
วสัดุท่อน ำ้และข้อต่อต่ำง  (Pipes and Fittings Material) 

1.ท่อน ำ้ประปำ Cold water 

 1.1 ท่อน ้ำประปำในอำคำร ใหใ้ชท้่อโพลีโพรไพลีน แรนดอม โคโพลิเมอร์ 80 หรือพีพีอำร์ (80) สี

เขียว รุ่น SDR 11 PN 10  ผลิตตำมมำตรฐำน DIN 8077/78  ไดรั้บกำรรับรองจำกสถำบนั DVGW ผำ่นกำร

ทดสอบควำมสะอำดตำมมำตรฐำน BS 6920 Part II และ WRAS มีกำรรับประกนัจำกบริษทัประกนัภยัท่ีมี

ควำมน่ำเช่ือถือ  โดยท่อขนำด 20 mm จะตอ้งมีควำมหนำ 2.3 mm ข้ึนไป และทุกขนำดตอ้งระบุเวลำในกำร

เช่ือมบนเส้นท่อ ตลอดแนวท่อ   

 ขอ้ต่อใหใ้ชช้นิดเดียวกนักบัท่อและผลิตจำกโรงงำนเดียวกนั  ติดตั้งดว้ยวธีิเช่ือมสอด (Socket 

fusion) หรือ เช่ือมสอดดว้ยระบบไฟฟ้ำ(Electro fusion) ขอ้ต่อชนิดเกลียว ตอ้งเป็นเกลียวโลหะเตม็เกลียว 

และเป็นทองเหลืองหรือทองเหลืองชุบนิเกิล  

  

1.1 Cold water Pipes( Polypropylene Random Copolymer 80(PP-R 80) 

Cold water pipe shall be made of Polypropylene Random Copolymer 80(PP-R 80) SDR11(PN10) . 

Conforming to DIN 8077/8078  from DVGW. Passed the cleanliness test as standard BS 6920 Part II and 

WRAS. There is a guarantee from manufacturer for at least 5 years and covered with product liability 

insurance from a reliable insurance company. The thickness of nominal 20 mm  must be 2.3 mm or 

greater, every size must specify the time of welding on the pipe line. 

  Fitting for polypropylene random copolymer 80 (PPR 80) shall be made of 

polypropylene random copolymer 80(PPR 80). Pipe and fitting must be  produced from the same factory. 

Installation method must be  socket fusion or electro fusion. The thread of fitting made from brass or brass 

platedcover with nickel. 

 

 



2.ท่อน ำ้ร้อน Hot water 

 2.1 ท่อน ้ำร้อน  ใหใ้ชท้่อพีพีอำร์ (80) รุ่น SDR 6 PN 20 ชนิดผสมไฟเบอร์ผลิตตำมมำตรฐำน DIN 

8077/78  ไดรั้บกำรรับรองจำกสถำบนั DVGW   ผำ่นกำรทดสอบควำมสะอำดตำมมำตรฐำน BS 6920 Part 

II และ WRAS มีกำรรับประกนัจำกบริษทัประกนัภยัท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ โดยท่อขนำด 20 mm จะตอ้งมีควำม

หนำ 2.3 mm ข้ึนไป และทุกขนำดตอ้งระบุเวลำในกำรเช่ือมบนเส้นท่อ ตลอดแนวท่อ   

 ขอ้ต่อใหใ้ชช้นิดเดียวกนักบัท่อและผลิตจำกโรงงำนเดียวกนั  ติดตั้งดว้ยวธีิเช่ือมสอด (Socket 

fusion) หรือ เช่ือมสอดดว้ยระบบไฟฟ้ำ(Electro fusion) ขอ้ต่อชนิดเกลียว ตอ้งเป็นเกลียวโลหะเตม็เกลียว 

และเป็นทองเหลืองหรือทองเหลืองชุบนิเกิล  

 

2.1 Hot  water Pipes( Polypropylene Random Copolymer 80(PP-R 80)) 

Hot  water pipe  shall be Polypropylene Random Copolymer 80 (PP-R 80) SDR 6 (PN20) with fiber 

composite  , Conforming to DIN 8077/8078  from DVGW . Passed the cleanliness test as standard BS 

6920 Part II and WRAS. There is a guarantee from a reliable insurance company at least 5 years . The 

thickness of nominal 20 mm  must greater than 2.3 mm, every size must specify the time of welding on 

the pipe line. 

  Fitting for polypropylene random copolymer 80(PPR 80) shall be made of polypropylene 

random copolymer 80(PPR 80) . Pipe and fitting   produced from the same factory .Installation method 

must be  socket fusion and electro fusion. The thread of fitting made from brass or brass cover with nickel. 

 

    Vendor list of material 

Vendor list PPR 

1. THAI PP-R 

2. POLOPLAST 

3. GREAN PIPE 


