
งวนเส็งฮง (Nguan Seng Hong)

เชนไดรท
Description

ผลิตภัณฑปองกัน กําจัดปลวกและแมลงอันเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหไมผุกรอน
เสียสภาพ มีทั้งแบบฉีด ทา และผสมน้ํา

LENA Proshield สีนํ้าอะครีลิค 100% สําหรับ
ภายนอกและภายใน
Description

ทําจากอะครีลิคเรซิ่นเกรด A ผสมผงสีคุณภาพสูง ยึดเกาะแนน ทนทาน ไม
ลอกลอน ใชงานไดดีเยี่ยมกับทุกสภาพอากาศ ทางายไดพื้นที่มาก มี
ประสิทธิภาพในการปองกันฤทธิด์าง และสามารถกันเชื้อราไดดี 
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ดีดีโพลียูเรเทน
Description

เปนโพลียูเรเทนชนิดพิเศษซึ่งดัดแปลงแกไขใหเหมาะสําหรับเคลือบลงบนผิว
ไม เชน วงกบ ประตู หนาตาง พื้นปาเก และเฟอรนิเจอรตางๆ โดยจะใหความ
เปนเงางาม สดใส สามารถทาหรือพนไดงาย เหมือนแลคเกอรธรรดา ไมเปน
ฟอง คงทนตอการถูกกระแทก การขีดขวน ความรอน การยืดหยุนตัว และ
สภาวะกรด ดาง ไดเปนอยางดี สามารถใชเปนทั้งตัวรองพื้นและตัวทับหนาได
ในตัวเดียวกัน และแหงเร็ว 

สีทาพื้นไมยูรีเทนกาแลนท
Description

เปนน้ํามันเคลือบเข็งชนิดโพลียูรีเทนที่อาศัยความชื้นทใหแข็งตัว มีสีใสเงางาม
ทนตอการขูดขีด การหักโคง การกระแทก ทนความรอนและสารเคมีตางๆ
เหมาะสําหรับใหทาพื้นไม พื้นปารเก เฟอรนิเจอร ลานสเก็ต รางโบวลิ่ง และ
พื้นคอนกรีต เปนตน

เชลแล็คทาไมตราหัวสิงห
Description

ทําจากเชลแล็คยางธรรมชาติละลายในเมทธานอล ใหฟลมมันเงา ทําใหเห็น
ลายไมเดนสวยงาม และนําไปใชเสมือนเปนการยอมสีไมกอนทาพนทับดวยแล
คเกอรเงา มีคุณสมบัติใหสีโปรงแสง สามารถมองเห็นลายไม เพิ่มสีสันใหกับ
ไม สีที่ทาออกมาจะไดความออนแกขึ้นอยูกับสีของไม ทางายใชสะดวก

สีเกล็ด CHAMP

Description

สีเกล็ดและสีเกล็ดอะครีลิคสําหรับทาภายนอก ตกแตงวัด พญานาค
ศาลพระภูมิ ทาอัลลอย
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นํ้ายาลอกสี Natoco

Description

เหมาะสําหรับใชในงานลอกสีทั่วๆ ไป มีความเขมขนสูง สามารถลอกสีจําพวก
อุตสาหกรรมหนัก เชน สีอีพอกซี่ สีโพลียูริเทน และสีอบอุตสาหกรรมได

นํ้ายาเคลือบเงาA-100สูตรนํ้ามัน CIC

Description

เปนน้ํายาอะครีลิคเคลือบเงาชนิดใส มีความเงางามสูง ใหฟลมที่เหนียวแข็ง
ชวยยึดเกาะพื้นผิวไดดีเยี่ยม เหมาะสําหรับใชทาทับบนพื้นผิว อิฐโชว กระเบื้อง
ดินเผา คอนกรีต ซีเมนต ไมทุกชนิด หรือทาทับพื้นผิวที่ทาดวยสีน้ําพลาสติก
เพื่อปองกันสิ่งสกปรก ทนตอดินฟาอากาศ และสารเคมีไดดี A-100เปนน้ํายา
สําเร็จรูปใชทาไดเลยไมตองผสมทินเนอร
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กาวซิลิโคน
Description

ใชสําหรับงานซอมบํารุง ทนอุณหภูมิไดมากถึง 200 องศา เหมาะสําหรับยึดติด
กระจก กระเบื้อง เซรามิค อะลูมิเนียม ไฟเบอร ไม และงานกอสรางตางๆ 

กาวอะครีลิค
Description

เหมาะสําหรับยาแนวอุดรอยตอระหวางวัสดุตางๆ เชน คอนกรีต อิฐบล็อก
สังกะสึ อะลูมิเนียม โลหะ แผนเซรามิค ยิปซั่ม ไมผิวเรียบ เก็บงานไดอยาง
ประณีตสวยงาม ยืดหยุนไมแหงกรอบและหลุดลอน

4 of 94



5 of 94



สีสเปรย เรด ฟอกซ
Description

ประกอบดวยสารอะครีลิค ซึ่งชวยใหสีสวยเงางาม การยึดเกาะดีเยี่ยมทนแดด
ทนฝน และทุกสภาวะอากาศ ฟลมสีแหงเร็วไมเปราะ และสามารถพนวัสดุเพื่อ
ปองกันสนิมไดดี เหมาะสําหรับ พนรถจักรยานยนต เฟอรนิเจอร รถยนต
เครื่องใชตางๆ ฯลฯ

สีสเปรย โครเมีย่ม
Description

เปนสีเคลือบเงาชนิดสเปรยแหงเร็วที่สามารถเนรมิตวัสดุตางๆ ใหมีความวาว
สวยงามใกลเคียงเหมือนชุบดวยโครเมี่ยม เหมาะสําหรับงานตกแตงและงาน
ซอมแซมตางๆ
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สีสเปรย โลหะเหล็กหลอ
Description

สเปรยสีเงินเหล็กหลออัลลอย มีคุณสมบัติพิเศษของเน้ือโลหะอัลลอย เหมาะ
สําหรับพนเครื่องยนต ลอแม็กซ กรอบรูป ตูเอกสาร เฟอรนิเจอร ฯลฯ หลัง
จากสีแหงสนิทแลว สามารถสัมผัสผิวเสมือนงานเหล็กหลอ งานเครื่องเงิน
พิวเตอรดีบุกหรือเครื่องเงินโบราณ

สีสเปรย โพลียูรีเทน
Description

เปนสเปรยโพลียูรีเทนชนิดสีใส มีเน้ือมาก ชิ้นงานเมื่อพนแลวมีความเงามัน
สวยงาม ฟลมมีความแข็ง แตออนตัว ทนทานตอการขีดขวนไดดี ปกปองเน้ือ
วัสดุให ทนตอกรด ดาง และสารละลายโซลเวนท ตางๆ อยางดี เหมาะสําหรับ
พนชิ้นงานไม เชน พื้นไมปารเก งานเฟอรนิเจอร และงานหัตถกรรมตางๆ
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สีสเปรยทนความรอน
Description

- สีสเปรยทนความรอน 400 F "บอสน่ี" เปนสีสเปรยที่เหมาะสําหรับงานที่ตอง
ทนกับสภาวะอากาศ การกัดกรอน และงานที่ตอง ทนตอความรอนสูง ถึง 400
oF (204 C) เชนเครื่องทําความรอน หมอน้ํารถยนต เครื่องจักรกล และ
เครื่องมือเครื่องใชตางๆ

- สีสเปรยทนความรอน 1200 F "บอสน่ี" เปนสีสเปรยที่เหมาะสําหรับวัสดุที่
ตองทนกับสภาวะอากาศ การกัดกรอน และความรอนสูง ถึง 1200 F(650 C)
เชนปลองไฟ เครื่องทําความรอน หมอน้ํารถยนต เครื่องจักรกล ทอไอเสีย ผิวสี
จะไมแตกหรือ ลอน สามารถปกปองวัสดุจากการเกิดสนิมและการกัดกรอน
จากสภาพแวดลอม

ขี้ผึ้งขัดพื้น บอสนี่
Description

ขี้ผึ้งขัดพื้น " บอสน่ี " เปนขี้ผึ้งเน้ือเนียนละเอียด เหมาะสําหรับขัดพื้นไมใหมี
ความลื่นเงางาม ปองกันไมจากความชื้นได ยังเหมาะสําหรับงานขัด
โมลดโลหะ เพื่อใหเกิดการลื่นไมติดโมลด
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สีโปวแหงเร็ว บอสนี่
Description

สีโปวแหงเร็ว"บอสน่ี" เน้ือสีละเอียดโปวงาย แหงเร็ว สามารถยึดเกาะผิวงาน
ไดดี ขัดงายไมดูดซับสีทับหนาและไมทําใหสีทับหนาความเงาลดลง เหมาะ
สําหรับใชโปวตกแตงผิวหนา หรือโปวปดตามดและรอยแตก ใชอุดรอยขีดขวน
หรือ รูเข็มบนชิ้นงานและปรับสภาพพื้นผิวของชิ้นงานใหเรียบ เหมาะสําหรับ
งานเฟอรนิเจอรไม ซอมแซมรถยนต ฯลฯ
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บอสนี ่วูด ฟลเลอร
Description

เปนเคมีผสมเสร็จพรอมใชงาน สําหรับโปว อุด ตกแตงรอยราวบริเวณเน้ือไม
ใหสวยงาม ใชงาย แหงเร็ว สามารถชําระอุปกณณดวยน้ําสะอาด กรณีที่เคมี
ยังไมแข็งตัว

กาวยาง บอสนี่
Description

เหมาะสําหรับติดงานไม หนังสัตว หนังเทียม PVC ผา โฟรไมกา ฯลฯ

นํ้ายาลอกสี Bosny Pain Remover

Description

เปนน้ํายาลอกสีชนิด เมทเธอรีนคลอไรด ไมมีสวนผสมของน้ํากรด โซเดียม
ไฮดรอกไซด หรือ โปตัสเซียม ไฮดรอกไซด มีลักษณะเปนวุนใส จึงสามารถใช
สะดวกดวยแปรงทาสีเกา สามารถลอกสีเคลือบตาง ๆเชน สีโพลียูรีเทน สีอี
พอกซี่ สีน้ํามันเคลือบเงา น้ํามันวารนิช สีแลคเกอร สีพนอุตสาหกรรม ฯลฯ
และไมทําลายพื้นผิวที่ลอกสีออก
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บอสนีซ่ิลิโคน วอเตอรเรพเพลเลนท (สูตร
นํ้า)

Description

เปนน้ํายากันซึมประเภทไซล็อกเซน สูตรน้ํา ปองกันน้ําซึมเขาผนังไดดีเยี่ยม
ชวยปองกันไมใหเกิดคราบตะไครน้ํา และเชื้อรา เหมาะกับวัสดุที่มีรูพรุน เชน
อิฐเปลือย หินทราย หินธรรมชาติ ผนังปูน คอนกรีต ไม กระเบื้อง ยิปซั่ม หลัง
ทาแลวน้ํายาแหงสนิทจะไมปรากฏฟลมหรือคราบ ทําใหวัสดุยังคงสภาพธรรม
ชาติ เหมือนกอนทา

นํ้ายาทากันซึม และทาอิฐเปลือย Bosny
Water Seal

Description

- ทาอิฐเปลือย หรืองานไม ที่ตองโดนความชื้นเปนประจํา ปองกันความชื้นและ
เชื้อรา

- ทาผนังที่มีปญหาน้ําซึม เชน บริเวณหองน้ํา หองใตดิน หองใตหลังคา ที่มักมี
ความชื้นสะสม

- งานปูหินออน / หินแกรนิต ที่ตองการปองกันน้ําซึมผาน
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บอสนี ่กรีต กาวเชื่อมคอนกรีต
Description

เปนกาวคอนกรีตคุณภาพสูง สําหรับเชื่อมตอหรืออุดรอยรั่ว และรอยแตกราว
ของวัสดุเชน คอนกรีต กระเบื้อง อิฐ หิน เหล็ก ไม หินออน หินแกรนิต งานตอ
หรืออุดรอยรั่วรอยราวของกระเบื้องหลังคา ทอกระเบื้อง หรือ ทอคอนกรีต ใช
โบกเคลือบผิวภาชนะสําหรับบรรจุ / ขังน้ําปองกันน้ํารั่ว-ซึมใชโบกพื้นโรงงาน
พื้นโกดัง แทนวางเครื่องจักร ปองกันการสึกหรอ สามารถทนกรด ดาง น้ํามัน
ฯลฯ

14 of 94



กาวผง บอสนี่
Description

เปนกาวที่มีคุณภาพดีเยี่ยม แชน้ําได เหมาะกับงานติดไม ประสานไม อัดไม
เขามุมไม เขาวงกบ งานตอเรือ งานเฟอรนิเจอร งานอัดพารติเคิ้ลบอรด ฮารด
บอรด หรือใชเปนกาวติดกระดาษแข็ง

อะครีลิครูฟซิลเลอร บี 101บอสนี่
Description

สีโปวอะครีลิคชนิดยืดหยุนสูงใชสําหรับโปว ฉาบ หรือทาดวยลูกกลิ้ง หรือ
แปรง สําหรับ ปองกัน หรือซอมแซมบริเวณที่เกิดการรั่วซึม สามารถปกปด
รอยแตกราว เหมาะสําหรับหลังคา ดาดฟา ระเบียงกันสาด ผนังคอนกรีต
Metal Sheet หรือบริเวณที่มีปญหาน้ํารั่วซึมทนทานตอสภาวะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสูง สามารถกันน้ําได 100 % ทนแดด ทนฝน
และยึดเกาะพื้นผิวไดดี

บอสนี ่โนมอรเนล (กาวตะปูสูตรแหงไว)

Description

กาวหลอดสําหรับติดวัสดุที่มีผิวมัน สูตรแหงไว ใชยึดติดวัสดุตางๆ แทนการ
ตอกตะปู สามารถใชติดวัสดุได หลายชนิดเชน พลาสติก อะลูมิเนียม เหล็ก
เซรามิก และโลหะตางๆ
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วอลลพัตตี้ บอสนี่
Description

หมันโปวใชซอมแซม อุดรอยแตกราว รอยเจาะ รูพรุน ของฝาผนัง ฝาเพดาน
บนผิวคอนกรีต ปูน ไม อิฐ กระเบื้อง แผนยิปซั่ม เพื่อใหผิวเรียบเนียนกอนใชสี
ทับหนา ทาทับ เหมาะสําหรับงานทั้ง ภายใน และภายนอก สามารถใชไดทันที
โดยไมตองผสมน้ํา

สีเคลือบเงา Hillco

Description

เปนสีทีมีคุณภาพ เน้ือสีเรียบเนียน สวยงาม ไมลอกลอนงาย ตอตานเชื้อรา ทน
ตอทุกสภาวะอากาศ

16 of 94



Hillco สีนํ้าพลาสติก สําหรับภายนอกและ
ภายใน
Description

เปนสีทีมีคุณภาพ เน้ือสีเรียบเนียน สวยงาม ไมลอกลอนงาย ตอตานเชื้อรา ทน
ตอทุกสภาวะอากาศ

สีทองคํา Hato

Description

สีทองฮาโตทนตอทุกสภาพสภาวะอากาศทนการขีดขวนกันเชื้อรา และทนตอ
การเช็ดถูเปนอยางดี สามารถใชไดทั้งภายนอกและภายใน และใชไดกับทุกพื้น
ผิวสีทองฮาโตรับประกัน 10 ปไมหมองดํา

- สีทองคํา Hato ทองอเมริกา ผลิตจากผงทองคุณภาพเยี่ยมจากอเมริกา ให
สีเหลืองทองสุกปลั่ง ดุจทองคําแท มีใหเลือกทั้งงานพน และงานทา

- สีทองคํา Hato ทองยุโรป ผลิตจากผงทองคุณภาพดีทีไดรับความนิยมสูง
สุดในยุโรป ใหสีทองสุกอราม ดุจทองคําแท สีทองแวววาว เปลงประกาย เน้ือสี
ทองเนียนเหมาะสําหรับงานพน และงานทา ใชไดกับทุกพื้นผิว

- สีทองคํา Hato ทองพิเศษ สีทองคุณภาพสูงพิเศษ ที่ผลิตจากผงทองที่ดี
ที่สุด สีทองมีสวนผสมของผงทองมากพิเศษ ดังน้ันจึงใหเน้ือสีทองมาก ผิวเรียบ
เนียน ทางาย ใชไดกับทุกพื้นผิว

เคมเกลซ โพลียูรีเทน
Description

คือน้ํามันเคลือบผิวไมทุกชนิด ปกปองผิวไมใหมีอายุการใชงานที่ยาวนาน เน้ือ
ฟลม มีความใส แข็งและเหนียวเปนพิเศษ มีความยืดหยุนดี แมในกรณีที่มี
ของแข็งตกกระทบพื้นผิวไม เน้ือฟลมจะไมเปราะแตกหรือลอกเปนแผนไดงาย
ทําความสะอาดงายเพียงใชผาชุบน้ําบิดหมาดๆ เช็ดใหทั่ว แลวเช็ดตามดวยผา
แหงก็จะสะอาดเหมือนใหมอยูเสมอ โดยไมตองลงขี้ผึ้งหรือยาขัดเงาใดๆ มีทั้ง
ชนิดเงา ชนิดดานหรือจะผสมกันใหไดชนิด กึ่งเงากึ่งดาน ตามสัดสวนที่
ตองการ

สียอมไมวูดเทค วูดเสตน ชนิดเงา
Description

วูดเทค วูดเสตน เปนสียอมและรักษาเน้ือไมเทคโนโลยีลาสุดจากประเทศ
อเมริกา ดวยเม็ดสีโปรงแสงพิเศษ UV Blockจึงขับเนนความสวยงามของลาย
ไมธรรมชาติชัดเจน ปกปองไม จากแดด ฝน ลดการดูดซึมของน้ําสูเน้ือไม และ
ไมยังคายความชื้นออกมาไดดี
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สีทาถนน JOTUN สะทอนแสง
Description

สีทาถนน ซี อาร เอ ชนิดสะทอนแสงเปนสีทาถนน ทํามาจากสารประกอบพวก
คลอรีเน็ตเต็ดรับเบอรและแอลคิด เหมาะสําหรับใชทําเครื่องหมายจราจรทั้ง
บนพื้นผิวยางมะตอยและพื้นผิวคอนกรีต

JOTUN เพนการด อีนาเมล
Description

สีเพื่องานปกปองภายใน ระบบสีอิพอกซี่เปนสีระบบ 2 สวนผสมกัน ที่ให
ประโยชนหลากหลายในการใขงาน อาทิ ใชปองกันสนิมสําหรับงานโครงสราง
เหล็ก งานปูน งานคอนกรีต หรือจะใหกับงานไฟเบอรกลาสและเหล็กชุบ
สังกะสีอะลูมิเนียม สามารถใชไดกับงานใตน้ํา ดวยคุณสมบัติของสีที่สามารถ
ยึดเกาะพื้นผิวไดอยางดีเยี่ยมใหการปกปองที่ทนทานตอทุกสภาวะรุนแรง โดย
เฉพาะสารเคมีตางๆ ที่มีสภาพเปนกรดและสารทําละลายไดดีมากฟลมสี
แข็งแรงทนทาน
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Denzo Sield สีนํ้าอะครีลิคแท 100% ชนิดกึง่
เงา สําหรับภายนอกและภายใน
Description

เปนสีน้ําคุณภาพสูง ผลิตจากสารนาโนอะครีลิคเรซิ่น พรีเมียมเกรด 100%
ฟลมสีชนิดกึ่งเงาพิเศษ ทําใหสามารถเช็ด ทําความสะอาดไดงาย ผสมสาร
ตอตานเชื้อราและตะไครน้ํา พรอมคุณสมบัติในการยึดเกาะดีเยี่ยม มีความ
ยืดหยุน ไมแตกลอน ทนตอแดดฝนและสภาพดินฟาอากาศเมืองรอนชื้นโดย
เฉพาะ

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Denzo Shield

Denzoสีนํ้าอะครีลิค สําหรับภายนอกและ
ภายใน
Description

เปนสีน้ําที่มีสวนผสมของกาวอะครีลิคคุณภาพสูง จึงมีความคงทน สีเกาะติด
แนน เน้ือสีละเอียด ใหผงสีที่สวยงาม

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Denzo Emulsion
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Beger DeckStain

Description

สียอมพื้นไม เบเยอร เดคสเตน สีทาพื้นไมเฟอรนิเจอรไมภายนอก ชนิดมีฟลม
สีโชวลายไมBeger DeckStain สีซึมลึกถึงเน้ือไม ปองกันปญหาสีลอกลอน เชื้อ
รา และไมเสื่อมสภาพ ทนตอแรงกระแทก ขัดถู เหยียบยํ่าไดดีเยี่ยม ปองกัน
มอด ปลวก แมลงกินไม และเชื้อราไดดีเยี่ยม

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Beger Deck Stain

Beger WoodStain

Description

ปกปองเน้ือไมจากทุกสภาวะอากาศ ยืดหยุนตัวไมแตกราว ปองกันรังสี UV
โปรงแสงโชวลายไม 100%เน้ือสีซึมลึกถึงเน้ือไม ยึดเกาะแนนดวย ซูเปอร
เรซิ่น ฟลมสีไมแตก ไมหลุดลอน 

• ฟลมสีโปรงแสง 100% โชวลายไมชัดเจน ดวย Crystal Clear

• ปองกันรังสี UV ไดดีเยี่ยมดวย UV Guard

• ไมไมหายใจได ปองกันน้ําเขาแตไมยังคายความชื้นได

• ปองกันเชื้อราและแมลงกินไม

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Beger Wood Stain

สีทาพื้นไม Beger Unithane B-52 ภายในและ
ภายนอก
Description

- ทนทานนานกวา 15 ป 

- ฟลมแข็งแกรง ทนทาน ไมแตกลอนงาย

- ใหความเงาสูงกวายูรีเทนปกติทั่วไป

- ฟลมสีใส ขับลายไมโดดเดน 

- ฆาเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส ไดจริงดวย ซิลเวอร ไอออน (Ag+) 

- ปองกันพื้นไมจากความชื้น

- ทนทานตอกรด ดาง และสารเคมี 

- ใชงานงาย กลิ่นไมฉุน กลิ่นออนกวายูนีเทนปกติทั่วไป

- ปลอดภัยตอผูอยูอาศัย ดวยมาตรฐานความปลอดภัยจากยุโรป EN71
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Beger Sanding Sealer B-2400

Description

น้ํายารองพื้นไมอุดรองเสี้ยน B-2400 อุดรองเสี้ยนไดดีเยี่ยม และปรับพื้นผิว
ของไมไดเรียบสมํ่าเสมอ ทดแทนการลงแปงแบบเดิม เสริมประสิทธิภาพการ
ยึดเกาะใหสีทับหนา ไมบดบังลายไม สําหรับพื้นผิวไมธรรมชาติทุกชนิด ไมมี
สวนผสมของไนโตรเซลลูโลส จึงไมทําใหสีทาทับหนาเหลืองตัว

Beger Primer Pro-100

Description

สีรองพื้นปูนใหมประสิทธิภาพสูง ผลิตจากกาวอะคริลิกพิเศษที่มีความทนทาน
สูงทําใหฟลมสียึดเกาะไดดีเยี่ยม ปองกันการหลุดลอน โปงพองสําหรับทา
รองพื้นภายนอกและภายในทางายลื่นแปรง ไดเน้ือที่มาก และใหฟลมสีที่เรียบ
เนียนสวยงามทนทานตอสภาพความเปนดางและความชื้นของพื้นผิวปูน

Beger Shield Diamond ชนิดกึง่เงา สําหรับ
ภายนอกและภายใน
Description

สีไมเกาะคราบ ไมจับฝุน ที่เพิ่มระดับความแข็งแกรง ทนทานดวยเทคโนโลยี
Diamond Bond ชวยปกปองบานจากสภาวะอากาศที่รุนแรง ใหบานสีสวย
สดใสนานนับ 15 ป สําหรับทาภายนอกและภายใน 

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Beger Diamond
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Beger Cool Super Ceramic Shield

Description

ที่สุดของสีทีชวยสะทอนความรอน 94.2% ชวยคุณประหยัดคาไฟไดกวา 25%
ฟลมสีสามารถเช็ดลางได และปกปองพื้นผิวไดดีเยี่ยมดวย Dupont TM Ti-
Pure® titanium dioxide จากสหรัฐอเมริกา จึงปกมิดดีเยี่ยม ใชไดทั้งภายนอก
และภายใน 

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Beger Cool

NanoPro Shield Beger สีกึง่เงา เช็ดลางได
Description

สีน้ําอะคริลิกแท 100% ที่มีสวนผสมของกาวสูตรนาโนอะคริลิกที่สามารถ
แทรกซึมไดลึกยึดเกาะพื้นผิวที่ดีกวาและปองกันปญหาสีลอกลอน ทนทานตอ
ทุกสภาวะอากาศสีสวยสดไมซีดจางไว กลบมิดไดดีกวา ทาไดพื้นที่มาก
ประหยัดเวลาและสีทับหนา ฟลมสีกึ่งเงา ใชไดทั้งภายนอกและภายใน

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Beger Nano Pro Shield

23 of 94

https://s-yoolk-images.s3.amazonaws.com/th-th/attachments/th-th1271120/Catalog BegerCool3.pdf
https://s-yoolk-images.s3.amazonaws.com/th-th/attachments/th-th1271120/Catalog BegerNanoPro_Shield.pdf


สีวอลเปเปอรสลับลาย ดูลักซ ดูเอทท
Description

เปนสีน้ําอะครีลิคแท 100% ไมผสมสารตะกั่วและสารปรอท ใชงาย ใหสีสันและ
ลวดลายสวยงาม สะดวกตอการเช็คทําความสะอาด และทนทานกวาวอลล
เปเปอรทั่วไป ประกอบดวยสีพื้น, สีสันสลับลาย และสีเคลือบเงา สามารถ
สรางลวดลายสวยงามโดยใชเทคนิคของ 2 โทนสีที่แตกตางของสีพื้น และสี
สลับลายรวมกันกับการสรางสรรคลวดลายดวย ลูกกลิ้ง ดูเอทท หรืออุปกรณ
สรางลายตาง ๆ ทั้งยังสามารถสรางบรรยากาศหลากหลาย ไดจากสารพัน
เฉดสีที่คุณสามารถเลือกจับคูไดมากมายตามจินตนาการ

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Dulux Duette

คิวปริโนล วูดสเตน สียอมไม
Description

สวยกลา ทาแดด ทนฝนสียอมไมกึ่งเงา เปนสียอมกึ่งโปรงแสง ชนิดเงา ชวย
รักษาและยืดอายุใหแกเน้ือไมทุกประเภท ไมตองทาสีรองพื้น ปองกันเน้ือไม
จากรังสีอุลตราไวโอเลตไดดี ทนตอแสงแดดจัด ชวยใหไมสามารถหายใจและ
คายความชื้นไดดี ไมผสมสารตะกั่วและปรอท เหมาะสําหรับฝาผนังไม ขอตอ
วงกบ บานประตู บานหนาตางและผิวไมที่หุมวัสดุตางๆ รวมทั้งเฟอรนิเจอร
สนาม ฯลฯ

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Cuprinol

Dulux Eco Primer นํ้ายารองพื้นปูนทับสีเกา
สูตรนํ้า
Description

น้ํายารองพื้นปูนเกาสูตรน้ําคุณภาพสูงสําหรับภายในและภายนอก ผลิตจาก
อะครีลิค ชวยเสริมการยึดเกาะระหวางสีทับหนากับผนังเกาที่เสื่อมสภาพ แหง
ไว กลิ่นไมฉุนแมทาภายในหอง ไมผสมสารตะกั่วและปรอท
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ดูลักซ ไพรเมอรชีลด
Description

สีรองพื้นปูนใหมกันดางอะครีลิค มีประสิทธิภาพในการตอตานฤทธิด์างจาก
ผนังปูนไดเปนอยางดี ปองกันปญหาตางๆที่อาจเกิดขึ้นหลังการทาสี นอกจาก
น้ียังมีประสิทธิภาพในการปกปดผิวดีเยี่ยม ชวยเสริมใหการกลบมิดของสีทับ
หนาดียิ่งขึ้น ชวยใหสีสวยทนนาน เปนสูตรน้ํา ใชงานสะดวก

Dulux WeatherShield ultima สีนํ้าอะ
ครีลิคแท 100% สําหรับภายนอกและภายใน
Description

สีสวยสดเหมือนใหม ทนทุกสภาพอากาศเปนสีน้ําคุณภาพเยี่ยม พัฒนาไปอีก
ขั้น ดวยเทคโนโลยี คัลเลอรล็อคนวัฒกรรมลิขสิทธิเ์ฉพาะของอัค๊โซ โนเบลที่
ผสมผสานระหวางอะครีลิคแทเกรดสูง 100% และผงสีสําหรับภายนอกที่ทน
แดดทนฝนเขาไวดวยกัน จนไดฟลมสีที่ทั้งทนทานและมีคุณสมบัติพิเศษตาง
จากสีทั่วไปดวยเม็ดสีคัลเลอรล็อคที่มีความไวในการตานแสงจึงปองกันไมให
แสงเขาทําลายเม็ดสี ทําใหสีไมซีดจางไวและยังรวมทุกคุณสมบัติในการ
ปกปองใหสีสวยทนทานนานนับปไมมีสวนผสมของสารปรอทและสารตะกั่ว
เหมาะสําหรับการตกแตงและปกปองพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนตทั้งภายนอกและ
ภายในอาคารโดยเฉพาะอยางยิ่งอาคารสูงที่ตองการความทนทานและปกปอง
สูงสุด

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Weather Shield Ultima

Dulux Pentalite Shield

Description

ใหผนังสวยเรียบเนียน ทั้งภายนอกและภายในสีน้ําอะครีลิคมีคุณสมบัติโดด
เดนในเรื่องการกลบมิดดี ปกปดงานปูนเยี่ยมและทาไดพื้นที่มากเหมาะสําหรับ
บานที่ตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการปกปองความสวยงามของการตกแตง
ทั้งภายนอกและภายใน ที่ตองการความเรียบเนียนและพิถีพิถันเปนพิเศษ

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Dulux Pentalite Shield
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Dulux Inspire ชนิดกึง่เงา สําหรับภายนอก
และภายใน
Description

ประกอบดวยไททาเน่ียมสูตรพิเศษกาวอะครีลิคคุณภาพสูง จึงทําใหสีมี
คุณสมบัติในการยึดเกาะผนังไมหลุดลอนงาย เพิ่มประสิทธิภาพในการกลบมิด
และปองกันฤทธิด์างเกลือไดอยางดีเยี่ยม ทําใหสีไมซีดจางไวใหผนังสีสวยสด
ทนนาน

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Dulux Inspire

สีสเปรย TOA

Description

• เฉดสีหลากหลาย

• ใหความเงางามสูง

• ทนทาน แหงเร็ว ยึดเกาะดีเยี่ยม

• ใชไดกับทุกพื้นผิว อาทิ ไม เหล็ก พลาสติก
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กาวลาเท็กซ ทีโอเอ แอลเอ 22S

Description

• ยึดเกาะดีเยี่ยม จับติดเปนเน้ือเดียวกับชิ้นงาน

• ไมผสมสารปรอท ตะกั่ว

• ไมทิ้งคราบสกปรกเมื่อแหง

เหมาะสําหรับงานประดิษฐ งานฝมือ งานไมตางๆ และงานอเนกประสงค
ทั่วไป

กาวลาเท็กซ ทีโอเอ แอลเอ 35 เอ
Description

• ใหการยึดเกาะที่ดีและแข็งแรงเหนียวแนน จับติดกันเปนเน้ือเดียวกับชิ้นงาน

• มีความขนเหลวพอเหมาะ ปาดกาวไดอยางสะดวก

• มีการแหงตัวที่เหมาะสม ตลอดจนการไหลตัวที่ดี ชวยใหทํางานงายขึ้น
สามารถจัดแตงลวดลายไมปารเกใหสวยงามไดในขณะปู

• มีสารปองกันเชื้อรา ไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ไมเปนแหลง
เพาะเชื้อโรคเมื่อใชงาน

เหมาะสําหรับงานปูไมปารเก และเฟอรนิเจอรไมทั่วไป
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ทีโอเอ 102 ดี โคท
Description

เปนอะครีลิคสําเร็จรูป ครีมสีขาวพรอมใช สําหรับงานฉาบตกแตงผิวคอนกรีต
สามารถใชปกปดรอยแตกราวขนาดเล็ก รอยแตกลายงา รูฟองอากาศ รูพรุน
ตามด ปกปดผิวเม็ดทราย ทําใหผิวเรียบเนียนสวย

ทีโอเอ 113 ไมโครคิล
Description

เปนน้ํายาที่มีสารเคมีชนิดพิเศษ มีฤทธิใ์นการฆาเชื้อราและตะไครน้ําอยางได
ผล โดยสามารถกําจัดเชื้อราและตะไครน้ําไดถึงราก จึงใหการปกปองพื้นผนัง
ที่ยาวนานกวาน้ํายาทั่วไปที่ฆาไดเฉพาะเชื้อราหรือตะไครน้ําที่อยูบนพื้นผิว
ฟลม

• น้ํายาฆาเชื้อราและตะไครน้ํา ทีโอเอ 113 ไมโครคิล เปนสูตรน้ํา จึงไมมีกลิ่น
ฉุน 

• ใชไดกับพื้นผิววัสดุหลายชนิดเชน คอนกรีต อิฐ หินธรรมชาติ

• ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม
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ทีโอเอ 201 รูฟซีล
Description

เปนอะครีลิคชนิดยืดหยุนคุณภาพสูง ใชสําหรับทาเคลือบพื้นผิวเพื่อปองกัน
การรั่วซึมจากรอยแตกราวของคอนกรีตบริเวณตางๆ เชน ดาดฟา กระเบื้อง
มุงหลังคาทุกชนิด ระเบียง รางระบายน้ําคอนกรีต ฯลฯ

• ระบบกันซึมชนิดไรรอยตอ กันน้ําเขาได 100%

• ยืดหยุนตัวสูงไดถึง 5 เทา

• ชวยปองกันและแกไขปญหารอยแตกราวของคอนกรีตที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไดดี

• ทนแสงแดด ทนตอสภาพอากาศที่รุนแรง และรับแรงเสียดสีจากการสัญจร
ได

• ใชสําหรับงานกัซึมบริเวณพื้นผิวตางๆ เชน ดาดฟา หลังคา ระเบียง ผนัง ราง
ระบายน้ํา เปนตน
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ทีโอเอ 214 วอเตอร รีเพลแลนท (สูตร
นํ้ามัน)

Description

สารเคลือบใสกันซึมประเภท ไซเลน ไซล็อกเซน สูตรน้ํา ดวยเทคโนโลยีลาสุด
สามารถใหประสิทธิภาพในการกันซึมที่ดีเยี่ยม โดยไมมีสวนผสมของน้ํามัน
ไมมีกลิ่นฉุน เหมาะสําหรับอิฐโชวแนว หินลาง ทรายลาง หินกาบ คอนกรีต
เปนตน

ทีโอเอ 302 อะครีลิค ซีลแลนท
Description

เปนวัสดุอุดโปวสําเร็จรูป ผลิตจากสารอะครีลิคชนิดพิเศษ 100% ไมทําใหสีทับ
หนาเหลืองเหมือนซีลแลนททั่วไป มีคุณสมบัติในการยืดหยุนตัวสูง สามารถ
ขยายตัวตามสภาพรอยแตกของพื้นผิวได เหมาะสําหรับรอยแตกราวขนาด
ใหญ ขนาด 2-10 มม. หรือรอยแตกราวตอเน่ือง เชน บริเวณวงกบประตู
หนาตาง สามารถยึดเกาะบนพื้นผิว ปูน คอนกรีต กระเบื้อง ไม ไดดี
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ทีโอเอ อะครีลิค ฟลเลอร
Description

อะครีลิคสําเร็จรูปสําหรับอุดโปวรอยแตกราวของผนังปูนฉาบ รอยหัวตะปู
รอยตอแผนยิปซั่ม ผนังสําเร็จรูป แหงเร็ว ไมยุบตัว ขัดตกแตงไดงาย ยึดเกาะ
ไดดีกับวัสดุหลายประเภท เชน คอนกรีต ยิปซั่ม ปูนฉาบ ไม ฯลฯ
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ทีโอเอ 100 วอเตอร รีเพลแลนท กลอส
Description

ผลิตจากอะครีลิคโพลิเมอรแท 100% คุณภาพสูง (สูตรน้ํามัน) ที่ใหเน้ือฟลมใส
แข็ง ใหความเงางามสูงยาวนาน ไมเหลืองตัว ทนทานตอสภาพอากาศและแสง
UV สามารถปองกันน้ําซึม และคราบสกปรกไดดีปองกันการเกิดเชื้อรา คราบ
ตะไคร เปดใชงานไดทันที ไมตองผสม ใชไดทั้งภายนอกและภายในสามารถ
เคลือบผิววัสดุไดหลายประเภท ไมวาจะเปน หินทราย หินกาบ หินลาง ทราย
ลาง หินธรรมชาติ อิฐโชว กระเบื้องดินเผา ผนังปูนคอนกรีต กระเบื้องแผน
เรียบ ไม ไมเทียมไฟเบอรซีเมนต

นํ้ายาลอกสี TOA

Description

เหมาะสําหรับใชในงานลอกสีเกาจากพื้นผิวโลหะ ไม หรือผิวปูน โดยไมทําลาย
พื้นผิว
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สีทองคํา ทีโอเอ โกลด นํ้ามันอะคริลิค
Description

ผลิตจากอะคริลิคเรซิ่นแท 100% ผสมกับผงมุกทองคําเกรดพิเศษคุณภาพสูง
สุด ใหสีทองเหลืองเดนสุกปลั่งเปนประกายระยิบระยับ เน้ือสีเรียบเนียน ยึด
เกาะพื้นผิววัสดุไดดีเยี่ยมเหมาะสําหรับ ตกแตงทั้งภายนอกและภายใน
สามารถทาทับไดทุกพื้นผิว เชน พื้นผิวทองเหลือง อัลลอยด สังกะสี กัลวาไนท
สแตนเลส ดีบุก เหล็ก แกว กระจก เซรามิก ไม คอนกรีต ยิปซั่ม เปนตน
เหมาะสําหรับ แทนการลงรักปดทอง
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สีทองคํา ทีโอเอ โกลด สีนํ้าอะคริลิค
Description

ผลิตจากอะคริลิคเรซินแท 100% ผสมกับผงมุกทองคําเกรดพิเศษคุณภาพสูง
สุด ใหสีทองเหลืองเดนสุกปลั่งเปนประกายระยิบระยับ เน้ือสีเรียบเนียน ยึด
เกาะพื้นผิววัสดุไดดีเยี่ยม เหมาะสําหรับทาตกแตงบนพื้นผิวประเภทปูนฉาบ,
คอนกรีตเปลือย, อิฐ กระเบื้องแผนเรียบ ทั้งภายนอกและภายใน ใชแทนการ
ลงรักปดทอง

โคล ทาร อีพ็อกซี ่111

Description

เปนสีโคล ทาร อีพ็อกซี่ 2 สวน ที่ใชปองกันสนิม กันน้ํา ทนสารเคมีใชปองกัน
สนิมสําหรับภายในแทงค พื้นผิวคอนกรีต เหล็ก และบริเวณที่อยูใตน้ํา มีความ
ทนทานตอสารเคมี น้ําเค็ม น้ํามันดิบ และกรดออน

รัสทเทค
Description

• เปนสีอีพ็อกซี่ 2 สวน ชนิดหนาฟลมสูง ที่เหมาะกับพื้นผิวทุกประเภท
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• ทาทับบนพื้นผิวที่ขจัดสนิมออกไมหมดไดทันที

• เน้ือสีแทรกซึมผานชั้นสนิมไดดี จึงหยุดสนิมได 100%

• ทาทับบนพื้นผิวโลหะ และโลหะผสมไดทุกชนิด เชน เหล็ก กัลวาไนซ
อลูมิเนียม อัลลอยด สังกะสี

• ไมตองทาสีทับหนา สําหรับงานในรม

• ประหยัดเวลาในการทํางาน และคาใชจายในการเตรียมพื้นผิว

• ปราศจากสารปรอท ตะกั่ว ปลอดภัยตอสุขภาพ ไมเปนอันตรายตอผูอยูอาศัย

• ทาหรือพนใหไดความหนา 400 ไมครอน ภายใน 1 เที่ยว

ทีโอเอ รัสท ชิลด
Description

ทีโอเอ รัสท ชิลด เปนสีรองพื้นกันสนิม อิพ็อกซี่ 1 สวน เหมาะสําหรับงานซอม
บํารุงและงานปองกันสนิมโครงสรางเหล็กที่ตองการความทนทานตอสภาวะ
แวดลอมทุกประเภท ใชงานงาย สะดวก แหงไว ทาทับสนิมได หรือทาทับผิว
เหล็กและโลหะไดทุกชนิด ในกรณีที่ไมสามารถขจัดสนิมออกไดหมด พื้นผิว
เหล็กเริ่มเปนสนิม ในขณะที่สีรองพื้นกันสนิมทั่วไปไมสามารถทําไดสามารถใช
คูกับสีทับหนาไดทุกประเภท 

สีนํ้าอะครีลิค สําหรับงานไม วูดชิลด
Description

เปนสีน้ําสําหรับทาไมโดยเฉพาะ ผลิตจากอะครีลิคแท 100% ผสมกับผงสี
คุณภาพสูงและสารตานทานเชื้อรา ใหความยืดหยุนดี และสามารถยึดเกาะได
เหนียวแนนบนพื้นผิวไม ไมแตกลอนงาย ทนแดด ทนฝน ใหความสวยงามยาว
นาน แหงเร็ว ไมผสมสารระเหย ทินเนอร สารปรอทและสารตะกั่ว
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ทีโอเอ ไฟเบอรซีเมนต ชิลด (โชวลาย)

Description

ผลิตจากอะครีลิคแท 100% มีหลากหลายฟลมสีใหเลือกสรร ทั้งแบบทึบแสง
(กึ่งเงา) สําหรับทาปกปดลาย ซึ่งมีใหเลือกหลากหลายเฉดสี และแบบ
โปรงแสงโชวลายไม (เงาและกึ่งเงา) ซึ่งชวยใหไฟเบอรซีเมนตสําเร็จรูป (ไม
ฝา) มีเฉดสีสวยเหมือนไมจริงตามธรรมชาติ ฟลมสีทนทานนานนับ 10 ป ทน
ตอทุกสภาวะอากาศทุกฤดูกาล ปองกันเชื้อรา ตะไครน้ําใชไดทั้ง ไมฝา
ไมระแนง ไมเชิงชาย ไมรั้ว บัว และไฟเบอรซีเมนตบอรดตางๆ

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Fibercement Shield

สีพนอุตสาหกรรม ทีโอเอ
Description

สีพนคุณภาพเยี่ยม ผลิตจากไนโตรเซลลูโลสเกรดสูง และผงสีคุณภาพพิเศษ
เกรดพรีเมี่ยม ทําใหเน้ือสีสด ไมเหลืองไมซีดจางงาย มีความเขมขนสูงสุด ผสม
ใชงานไดมาก ใหการกลบปดและบดบังพื้นผิวไดอยางดีเยี่ยม ขึ้นฟลมเร็ว
ประหยัดเวลาทํางานและยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทาน มีอายุการใชงานที่ยาวนาน
(พรอมแมสีแตงเฉดงาย สีไมวิ่ง)

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog สีพนอุตสาหกรรม ทีโอเอ

สีเคลือบเงาตราเปดหงส
Description

เปนสีน้ํามันมันที่ผลิตจากอัลขีดเรซิ่นคุณภาพเยี่ยม ผสมกับผงสีคุณภาพพิเศษ
เน้ือสีมาก และใหสีที่เงางามสดใส ทั้งยังสามารถตานทานเชื้อราไดดี จึงเหมาะ
อยางยิ่งสําหรับงานที่◌ืตองการความคุมคาในดานราคา
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สีเคลือบเงา Super Matex

Description

สีเคลือบเงาคุณภาพเยี่ยม เงางามยาวนาน ทําความสะอาดงาย ทาไดคุมคา
กับทุกสภาพผิว เหมาะสําหรับทาบนพื้นผิวเหล็กหรือพื้นผิวไม

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog สีน้ํามัน Supermatex

สีเคลือบเงา โฟรซีซัน่ส
Description

สีน้ํามันชนิดพิเศษ คงทนตอการเกิดเชื้อรา เงางามคุมราคา

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog สีน้ํามัน โฟรซีซั่นส

สีเคลือบเงา TOA GLIPTON

Description

สีน้ํามันคุณภาพสูง ดวยคุณสมบัติของสีเคลือบเงาที่เหนือกวา จากสูตรความ
เขมขนสูง ใหเน้ือสีขนมากพิเศษ ใหผิวมันดุจเงาสะทอนจากกระจก ทาไดพื้นที่
มากกวา พรอมใหการปกปองพื้นผิว และคงทนตอสภาวะอากาศที่รุนแรงได
เปนอยางดี ทั้งยังปลอดภัยตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม เพราะปราศจากสาร
อันตรายเชน สารปรอทและตะกั่ว

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog TOA GLIPTON
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สีทาพื้นไม ทีโอเอ โพลียูรีเทน 1K T-3000

Description

น้ํามันเคลือบแข็งพื้นไมเกรดพรีเมี่ยม ฟลมสีแหงเร็ว ใชงานไดงาย ทนทานตอ
แรงขูดขีด ทนทานตอกรดและดาง เปนน้ํามันเคลือบแข็งพื้นไมโดยทํา
ปฏิกิริยากับความชื้น ทําใหสีแหงเร็วและมีการยึดเกาะระหวางชั้นดีเยี่ยม
ฟลมสีแข็ง เงางาม ทนตอแรงกระแทก มีทั้งชนิดภายในและภายนอก

สียอมไม ทีโอเอ วูดสเตน ชนิดเงา
Description

สียอมไมแบบโชวลายไมชัดเจนตามธรรมชาติ ทนตอความชื้น ชวยปกปอง
เน้ือไมจากรังสีอุลตราไวโอเลต เช็ดลาง ทําความสะอาดไดงาย

• เน้ือฟลมโปรงแสง ทนทานกวา 2 เทา ดวยสารไททาเน่ียม นาโน โชวลายไม
ชัดเจนตามธรรมชาติ

• เน้ือสีซึมลงสูเน้ือไม สรางฟลมสีหดตัวไดตามการยืดและหดตัวของไม ทําให
ฟลมสีไมแตก พอง ลอกลอน

• ทนตอความชื้น ฝน น้ําคาง และปองกันน้ําซึมเขาเน้ือไม แตไมสามารถคาย
ความชื้นได

• ชวยปกปองเน้ือไมจากรังสีอุลตราไวโอเลต และสภาพอากาศที่แปรปรวน

• ปองกันเน้ือไมจากเชื้อรา มอด ปลวก และแมลงกินไม

• เช็ดลาง ทําความสะอาดไดงาย

• ไมผสมสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยตอตัวคุณ ครอบครัว และสิ่งแวดลอม

• ผานมาตรฐานความปลอดภัย EN71 จากประเทศยุโรป (ไมผสมโลหะหนัก
อันตราย 8 ชนิด)

ทีโอเอแลคเกอรชนิดเงาและดาน
Description

แลคเกอรคุณภาพดี ฟลมสีแหงเร็ว ใชงานไดงาย ทนทานตอแรงขูดขีด มีการ
ยึดเกาะระหวางชั้นดีเยี่ยม ฟลมสียืดหยุน ลดการแตกลายงาของฟลมสี ฟลมสี
ใสโปรงตา เห็นลายไมชัดเจน
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ทีโอเอ วานิชดํา
Description

วานิชเกรดพรีเมี่ยม ใชสําหรับงานเช็ดยอม เพื่อขับลายไมใหดูเดน สวยงาม
มากขึ้น

ทีโอเอ วานิชเงา
Description

เกรดพรีเมี่ยม หน่ึงเดียวที่ชางสีเคลือบไมใหความเชื่อถือมานานกวา 40 ป เน้ือ
เขมขน ใหการยึดเกาะดีเยี่ยม

• ใหความเงางามสูง

• การยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทาน กันน้ําไดดีเยี่ยม ไมลอกลอน

• ฟลมสีหนา ขึ้นฟลมเร็ว ทาไดพื้นที่มาก
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สีรองพื้นแลคเกอร ทีโอเอ แซนดิง ซีลเลอร
Description

• เน้ือสีมากสูตรเขมขน ใชงานไดปริมาณพื้นที่มาก

• แหงเร็ว ขัดงาย ปรับระนาบผิวไมใหมีผิวเรียบไดเปนอยางดี ประหยัด
กระดาษทราย

• ผานมาตรฐานความปลอดภัย EN71 จากประเทศยุโรป (ไมผสมโลหะหนัก
อันตราย 8 ชนิด)

ทีโอเอ สีพนพื้นแหงเร็วสีแหงเร็ว
Description

ประเภทแลคเกอร สามารถกลบรายกระดาษทราย บนสีโปวได

• สีแหงเร็วประเภทแลคเกอร มีคุณสมบัติเดนในการกลบตัวดี มีเน้ือสีมาก

• สามารถกลบรายกระดาษทราย บนสีโปวได ใหการยึดเกาะบนผิวเหล็ก บนสี
โปวแหงเร็ว บนสีโปวพลาสติก บนสีเกา และสีใหมไดดี

• ยืดหยุนพอดี พนไดเรียบทําใหเมื่อพอสีจริงแลวไดผิวเรียบและเงางาม ขัดได
งาย แหงเร็ว
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สีรองพื้นไมกันเชื้อรา TOA Universal
Undercoat (G1600)

Description

ปองกันเชื้อราจากใตฟลมสี ชวยประหยัดสีทับหนา เสริมการยึดเกาะ ทางาย
แหงเร็ว

สีรองพื้นไมกันเชื้อรา โฟรซีซัน่ส
Description

สีรองพื้นไมกันเชื้อรา โฟรซีซั่นส ปองกันการเกิดเชื้อรา ชวยเสริมการยึดเกาะ
ของสีทับหนา แหงเร็วทันใจ

สีรองพื้นเทาและแดงกันสนิม TOA

Description

สีรองพื้นกันสนิมคุณภาพดี ชวยเสริมการยึดเกาะพื้นผิวโลหะ กอนที่จะทาดวย
สีเคลือบเงา ทีโอเอ
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สีรองพื้นเทาและแดง ตราเปดหงส TOA

Description

เปนสีรองพื้นโลหะที่มีไอออนออกไซดแดงผสมอัลขีดเรซินชนิดพิเศษ ปองกัน
สนิม ทาเรียบ และยึดเกาะบนพื้นผิวโลหะไดดี ใชทารองพื้นกอนทาทับหนา
ดวยสีเคลือบเงาตราเปดหงส

ทีโอเอ คอนแท็ค ไพรเมอร
Description

น้ํายารองพื้นปูนเกา ใชสําหรับรองพื้นปูน ชวยเสริมเพิ่มการยึดเกาะเปนสีที่มี
สวนผสมของอะครีลิกเรซิ่น ใชสําหรับรองพื้นปูน คอนกรีต หรือปูนฉาบที่ผาน
การทาสีมาแลว และมีสภาพสีหลุดลอก หรือ มีลักษณะเปนฝุนชวยเสริมเพิ่ม
การยึดเกาะของสีทับหนากับพื้นผิวเดิมใหดีขึ้น
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สีรองพื้นปูนใหมกันดาง ทีโอเอ ชิลด วัน
นาโน
Description

สีน้ําอะคริลิคแท 100% ซุปเปอรพรีเมี่ยมเกรด สูตร Shield Technology จากที
โอเอ จึงใหโมเลกุลฟลมขนาดเล็กเรียงตัวกันอยางหนาแนน ปกปองพื้นผิวจาก
สภาวะอากาศที่รุนแรงไดดีเยี่ยม โมเลกุลฟลมสีขนาดเล็กแทรกซึมสูพื้นผิว
ทําใหการยึดเกาะดีเยี่ยม ฟลมสีไมอมน้ํา ทนทานตอการกัดกรอนจากสภาพ
อากาศภายนอก ไมพอง ไมหลุดลอนงาย

สีรองพื้นปูนใหมกันดาง โฟรซีซัน่ส
Description

น้ํายารองพื้นปูนเกาที่มีสวนผสมของอะคริลิคเรซิ่น ชวยเสริมการยึดเกาะ
ระหวางปูนเกากับสีทับหนาทนทานตอความเปนดางจากปูนฉาบ กระเบื้อง
แผนเรียบ หรือคอนกรีต จึงชวยปองกันฟลมสีทับหนาไมใหเปนรอยดาง
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นํ้ายารองพื้นปูนทับสีเกา Supermatex

Description

สีน้ําอะครีลิคแท ผลิตจากซุปเปอรอะครีลิคเรซิ่นผสมกับผงสีที่ทนแดด ทนฝน
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในเขตรอนโดยเฉพาะ พรอมสารปองกัน
เชื้อรา ไมผสมสารปรอท สารตะกั่ว จึงใหสีสวยทนทาน คุมคา ไดรับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม

สีรองพื้นปูนใหมกันดาง Super Matex

Description

สีน้ําอะครีลิคแท ผลิตจากซุปเปอรอะครีลิคเรซิ่นผสมกับผงสีที่ทนแดด ทนฝน
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในเขตรอนโดยเฉพาะ พรอมสารปองกัน
เชื้อรา ไมผสมสารปรอท สารตะกั่ว จึงใหสีสวยทนทาน คุมคา ไดรับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม
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ทีโอเอ รูฟเพนท
Description

TOA Roof Paint สีสําหรับทากระเบื้องอเนกประสงคซึ่งผลิตจากอะครีลิคแท
100% คุณภาพสูงสามารถยึดเกาะแนนอยางดีเยี่ยมทาไดบนกระเบื้องทุกชนิด
ฟลมสีไมจับฝุนเน่ืองจากฟลมสีมีความเรียบเนียนสูง ผสมผงสีชนิดพิเศษที่
สามารถปองกันแสง UV จึงทําใหฟลมสีสวยงามยาวนาน ไมซีดจาง พรอมทั้ง
ไมมีสารปรอทและสารตะกั่วจึงสามารถรองรับน้ําฝน เพื่อการอุปโภค และ
บริโภคไดโดยไมเปนอันตราย ซึ่งมีเฉดสีใหเลือกมากกวา 30 เฉดสีใชไดกับ
กระเบื้องลอนคู ลอนลูกฟูก แผนเรียบ ผลิตภัณกระเบื้องซีเมนตใยหินทุกชนิด
และสนามเทนนิส

สีนํ้าอะครีลิค SuperShiel Duraclean กึง่เงา
Description

สามารถเช็ดลางคราบสกปรกไดงายแมคราบที่เช็ดออกยาก ทนทานตอการ
เช็ดถูถึง 60,000 ครั้ง ไมทิ้งรอยดางหลังจากเช็ดคราบสกปรก ผสมสาร Anti-
Bacteria สูตรกลิ่นออนปราศจากสารระเหยที่เปนพิษตามมาตรฐานฉลาก
เขียว ปลอดภัยตอผูอยูอาศัย และสัตวเลี้ยง ไดรับความไววางใจจาก
โรงพยาบาล และสถานศึกษาชั้นนํา

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Duraclean
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สีนํ้าอะคริลิค Supershield ชนิดกึง่เงา และ
เนียน
Description

ไททาเนียม 3 ชั้น นวัตกรรมแหงอนาคต ปกปองสีบานไดทุกอณูตั้งแตผิวนอก
จนถึงโครงสรางดานใน ยาวนานที่สุดถึง 15 ป ดวยโมเลกุลไททาเนียมพิเศษที่
ผานการเคลือบเสริมความแข็งแกรงถึง 3 ชั้น ใหฟลมสีที่แนน เสมือนเกราะ
ปกปองบาน และ สีซุปเปอรชิลดไดพัฒนา Self-Cleaning Technology ใหกาว
ลํ้าไปอีกขั้น ดวยฟลมสีที่เรียบแนนเปนพิเศษ สีจึงทําความสะอาดตัวเองได
สลายฝุนและคราบที่เกาะบนแผนฟลมสีไดดวยฝนธรรมชาติ (หรือการฉีดลาง
ดวยน้ํา) สีจึงสวย สะอาด โดยไมตองเช็ดทําความสะอาด

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Super Shield

TOA Shield-1 สําหรับภายนอกและภายใน
Description

สีน้ําอะครีลิคแท 100% ซุปเปอรพรีเมียมเกรด สูตร Shield Technology จากที
โอเอ จึงใหโมเลกุลฟลมชนาดเล็กแทรกซึมสูพื้นผิว ทําใหการยึดเกาะดีเยี่ยม
ฟลมสีไมอมน้ํา ทนทานตอการกัดกรอนจากสภาพอากาศภายนอก ไมพอง ไม
หลุดลอนงาย

Classic Shield TOA ชนิดกึง่เงา
Description

เปนสีน้ําคุณภาพสูง ผลิตจากอะครีลิคแท 100% พรีเมี่ยมเกรด สีสําหรับทา
ภายนอก ผลิตจากซุปเปอรอะครีลิคเรซิ่นอะครีลิคเทคโนโลยีจากสหรัฐ
อเมริกา ผสมผงสีคุณภาพสูงผสมสาร UV Protection ฟลมสีมีความเรียบเนียน
จึงทําใหฟลมสีไมจับฝุน พรอมทั้งผสมสารปองกันเชื้อราและตะไครน้ํา

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Classic Shield
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สีนํ้าอะครีลิค ExtraShield TOA

Description

สีน้ําอะครีลิคแท 100% ผสมซิลิโคนเรซิน สูตรพิเศษนวัตกรรมแหงการ
ปกปองบานจากความชื้น ใหบานสวย ทนทาน ดวย Breathable Acrylic
Technology ฟลมสีที่หายใจได มีประสิทธิภาพ ทนตอความชื้นสูง กันน้ําจาก
ภายนอกซึมเขาสูภายในทําลายพื้นผิว พรอมระบายความชื้นจากภายในออกสู
ภายนอก เสรมสรางการยึดเกาะใหดีเยี่ยม หยุดปญหาสีลอกลอนจากความชื้น
และผสมคุณสมบัติกันคราบดวย Teflon ชวยปองกันคราบสกปรก ใหพื้นผิว
บานของคุณเนียนลื่นไรปญหาคราบเกาะติด

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Extra Shield

TOA 4SEASONS 5 in 1

Description

ผลิตจากอะครีลิคแท 100% ชนิดพิเศษเปนสียืดหยุน ดวยเทคโนโลยี นาโน
เฟล็กซ อณูขนาดเล็ก ที่สามารถซึมเขาไปบนพื้นผิวไดอยางดีเยี่ยม จึงให
คุณสมบัติพิเศษถึง 5 ประการ คือ ปกปดรอยแตกลายงา ปองกันน้ําซึมเขาผนัง
เช็ดลางทําความสะอาดงาย ตานทานตอการเกาะของฝุน และปองกันเชื้อรา
รวมถึงตระไครน้ํา 

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog TOA 4SEASONS 5 in 1
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TOA 4SEASONS

Description

-สีน้ําอะครีลิคแท 100% คุณภาพสูง ฟลมสียึดเกาะดีเยี่ยม

-เน้ือสีมาก ปดบังพื้นผิวดี ทาไดพื้นที่มาก

-ผสมผงสีคุณภาพสูง ที่ทนแดด ทนฝน ทนทานตอสภาวะอากาศของเมืองรอน
ไดดี

-ผสมสารปองกันการเกิดเชื้อราและตะไครน้ํา

-ไมผสมสารปรอทและตะกั่ว จึงปลอดภัยตอผูใช และผูอยูอาศัย

-มีทั้งฟลมสีกึ่งเงาและฟลมสีดาน

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog สีน้ํา TOA 4SEASONS

SUPER MATEX TOA

Description

สีน้ําอะครีลิคแท 100% ผลิตจากกาวอะครีลิคคุณภาพสูง พรอมผสมผงสี
ทนทานพิเศษ ทนแดด ทนฝน เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในเขตรอนชื้น
ปองกันเชื้อรา ฟลมสียึดเกาะแนน ไมลอกลอน ปกปดพื้นผิวไดดีเยี่ยมมีทั้งฟลม
สีกึ่งเงาและฟลมสีดาน

สีสเปรย โครเมีย่ม
Description

เปนสีเคลือบเงาชนิดสเปรยแหงเร็วที่สามารถเนรมิตวัสดุตางๆ ใหมีความวาว
สวยงามใกลเคียงเหมือนชุบดวยโครเมี่ยม เหมาะสําหรับงานตกแตงและงาน
ซอมแซมตางๆ
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สีสเปรย โลหะเหล็กหลอ
Description

สเปรยสีเงินเหล็กหลออัลลอย มีคุณสมบัติพิเศษของเน้ือโลหะอัลลอย เหมาะ
สําหรับพนเครื่องยนต ลอแม็กซ กรอบรูป ตูเอกสาร เฟอรนิเจอร ฯลฯ หลัง
จากสีแหงสนิทแลว สามารถสัมผัสผิวเสมือนงานเหล็กหลอ งานเครื่องเงิน
พิวเตอรดีบุกหรือเครื่องเงินโบราณ 

สีสเปรย โพลียูรีเทน
Description

เปนสเปรยโพลียูรีเทนชนิดสีใส มีเน้ือมาก ชิ้นงานเมื่อพนแลวมีความเงามัน
สวยงาม ฟลมมีความแข็ง แตออนตัว ทนทานตอการขีดขวนไดดี ปกปองเน้ือ
วัสดุให ทนตอกรด ดาง และสารละลายโซลเวนท ตางๆ อยางดี เหมาะสําหรับ
พนชิ้นงานไม เชน พื้นไมปารเก งานเฟอรนิเจอร และงานหัตถกรรมตางๆ
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สีสเปรยทนความรอน
Description

 - สีสเปรยทนความรอน 400 F "บอสน่ี" เปนสีสเปรยที่เหมาะสําหรับงานที่
ตองทนกับสภาวะอากาศ การกัดกรอน และงานที่ตอง ทนตอความรอนสูง ถึง
400 oF (204 C) เชนเครื่องทําความรอน หมอน้ํารถยนต เครื่องจักรกล และ
เครื่องมือเครื่องใชตางๆ

- สีสเปรยทนความรอน 1200 F "บอสน่ี" เปนสีสเปรยที่เหมาะสําหรับวัสดุที่
ตองทนกับสภาวะอากาศ การกัดกรอน และความรอนสูง ถึง 1200 F(650 C)
เชนปลองไฟ เครื่องทําความรอน หมอน้ํารถยนต เครื่องจักรกล ทอไอเสีย ผิวสี
จะไมแตกหรือ ลอน สามารถปกปองวัสดุจากการเกิดสนิมและการกัดกรอน
จากสภาพแวดลอม

สีสเปรย เรด ฟอกซ
Description

ประกอบดวยสารอะครีลิค ซึ่งชวยใหสีสวยเงางาม การยึดเกาะดีเยี่ยมทนแดด
ทนฝน และทุกสภาวะอากาศ ฟลมสีแหงเร็วไมเปราะ และสามารถพนวัสดุเพื่อ
ปองกันสนิมไดดี เหมาะสําหรับ พนรถจักรยานยนต เฟอรนิเจอร รถยนต
เครื่องใชตางๆ ฯลฯ
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สีสเปรย TOA

Description

• เฉดสีหลากหลาย

• ใหความเงางามสูง

• ทนทาน แหงเร็ว ยึดเกาะดีเยี่ยม

• ใชไดกับทุกพื้นผิว อาทิ ไม เหล็ก พลาสติก

กาวลาเท็กซ ทีโอเอ แอลเอ 22S

Description

• ยึดเกาะดีเยี่ยม จับติดเปนเน้ือเดียวกับชิ้นงาน

• ไมผสมสารปรอท ตะกั่ว
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• ไมทิ้งคราบสกปรกเมื่อแหง

เหมาะสําหรับงานประดิษฐ งานฝมือ งานไมตางๆ และงานอเนกประสงค
ทั่วไป

กาวลาเท็กซ ทีโอเอ แอลเอ 35 เอ
Description

• ใหการยึดเกาะที่ดีและแข็งแรงเหนียวแนน จับติดกันเปนเน้ือเดียวกับชิ้นงาน

• มีความขนเหลวพอเหมาะ ปาดกาวไดอยางสะดวก

• มีการแหงตัวที่เหมาะสม ตลอดจนการไหลตัวที่ดี ชวยใหทํางานงายขึ้น
สามารถจัดแตงลวดลายไมปารเกใหสวยงามไดในขณะปู

• มีสารปองกันเชื้อรา ไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ไมเปนแหลง
เพาะเชื้อโรคเมื่อใชงาน

เหมาะสําหรับงานปูไมปารเก และเฟอรนิเจอรไมทั่วไป

ขี้ผึ้งขัดพื้น บอสนี่
Description

ขี้ผึ้งขัดพื้น " บอสน่ี " เปนขี้ผึ้งเน้ือเนียนละเอียด เหมาะสําหรับขัดพื้นไมใหมี
ความลื่นเงางาม ปองกันไมจากความชื้นได ยังเหมาะสําหรับงานขัด
โมลดโลหะ เพื่อใหเกิดการลื่นไมติดโมลด

53 of 94



สีโปวแหงเร็ว บอสนี่
Description

สีโปวแหงเร็ว"บอสน่ี" เน้ือสีละเอียดโปวงาย แหงเร็ว สามารถยึดเกาะผิวงาน
ไดดี ขัดงายไมดูดซับสีทับหนาและไมทําใหสีทับหนาความเงาลดลง เหมาะ
สําหรับใชโปวตกแตงผิวหนา หรือโปวปดตามดและรอยแตก ใชอุดรอยขีดขวน
หรือ รูเข็มบนชิ้นงานและปรับสภาพพื้นผิวของชิ้นงานใหเรียบ เหมาะสําหรับ
งานเฟอรนิเจอรไม ซอมแซมรถยนต ฯลฯ
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บอสนี ่วูด ฟลเลอร
Description

เปนเคมีผสมเสร็จพรอมใชงาน สําหรับโปว อุด ตกแตงรอยราวบริเวณเน้ือไม
ใหสวยงาม ใชงาย แหงเร็ว สามารถชําระอุปกณณดวยน้ําสะอาด กรณีที่เคมี
ยังไมแข็งตัว
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กาวยาง บอสนี่
Description

เหมาะสําหรับติดงานไม หนังสัตว หนังเทียม PVC ผา โฟรไมกา ฯลฯ

นํ้ายาลอกสี Bosny Pain Remover

Description

เปนน้ํายาลอกสีชนิด เมทเธอรีนคลอไรด ไมมีสวนผสมของน้ํากรด โซเดียม
ไฮดรอกไซด หรือ โปตัสเซียม ไฮดรอกไซด มีลักษณะเปนวุนใส จึงสามารถใช
สะดวกดวยแปรงทาสีเกา สามารถลอกสีเคลือบตาง ๆเชน สีโพลียูรีเทน สีอี
พอกซี่ สีน้ํามันเคลือบเงา น้ํามันวารนิช สีแลคเกอร สีพนอุตสาหกรรม ฯลฯ
และไมทําลายพื้นผิวที่ลอกสีออก
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บอสนีซ่ิลิโคน วอเตอรเรพเพลเลนท (สูตร
นํ้า)

Description

เปนน้ํายากันซึมประเภทไซล็อกเซน สูตรน้ํา ปองกันน้ําซึมเขาผนังไดดีเยี่ยม
ชวยปองกันไมใหเกิดคราบตะไครน้ํา และเชื้อรา เหมาะกับวัสดุที่มีรูพรุน เชน
อิฐเปลือย หินทราย หินธรรมชาติ ผนังปูน คอนกรีต ไม กระเบื้อง ยิปซั่ม หลัง
ทาแลวน้ํายาแหงสนิทจะไมปรากฏฟลมหรือคราบ ทําใหวัสดุยังคงสภาพธรรม
ชาติ เหมือนกอนทา

นํ้ายาทากันซึม และทาอิฐเปลือย Bosny
Water Seal

Description

- ทาอิฐเปลือย หรืองานไม ที่ตองโดนความชื้นเปนประจํา ปองกันความชื้นและ
เชื้อรา

- ทาผนังที่มีปญหาน้ําซึม เชน บริเวณหองน้ํา หองใตดิน หองใตหลังคา ที่มักมี
ความชื้นสะสม

- งานปูหินออน / หินแกรนิต ที่ตองการปองกันน้ําซึมผาน
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บอสนี ่กรีต กาวเชื่อมคอนกรีต
Description

เปนกาวคอนกรีตคุณภาพสูง สําหรับเชื่อมตอหรืออุดรอยรั่ว และรอยแตกราว
ของวัสดุเชน คอนกรีต กระเบื้อง อิฐ หิน เหล็ก ไม หินออน หินแกรนิต งานตอ
หรืออุดรอยรั่วรอยราวของกระเบื้องหลังคา ทอกระเบื้อง หรือ ทอคอนกรีต ใช
โบกเคลือบผิวภาชนะสําหรับบรรจุ / ขังน้ําปองกันน้ํารั่ว-ซึมใชโบกพื้นโรงงาน
พื้นโกดัง แทนวางเครื่องจักร ปองกันการสึกหรอ สามารถทนกรด ดาง น้ํามัน
ฯลฯ
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กาวผง บอสนี่
Description

เปนกาวที่มีคุณภาพดีเยี่ยม แชน้ําได เหมาะกับงานติดไม ประสานไม อัดไม
เขามุมไม เขาวงกบ งานตอเรือ งานเฟอรนิเจอร งานอัดพารติเคิ้ลบอรด ฮารด
บอรด หรือใชเปนกาวติดกระดาษแข็ง
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อะครีลิครูฟซิลเลอร บี 101บอสนี่
Description

สีโปวอะครีลิคชนิดยืดหยุนสูงใชสําหรับโปว ฉาบ หรือทาดวยลูกกลิ้ง หรือ
แปรง สําหรับ ปองกัน หรือซอมแซมบริเวณที่เกิดการรั่วซึม สามารถปกปด
รอยแตกราว เหมาะสําหรับหลังคา ดาดฟา ระเบียงกันสาด ผนังคอนกรีต
Metal Sheet หรือบริเวณที่มีปญหาน้ํารั่วซึมทนทานตอสภาวะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสูง สามารถกันน้ําได 100 % ทนแดด ทนฝน
และยึดเกาะพื้นผิวไดดี

บอสนี ่โนมอรเนล (กาวตะปูสูตรแหงไว)

Description

กาวหลอดสําหรับติดวัสดุที่มีผิวมัน สูตรแหงไว ใชยึดติดวัสดุตางๆ แทนการ
ตอกตะปู สามารถใชติดวัสดุได หลายชนิดเชน พลาสติก อะลูมิเนียม เหล็ก
เซรามิก และโลหะตางๆ
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วอลลพัตตี้ บอสนี่
Description

หมันโปวใชซอมแซม อุดรอยแตกราว รอยเจาะ รูพรุน ของฝาผนัง ฝาเพดาน
บนผิวคอนกรีต ปูน ไม อิฐ กระเบื้อง แผนยิปซั่ม เพื่อใหผิวเรียบเนียนกอนใชสี
ทับหนา ทาทับ เหมาะสําหรับงานทั้ง ภายใน และภายนอก สามารถใชไดทันที
โดยไมตองผสมน้ํา

ทีโอเอ 102 ดี โคท
Description

เปน อะครีลิคสําเร็จรูป ครีมสีขาวพรอมใช สําหรับงานฉาบตกแตงผิวคอนกรีต
สามารถใชปกปดรอยแตกราวขนาดเล็ก รอยแตกลายงา รูฟองอากาศ รูพรุน
ตามด ปกปดผิวเม็ดทราย ทําใหผิวเรียบเนียนสวย
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ทีโอเอ 113 ไมโครคิล
Description

เปนน้ํายาที่มีสารเคมีชนิดพิเศษ มีฤทธิใ์นการฆาเชื้อราและตะไครน้ําอยางได
ผล โดยสามารถกําจัดเชื้อราและตะไครน้ําไดถึงราก จึงใหการปกปองพื้นผนัง
ที่ยาวนานกวาน้ํายาทั่วไปที่ฆาไดเฉพาะเชื้อราหรือตะไครน้ําที่อยูบนพื้นผิว
ฟลม

• น้ํายาฆาเชื้อราและตะไครน้ํา ทีโอเอ 113 ไมโครคิล เปนสูตรน้ํา จึงไมมีกลิ่น
ฉุน 

• ใชไดกับพื้นผิววัสดุหลายชนิดเชน คอนกรีต อิฐ หินธรรมชาติ

• ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม

ทีโอเอ 201 รูฟซีล
Description

เปนอะครีลิคชนิดยืดหยุนคุณภาพสูง ใชสําหรับทาเคลือบพื้นผิวเพื่อปองกัน
การรั่วซึมจากรอยแตกราวของคอนกรีตบริเวณตางๆ เชน ดาดฟา กระเบื้อง
มุงหลังคาทุกชนิด ระเบียง รางระบายน้ําคอนกรีต ฯลฯ

• ระบบกันซึมชนิดไรรอยตอ กันน้ําเขาได 100%

• ยืดหยุนตัวสูงไดถึง 5 เทา

• ชวยปองกันและแกไขปญหารอยแตกราวของคอนกรีตที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไดดี

• ทนแสงแดด ทนตอสภาพอากาศที่รุนแรง และรับแรงเสียดสีจากการสัญจร
ได

• ใชสําหรับงานกัซึมบริเวณพื้นผิวตางๆ เชน ดาดฟา หลังคา ระเบียง ผนัง ราง
ระบายน้ํา เปนตน
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ทีโอเอ 214 วอเตอร รีเพลแลนท (สูตร
นํ้ามัน)

Description

สารเคลือบใสกันซึมประเภท ไซเลน ไซล็อกเซน สูตรน้ํา ดวยเทคโนโลยีลาสุด
สามารถใหประสิทธิภาพในการกันซึมที่ดีเยี่ยม โดยไมมีสวนผสมของน้ํามัน
ไมมีกลิ่นฉุน เหมาะสําหรับอิฐโชวแนว หินลาง ทรายลาง หินกาบ คอนกรีต
เปนตน

ทีโอเอ 302 อะครีลิค ซีลแลนท
Description

เปนวัสดุอุดโปวสําเร็จรูป ผลิตจากสารอะครีลิคชนิดพิเศษ 100% ไมทําใหสีทับ
หนาเหลืองเหมือนซีลแลนททั่วไป มีคุณสมบัติในการยืดหยุนตัวสูง สามารถ
ขยายตัวตามสภาพรอยแตกของพื้นผิวได เหมาะสําหรับรอยแตกราวขนาด
ใหญ ขนาด 2-10 มม. หรือรอยแตกราวตอเน่ือง เชน บริเวณวงกบประตู
หนาตาง สามารถยึดเกาะบนพื้นผิว ปูน คอนกรีต กระเบื้อง ไม ไดดี
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ทีโอเอ อะครีลิค ฟลเลอร
Description

อะครีลิคสําเร็จรูปสําหรับอุดโปวรอยแตกราวของผนังปูนฉาบ รอยหัวตะปู
รอยตอแผนยิปซั่ม ผนังสําเร็จรูป แหงเร็ว ไมยุบตัว ขัดตกแตงไดงาย ยึดเกาะ
ไดดีกับวัสดุหลายประเภท เชน คอนกรีต ยิปซั่ม ปูนฉาบ ไม ฯลฯ

ทีโอเอ 100 วอเตอร รีเพลแลนท กลอส
Description

ผลิตจากอะครีลิคโพลิเมอรแท 100% คุณภาพสูง (สูตรน้ํามัน) ที่ใหเน้ือฟลมใส
แข็ง ใหความเงางามสูงยาวนาน ไมเหลืองตัว ทนทานตอสภาพอากาศและแสง
UV สามารถปองกันน้ําซึม และคราบสกปรกไดดีปองกันการเกิดเชื้อรา คราบ
ตะไคร เปดใชงานไดทันที ไมตองผสม ใชไดทั้งภายนอกและภายในสามารถ
เคลือบผิววัสดุไดหลายประเภท ไมวาจะเปน หินทราย หินกาบ หินลาง ทราย
ลาง หินธรรมชาติ อิฐโชว กระเบื้องดินเผา ผนังปูนคอนกรีต กระเบื้องแผน
เรียบ ไม ไมเทียมไฟเบอรซีเมนต
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นํ้ายาลอกสี TOA

Description

เหมาะสําหรับใชในงานลอกสีเกาจากพื้นผิวโลหะ ไม หรือผิวปูน โดยไมทําลาย
พื้นผิว

นํ้ายาลอกสี Natoco

Description

เหมาะสําหรับใชในงานลอกสีทั่วๆ ไป มีความเขมขนสูง สามารถลอกสีจําพวก
อุตสาหกรรมหนัก เชน สีอีพอกซี่ สีโพลียูริเทน และสีอบอุตสาหกรรมได
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นํ้ายาเคลือบเงาA-100สูตรนํ้ามัน CIC

Description

เปนน้ํายาอะครีลิคเคลือบเงาชนิดใส มีความเงางามสูง ใหฟลมที่เหนียวแข็ง
ชวยยึดเกาะพื้นผิวไดดีเยี่ยม เหมาะสําหรับใชทาทับบนพื้นผิว อิฐโชว กระเบื้อง
ดินเผา คอนกรีต ซีเมนต ไมทุกชนิด หรือทาทับพื้นผิวที่ทาดวยสีน้ําพลาสติก
เพื่อปองกันสิ่งสกปรก ทนตอดินฟาอากาศ และสารเคมีไดดี A-100เปนน้ํายา
สําเร็จรูปใชทาไดเลยไมตองผสมทินเนอร

กาวซิลิโคน
Description

ใชสําหรับงานซอมบํารุง ทนอุณหภูมิไดมากถึง 200 องศา เหมาะสําหรับยึดติด
กระจก กระเบื้อง เซรามิค อะลูมิเนียม ไฟเบอร ไม และงานกอสรางตางๆ 
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กาวอะครีลิค
Description

เหมาะสําหรับยาแนวอุดรอยตอระหวางวัสดุตางๆ เชน คอนกรีต อิฐบล็อก
สังกะสึ อะลูมิเนียม โลหะ แผนเซรามิค ยิปซั่ม ไมผิวเรียบ เก็บงานไดอยาง
ประณีตสวยงาม ยืดหยุนไมแหงกรอบและหลุดลอน

สีทาถนน JOTUN สะทอนแสง
Description

สีทาถนน ซี อาร เอ ชนิดสะทอนแสงเปนสีทาถนน ทํามาจากสารประกอบพวก
คลอรีเน็ตเต็ดรับเบอรและแอลคิด เหมาะสําหรับใชทําเครื่องหมายจราจรทั้ง
บนพื้นผิวยางมะตอยและพื้นผิวคอนกรีต
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สีเกล็ด CHAMP

Description

สีเกล็ดและสีเกล็ดอะครีลิคสําหรับทาภายนอก ตกแตงวัด พญานาค
ศาลพระภูมิ ทาอัลลอย

สีวอลเปเปอรสลับลาย ดูลักซ ดูเอทท
Description

เปนสีน้ําอะครีลิคแท 100% ไมผสมสารตะกั่วและสารปรอท ใชงาย ใหสีสันและ
ลวดลายสวยงาม สะดวกตอการเช็คทําความสะอาด และทนทานกวาวอลล
เปเปอรทั่วไป ประกอบดวยสีพื้น, สีสันสลับลาย และสีเคลือบเงา สามารถ
สรางลวดลายสวยงามโดยใชเทคนิคของ 2 โทนสีที่แตกตางของสีพื้น และสี
สลับลายรวมกันกับการสรางสรรคลวดลายดวย ลูกกลิ้ง ดูเอทท หรืออุปกรณ
สรางลายตาง ๆ ทั้งยังสามารถสรางบรรยากาศหลากหลาย ไดจากสารพัน
เฉดสีที่คุณสามารถเลือกจับคูไดมากมายตามจินตนาการ

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Dulux Duette

สีทองคํา Hato

Description

สีทองฮาโตทนตอทุกสภาพสภาวะอากาศทนการขีดขวนกันเชื้อรา และทนตอ
การเช็ดถูเปนอยางดี สามารถใชไดทั้งภายนอกและภายใน และใชไดกับทุกพื้น
ผิวสีทองฮาโตรับประกัน 10 ปไมหมองดํา

- สีทองคํา Hato ทองอเมริกา ผลิตจากผงทองคุณภาพเยี่ยมจากอเมริกา ให
สีเหลืองทองสุกปลั่ง ดุจทองคําแท มีใหเลือกทั้งงานพน และงานทา

- สีทองคํา Hato ทองยุโรป ผลิตจากผงทองคุณภาพดีทีไดรับความนิยมสูง
สุดในยุโรป ใหสีทองสุกอราม ดุจทองคําแท สีทองแวววาว เปลงประกาย เน้ือสี
ทองเนียนเหมาะสําหรับงานพน และงานทา ใชไดกับทุกพื้นผิว

- สีทองคํา Hato ทองพิเศษ สีทองคุณภาพสูงพิเศษ ที่ผลิตจากผงทองที่ดี
ที่สุด สีทองมีสวนผสมของผงทองมากพิเศษ ดังน้ันจึงใหเน้ือสีทองมาก ผิวเรียบ
เนียน ทางาย ใชไดกับทุกพื้นผิว
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สีทองคํา ทีโอเอ โกลด นํ้ามันอะคริลิค
Description

ผลิตจากอะคริลิคเรซิ่นแท 100% ผสมกับผงมุกทองคําเกรดพิเศษคุณภาพสูง
สุด ใหสีทองเหลืองเดนสุกปลั่งเปนประกายระยิบระยับ เน้ือสีเรียบเนียน ยึด
เกาะพื้นผิววัสดุไดดีเยี่ยมเหมาะสําหรับ ตกแตงทั้งภายนอกและภายใน
สามารถทาทับไดทุกพื้นผิว เชน พื้นผิวทองเหลือง อัลลอยด สังกะสี กัลวาไนท
สแตนเลส ดีบุก เหล็ก แกว กระจก เซรามิก ไม คอนกรีต ยิปซั่ม เปนตน
เหมาะสําหรับ แทนการลงรักปดทอง

สีทองคํา ทีโอเอ โกลด สีนํ้าอะคริลิค
Description

ผลิตจากอะคริลิคเรซินแท 100% ผสมกับผงมุกทองคําเกรดพิเศษคุณภาพสูง
สุด ใหสีทองเหลืองเดนสุกปลั่งเปนประกายระยิบระยับ เน้ือสีเรียบเนียน ยึด
เกาะพื้นผิววัสดุไดดีเยี่ยม เหมาะสําหรับทาตกแตงบนพื้นผิวประเภทปูนฉาบ,
คอนกรีตเปลือย, อิฐ กระเบื้องแผนเรียบ ทั้งภายนอกและภายใน ใชแทนการ
ลงรักปดทอง

JOTUN เพนการด อีนาเมล
Description

สีเพื่องานปกปองภายใน ระบบสีอิพอกซี่เปนสีระบบ 2 สวนผสมกัน ที่ให
ประโยชนหลากหลายในการใขงาน อาทิ ใชปองกันสนิมสําหรับงานโครงสราง
เหล็ก งานปูน งานคอนกรีต หรือจะใหกับงานไฟเบอรกลาสและเหล็กชุบ
สังกะสีอะลูมิเนียม สามารถใชไดกับงานใตน้ํา ดวยคุณสมบัติของสีที่สามารถ
ยึดเกาะพื้นผิวไดอยางดีเยี่ยมใหการปกปองที่ทนทานตอทุกสภาวะรุนแรง โดย
เฉพาะสารเคมีตางๆ ที่มีสภาพเปนกรดและสารทําละลายไดดีมากฟลมสี
แข็งแรงทนทาน
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โคล ทาร อีพ็อกซี ่111

Description

เปนสีโคล ทาร อีพ็อกซี่ 2 สวน ที่ใชปองกันสนิม กันน้ํา ทนสารเคมีใชปองกัน
สนิมสําหรับภายในแทงค พื้นผิวคอนกรีต เหล็ก และบริเวณที่อยูใตน้ํา มีความ
ทนทานตอสารเคมี น้ําเค็ม น้ํามันดิบ และกรดออน

รัสทเทค
Description

• เปนสีอีพ็อกซี่ 2 สวน ชนิดหนาฟลมสูง ที่เหมาะกับพื้นผิวทุกประเภท

• ทาทับบนพื้นผิวที่ขจัดสนิมออกไมหมดไดทันที

• เน้ือสีแทรกซึมผานชั้นสนิมไดดี จึงหยุดสนิมได 100%

• ทาทับบนพื้นผิวโลหะ และโลหะผสมไดทุกชนิด เชน เหล็ก กัลวาไนซ
อลูมิเนียม อัลลอยด สังกะสี

• ไมตองทาสีทับหนา สําหรับงานในรม

• ประหยัดเวลาในการทํางาน และคาใชจายในการเตรียมพื้นผิว

• ปราศจากสารปรอท ตะกั่ว ปลอดภัยตอสุขภาพ ไมเปนอันตรายตอผูอยูอาศัย

• ทาหรือพนใหไดความหนา 400 ไมครอน ภายใน 1 เที่ยว

ทีโอเอ รัสท ชิลด
Description

ทีโอเอ รัสท ชิลด เปนสีรองพื้นกันสนิม อิพ็อกซี่ 1 สวน เหมาะสําหรับงานซอม
บํารุงและงานปองกันสนิมโครงสรางเหล็กที่ตองการความทนทานตอสภาวะ
แวดลอมทุกประเภท ใชงานงาย สะดวก แหงไว ทาทับสนิมได หรือทาทับผิว
เหล็กและโลหะไดทุกชนิด ในกรณีที่ไมสามารถขจัดสนิมออกไดหมด พื้นผิว
เหล็กเริ่มเปนสนิม ในขณะที่สีรองพื้นกันสนิมทั่วไปไมสามารถทําไดสามารถใช
คูกับสีทับหนาไดทุกประเภท 

71 of 94



สีนํ้าอะครีลิค สําหรับงานไม วูดชิลด
Description

เปนสีน้ําสําหรับทาไมโดยเฉพาะ ผลิตจากอะครีลิคแท 100% ผสมกับผงสี
คุณภาพสูงและสารตานทานเชื้อรา ใหความยืดหยุนดี และสามารถยึดเกาะได
เหนียวแนนบนพื้นผิวไม ไมแตกลอนงาย ทนแดด ทนฝน ใหความสวยงามยาว
นาน แหงเร็ว ไมผสมสารระเหย ทินเนอร สารปรอทและสารตะกั่ว

ทีโอเอ ไฟเบอรซีเมนต ชิลด (โชวลาย)

Description

ผลิตจากอะครีลิคแท 100% มีหลากหลายฟลมสีใหเลือกสรร ทั้งแบบทึบแสง
(กึ่งเงา) สําหรับทาปกปดลาย ซึ่งมีใหเลือกหลากหลายเฉดสี และแบบ
โปรงแสงโชวลายไม (เงาและกึ่งเงา) ซึ่งชวยใหไฟเบอรซีเมนตสําเร็จรูป (ไม
ฝา) มีเฉดสีสวยเหมือนไมจริงตามธรรมชาติ ฟลมสีทนทานนานนับ 10 ป ทน
ตอทุกสภาวะอากาศทุกฤดูกาล ปองกันเชื้อรา ตะไครน้ําใชไดทั้ง ไมฝา
ไมระแนง ไมเชิงชาย ไมรั้ว บัว และไฟเบอรซีเมนตบอรดตางๆ

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Fibercement Shield

สีพนอุตสาหกรรม ทีโอเอ
Description

สีพนคุณภาพเยี่ยม ผลิตจากไนโตรเซลลูโลสเกรดสูง และผงสีคุณภาพพิเศษ
เกรดพรีเมี่ยม ทําใหเน้ือสีสด ไมเหลืองไมซีดจางงาย มีความเขมขนสูงสุด ผสม
ใชงานไดมาก ใหการกลบปดและบดบังพื้นผิวไดอยางดีเยี่ยม ขึ้นฟลมเร็ว
ประหยัดเวลาทํางานและยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทาน มีอายุการใชงานที่ยาวนาน
(พรอมแมสีแตงเฉดงาย สีไมวิ่ง)

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog สีพนอุตสาหกรรม ทีโอเอ
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สีเคลือบเงาตราเปดหงส
Description

เปนสีน้ํามันมันที่ผลิตจากอัลขีดเรซิ่นคุณภาพเยี่ยม ผสมกับผงสีคุณภาพพิเศษ
เน้ือสีมาก และใหสีที่เงางามสดใส ทั้งยังสามารถตานทานเชื้อราไดดี จึงเหมาะ
อยางยิ่งสําหรับงานที่◌ืตองการความคุมคาในดานราคา

สีเคลือบเงา Super Matex

Description

สีเคลือบเงาคุณภาพเยี่ยม เงางามยาวนาน ทําความสะอาดงาย ทาไดคุมคา
กับทุกสภาพผิว เหมาะสําหรับทาบนพื้นผิวเหล็กหรือพื้นผิวไม

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog สีน้ํามัน Supermatex

สีเคลือบเงา โฟรซีซัน่ส
Description

สีน้ํามันชนิดพิเศษ คงทนตอการเกิดเชื้อรา เงางามคุมราคา

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog สีน้ํามัน โฟรซีซั่นส
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สีเคลือบเงา TOA GLIPTON

Description

สีน้ํามันคุณภาพสูง ดวยคุณสมบัติของสีเคลือบเงาที่เหนือกวา จากสูตรความ
เขมขนสูง ใหเน้ือสีขนมากพิเศษ ใหผิวมันดุจเงาสะทอนจากกระจก ทาไดพื้นที่
มากกวา พรอมใหการปกปองพื้นผิว และคงทนตอสภาวะอากาศที่รุนแรงได
เปนอยางดี ทั้งยังปลอดภัยตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม เพราะปราศจากสาร
อันตรายเชน สารปรอทและตะกั่ว

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog TOA GLIPTON

สีเคลือบเงา Hillco

Description

เปนสีทีมีคุณภาพ เน้ือสีเรียบเนียน สวยงาม ไมลอกลอนงาย ตอตานเชื้อรา ทน
ตอทุกสภาวะอากาศ

เชนไดรท
Description

ผลิตภัณฑปองกัน กําจัดปลวกและแมลงอันเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหไมผุกรอน
เสียสภาพ มีทั้งแบบฉีด ทา และผสมน้ํา
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Beger DeckStain

Description

สียอมพื้นไม เบเยอร เดคสเตน สีทาพื้นไมเฟอรนิเจอรไมภายนอก ชนิดมีฟลม
สีโชวลายไมBeger DeckStain สีซึมลึกถึงเน้ือไม ปองกันปญหาสีลอกลอน เชื้อ
รา และไมเสื่อมสภาพ ทนตอแรงกระแทก ขัดถู เหยียบยํ่าไดดีเยี่ยม ปองกัน
มอด ปลวก แมลงกินไม และเชื้อราไดดีเยี่ยม

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Beger Deck Stain

Beger WoodStain

Description

ปกปองเน้ือไมจากทุกสภาวะอากาศ ยืดหยุนตัวไมแตกราว ปองกันรังสี UV
โปรงแสงโชวลายไม 100%เน้ือสีซึมลึกถึงเน้ือไม ยึดเกาะแนนดวย ซูเปอร
เรซิ่น ฟลมสีไมแตก ไมหลุดลอน  

• ฟลมสีโปรงแสง 100% โชวลายไมชัดเจน ดวย Crystal Clear

• ปองกันรังสี UV ไดดีเยี่ยมดวย UV Guard

• ไมไมหายใจได ปองกันน้ําเขาแตไมยังคายความชื้นได

• ปองกันเชื้อราและแมลงกินไม

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Beger Wood Stain 
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สีทาพื้นไม Beger Unithane B-52 ภายในและ
ภายนอก
Description

- ทนทานนานกวา 15 ป 

- ฟลมแข็งแกรง ทนทาน ไมแตกลอนงาย

- ใหความเงาสูงกวายูรีเทนปกติทั่วไป

- ฟลมสีใส ขับลายไมโดดเดน 

- ฆาเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส ไดจริงดวย ซิลเวอร ไอออน (Ag+) 

- ปองกันพื้นไมจากความชื้น

- ทนทานตอกรด ดาง และสารเคมี 

- ใชงานงาย กลิ่นไมฉุน กลิ่นออนกวายูนีเทนปกติทั่วไป

- ปลอดภัยตอผูอยูอาศัย ดวยมาตรฐานความปลอดภัยจากยุโรป EN71

คิวปริโนล วูดสเตน สียอมไม
Description

สวยกลา ทาแดด ทนฝนสียอมไมกึ่งเงา เปนสียอมกึ่งโปรงแสง ชนิดเงา ชวย
รักษาและยืดอายุใหแกเน้ือไมทุกประเภท ไมตองทาสีรองพื้น ปองกันเน้ือไม
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จากรังสีอุลตราไวโอเลตไดดี ทนตอแสงแดดจัด ชวยใหไมสามารถหายใจและ
คายความชื้นไดดี ไมผสมสารตะกั่วและปรอท เหมาะสําหรับฝาผนังไม ขอตอ
วงกบ บานประตู บานหนาตางและผิวไมที่หุมวัสดุตางๆ รวมทั้งเฟอรนิเจอร
สนาม ฯลฯ

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Cuprinol

สีทาพื้นไม ทีโอเอ โพลียูรีเทน 1K T-3000

Description

น้ํามันเคลือบแข็งพื้นไมเกรดพรีเมี่ยม ฟลมสีแหงเร็ว ใชงานไดงาย ทนทานตอ
แรงขูดขีด ทนทานตอกรดและดาง เปนน้ํามันเคลือบแข็งพื้นไมโดยทํา
ปฏิกิริยากับความชื้น ทําใหสีแหงเร็วและมีการยึดเกาะระหวางชั้นดีเยี่ยม
ฟลมสีแข็ง เงางาม ทนตอแรงกระแทก มีทั้งชนิดภายในและภายนอก

สียอมไม ทีโอเอ วูดสเตน ชนิดเงา
Description

สียอมไมแบบโชวลายไมชัดเจนตามธรรมชาติ ทนตอความชื้น ชวยปกปอง
เน้ือไมจากรังสีอุลตราไวโอเลต เช็ดลาง ทําความสะอาดไดงาย

• เน้ือฟลมโปรงแสง ทนทานกวา 2 เทา ดวยสารไททาเน่ียม นาโน โชวลายไม
ชัดเจนตามธรรมชาติ

• เน้ือสีซึมลงสูเน้ือไม สรางฟลมสีหดตัวไดตามการยืดและหดตัวของไม ทําให
ฟลมสีไมแตก พอง ลอกลอน

• ทนตอความชื้น ฝน น้ําคาง และปองกันน้ําซึมเขาเน้ือไม แตไมสามารถคาย
ความชื้นได

• ชวยปกปองเน้ือไมจากรังสีอุลตราไวโอเลต และสภาพอากาศที่แปรปรวน

• ปองกันเน้ือไมจากเชื้อรา มอด ปลวก และแมลงกินไม

• เช็ดลาง ทําความสะอาดไดงาย
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• ไมผสมสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยตอตัวคุณ ครอบครัว และสิ่งแวดลอม

• ผานมาตรฐานความปลอดภัย EN71 จากประเทศยุโรป (ไมผสมโลหะหนัก
อันตราย 8 ชนิด)

ทีโอเอแลคเกอรชนิดเงาและดาน
Description

แลคเกอรคุณภาพดี ฟลมสีแหงเร็ว ใชงานไดงาย ทนทานตอแรงขูดขีด มีการ
ยึดเกาะระหวางชั้นดีเยี่ยม ฟลมสียืดหยุน ลดการแตกลายงาของฟลมสี ฟลมสี
ใสโปรงตา เห็นลายไมชัดเจน

ทีโอเอ วานิชดํา
Description

วานิชเกรดพรีเมี่ยม ใชสําหรับงานเช็ดยอม เพื่อขับลายไมใหดูเดน สวยงาม
มากขึ้น
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ทีโอเอ วานิชเงา
Description

เกรดพรีเมี่ยม หน่ึงเดียวที่ชางสีเคลือบไมใหความเชื่อถือมานานกวา 40 ป เน้ือ
เขมขน ใหการยึดเกาะดีเยี่ยม

•ใหความเงางามสูง

• การยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทาน กันน้ําไดดีเยี่ยม ไมลอกลอน

• ฟลมสีหนา ขึ้นฟลมเร็ว ทาไดพื้นที่มาก

สียอมไมวูดเทค วูดเสตน ชนิดเงา
Description

วูดเทค วูดเสตน เปนสียอมและรักษาเน้ือไมเทคโนโลยีลาสุดจากประเทศ
อเมริกา ดวยเม็ดสีโปรงแสงพิเศษ UV Blockจึงขับเนนความสวยงามของลาย
ไมธรรมชาติชัดเจน ปกปองไม จากแดด ฝน ลดการดูดซึมของน้ําสูเน้ือไม และ
ไมยังคายความชื้นออกมาไดดี
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เคมเกลซ โพลียูรีเทน
Description

คือน้ํามันเคลือบผิวไมทุกชนิด ปกปองผิวไมใหมีอายุการใชงานที่ยาวนาน เน้ือ
ฟลม มีความใส แข็งและเหนียวเปนพิเศษ มีความยืดหยุนดี แมในกรณีที่มี
ของแข็งตกกระทบพื้นผิวไม เน้ือฟลมจะไมเปราะแตกหรือลอกเปนแผนไดงาย
ทําความสะอาดงายเพียงใชผาชุบน้ําบิดหมาดๆ เช็ดใหทั่ว แลวเช็ดตามดวยผา
แหงก็จะสะอาดเหมือนใหมอยูเสมอ โดยไมตองลงขี้ผึ้งหรือยาขัดเงาใดๆ มีทั้ง
ชนิดเงา ชนิดดานหรือจะผสมกันใหไดชนิด กึ่งเงากึ่งดาน ตามสัดสวนที่
ตองการ

ดีดีโพลียูเรเทน
Description

เปนโพลียูเรเทนชนิดพิเศษซึ่งดัดแปลงแกไขใหเหมาะสําหรับเคลือบลงบนผิว
ไม เชน วงกบ ประตู หนาตาง พื้นปาเก และเฟอรนิเจอรตางๆ โดยจะใหความ
เปนเงางาม สดใส สามารถทาหรือพนไดงาย เหมือนแลคเกอรธรรดา ไมเปน
ฟอง คงทนตอการถูกกระแทก การขีดขวน ความรอน การยืดหยุนตัว และ
สภาวะกรด ดาง ไดเปนอยางดี สามารถใชเปนทั้งตัวรองพื้นและตัวทับหนาได
ในตัวเดียวกัน และแหงเร็ว 

สีทาพื้นไมยูรีเทนกาแลนท
Description

เปนน้ํามันเคลือบเข็งชนิดโพลียูรีเทนที่อาศัยความชื้นทใหแข็งตัว มีสีใสเงางาม
ทนตอการขูดขีด การหักโคง การกระแทก ทนความรอนและสารเคมีตางๆ
เหมาะสําหรับใหทาพื้นไม พื้นปารเก เฟอรนิเจอร ลานสเก็ต รางโบวลิ่ง และ
พื้นคอนกรีต เปนตน

เชลแล็คทาไมตราหัวสิงห
Description

ทําจากเชลแล็คยางธรรมชาติละลายในเมทธานอล ใหฟลมมันเงา ทําใหเห็น
ลายไมเดนสวยงาม และนําไปใชเสมือนเปนการยอมสีไมกอนทาพนทับดวยแล
คเกอรเงา มีคุณสมบัติใหสีโปรงแสง สามารถมองเห็นลายไม เพิ่มสีสันใหกับ
ไม สีที่ทาออกมาจะไดความออนแกขึ้นอยูกับสีของไม ทางายใชสะดวก
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Dulux Eco Primer นํ้ายารองพื้นปูนทับสีเกา
สูตรนํ้า
Description

น้ํายารองพื้นปูนเกาสูตรน้ําคุณภาพสูงสําหรับภายในและภายนอก ผลิตจาก
อะครีลิค ชวยเสริมการยึดเกาะระหวางสีทับหนากับผนังเกาที่เสื่อมสภาพ แหง
ไว กลิ่นไมฉุนแมทาภายในหอง ไมผสมสารตะกั่วและปรอท

ดูลักซ ไพรเมอรชีลด
Description

สีรองพื้นปูนใหมกันดางอะครีลิค มีประสิทธิภาพในการตอตานฤทธิด์างจาก
ผนังปูนไดเปนอยางดี ปองกันปญหาตางๆที่อาจเกิดขึ้นหลังการทาสี นอกจาก
น้ียังมีประสิทธิภาพในการปกปดผิวดีเยี่ยม ชวยเสริมใหการกลบมิดของสีทับ
หนาดียิ่งขึ้น ชวยใหสีสวยทนนาน เปนสูตรน้ํา ใชงานสะดวก
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Beger Sanding Sealer B-2400

Description

น้ํายารองพื้นไมอุดรองเสี้ยน B-2400 อุดรองเสี้ยนไดดีเยี่ยม และปรับพื้นผิว
ของไมไดเรียบสมํ่าเสมอ ทดแทนการลงแปงแบบเดิม เสริมประสิทธิภาพการ
ยึดเกาะใหสีทับหนา ไมบดบังลายไม สําหรับพื้นผิวไมธรรมชาติทุกชนิด ไมมี
สวนผสมของไนโตรเซลลูโลส จึงไมทําใหสีทาทับหนาเหลืองตัว

Beger Primer Pro-100

Description

สีรองพื้นปูนใหมประสิทธิภาพสูง ผลิตจากกาวอะคริลิกพิเศษที่มีความทนทาน
สูงทําใหฟลมสียึดเกาะไดดีเยี่ยม ปองกันการหลุดลอน โปงพองสําหรับทา
รองพื้นภายนอกและภายในทางายลื่นแปรง ไดเน้ือที่มาก และใหฟลมสีที่เรียบ
เนียนสวยงามทนทานตอสภาพความเปนดางและความชื้นของพื้นผิวปูน
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สีรองพื้นแลคเกอร ทีโอเอ แซนดิง ซีลเลอร
Description

•เน้ือสีมากสูตรเขมขน ใชงานไดปริมาณพื้นที่มาก

•แหงเร็ว ขัดงาย ปรับระนาบผิวไมใหมีผิวเรียบไดเปนอยางดี ประหยัด
กระดาษทราย

•ผานมาตรฐานความปลอดภัย EN71 จากประเทศยุโรป (ไมผสมโลหะหนัก
อันตราย 8 ชนิด)

83 of 94



ทีโอเอ สีพนพื้นแหงเร็วสีแหงเร็ว
Description

ประเภทแลคเกอร สามารถกลบรายกระดาษทราย บนสีโปวได

•สีแหงเร็วประเภทแลคเกอร มีคุณสมบัติเดนในการกลบตัวดี มีเน้ือสีมาก

•สามารถกลบรายกระดาษทราย บนสีโปวได ใหการยึดเกาะบนผิวเหล็ก บนสี
โปวแหงเร็ว บนสีโปวพลาสติก บนสีเกา และสีใหมไดดี

•ยืดหยุนพอดี พนไดเรียบทําใหเมื่อพอสีจริงแลวไดผิวเรียบและเงางาม ขัดได
งาย แหงเร็ว

สีรองพื้นไมกันเชื้อรา TOA Universal
Undercoat (G1600)

Description

ปองกันเชื้อราจากใตฟลมสี ชวยประหยัดสีทับหนา เสริมการยึดเกาะ ทางาย
แหงเร็ว

สีรองพื้นไมกันเชื้อรา โฟรซีซัน่ส
Description

สีรองพื้นไมกันเชื้อรา โฟรซีซั่นส ปองกันการเกิดเชื้อรา ชวยเสริมการยึดเกาะ
ของสีทับหนา แหงเร็วทันใจ
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สีรองพื้นเทาและแดงกันสนิม TOA

Description

สีรองพื้นกันสนิมคุณภาพดี ชวยเสริมการยึดเกาะพื้นผิวโลหะ กอนที่จะทาดวย
สีเคลือบเงา ทีโอเอ

สีรองพื้นเทาและแดง ตราเปดหงส TOA

Description

เปนสีรองพื้นโลหะที่มีไอออนออกไซดแดงผสมอัลขีดเรซินชนิดพิเศษ ปองกัน
สนิม ทาเรียบ และยึดเกาะบนพื้นผิวโลหะไดดี ใชทารองพื้นกอนทาทับหนา
ดวยสีเคลือบเงาตราเปดหงส

ทีโอเอ คอนแท็ค ไพรเมอร
Description

น้ํายารองพื้นปูนเกา ใชสําหรับรองพื้นปูน ชวยเสริมเพิ่มการยึดเกาะเปนสีที่มี
สวนผสมของอะครีลิกเรซิ่น ใชสําหรับรองพื้นปูน คอนกรีต หรือปูนฉาบที่ผาน
การทาสีมาแลว และมีสภาพสีหลุดลอก หรือ มีลักษณะเปนฝุนชวยเสริมเพิ่ม
การยึดเกาะของสีทับหนากับพื้นผิวเดิมใหดีขึ้น

สีรองพื้นปูนใหมกันดาง ทีโอเอ ชิลด วัน
นาโน
Description

สีน้ําอะคริลิคแท 100% ซุปเปอรพรีเมี่ยมเกรด สูตร Shield Technology จากที
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โอเอ จึงใหโมเลกุลฟลมขนาดเล็กเรียงตัวกันอยางหนาแนน ปกปองพื้นผิวจาก
สภาวะอากาศที่รุนแรงไดดีเยี่ยม โมเลกุลฟลมสีขนาดเล็กแทรกซึมสูพื้นผิว
ทําใหการยึดเกาะดีเยี่ยม ฟลมสีไมอมน้ํา ทนทานตอการกัดกรอนจากสภาพ
อากาศภายนอก ไมพอง ไมหลุดลอนงาย

สีรองพื้นปูนใหมกันดาง โฟรซีซัน่ส
Description

น้ํายารองพื้นปูนเกาที่มีสวนผสมของอะคริลิคเรซิ่น ชวยเสริมการยึดเกาะ
ระหวางปูนเกากับสีทับหนาทนทานตอความเปนดางจากปูนฉาบ กระเบื้อง
แผนเรียบ หรือคอนกรีต จึงชวยปองกันฟลมสีทับหนาไมใหเปนรอยดาง

นํ้ายารองพื้นปูนทับสีเกา Supermatex

Description

สีน้ําอะครีลิคแท ผลิตจากซุปเปอรอะครีลิคเรซิ่นผสมกับผงสีที่ทนแดด ทนฝน
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในเขตรอนโดยเฉพาะ พรอมสารปองกัน
เชื้อรา ไมผสมสารปรอท สารตะกั่ว จึงใหสีสวยทนทาน คุมคา ไดรับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม
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สีรองพื้นปูนใหมกันดาง Super Matex

Description

สีน้ําอะครีลิคแท ผลิตจากซุปเปอรอะครีลิคเรซิ่นผสมกับผงสีที่ทนแดด ทนฝน
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในเขตรอนโดยเฉพาะ พรอมสารปองกัน
เชื้อรา ไมผสมสารปรอท สารตะกั่ว จึงใหสีสวยทนทาน คุมคา ไดรับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม

Dulux WeatherShield ultima สีนํ้าอะ
ครีลิคแท 100% สําหรับภายนอกและภายใน
Description

สีสวยสดเหมือนใหม ทนทุกสภาพอากาศเปนสีน้ําคุณภาพเยี่ยม พัฒนาไปอีก
ขั้น ดวยเทคโนโลยี คัลเลอรล็อคนวัฒกรรมลิขสิทธิเ์ฉพาะของอัค๊โซ โนเบลที่
ผสมผสานระหวางอะครีลิคแทเกรดสูง 100% และผงสีสําหรับภายนอกที่ทน
แดดทนฝนเขาไวดวยกัน จนไดฟลมสีที่ทั้งทนทานและมีคุณสมบัติพิเศษตาง
จากสีทั่วไปดวยเม็ดสีคัลเลอรล็อคที่มีความไวในการตานแสงจึงปองกันไมให
แสงเขาทําลายเม็ดสี ทําใหสีไมซีดจางไวและยังรวมทุกคุณสมบัติในการ
ปกปองใหสีสวยทนทานนานนับปไมมีสวนผสมของสารปรอทและสารตะกั่ว
เหมาะสําหรับการตกแตงและปกปองพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนตทั้งภายนอกและ
ภายในอาคารโดยเฉพาะอยางยิ่งอาคารสูงที่ตองการความทนทานและปกปอง
สูงสุด

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Weather Shield Ultima

Dulux Pentalite Shield

Description

ใหผนังสวยเรียบเนียน ทั้งภายนอกและภายในสีน้ําอะครีลิคมีคุณสมบัติโดด
เดนในเรื่องการกลบมิดดี ปกปดงานปูนเยี่ยมและทาไดพื้นที่มากเหมาะสําหรับ
บานที่ตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการปกปองความสวยงามของการตกแตง
ทั้งภายนอกและภายใน ที่ตองการความเรียบเนียนและพิถีพิถันเปนพิเศษ

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Dulux Pentalite Shield

Dulux Inspire ชนิดกึง่เงา สําหรับภายนอก
และภายใน
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Description

ประกอบดวยไททาเน่ียมสูตรพิเศษกาวอะครีลิคคุณภาพสูง จึงทําใหสีมี
คุณสมบัติในการยึดเกาะผนังไมหลุดลอนงาย เพิ่มประสิทธิภาพในการกลบมิด
และปองกันฤทธิด์างเกลือไดอยางดีเยี่ยม ทําใหสีไมซีดจางไวใหผนังสีสวยสด
ทนนาน

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Dulux Inspire

Beger Shield Diamond ชนิดกึง่เงา สําหรับ
ภายนอกและภายใน
Description

สีไมเกาะคราบ ไมจับฝุน ที่เพิ่มระดับความแข็งแกรง ทนทานดวยเทคโนโลยี
Diamond Bond ชวยปกปองบานจากสภาวะอากาศที่รุนแรง ใหบานสีสวย
สดใสนานนับ 15 ป สําหรับทาภายนอกและภายใน 

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Beger Diamond

Beger Cool Super Ceramic Shield

Description

ที่สุดของสีทีชวยสะทอนความรอน 94.2% ชวยคุณประหยัดคาไฟไดกวา 25%
ฟลมสีสามารถเช็ดลางได และปกปองพื้นผิวไดดีเยี่ยมดวย Dupont TM Ti-
Pure® titanium dioxide จากสหรัฐอเมริกา จึงปกมิดดีเยี่ยม ใชไดทั้งภายนอก
และภายใน 

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Beger Cool
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NanoPro Shield Beger สีกึง่เงา เช็ดลางได
Description

สีน้ําอะคริลิกแท 100% ที่มีสวนผสมของกาวสูตรนาโนอะคริลิกที่สามารถ
แทรกซึมไดลึกยึดเกาะพื้นผิวที่ดีกวาและปองกันปญหาสีลอกลอน ทนทานตอ
ทุกสภาวะอากาศสีสวยสดไมซีดจางไว กลบมิดไดดีกวา ทาไดพื้นที่มาก
ประหยัดเวลาและสีทับหนา ฟลมสีกึ่งเงา ใชไดทั้งภายนอกและภายใน

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Beger Nano Pro Shield

ทีโอเอ รูฟเพนท
Description

TOA Roof Paint สีสําหรับทากระเบื้องอเนกประสงคซึ่งผลิตจากอะครีลิคแท
100% คุณภาพสูงสามารถยึดเกาะแนนอยางดีเยี่ยมทาไดบนกระเบื้องทุกชนิด
ฟลมสีไมจับฝุนเน่ืองจากฟลมสีมีความเรียบเนียนสูง ผสมผงสีชนิดพิเศษที่
สามารถปองกันแสง UV จึงทําใหฟลมสีสวยงามยาวนาน ไมซีดจาง พรอมทั้ง
ไมมีสารปรอทและสารตะกั่วจึงสามารถรองรับน้ําฝน เพื่อการอุปโภค และ
บริโภคไดโดยไมเปนอันตราย ซึ่งมีเฉดสีใหเลือกมากกวา 30 เฉดสีใชไดกับ
กระเบื้องลอนคู ลอนลูกฟูก แผนเรียบ ผลิตภัณกระเบื้องซีเมนตใยหินทุกชนิด
และสนามเทนนิส
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สีนํ้าอะครีลิค SuperShiel Duracleanกึง่เงา
Description

สามารถเช็ดลางคราบสกปรกไดงายแมคราบที่เช็ดออกยาก ทนทานตอการ
เช็ดถูถึง 60,000 ครั้ง ไมทิ้งรอยดางหลังจากเช็ดคราบสกปรก ผสมสาร Anti-
Bacteria สูตรกลิ่นออนปราศจากสารระเหยที่เปนพิษตามมาตรฐานฉลาก
เขียว ปลอดภัยตอผูอยูอาศัย และสัตวเลี้ยง ไดรับความไววางใจจาก
โรงพยาบาล และสถานศึกษาชั้นนํา

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Duraclean

สีนํ้าอะคริลิค Supershield ชนิดกึง่เงา และ
เนียน
Description

ไททาเนียม 3 ชั้น นวัตกรรมแหงอนาคต ปกปองสีบานไดทุกอณูตั้งแตผิวนอก
จนถึงโครงสรางดานใน ยาวนานที่สุดถึง 15 ป ดวยโมเลกุลไททาเนียมพิเศษที่
ผานการเคลือบเสริมความแข็งแกรงถึง 3 ชั้น ใหฟลมสีที่แนน เสมือนเกราะ
ปกปองบาน และ สีซุปเปอรชิลดไดพัฒนา Self-Cleaning Technology ใหกาว
ลํ้าไปอีกขั้น ดวยฟลมสีที่เรียบแนนเปนพิเศษ สีจึงทําความสะอาดตัวเองได
สลายฝุนและคราบที่เกาะบนแผนฟลมสีไดดวยฝนธรรมชาติ (หรือการฉีดลาง
ดวยน้ํา) สีจึงสวย สะอาด โดยไมตองเช็ดทําความสะอาด

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Super Shield

TOA Shield-1 สําหรับภายนอกและภายใน
Description

สีน้ําอะครีลิคแท 100% ซุปเปอรพรีเมียมเกรด สูตร Shield Technology จากที
โอเอ จึงใหโมเลกุลฟลมชนาดเล็กแทรกซึมสูพื้นผิว ทําใหการยึดเกาะดีเยี่ยม
ฟลมสีไมอมน้ํา ทนทานตอการกัดกรอนจากสภาพอากาศภายนอก ไมพอง ไม
หลุดลอนงาย

Classic Shield TOAชนิดกึง่เงา
Description

เปนสีน้ําคุณภาพสูง ผลิตจากอะครีลิคแท 100% พรีเมี่ยมเกรด สีสําหรับทา
ภายนอก ผลิตจากซุปเปอรอะครีลิคเรซิ่นอะครีลิคเทคโนโลยีจากสหรัฐ
อเมริกา ผสมผงสีคุณภาพสูงผสมสาร UV Protection ฟลมสีมีความเรียบเนียน
จึงทําใหฟลมสีไมจับฝุน พรอมทั้งผสมสารปองกันเชื้อราและตะไครน้ํา

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Classic Shield
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สีนํ้าอะครีลิค ExtraShield TOA

Description

สีน้ําอะครีลิคแท 100% ผสมซิลิโคนเรซิน สูตรพิเศษนวัตกรรมแหงการ
ปกปองบานจากความชื้น ใหบานสวย ทนทาน ดวย Breathable Acrylic
Technology ฟลมสีที่หายใจได มีประสิทธิภาพ ทนตอความชื้นสูง กันน้ําจาก
ภายนอกซึมเขาสูภายในทําลายพื้นผิว พรอมระบายความชื้นจากภายในออกสู
ภายนอก เสรมสรางการยึดเกาะใหดีเยี่ยม หยุดปญหาสีลอกลอนจากความชื้น
และผสมคุณสมบัติกันคราบดวย Teflon ชวยปองกันคราบสกปรก ใหพื้นผิว
บานของคุณเนียนลื่นไรปญหาคราบเกาะติด

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Extra Shield

TOA 4SEASONS 5 in 1

Description

ผลิตจากอะครีลิคแท 100% ชนิดพิเศษเปนสียืดหยุน ดวยเทคโนโลยี นาโน
เฟล็กซ อณูขนาดเล็ก ที่สามารถซึมเขาไปบนพื้นผิวไดอยางดีเยี่ยม จึงให
คุณสมบัติพิเศษถึง 5 ประการ คือ ปกปดรอยแตกลายงา ปองกันน้ําซึมเขาผนัง
เช็ดลางทําความสะอาดงาย ตานทานตอการเกาะของฝุน และปองกันเชื้อรา
รวมถึงตระไครน้ํา 

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog TOA 4SEASONS 5 in 1
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TOA 4SEASONS

Description

-สีน้ําอะครีลิคแท 100% คุณภาพสูง ฟลมสียึดเกาะดีเยี่ยม

-เน้ือสีมาก ปดบังพื้นผิวดี ทาไดพื้นที่มาก

-ผสมผงสีคุณภาพสูง ที่ทนแดด ทนฝน ทนทานตอสภาวะอากาศของเมืองรอน
ไดดี

-ผสมสารปองกันการเกิดเชื้อราและตะไครน้ํา

-ไมผสมสารปรอทและตะกั่ว จึงปลอดภัยตอผูใช และผูอยูอาศัย

-มีทั้งฟลมสีกึ่งเงาและฟลมสีดาน

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog สีน้ํา TOA 4SEASONS

SUPER MATEX TOA

Description

สีน้ําอะครีลิคแท 100% ผลิตจากกาวอะครีลิคคุณภาพสูง พรอมผสมผงสี
ทนทานพิเศษ ทนแดด ทนฝน เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในเขตรอนชื้น
ปองกันเชื้อรา ฟลมสียึดเกาะแนน ไมลอกลอน ปกปดพื้นผิวไดดีเยี่ยมมีทั้งฟลม
สีกึ่งเงาและฟลมสีดาน

LENA Proshield สีนํ้าอะครีลิค 100% สําหรับ
ภายนอกและภายใน
Description

ทําจากอะครีลิคเรซิ่นเกรด A ผสมผงสีคุณภาพสูง ยึดเกาะแนน ทนทาน ไม
ลอกลอน ใชงานไดดีเยี่ยมกับทุกสภาพอากาศ ทางายไดพื้นที่มาก มี
ประสิทธิภาพในการปองกันฤทธิด์าง และสามารถกันเชื้อราไดดี 
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Denzo Sield สีนํ้าอะครีลิคแท 100% ชนิดกึง่
เงา สําหรับภายนอกและภายใน
Description

เปนสีน้ําคุณภาพสูง ผลิตจากสารนาโนอะครีลิคเรซิ่น พรีเมียมเกรด 100%
ฟลมสีชนิดกึ่งเงาพิเศษ ทําใหสามารถเช็ด ทําความสะอาดไดงาย ผสมสาร
ตอตานเชื้อราและตะไครน้ํา พรอมคุณสมบัติในการยึดเกาะดีเยี่ยม มีความ
ยืดหยุน ไมแตกลอน ทนตอแดดฝนและสภาพดินฟาอากาศเมืองรอนชื้นโดย
เฉพาะ

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Denzo Shield

Denzoสีนํ้าอะครีลิค สําหรับภายนอกและ
ภายใน
Description

เปนสีน้ําที่มีสวนผสมของกาวอะครีลิคคุณภาพสูง จึงมีความคงทน สีเกาะติด
แนน เน้ือสีละเอียด ใหผงสีที่สวยงาม

รับชมรายละเอียดสินคาเพิ่มเติม

Catalog Denzo Emulsion

Hillco สีนํ้าพลาสติก สําหรับภายนอกและ
ภายใน
Description
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เปนสีทีมีคุณภาพ เน้ือสีเรียบเนียน สวยงาม ไมลอกลอนงาย ตอตานเชื้อรา ทน
ตอทุกสภาวะอากาศ

Tel 044-511 136
Tel 044-538 598
Fax 044-511 903
E-Mail nguansenghong@gmail.com

งวนเส็งฮง (Nguan Seng Hong)

167-171, ถนนเทศบาล 1, ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร, 32000 Facebook www.facebook.com/NguanSengHong
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	Description
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	สีทองคำ Hato
	Description

	สีทองคำ ทีโอเอ โกลด์ น้ำมันอะคริลิค
	Description

	สีทองคำ ทีโอเอ โกลด์ สีน้ำอะคริลิค
	Description

	JOTUN เพนการ์ด อีนาเมล
	Description

	โคล ทาร์ อีพ็อกซี่ 111
	Description

	รัสท์เทค
	Description

	ทีโอเอ รัสท์ ชิลด์
	Description

	สีน้ำอะครีลิค สําหรับงานไม้ วู๊ดชิลด์
	Description

	ทีโอเอ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิลด์ (โชว์ลาย)
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	สีพ่นอุตสาหกรรม ทีโอเอ
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	Description
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	Description
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	Description
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	Description

	คิวปริโนล วู้ดสเตน สีย้อมไม้
	Description

	สีทาพื้นไม้ ทีโอเอ โพลียูรีเทน 1K T-3000
	Description

	สีย้อมไม้ ทีโอเอ วู๊ดสเตน ชนิดเงา
	Description

	ทีโอเอแลคเกอร์ชนิดเงาและด้าน
	Description

	ทีโอเอ วานิชดำ
	Description

	ทีโอเอ วานิชเงา
	Description

	สีย้อมไม้วูดเทค วูดเสตน ชนิดเงา
	Description

	เคมเกลซ โพลียูรีเทน
	Description

	ดีดีโพลียูเรเทน
	Description

	สีทาพื้นไม้ยูรีเทนกาแลนท์
	Description

	เชลแล็คทาไม้ตราหัวสิงห์
	Description

	Dulux Eco Primer น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่าสูตรน้ำ
	Description

	ดูลักซ์ ไพร์เมอร์ชีลด์
	Description

	Beger Sanding Sealer B-2400
	Description
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	สีรองพื้นแลคเกอร์ ทีโอเอ แซนดิง ซีลเลอร์
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	ทีโอเอ สีพ่นพื้นแห้งเร็วสีแห้งเร็ว
	Description

	สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา TOA Universal Undercoat (G1600)
	Description

	สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา โฟร์ซีซั่นส์
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	สีรองพื้นเทาและแดงกันสนิม TOA
	Description
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	Description

	ทีโอเอ คอนแท็ค ไพรเมอร์
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	สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ทีโอเอ ชิลด์ วัน นาโน
	Description

	สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง โฟร์ซีซั่นส์
	Description

	น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า Supermatex
	Description

	สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง Super Matex
	Description

	Dulux WeatherShield ultima สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% สำหรับภายนอกและภายใน
	Description

	Dulux Pentalite Shield
	Description

	Dulux Inspire ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน
	Description

	Beger Shield Diamond ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน
	Description

	Beger Cool Super Ceramic Shield
	Description

	NanoPro Shield Beger สีกึ่งเงา เช็ดล้างได้
	Description

	ทีโอเอ รูฟเพ้นท์
	Description

	สีน้ำอะครีลิค SuperShiel Duracleanกึ่งเงา
	Description

	สีน้ำอะคริลิค Supershield ชนิดกึ่งเงา และเนียน
	Description

	TOA Shield-1 สำหรับภายนอกและภายใน
	Description

	Classic Shield TOAชนิดกึ่งเงา
	Description

	สีน้ำอะครีลิค ExtraShield TOA
	Description

	TOA 4SEASONS 5 in 1
	Description

	TOA 4SEASONS
	Description

	SUPER MATEX TOA
	Description

	LENA Proshield สีน้ำอะครีลิค 100% สำหรับภายนอกและภายใน
	Description

	Denzo Sield สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน
	Description

	Denzoสีน้ำอะครีลิค สำหรับภายนอกและภายใน
	Description

	Hillco สีน้ำพลาสติก สำหรับภายนอกและภายใน
	Description
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