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COTTO ITALIA COLLECTION 

การปูกระเบือ้งในพืน้ที่เดียวกนัควรใช้กระเบือ้งรุ่นเดียวกัน ดังนัน้ก่อนการตดิตัง้ทุกครัง้ต้องปฏิบัติ ดังนี ้

1. ควรตรวจสอบ รุ่นและขนาดของสนิค้าที่ระบไุว้ข้างกลอ่งกระเบือ้งก่อนท าการติดตัง้ทกุครัง้ 

2. ควรปกูระเบือ้งโดยเว้นร่องยาแนวอยา่งน้อย 2 มิลลเิมตร  (แนะน าให้เว้นร่องยาแนวตามที่ก าหนด) 
 
     ประเภทของกระเบือ้ง                            ขนาดร่องยาแนว        
  กระเบือ้งบผุนงั (WT)              อยา่งน้อย 2 มม. 
 กระเบือ้งตดัขอบ (R/T)                                   อยา่งน้อย 2 มม. 
 กระเบือ้งปพูืน้ทัว่ไป (ไมต่ดัขอบ)                       อยา่งน้อย 3 มม. 
 
** ส าหรับการปแูบบ Modular แนะน าให้เว้นร่องยาแนว 3 มิลลเิมตร  *แนะน ำให้ใช้อุปกรณ์คัดร่องยำแนว (Tile Spacers) 

รหสัสินค้า เกรดกระเบือ้ง คาลิเบอร์ 

ช่ือสินค้า 
เฉดสินค้า 

** ขนาดใช้งานจริงของกระเบือ้ง COTTO Italia 
Collection จะมีขนาด -3 มม.จากขนาดประมาณ 

 
เช่น ขนาดใช้งานจริงของงกระเบือ้ง 40X80 ซม. จะ
เท่ากบั 397X797 มม. 
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3. ควรเรียงลายกระเบือ้งเป็นลายตรง หลกีเลีย่งการปลูายก่ออิฐ 1:2 ถ้าจ าเป็นควรติดตัง้ลายก่ออิฐแบบ 1:3 

4. ควรตรวจสอบพืน้ท่ีการใช้งานก่อนการเลอืกใช้วสัดยุดึเกาะกระเบือ้ง มีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

- พืน้ท่ีติดตัง้ทัว่ไป (พืน้,ผนงั) กาวซีเมนต์ต้องมีแรงยดึเกาะ (Bonding Strength) ไมน้่อยกวา่ 0.8 N/mm. 
- พืน้ท่ีใช้งานสระวา่ยน า้ ควรใช้กาวซีเมนต์ที่ใข้ส าหรับการติดตัง้กระเบือ้งเซรามิคส าหรับสระวา่ยน า้โดยเฉพาะ หรือ อีพ๊อกซี่ 

(Epoxy) รวมทัง้ยาแนว 
- พืน้ท่ีการใช้งานจ าเพาะ เช่น  มีการสัน่สะเทือนสงู มีการเปลีย่นแปลงของอณุหภมูิมาก เป็นต้น ควรปรึกษาผู้ช านาญเฉพาะ

ทางนัน้ๆ ก่อนการเลอืกใช้วสัด ุ
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5.ในกรณีติดตัง้กระเบือ้งบนผนงั มีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
- พืน้ท่ีติดตัง้ความสงูตัง้แต ่0-3 เมตร แนะน าให้ติดตัง้โดยใช้กาวซีเมนต์แรงยดึเกาะสงูและติดตัง้โดยใช้วธีิ Sandwich Technique หรือการหวีกาวซีเมนต์ 

ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงักระเบือ้ง 
- พืน้ท่ีติดตัง้ความสงูตัง้แต ่3 เมตรขึน้ไป เพื่อความปลอดภยัทัง้ในระยะยาวแนะน าให้ใช้ระบบ Mechanical (Cladding System) 

6. ควรเลอืกใช้อปุกรณ์เฉพาะกบัลกัษณะของขนาดกระเบือ้ง เพื่อความปลอดภยั ควรตรวจสอบวิธีการใช้งานของอปุกรณ์นัน้ๆ กบัทางผู้ผลติ 

7. ควรปกูระเบือ้งโดยหวัหวัลกูศรไปในทิศทางเดียวกนั 

 
 
 
 
 
8. ไมค่วรขีดเขียนลงบนพืน้ผิวกระเบือ้ง เพราะจะลบออกยาก 
 

9. ควรตรวจสอบสภาพพืน้ผิวที่ต้องการติดตัง้ มีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
- ส าหรับพืน้ผิวใหม ่หากต้องการเทพืน้ปรับระดบัหรืองานฉาบ ควรให้ระดบัของพืน้ผิวมีความแตกตา่งกนัไมเ่กิน 3 มิลลเิมตร และควรดแูลความสะอาดของพืน้ผิวให้ปราศจาก

คราบฝุ่ นและไขมนั 
- ส าหรับพืน้ผิวเก่า เช่น ส ีกระเบือ้งยาง เป็นต้น จะต้องท าการรือ้ถอนและท าความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนการติดตัง้ 
*ส ำหรับกรณีกำรติดต้ังบนกระเบื้องเดิม ควรตรวจสอบกำรยดึเกำะของกระเบื้องเดิม ว่ำมีกำรหลุดร่อนหรือไม่ ซ่ึงหำกมีกำรหลุดร่อน ควรท ำกำรซ่อมให้เรียบร้อยก่อน
และควรค ำนึงถงึถงึคุณสมบัติของวัสดุยดึเกำะที่ใช้ตดิต้ัง (เป็นไปตำมค ำแนะน ำของบริษัทฯ ผู้ผลิต) 
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10. ระดบัความแตกตา่งของลวดลายกระเบือ้ง 

11. ขนาดของเกรียงหวีที่เหมาะสมส าหรับกระเบือ้ง COTTO Italia Collection แนะน าเกรียงหวีขนาด C20 และความหนาที่เหมาะสมของกาวซเีมนต์หลงัจากการ
กดให้แนน่แล้วประมาณ 4-6 มิลลเิมตร 
12. การตดักระเบือ้ง COTTO Italia Collection ควรเลอืกเคร่ืองมือให้เหมาะสมในการใช้งาน 

*(ภาพซ้าย) ใช้เกรียงหวีให้มีความเหมาะสมส าหรับกระเบือ้งแผ่นใหญ่ 
  (ภาพขวา) เคร่ืองมือส าหรบัการตดักระเบือ้งแผ่นใหญ่ (รางกรีดกระเบือ้ง) 

*ลกัษณะระดบัความแตกต่างของลวดลายกระเบือ้ง COTTO Italia collection 

กระเบือ้ง COTTO มีความแตกตา่งของลวดลายและผิวสมัผสัในแตล่ะแผน่หรือกลอ่ง โดยความ
แตกตา่งนัน้เกิดจากการออกแบบและการค านวณโดยอตัโนมตัิของระบบการผลติเพื่อให้ได้กระเบือ้ง
ที่มีความสวยงามและดเูป็นธรรมชาติสมจริงที่สดุ ทางผู้ใช้สามารถปกูระเบือ้งได้ทนัทีเมื่อแกะออก
จากกลอ่ง โดยไมจ่ าเป็นต้องวางต าแหนง่กอ่นปจูริง  
 
ทัง้นี ้กระเบือ้งแตล่ะรุ่นมีระดบัความแตกตา่งของลวดลาย (level of variation) ที่แตกตา่ง
กนั ผู้ใช้สามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมสนิค้าแตล่ะรุ่นได้ในแคตตาลอ็กสนิค้าและเว็บไซท์ 
www.cotto.com 

การปูกระเบือ้งในพืน้ที่เดียวกนัควรใช้กระเบือ้งรุ่นเดียวกัน ดังนัน้ก่อนการตดิตัง้ทุกครัง้ต้องปฏิบัติ ดังนี ้

http://www.cotto.com/
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ข้อแนะน าส าหรับการติดตัง้กระเบือ้ง COTTO Italia Collection 

1. ควรตรวจสอบพืน้ผิวที่มีความเรียบได้ระดบั (+/-ไมเ่กิน 3 มิลลเิมตร) ถ้าไมไ่ด้ระดบั ควรปรับแตง่ก่อนการติดตัง้ 
2. ก าหนดจดุเร่ิมต้นในการติดตัง้ โดยค านงึถึงต าแหนง่ของเศษกระเบือ้งให้เหมาะสมและสวยงาม สว่นใหญ่พิจารณาจากการเก็บเศษและพืน้ท่ีใช้สอยที่มองเห็นหรือนกัออกแบบ

เป็นผู้ก าหนด 
3. เร่ิมติดตัง้กระเบือ้งโดยเร่ิมจากจดุเร่ิมป ู(ตามแบบที่ก าหนด) ซึง่ต้องตรวจสอบระดบัของผิวหน้ากระเบือ้ง ความเรียบและร่องยาแนว 
4. แนะน าวิธีการติดตัง้แบบเปียก (กาวซีเมนต์) โดยใช้วิธี Sandwich Technique คือการใช้เกรียงหวีขนาด U20 หวีที่พืน้ผิวที่จะท าการติดตัง้ จากนัน้ใช้เกรียงหวีขนาด 

V3 หวีลงบนหลงักระเบือ้ง จากนัน้ท าการยกกระเบือ้งเข้าไปติดตัง้โดยใช้ตวัจบักระเบือ้งและใช้คนอยา่งน้อย 2 คนในการยก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
- ส าหรับกระเบือ้งที่มีขนาดใหญ่ตัง้แต ่60X60 ซม. (24”x24”) ขึน้ไป แนะน าให้ใช้อปุกรณ์ในการปรับระดบัช่วยในการติดตัง้ จะท าให้พืน้ผิวมีความเรียบ รวมถึงเป็นการคดั

ร่องยาแนวไปพร้อมกนั 
- ในกรณีการติดตัง้กระเบือ้งผนงัแถวแรก ควรใช้ Wall Leveling Guide ช่วยในการติดตัง้ เพื่อป้องกนัอนัตรายจากการไหลตวัของกระเบือ้งเนื่องจากน า้หนกัระหวา่งที่กาว

ซีเมนต์ก าลงัเซ็ตตวัให้แห้ง 
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5. ใช้ค้อนยางเคาะเบาๆ หรือใช้  Vibrator เพื่อให้กระเบือ้งยดึเกาะกบัพืน้ท่ีติดตัง้ได้มากยิ่งขึน้ 
 
 
 
 
 
 

6. หมัน่ท าความสะอาดผิวหน้ากระเบือ้งและร่องยาแนวระหวา่งการติดตัง้ 
 
 
 
 
 
 

7. การเก็บเศษกระเบือ้ง ควรท าหลงัจากการติดตัง้กระเบือ้งสว่นใหญ่แล้วเสร็จ 1 วนั 
8. การยาแนว ควรท าการยาแนวหลงัจากการติดตัง้แล้วเสร็จ 1 วนั เพื่อให้กาวซีเมนต์เซทตวัก่อนและควรท าความสะอาดผิวหน้ากระเบือ้งและร่องของกระเบือ้งก่อนการยาแนว

ทกุครัง้ 
9. ใช้เกรียงยางปาดยาแนวให้เต็มร่อง โดยท าการปาดเฉียงเป็นแนว 45 องศา ท ามมุกบัร่องยาแนวเพื่อให้ยาแนวนัน้เข้าไปอยูเ่ต็มร่องได้มากที่สดุ ควรท าความสะอาดเป็นระยะๆ 

อยา่ปลอ่ยยาแนวแห้ง เพราะจะท าความสะอาดได้ยาก 
10.   ควรให้กาวซีเมนต์เซ็ตตวัอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนท าความสะอาดและเร่ิมใช้งานจริง 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อแนะน าส าหรับการติดตัง้กระเบือ้ง COTTO Italia Collection 
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