ใบแนะนำกำรใช้ งำนกำรจัดเก็บกำรติดตั้งประตู HDF,ประตูเมลำมีน,ประตูพมิ พ์ ลำย,ประตูอนื่ ๆและขั้นตอนกำรทำสีสำเร็ จประตู HDF
1. กำรใช้ งำน สำหรับใช้ เป็ นบำนประตู
2. กำรจัดเก็บ ต้องจัดเก็บประตูในที่แห้งไม่อบั ชื้นและไม่ถูกแสงแดด มีอากาศถ่ายเทห่างจากวัตถุไวไฟและต้องวางในแนวราบบนพื้นเรี ยบโดยมีวตั ถุรองรับอย่างเหมาะสม หาก
จัดเก็บเป็ นตั้งต้องมีสายรัดและมีกระดานปิ ดบนตั้ง ควรฉี ดยาฆ่าแมลงในสถานทีจ่ ดั เก็บเป็ นระยะ
3. ขั้นตอนกำรติดตั้งบำนประตู
3.1 ตรวจสอบบานประตูทุกบานก่อนการติดตั้ง หากพบปัญหาให้แยกไว้และแจ้งผูจ้ าหน่าย
3.2 ต้องติดตั้งประตูหลังปูพ้นื และติดหน้าต่างระหว่างการติดตั้งประตูใช้ภายในต้องหลีกเลี่ยงการโดนน้ าและความชื้น ประตูใช้ภายในและภายนอก ต้องหลีกเลี่ยงความร้อน

สะเก็ดไฟและสารเคมีตา่ งๆ
3.3 ไสปรับขอบประตูออกได้ขา้ งละไม่เกิน 5 มม. และควรเว้นช่องว่างระหว่างขอบประตูกบั วงกบโดยรอบ 3 มม. เท่ากันตลอดแนว ด้านล่างสู งจากพื้น 3-5 มม. กรณี หอ้ งน้ ามี
พื้นที่ตา่ งระดับด้านล่างควรสู งจากพื้น 20-25 มม.
3.4 กรณี ประตูเมลามีน การไสปรับแต่งขอบประตูเมลามีนต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
3.4.1 ต้องใช้กบไฟฟ้ าไสปรับแต่งขอบประตู ตั้งใบกบไสกินเนื้อไม้ไม่เกิน 1 มม.
3.4.2 ควรเดินกบไฟฟ้ าช้าๆ ขณะไสปรับแต่ง ใบกบต้องมีความคมตลอดเวลา
3.4.3 เมื่อใสปรับแต่งเสร็ จควรใช้กระดาษทราย No.240-320 ขัดลูบคมขอบประตูท้ งั 4 ด้าน
3.5 การติดตั้งใช้งานควรใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมกับประตู และต้องติดตั้งในตาแหน่งที่กาหนด
3.6 ประตูใช้ภายในและประตูใช้ภายนอกต้องอุดรู ตามขอบประตูโดยรอบ(ถ้ามี) และต้องทาสี กนั น้ าหรื อกันน้ าและแสงแดดที่ขอบทั้ง 4 ด้านก่อนการติดตั้งและเมือ่ ติดตั้งเสร็ จ
ต้องทาสี กนั น้ าหรื อกันน้ าและแสงแดดที่หน้าประตูท้ งั 2 ด้านทันที กรณี ประตูใช้ภายนอกติดตั้งเป็ นประตูภายนอกอาคารต้องมีชายคายืน่ คลุมประตูอย่างน้อย 1.2 เมตรขึ้นไป
และไม่ให้ประตูโดนฝนหรื อแสงแดดโดยตรง
4. คุณสมบัตพิ ิเศษของบำนประตู HDF , ประตูเมลำมีน และประตูอื่นๆ
4.1 ติดตั้งง่ายโดยใช้เครื่ องมือช่างไม้ธรรมดาสามารถใช้กบั วงกบไม้ทวั่ ไปได้ไม่จาเป็ นต้องใช้วงกบพิเศษ สามารถเจาะเพือ่ ติดลูกบิด ติดบานพับได้เหมือนกับบานประตูไม้ทวั่ ไป
4.2 กรณี ประตู HDF สามารถทาสี อะครี ลิคสีน้ ามันชนิดแห้งช้าและแห้งเร็ ว สี ยอ้ มทุกประเภทตามที่ลกู ค้าต้องการ
5. ขั้นตอนกำรทำสี ประตู HDF
5.1 ขั้นตอนการเตรี ยมผิวหน้าบานประตู
5.1.1 ทาความสะอาดบานประตูท้ งั 2 ด้าน และตรวจสอบผิวหน้าบานประตูว่ามีการเสียหายหรื อมีรอยขีดข่วนหรื อไม่ถา้ มีตอ้ งซ่อมโดยใช้สีรองพื้นอะคริ ลิค
( Acrylic Water Based ) หรื อเคมีโป๊ ว ทาหรื อแต่งบริ เวณทีเ่ ป็ นรอยแล้วทิ้งให้แห้งสนิท
5.1.2 ใช้กระดาษทรายละเอียดเบอร์ 240-320 ขัดลูบให้ทวั่ บานทั้ง 2 ด้านตามลายไม้ แล้วใช้แปรงปัดฝุ่ นที่บานออก

5.2 ขั้นตอนการทาสี ทึบ
5.2.1 ผสมสี ชนิดที่ตอ้ งการกับตัวทาละลายตามสู ตรที่บริ ษทั สี กาหนด
5.2.2 นาสี ทผี่ สมไว้พน่ หรื อทาให้ทวั่ ผิวหน้าบาน 1 - 2 เที่ยวทิ้งไว้ให้สีแห้งสนิทก่อนนาไปใช้งาน
5.3 ขั้นตอนการทาสี ยอ้ ม
5.3.1 นาบานประตูทเี่ ตรี ยมผิวหน้าบานแล้วพ่นสี พ้นื ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
5.3.2 ใช้ผา้ จุ่มสียอ้ ม (OIL) ที่เตรี ยมไว้ทาให้ทวั่ บานประตูให้สีสมา่ เสมอและทิ้งไว้ให้สีแห้งหมาดๆประมาณ 3-5 นาที
5.3.3 ใช้ผา้ แห้งสะอาดเช็ดตามลายไม้ ให้เหลือสียอ้ มในร่ องเสี้ยนทิ้งให้แห้ง
5.3.4 พ่นแล็คเกอร์ ทบั หน้าประมาณ 1 - 2 เที่ยวจนผิวหน้าเนียนเรี ยบตามที่ตอ้ งการ ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อนนาไปใช้งาน
6. ขั้นตอนกำรทำสี ทึบใหม่ ทับสี สำเร็จ ACRYLIC SOLVENT BASED เดิมของบำนประตู HDF สี ที่ใช้ ได้ ได้ แก่ สี น้ำมันภำยใน,ภำยนอก สี น้ำอะคริลิกภำยนอก
6.1 ใช้กระดาษทรายละเอียดเบอร์ 240-320 ขัดลูบให้ทวั่ บานทั้ง 2 ด้านตามลายไม้ แล้วใช้แปรงปัดฝุ่ นที่บานออก
6.2 ผสมสี ชนิดที่ตอ้ งการกับตัวทาละลายตามสู ตรที่บริ ษทั กาหนด
6.3 นาสี ทผี่ สมไว้ พ่นหรื อทา ให้ทวั่ บานจนเต็มผิวหน้าทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อนนาไปใช้งาน
หมายเหตุ 1. สีน้ ามันหากใช้การทาควรผสมน้ ามันสนเป็ นตัวทาละลาย 2. หากซ่ อมตกแต่งสีเลือกสี ชนิดกึ่งเงา
7. รำยละเอียดของบำนประตู HDF , ประตูเมลำมีน และประตูอนื่ ๆ
1.ชนิดหน้า
2. น้ าหนักบาน
3. ระยะโก่ง
4. ระยะห่อ
5. ความกว้าง

HDF
MDF
10 – 25 กก. ขึ้นอยูก่ บั แบบและขนาด
ไม่เกิน 4 มม. 6. ความสู ง
± 2 มม.
ไม่เกิน 3 มม. 7. ความหนา
± 1 มม.
± 2 มม.
8. ระยะบิด
ไม่เกิน 3 มม.

คาเตือน WARNING
1. ควรยกและเคลือ่ นย้ายสินค้าด้วยความระมัดระวังไม่ควรโยนหรื อกระแทกสินค้าเพราะอาจเกิดอันตราย
2. การเคลื่อนย้ายสิ นค้าเป็ นตั้งต้องมีสายรัดกันสินค้าลื่น
3. ควรระวังเสี้ยนไม้เพราะอาจทาให้เกิดบาดแผลได้
4. ควรสวมใส่อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่ นขณะไสปรับแต่งขอบสิ นค้า

