้ง
- ทำความสะอาดไมฝาทรูกราส C อยางสม่ำเสมอ
- ขัดบร�เวณที่แตกออกดวยกระดาษทรายสำหรับงานไมทั่วไป

สามารถติดตัง้ ไมฝาทรูกราส C ดวยระบบคลิปหร�อระบบสกรู โดยแตละแผนตอง
ติดตัง้ ลงบนโครงคราว 5 ตน ซึง่ โครงคราวตองเวนระยะหางระหวางกัน 45 ซม.

สีและรูปลักษณเมื่อใชงาน
45 ซม.

เคลือบผิวดวยน้ำมัน
รักษาเนื้อไม

ไมเคลือบผิวดวยน้ำมัน
รักษาเนื้อไม

45 ซม.

45 ซม.

45 ซม.

45 ซม.

45 ซม.

ไมแปรรูป

ทรูกราส

TIMBER

สำหรับงานภายในและภายนอกอาคาร

ทรูกราส TIMBER ผลิตดวยเทคโนโลยี Strand Woven จึงมีความแข็งแรง ทัง้ ยัง
คงภาพลักษณและสัมผัสของไม ไผซึ่งเปนไมธรรมชาติไว สามารถนำไปใชงาน
ทดแทนไมเนือ้ แข็งทัว่ ไปได เชน ใชทำวงกบ บานประตู built-in เฟอรนเิ จอร เปนตน
โดยสี Natural Carbonized และ Tiger เหมาะสำหรับใชงานภายในอาคาร สวนสี
Dark Brown สามารถใชงานไดทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Natural

Tiger

105x140x1850 มม.

Dark Brown

135x135x1850 มม.
140x140x1850 มม.
33x1250x1870 มม. (แบบแผน)
35x1264x1865 มม. (แบบแผน)

สีและรูปลักษณเมื่อใชงาน
1850

Dark Brown

มม.

187

0ม
ม.

เคลือบผิวดวยน้ำมัน
รักษาเนื้อไม

ไมเคลือบผิวดวยน้ำมัน
รักษาเนื้อไม

135 มม.

1250 มม.

Cold Press

Hot Press

33 มม.

135x135x1850 มม.
140x140x1850 มม.

Tiger

135 มม.

ขนาด
Natural และ
Carbonized

Cabonized

ไมอัด

ทรูกราส

PLY

สำหรับงานภายในอาคาร
ทรูกราส PLY เปนไมอัดที่ผลิตโดยการนำชิ�นไม ไผที่เร�ยงกันตามแนวยาวมายึด
ติดกันดวยกาวใหเปนแผน แลวจึงนำแผนไม ไผมาวางซอนใหมีแนวเสี้ยนขวาง
ตั้งฉากกันและยึดแตละแผนดวยกาวอีกครั้ง (ชนิด Multi-Ply) เพ�่อเพ�่มความ
แข็งแรงและลดการยืดหร�อหดตัวในแนวระนาบ ไมอัดทรูกราส PLY เปนไมอัดที่
ประกอบสมดุล (Balanced Construction) ผิวดานหนามี 2 แบบใหเลือกคือ
Vertical และ Horizontal และมี 2 สีคือ Natural และ Carbonized

ขนาด

4x1220x2440 มม.
6.35x1220x2440 มม.
12.7x1220x2440 มม.
19x1220x2440 มม.

25x1220x2440 มม.
40x1220x2440 มม.

Natural
Vertical

Natural
Horizontal

Carbonized
Vertical

Carbonized
Horizontal

การใชงาน
ไมอดั ทรูกราส PLY เหมาะกับการใชงานภายในอาคารทีต่ อ งการแสดงผิวหนาไม
เชน ใชทำเฟอรนิเจอร งานตกแตงภายใน built-in กรุผนัง กรุฝา ทำบานประตู
เปนตน และสามารถทำสีได

FSC

ผลิตภัณฑจากไม ไผทรูกราสที่ผานการรับรอง FSC (Forest Stewardship Council) ไดแก
1. พ�้นไม ไผสำเร็จรูปทรูกราส HV
2. พ�้นไม ไผสำเร็จรูปทรูกราส SW
3. พ�้นไม ไผสำเร็จรูปสำหรับภายนอกอาคาร (Outdoor Decking) ทรูกราส EX

4. ไมฝาทรูกลาส C
5. ไมอัดทรูกราส PLY

VOC Emissions
พ�้นไม ไผสำเร็จรูปทรูกราส HV และทรูกราส SW ผานขอกำหนดเร�่อง VOC Emissions ตาม CDPH STANDARD METHOD FOR THE TESTING AND
EVALUATION OF VOLATILE ORGANIC CHEMICAL EMISSIONS FROM INDOOR SOURCES USING ENVIRONMENTAL CHAMBERS V1.2-2017
โดยไดรับการรับรอง FloorScore
LEED V4.1, V4 และ WELL V2
ผลิตภัณฑจากไม ไผทรูกราสที่สามารถชวยให ไดรับคะแนนในการจัดทำ LEED V4.1, V4 และ WELL V2 ไดแก
LEED V4.1 และ V4
FSC

พ�้นไม ไผสำเร็จรูปทรูกราส HV
พ�้นไม ไผสำเร็จรูปทรูกราส SW
พ�้นไม ไผสำเร็จรูปสำหรับภายนอกอาคาร (Outdoor Decking) ทรูกราส EX
ไมฝาทรูกราส C
ไมอัดทรูกราส PLY

FloorScore

(CDPH Standard
Method V1.2-2017)

MR Credit: Building
Product Disclosure and
Optimization—Sourcing
of Raw Materials

EQ Credit: Low-Emitting
Materials

WELL V2
X11 Long-Term Emission
Control Part 2: Manage
Flooring and Insulation
Emissions

ผลิตภัณฑจากไม ไผทรูกราสเมื่อเลิกใชงาน (End of Life)
หากผลิตภัณฑจากไม ไผทรูกราสที่ผานการใชงานแลวยังคงสภาพดี สามารถนำกลับมาใช ใหม (Reuse) ได หร�อหากมีสภาพเสียหายหลังการใชงานก็สามารถ
นำไปเปนวัตถุดบิ ในการผลิตแผนพารตเิ คิลบอรด (Downcycling) หร�อนำไปใชเปนเชือ้ เพลิงสำหรับโรงไฟฟาชีวมวล (Biomass Power Plant) แทนการใชเชือ้ เพลิง
ฟอสซิลไดอกี ดวย ทัง้ นีผ้ ลิตภัณฑจากไม ไผทรูกราสสามารถยอยสลายเองตามธรรมชาติไดทง้ั หมด (100% Biodegradable)
ขอควรระวัง
ความชื้น
ผลิตภัณฑจากไม ไผทรูกราสทั้งหมดผลิตจากไม ไผซึ่งเปนวัสดุธรรมชาติ
ประเภท Hygroscopic ทีจ่ ะรับและคายความชืน้ จากอากาศโดยรอบ สงผลให
เกิดการขยายหร�อหดตัวของผลิตภัณฑเมื่อไดรับหร�อสูญเสียความชื้น นอก
จากนี้ไม ไผยังเปนวัสดุประเภท Anisotropic ที่มีคุณสมบัติในแนวขวางเสี้ยน
ตางจากคุณสมบัติในแนวขนานเสี้ยน การหดหร�อขยายตัวจึงไมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันทัง้ หมด ผลิตภัณฑจงึ อาจเกิดการโกง บิด หร�อแอนตัวเมือ่ ได
รับหร�อสูญเสียความชืน้ ได (คุณสมบัติ Hygroscopic และ Anisotropic เปน
คุณสมบัติของไม ไผและไมธรรมชาติทุกชนิด)
ดวยความเปนวัสดุธรรมชาติิ หากไดรบั ความชืน้ ในปร�มาณมากเปนเวลา
นานอาจมีราข�้นบนผลิตภัณฑจากไม ไผทรูกราสได ควรใชหร�อติดตั้ง
ผลิตภัณฑจากไม ไผทรูกราสในบร�เวณที่แหง ติดตั้งระบบปองกันความชื้นที่
ไดมาตรฐาน และมีการระบายอากาศที่ดี เพ�่อปองกันปญหาที่อาจเกิดข�้น
มากกวา 90% ของปญหาที่เกิดกับพ�้นไม ไผสำเร็จรูปทรูกราส HV และ

ทรูกราส SW รวมทัง้ พ�น้ ไมธรรมชาติอน่ื ๆ มีสาเหตุมาจากความชืน้ หากพ�น้ ไม
ไดรับความชื้นจากดานลางจะเกิดปรากฏการณ Cupping ซึ่งขอบของพ�้นไม
ทั้ง 2 ดานจะโกงข�้น และหากพ�้นไม ไดรับความชื้นจากดานบนจะเกิด
ปรากฏการณ Crowning ซึ่งบร�เวณสวนกลางของพ�้นไมจะโกงข�้น การโกงที่
ตางกันนี้ทำใหทราบไดวาปญหานาจะมาจากสวนใด และหากเปนการติดตั้ง
ลงบนพ�้นคอนกร�ตโดยตรงดวยกาวติดพ�้นไม ควรทิ�งคอนกร�ตไวอยางนอย
1 เดือน และควรตรวจวัดความชื้นของคอนกร�ตใหอยูต่ำกวาระดับที่บร�ษัท
ผูผลิตกาวติดพ�้นไมกำหนด รวมทั้งติดตั้งระบบปองกันความชื้น (Moisture
Barrier) ตามคำแนะนำของบร�ษทั ผูผ ลิตระบบปองกันความชืน้ อยางเครงครัด
กอนติดตั้งพ�้นไม และกาวที่ใชควรเปนกาวที่ไดรับการออกแบบมาสำหรับติด
พ�้นไมโดยเฉพาะ
สี
เนื่องจากไม ไผเปนวัสดุธรรมชาติ แตละชิ�นจึงมีสีตางกัน แมจะถูกอบดวย
อุณหภูมเิ ดียวกัน ภายในระยะเวลาทีเ่ ทากัน ดังนัน้ การเลือกใชหร�อติดตัง้
ผลิตภัณฑแบบสุมและคละ lot การผลิตจะชวยลดปญหาลงได

           
             
            
         

