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4. ใช�เคร�่องตัดแบบใช�น้ำกับใบตัดพอร�ซเลนขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง 100-125 มม (4-5 นิ�ว) ตัดตามแนวเส�นที่กำหนด

เอาไว�ตามข�อ 1 ส�วนที่ตัดไม�ขาดรอบ ๆ รูเจาะจะต�องตัดแนวเฉียงจากรูเจาะไปหาขอบอ�างดังในภาพ

5. ใช�ใบขัดเก็บรายละเอียดขอบให�เร�ยบร�อย

1. ขัดหยาบ 2. ขัดละเอียด

3. ลบมุม 4. ลงแวกซ�ชักเงาและป�องกันคราบสกปรก

การขัดขอบ (Edge polishing)

การขัดขอบแผ�นหินให�ใช�ใบขัดน้ำสำหรับพอร�ซเลน และทำตามคำแนะนำของผู�ผลิต

 

1. ใช�ใบขัดเบอร� 50 หร�อ 100 เก็บรายละเอียดขอบให�เร�ยบร�อยก�อนจะขัดเงา

2. การขัดให�ข�้นเงาต�องขัดแบบเป�ยกเท�านั้น 

               - ผ�วขัดมัน – ใช�ใบขัดเบอร� 200-300, 400-500, 800-1000, 1500-2000 และ 3000

               - ผ�วโฮน (honed) – ใช�ใบขัดเบอร� 200-300, 400-500 และ 800 

3. หลังจากขัดครบตามลำดับทุกเบอร�แล�วทำความสะอาดชิ�นงานเพ�่อตรวจสอบความมันเงาและดูว�ามองเห็นรอยใบขัด

หร�อไม�จากนั้นทำความสะอาดชิ�นงาน 

4. ใช�ผ�าสะอาดเช็ดและลมเป�าชิ�นงานให�แห�ง จากนั้นใช�ผ�าแห�งชุบแวกซ� Bellinzoni ทาและขัดเพ�่อชักเงาและป�องกันขอบ

ไม�ให�ติดคราบสกปรก  

สิ�งที่ควรตรวจสอบก�อนเร��มใช�งาน

- โต�ะทำงานต�องมีโครงสร�างแข็งแรง มั่นคง ขนาดใหญ�กว�าแผ�นหินและสามารถรองรับแผ�นหินได�เต็มทั้งแผ�น

- วัสดุท่ีใช�ปูบนโต�ะทำงาน เช�น แผ�นไม�อัด แผ�นซิเมนต�บอร�ด ต�องเร�ยบตรง ได�ระดับและมีความหนาอย�างน�อย 15 มม (5/8 นิ�ว)    

- ใช�ใบตัดและหัวเจาะสำหรับพอร�ซเลนที่มีสภาพดีพร�อมใช�งาน และได�รับการรับรองจากบร�ษัทว�าเหมาะสำหรับวัสดุ 

GEOLUXE®

- ใช�น้ำหล�อเย็นให�เพ�ยงพอในการตัดและเจาะ(ห�ามตัดแบบแห�ง)

- ตรวจสอบสภาพของเคร�่องมือและอุปกรณ�ต�าง ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ�ไฟฟ�า และปฏิบัติตามคำแนะนำการใช�งานของ

ผู�ผลิตเคร�่องมืออุปกรณ�เหล�านั้นอย�างเคร�งครัด

1. กำหนดขนาดของอ�างที่จะเจาะแล�วข�ดแนวเส�นที่จะตัดไว�บนเทปกระดาษ (ห�ามเข�ยนลงบนแผ�นหินโดยตรง) 

2. ก�อนการเจาะที่ชิ�นงานจร�ง ควรตรวจสอบชนิดของหัวเจาะ และทดลองเจาะบนเศษวัสดุก�อนเพ�่อตรวจสอบความคมของ

หัวเจาะและผ�วชิ�นงานที่ได�ว�ามีป�ญหาบิ�นหร�อไม��

3. ใช�หัวเจาะขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง 30-35 มม.(1 3/16-1 3/8 นิ�ว) ล�อคด�วยไกด�เพ�่อป�องกันไม�ให�หัวเจาะไถลออกไปโดน

ชิ�นงานที่ต�องการ 

 

        การเจาะอ�าง

การตั้งค�าในการเจาะรู (Drilling Parameter)

การตั้งค�าในการตัด (Cutting Parameter)

การตั้งค�าขัดขอบ (Edge Polishing Parameter)

เส�นผ�านศูนย�กลางหัวเจาะ รอบเคร�่อง (RPM)

30 มม (1-3/16 นิ�ว)

32 มม (1-1/4 นิ�ว) 3,000-5,000

35 มม (1-3/8 นิ�ว)

เส�นผ�านศูนย�กลางใบตัด รอบเคร�่อง (RPM)

100 มม (4 นิ�ว)

115 มม (4-1/2 นิ�ว) 8,000-12,000

125 มม (5 นิ�ว)

หมายเหตุ : * เลือกใช�ใบขัดเพ�ยงเบอร�เดียวในช�วงดังกล�าว

เบอร�ใบขัด รอบเคร�่อง (RPM)

50-100*

200-300*

3,000-4,000

400-500*

800-1,000*

1,500-2,000*

3,000

สำหรับอ�างขนาดใหญ�ตั้งแต� 480x560 มม (19x22 นิ�ว) ข�้นไปจำเป�นต�องเจาะรูเพ��มตามแนวขอบอ�างและตัดในแนวทแยงมุม

ตัดแนวเฉียง

โต�ะทำงาน

วัสดุรองตัด

แผ�นหิน

≥ 50 มม (2 นิ�ว)
อ�างขนาดเล็ก

รายละเอียด

ลำดับ 5 
ตัดแนวที่ 5

ลำดับ 4 
ตัดแนวที่ 4

ลำดับ 1 
เจาะรูทั้ง 4 มุม

ลำดับ 2 ตัดแนวที่ 2

ลำดับ 3 ตัดแนวที่ 3

*เร��มตัดที่จ�ดนี้

ลำดับ 6
ตัดแนวที่ 6

ลำดับ 2 ตัดแนวที่ 2

ลำดับ 3 ตัดแนวที่ 3

ลำดับ 5
ตัดแนวที่ 5

ลำดับ 4 ตัดแนวที่ 4

ลำดับ 1 
เจาะรูทั้ง 6 จ�ด

≥ 50 มม (2 นิ�ว)

แผ�นหิน

ไกด�

ขั้นตอนที่ 1
จ�กด�วยหัวเจาะ

แผ�นหิน

ค�อย ๆ กดลงน้ำหนัก
และควงหัวเจาะเล็กน�อย
อย�างช�า ๆ

ขั้นตอนที่ 4

เจาะทะลุ

ควงให�มีร�องนำ

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 5
ดึงหัวเจาะข�้น

ขั้นตอนที่ 6

แผ�นหิน

แผ�นหิน

แผ�นหิน

แผ�นหิน

แผ�นหิน

ขั้นตอนที่ 3
เจาะเนื้อ



1. ตรวจสอบลวดลายและเฉดสีของหินก�อนตัดทำบัวเบิ�ล (ลามิเนต)

2. วางแผ�นหินโดยหงายด�านหลังข�้นและกำหนดจ�ดที่จะทำการขัด โดยให�มีขนาดกว�างกว�าชิ�นประกบเล็กน�อย

3. ขัดด�านหลังของแผ�นหินและของชิ�นประกบให�เร�ยบ โดยใช�ใบขัดเบอร� 50-100 หร�อใช�หินเจ�ยร (grinding cup wheel)

4. ก�อนการติดกาวนำชิ�นงานมาประกบเข�าด�วยกันเพ�่อดูว�าแนบสนิทดีหร�อไม� หากยังไม�สนิทให�ขัดใหม�

5. ใช�ใบพอร�ซเลนบากเป�นร�องหร�อกากบาทตามแนวยาวของแผ�นท�อปและแผ�นเบิ�ลเพ�่อให�ประกอบยึดติดได�ดียิ�งข�้น

6. ผสมสีกาวและตรวจสอบจนใกล�เคียงกับสีของชิ�นงานให�มากที่สุด แล�วจ�งค�อยผสมสารเร�งการแข็งตัว (hardener) ใน

อัตราส�วนตามท่ีผู�ขายกาวแนะนำ จากน้ันทากาวลงไปบนชิ�นงานให�ท่ัวโดยทาท่ีด�านหลังของแผ�นหินและแผ�นท่ีจะประกบให�เต็ม

7. นำชิ�นงานที่จะประกบเบิ�ล (ลามิเนต)มาวางติดลงไปบนแผ�นหินแล�วใช�ตัวหนีบรัด

8. ใช�เกร�ยงปาดกาวส�วนเกินออกแล�วปล�อยชิ�นงานไว�ให�แห�งอย�างน�อย 30 นาทีหร�อจนกว�ากาวจะแข็งตัวอย�างสมบูรณ�

9. หลังจากที่กาวแข็งตัวสมบูรณ�แล�ว ใช�ใบมีดคัตเตอร�ข�ดกาวที่เหลือออกจากรอยประกบ หากพบรูอากาศให�ทำการอุด

ด�วยกาวอีกครั้ง

10. ใช�ใบขัดตามคำแนะนำให�ครบทุกเบอร�ตามลำดับ ห�ามไม�ให�ข�ามเบอร�

11. หลังจากขัดครบตามลำดับทุกเบอร�แล�วทำความสะอาดชิ�นงานเพ�่อตรวจสอบความมันเงาและดูว�ามองเห็นรอยใบขัด

หร�อไม�

12. ใช�ผ�าสะอาดเช็ดและลมเป�าชิ�นงานให�แห�ง จากนั้นใช�ผ�าแห�งชุบแวกซ� Bellinzoni ทาและขัดเพ�่อชักเงาและปกป�องขอบ

ไม�ให�ติดคราบสกปรก

ใช�สำหรับรอยต�อแผ�น (joint) รอยตัดเข�ามุม 45 (miter) และรอยประกบเบิ�ล (lamination)

- TENAX GlaxS แนะนำสำหรับงานที่ติดตั้งใช�งานทั้งภายในและภายนอก

-  INTEGRA Surface Bonder (สำหรับใช�งานภายใน) Surface Bonder Ultra (สำหรับใช�งานภายนอก)

Distributed by

1. ตรวจสอบลวดลายและเฉดสีก�อนจะทำการตัดเข�ามุม 45 (Mitering) 

2. ใช�เคร�่องตัดที่ใช�น้ำและใบตัดพอร�ซเลนที่ได�รับการรับรองจากบร�ษัทในการตัดให�ได�มุม 46 องศา (เผ�่อเนื้อกาว) 

3. ทดลองประกบเพ�่อตรวจสอบชิ�นงานว�าแนบสนิทดีหร�อไม�และปรับแต�งตามที่จำเป�น 

4. ใช�ใบขัดเบอร� 100 ขัดแต�งเพ�่อเก็บรายละเอียดของขอบตัดเข�ามุม 45 องศาให�เร�ยบร�อย 

5. ใช�ใบตัดพอร�ซเลนบากเป�นร�องหร�อกากบาทตามแนวยาวของชิ�นงาน ทั้งส�วนที่เป�นแผ�นท�อปและชิ�นป�ดหน�าเพ�่อให�กาว

ประกอบยึดติดได�ดียิ�งข�้น 

6. ผสมสีกาวและตรวจสอบจนใกล�เคียงกับชิ�นงานให�มากที่สุดแล�วจ�งค�อยผสมสารเร�งการแข็งตัว (hardener) จากนั้น

ทากาวลงไปบนชิ�นงานให�ทั่ว

7. ใช�เทปกาวช�วยยึดเพ�่อประคองชิ�นงานต�อประกบเข�ามุม 45 (mitered) เช็คฉาก 90 องศา แล�วใช�เกร�ยงปาดกาวส�วน

เกินออกและทิ�งให�แข็งตัวอย�างน�อย 30 นาทีหร�อตามที่ผู�ผลิตกาวแนะนำ

8. เมื่อกาวแห�งและแข็งตัวดีแล�ว ใช�ใบมีดคัตเตอร�ข�ดคราบกาวที่เหลือตามรอยต�อประกบเข�ามุม 45 (mitered) กรณีที่

เจอส�วนใดเป�นรูอากาศให�อุดเพ��มด�วยกาวแล�วรอจนกาวแข็งตัวอีกครั้ง

9. ใช�ใบขัดตามคำแนะนำให�ครบทุกเบอร�ตามลำดับ เก็บรายละเอียดขั้นสุดท�าย  ตามรอยต�อประกบเข�ามุม 45 และขัดลบ

มุมที่ขอบ (chamfer) ให�เร�ยบร�อย

10. หลังจากขัดครบตามลำดับทุกเบอร�แล�วทำความสะอาดชิ�นงานเพ�่อตรวจสอบความมันเงาและดูว�ามองเห็นรอยใบขัด

บร�เวณรอยตัดเข�ามุมหร�อไม�

11. ใช�ผ�าสะอาดเช็ดและลมเป�าชิ�นงานให�แห�ง จากนั้นใช�ผ�าแห�งชุบแวกซ� Bellinzoni ทาและขัดเพ�่อชักเงาและป�องกันขอบ

ไม�ให�ติดคราบสกปรก

1. เพ�่อความสวยงามที่ยาวนานและคงทน ควรหลีกเลี่ยงการใช�ผลิตภัณฑ�หร�อการกระทำใด ๆ ที่จะทำให�เกิดคราบสกปรก

เป��อนผ�วหน�า เช�น ปากกา marker รอยเท�า น้ำที่มีคราบสนิม

2. หลีกเลี่ยงการใช�วัสดุแหลมคมที่อาจจะตี ข�ดข�ดหร�อกระแทกชิ�นงาน อาทิ การลากของหนักหร�อของมีคมเช�นหัวเจาะ หัว

กัดหร�อใบตัดไปมาบนผ�วหน�าแผ�นหิน

3. ห�ามวางเคร�่องมือและอุปกรณ�ใด ๆ บนผ�วหน�าระหว�างการทำงานและแปรรูปแผ�นหิน GEOLUXE® ควรหาโต�ะสำหรับ

วางเคร�่องมือต�างหาก

4. สำหรับการดูแลรักษาประจำวัน ให�ทำความสะอาดด�วยน้ำอุ�นหร�อน้ำผสมสบู�เหลวชนิดอ�อน และเช็ดแห�งด�วยผ�าสะอาด

กาวสำหรับประกอบงาน (Fabrication adhesives)

การตัดเข�ามุม 45 (Mitering)

การทำบัวเบิ�ล (ลามิเนต)

ข�อควรระวัง

Version 2 / 2019

โต�ะทำงาน

แผ�นท�อป

ชิ�นป�ดหน�า

การแปรรูปด�วยเคร�่องมือช�าง

*หากมีข�อสงสัยสามารถติดต�อมาท่ี info@geoluxe.com หร�อติดต�อ call center 02-5864155, 02-5865877 

เพ�อ่หาร�อรายละเอียดและขอคำปร�กษา


