บริษท
ั เจริญสิทธิภัณฑฮารดแวร จํากัด

XTRASEAL กาวยาแนวหลังคากันรัว
่ ซึม สี
เทา ทาสีทับได MC-201
Description

กาวอุดหลังคา (Metal & Roofing)
XTRASEAL กาวยาแนวหลังคากันรั่วซึม สีเทา ทาสีทับได MC-201
อุดรอยรั่ว กันสาด รางนํ้ าฝน
อุดหลังคาแตกราว
สําหรับยาแนวหลังคา กันสาด สกายไลท เม็ท ทอลซีล กระเบื้องลอนคู
หลังคาซีแพ็ค เมทัลชีท และแผนสังกะสี

LANKO227 (แลงโก227) เฟล็กซ ชิลด
ซีเมนตทากันซึม ชนิดยืดหยุน
Description

LANKO 227 เฟล็กซ ชิลด ซีเมนตทากันซึม ชนิดยืดหยุน
สวนผสมเดียว

ผงซีเมนตกันซึมชนิ ดยืดหยุน 1 สวนผสม สําหรับทาหรือฉาบ เพื่อ

ปองกันการรั่วซึมทั้งดานบวกและดานลบ ใชงานงายเพียงผสมนํ้ า มีคุณสมบัติ
ยืดหยุนสูง จึงไมเกิดปญหาแตกราว สามารถใชงานไดทุกพื้นผิว เชน คอนกรีต
ปูนฉาบคอนกรีต ระบบคอนกรีตสําเร็จรูป เมื่อแหงแลวจะกลายเปนกันซึมไมมี
พิษ

คุณลักษณะพิเศษ
ใชปองกันการรั่วซึมไดท้ง
ั ภายในและภายนอกอาคาร

นํ้ าไมร่ว
ั ซึม
มีความยืดหยุน
ใชงานงายเพียงผสมนํ้ าแลวทา มีความยืดหยุนสูง จึงไมทําใหเกิดปญหา

แตกราว
สามารถใชกันนํ้ าไดท้งั 2 ดาน (ดานที่สัมผัสนํ้ าโดยตรงและดานที่ไมสัมผัสนํ้ า)
สามารถใชไดกับพื้นผิวหลายประเภท เชน คอนกรีต ปูนฉาบคอนกรีต อิฐ
บล็อก ระบบคอนกรีตสําเร็จรูป
ไมเปนพิษ สามารถใชไดกับอางเก็บนํ้ าดี แทงคนํ้า หรือบริเวณที่กักเก็บนํ้ า

อัตราการใช : 1 – 1.5 กก. / ตร.ม. ตอการทา 1 ชั้น2– 3 กก. / ตร.ม. ตอการ
ทา 2 ชั้น
ขนาดบรรจุ : กระปอง 4 กก. / ถุง 20 กก.
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LANKO700 (แลงโก700) นอนชริ้งค เกราท
พรีคาสท ปูนนอนชริ้งเกราท สําหรับงาน
ประกอบคอนกรีต หรืองานเทเขาแบบ
Description

LANKO 700 นอนชริ้งค เกราท พรีคาสท ปูนนอนชริ้ง เกราท สําหรับ
งานประกอบคอนกรีต หรืองานเทเขาแบบ

แลงโก 700 นอนชริ้งค เกราท พรีคาสท LANKO 700 ปูนนอนชริ้งคเกราท
พรีคาสท เปนปูนทรายสําเร็จชนิ ดไมหดตัวสําหรับงานทั่วไปและเชื่อมรอยตอ

แผนคอนกรีต 25 กก. รับแรงอัดไดสูงถึง 550 KSC ไมหดตัวหลังจากแหงและ
เซ็ตตัวแลวมีความขนเหลวที่เหมาะสม ไมเยิ้ม ทํางานงายเหมาะกับงานเชื่อม
รอยตอแผนคอนกรีตหลอสําเร็จรูป งานเทเขาแบบซอมแซมคอนกรีตที่
เสียหาย เปนตน

คุณลักษณะพิเศษ
ใหกําลังรับแรงอัดสูงถึง 550 KSC.
ไมหดตัวเมื่อแหงและเซ็ตตัวแลว
เหลวทํางานงาย ไมเยิ้ม
เหมาะกับงานเชื่อมรอยตอแผนคอนกรีตหลอสําเร็จรูป
เหมาะกับงานเทเขาแบบซอมแซมคอนกรีตที่เสียหาย
อัตราการใช : 1 ถุง ผสมนํ้ า 3.6 ลิตร ไดปริมาตร 13 ลิตร
ขนาดบรรจุ : 25 กก.

รองเทาเซฟตี้ รุน 0026R PANGOLIN (แพงโก
ลิน) หุมสน หนังแท
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมสน หนังวัวแทฟอกนิม
่ พิเศษ รุน 0026R
รหัสสินคา : 0026RZZZ
พื้นรองเทา : พื้นยางหลอ
รุน : STANDARD RUBBER
รายละเอียดพื้นรองเทา
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ

ความหนา 2.0 - 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม

มาตรฐาน มอก. 523-2554
ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 160 C กันลื่นไดดี
การใชงาน
พื้นที่มีความรอน 160 องศา
พื้นที่มีนํ้ามันเครื่องยนต,นํ้ ามันเครื่องจักร
พื้นที่มีสารเคมี
พื้นอีพ็อกซี่

พื้นเรียบในสํานักงาน
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LANKO 703 (แลงโก 703) แองเคอริง
่ เกราท
ปูนนอนชริ้งเกราท รับแรงอัดสูง สําหรับงาน
ฝงเหล็กสลักเกลียว
Description

LANKO 703 (แลงโก 703) แองเคอริง
่ เกราท ปูนนอนชริ้งเกราท รับ
แรงอัดสูง สําหรับงานฝงเหล็กสลักเกลียว
งานฝงหรือยึดเหล็กเสน
งานเทฐานเครื่องจักร
งานเชื่อมรอยตอระหวางโครงสรางคอนกรีต
มีกําลังรับแรงอัดสูงถึง 700 KSC
ทนแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน
เหลวทํางานงาย
ไมไหลเยิ้ม
ไมหดตัวเมื่อแข็งตัว

ขนาดบรรจุภัณฑ : ถุง 25 กก.
สี : สีเทา

รองเทาเซฟตี้ รุน 027U PANGOLIN (แพงโก
ลิน) หุมขอ หนังแท
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมขอ หนังวัวแทฟอกนิม
่ พิเศษ รุน 0027U
รหัสสินคา : 0027U
พื้นรองเทา : พื้น PU
รุน : STANDARD U
รายละเอียดพื้นรองเทา
คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ
ฟอกนิ่ มพิเศษความหนา 2.0 - 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล

มาตรฐาน มอก. 523-2554
ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 350 C กันลื่นไดดี

รองเทาเซฟตี้ รุน 027R PANGOLIN (แพงโก
ลิน) หุมขอ หนังแท
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมขอ หนังวัวแทฟอกนิม
่ พิเศษ รุน 027R
รหัสสินคา : 027R
พื้นรองเทา : พื้นยางหลอ
รุน : STANDARD R
รายละเอียดพื้นรองเทา
คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ
ฟอกนิ่ มพิเศษความหนา 2.0 - 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล
มาตรฐาน มอก. 523-2554
ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 350 C กันลื่นไดดี

LANKO780 (แลงโก 780) เรพ โฟล อาร 3 ปูน
ซอมโครงสรางสําหรับงานเขาแบบ
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Description

LANKO 780 เรพ โฟล อาร 3 ปูนซอมโครงสรางสําหรับงานเขาแบบ
แลงโก 780 เรพ โฟล อาร 3 เปนปูนนอนชริ้งคเกราท สําหรับเทหนา
คุณลักษณะพิเศษ
ความหนา : 15 ถึง 100 มม. ไมตองผสมหินเกร็ด
สามารถรับแรงอัดไดถึง 500 KSC.
เหลวทํางานงาย
ไมหดตัวเมื่อแข็งตัว
สามารถรื้อแบบออกไดหลังจาก 4 ชั่วโมง
สามารถทาสีทับไดหลังจาก 24 ชั่วโมง
รองรับมาตรฐาน EN ISO4 part 3 Category R3

อัตราการใช : 1 ถุง25 กก. ผสมนํ้ า 3.5- 4 ลิตร ไดปริมาตร 12.5 ลิตร
ขนาดบรรจุ : 25 กก.

ลวดเชื่อม KOBE-30 โกเบ-30
รุน

โกเบ-30

Description

ลวดเชื่อม KOBE-30 โกเบ-30
ลวดเชื่อม KOBE-30 เปนลวดเชื่อมหุมฟลักซชนิ ดไตตาเนี ยสูง ซึ่งใหการอารค
ที่รุนแรง และนิ่ งเรียบทําใหสามารถใชเชื่อมไดดีมากในทาตั้ง-ลากลง ผิวรอย
เชื่อมที่ไดมีความเรียบสวยงามเปนมันวาว เหมาะอยางยิ่งสําหรับการเชื่อม
งานโครงสรางบางๆ ซึ่งเนนการเชื่อมในทาตั้ง-ลากลง
การใชงาน
เหมาะสําหรับการเชื่อมโครงสรางเหล็กบางๆ , เหล็กแผนบางๆ ในงานสราง
เรือ , รถไฟ และยานยนต ที่ทําดวยเหล็กเหนี ยว

รองเทาเซฟตี้ รุน 0381U PANGOLIN (แพงโก
ลิน) หุมสน หนังแท OIL NUBUCK LOW CUT
SHOES
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมสนหนังแท MADE TO ORDER รุน 0381U
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : NEW COLLECTIONS HARRIER
พื้นรองเทา : พื้น PU
คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ
ความหนา 2.0 - 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล
มาตรฐาน มอก. 523-2554
ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 160 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม
การใชงาน
พื้นที่มีความรอน 160 องศา
พื้นที่มีนํ้ามันเครื่องยนต,นํ้ ามันเครื่องจักร
พื้นที่มีสารเคมี
พื้นอีพ็อกซี่
พื้นที่ตองยืนทํางานนาน
หนังรองเทา : OIL NUBACK
รูปแบบ : หุมสน
ไซส : UK 4 - UK 11
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สี : สีดํา

รองเทาเซฟตี้ รุน 0381G (เสริมแผนแสน
เลส) PANGOLIN (แพงโกลิน) หุมสน หนังแท
OIL NUBUCK LOW CUT SHOES
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมสนหนังแท MADE TO ORDER รุน 0381G
(เสริมแผนสแตนเลส)
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : NEW COLLECTIONS HARRIER
พื้นรองเทา : พื้น PU
คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ
ความหนา 2.0 - 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล
มาตรฐาน มอก. 523-2554
ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 160 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม
ในบางรุนทีเ่ สริมแผนแสตนเลส
สามารถทนแรงทะลุ >= 1,200นิ วตัน
มาตรฐาน EN 12568:2010
การใชงาน
พื้นที่มีความรอน 160 องศา
พื้นที่มีนํ้ามันเครื่องยนต,นํ้ ามันเครื่องจักร
พื้นที่มีสารเคมี
พื้นอีพ็อกซี่
พื้นที่ตองยืนทํางานนาน

หนังรองเทา: OIL NUBACK
รูปแบบ : หุมสน
ไซส : UK 4 - UK 11
สี : สีดํา

รองเทาเซฟตี้ รุน 0386U PANGOLIN (แพงโก
ลิน) หุมขอ หนังแท OIL NUBUCK MAD CUT
SHOES
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมขอหนังแท OIL NUBUCK MAD CUT
SHOES รุน 0386U

คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : NEW COLLECTIONS HARRIER
พื้นรองเทา : พื้น PU
คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ
ความหนา 2.0 - 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล
มาตรฐาน มอก. 523-2554
ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 160 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม
การใชงาน
พื้นที่มีความรอน 160 องศา
พื้นที่มีของแหลมแทงทะลุ
พื้นที่มีนํ้ามันเครื่องยนต,นํ้ ามันเครื่องจักร
พื้นอีพ็อกซี่
พื้นที่ตองยืนทํางานนาน
พื้นเรียบในสํานักงาน
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หนังรองเทา : OIL NUBACK
รูปแบบ : หุมขอ
ไซส : UK 4 - UK 1
สี : สีดํา

รองเทาเซฟตี้ รุน 0386G PANGOLIN (แพง
โกลิน) หุมขอ หนังแท เสริมแผนแสนเลส
OIL NUBUCK MAD CUT SHOES
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมขอหนังแท OIL NUBUCK MAD CUT
SHOES รุน 0386G (เสริมแผนแสนเลส)
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : NEW COLLECTIONS HARRIER
พื้นรองเทา : พื้น PU
คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ
ความหนา 2.0 - 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล
มาตรฐาน มอก. 523-2554

ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 160 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม
สามารถทนแรงทะลุ >= 1,200นิ วตัน
มาตรฐาน EN 12568:2010
การใชงาน
พื้นที่มีความรอน 160 องศา

พื้นที่มีของแหลมแทงทะลุ
พื้นที่มีนํ้ามันเครื่องยนต,นํ้ ามันเครื่องจักร
พื้นอีพ็อกซี่
พื้นที่ตองยืนทํางานนาน
พื้นเรียบในสํานักงาน
หนังรองเทา : OIL NUBACK
รูปแบบ : หุมขอ
ไซส : UK 4 - UK 11
สี : สีดํา

LANKO LOFT (แลงโก ลอฟท) ปูนฉาบผนัง
สไตลลอฟท สําหรับงานฉาบผนังตกแตง
ผนัง
Description

LANKO LOFT (แลงโก ลอฟท) ปูนฉาบผนังสไตลลอฟท สําหรับงานฉาบ
ผนังตกแตงผนัง
ปูนซีเมนตผสมสําเร็จและแวกซชนิ ดพิเศษ สําหรับฉาบตกแตงผนังและสราง
ลวดลายในสไตลลอฟท ทํางานงาย สามารถสรางลวดลายไดตามจินตนาการ
ของผูใชงาน
คุณสมบัติพิเศษ
ความหนา 0.5 – 2 มม.
ใหพ้ น
ื ผิวและลวดลายที่สวยงามในรูปแบบลอฟท
ปกปองผนังและพื้นผิวที่มันเงา
สามารถใชตกแตงผนังไดท้ง
ั ภายในและภายนอก
แวกซไมมีตัวทําละลายและติดไฟ
ไมมีกลิ่นเหม็น
อัตราการใช : เซ็ท 8 กก. 10-15 ตร.ม. ซีเมนต 20 กก. 25-35 ตร.ม / แวกซ
5 กก. 50-70 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : ถัง 8 กก. ผงซีเมนต 7 + แวกซ 1 กก. (พรอมอุปกรณ) , ถัง 20
กก. (แยกแวกซ) , แวกซ 5 กก.
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รองเทาเซฟตี้ รุน 0203R PANGOLIN (แพงโก
ลิน) หุมขอ หนังแท MADE TO ORDER
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมขอหนังแท 0203R
MADE TO ORDER
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : SOFTPLUS
พื้นรองเทา : พื้นยางหลอ
คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ
ฟอกนิ่ มพิเศษความหนา 2.0 – 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล
มาตรฐาน มอก. 523 - 2554
ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 350 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม
การใชงาน
พื้นที่มีความรอน 160 - 360 องศา
พื้นที่มีนํ้ามันเครื่องยนต,นํ้ ามันเครื่องจักร
พื้นที่มีสารเคมี
พื้นอีพ็อกซี่
พื้นเรียบในสํานักงาน
หนังรองเทา
: Tango

รูปแบบ
: หุมขอ

ไซส
: UK 4 - UK 11

สี
: ดํา, นํ้ าตาล

LANKO110 ปูนสกิมโคท (แลงโก110)
สกิมโคท สีขาว ภายใน ไรฝุน ปูนฉาบแตง
ผิวชนิดบาง สําหรับงานผนังหรือฝา
Description

LANKO 110 สกิมโคท ภายในและภายนอก ปูนฉาบแตงผิวชนิดบาง
สําหรับงานผนังหรือฝา
ปูนฉาบบางสําเร็จรูป ใชผสมกับนํ้ า สําหรับงานฉาบบางลงพื้นผิว
คอนกรีตหรือปูนฉาบ ใชไดท้ง
ั ภายในและภายนอก เพื่อแกไขขอบกพรองของ
พื้นผิว เชน รูฟองอากาศ รอยแตกราวเล็ก ๆ รอยแตกลายงา ตะเข็บแบบ หรือ
ความหยาบของผิวทราย บนผนังปูนฉาบ หลังจากฉาบแลวจะไดพ้ น
ื ผิวที่เรียบ
เนี ยน ไมมีเม็ดทราย พรอมที่จะทาสีหรือทําการตกแตงตอไป นอกจากนั้นยังมี
การยึดเกาะที่ดีกับพื้นผิว สามารถฉาบไดหลายชั้นโดยไมเกิดปญหาการหลุด
ลอน
คุณลักษณะพิเศษ
ฉาบไดบาง 0.5-2 มม.
ใชงานงายเพียงผสมนํ้ า
ใหผิวที่เรียบสวยงาม
ฉาบลื่น ฉาบงาย
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ไมตองใชนํ้ายาทารองพื้น
สามารถใชไดท้งั ภายในและภายนอก

ขัดแตงเพื่อลบรอยเกรียงได เพื่อทาสีทับหรือตกแตงอื่นๆตอไป
เหมาะสําหรับงานตกแตงกอนทาสี หรืองานแตงเปลือย
อัตราการใช : 1.3 กก./ตร.ม./หนา 1 มม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก./ถุง
สี

: สีขาว

ถังเก็บนํ้าสเตนเลส ตรา “ DMB ”
Description

ถังเก็บนํ้าสเตนเลส ตรา “ DMB ” ดวยมาตรฐาน ตราเพชร คุณจึงมั่นใจ
ไดในมาตรฐานของแทงคนํ้าสแตนเลส ตรา “ DMB
ถังนํ้ าสเตนเลส ฝาถังและฝาปด ปนขึ้นรูปชั้นเดียว ไรรอยตอ ทุกจุดเชื่อมผาน
ขบวนการ Seam Passivation เพื่อความคงทนสูงสุด ตัวผิวถัง ผลิตจาก
สเตนเลสสตีลชนิ ดผิวมันวาวสูง และตานทานการกัดกรอนที่ดีเยี่ยม ดีไซน
ลอนใหม ใหสามารถรับแรงดันนํ้ าและการบรรจุท่ด
ี ีย่ง
ิ ขึ้นตอบสนองทุกการ
ใชงาน คุณสมบัติดานความสะอาด และความปลอดภัยของสเตนเลสจึงมั้นใจ
ไดวานํ้ าดื่มที่บรรจุอยูจะมีความสะอาดและปลอดภัยตอการใชงาน ตัวขาถัง มี

ความแข็งแรงและสามารถรองรับนํ้ าหนักไดอยางดีเยี่ยม และตัวขาตั้งถัง ผลิต
จากสเตนเลสสตีลดไซรสวนงาม แนวเชื่อมแข็งแรงดวยขบวนการ TIG
WELDING
สวนประกอบของ ถังเก็บนํ้าสเตนเลส ตรา “ DMB ” มีกระบวนการ
ผลิต ดังนี้

ฝาถังและฝาปด ปมขึ้นรูปทนทาน ไรรอยตอ ผลิตดวยการ ปมขึ้นรูปชิ้นเดียว
มีความแข็งแรงสูง
ตัวถัง ลอนใหมรับแรงดันนํ้ าไดดีขึ้น พรอมคุณสมบัติดานความ สะอาดของ
สเตนเลส จึงมั่นใจไดวานํ้ าดื่มที่บรรจุอยู สะอาดและปลอดภัย
ขาตัง
้ Stainless Steel ผลิตจากสเตนเลสสตีล ชนิ ดเดียวกันกับ ตัวถัง แนว
เชื่อมแข็งแรง ดวยกระบวนการ TIG WEL
รับประกันคุณภาพ : รับประกันคุณภาพตลอดอายุการใชงาน 5 ปเต็ม

SIKAFLEX-118 EXTREME GRAB กาวตะปู
คุณภาพสูง
Brand

SIKA

Description

กาวตะปูคุณภาพสูงและการรับแรงยึดติดพลังสูงทันทีเมื่อใช
ซิกาเฟล็กซ 118 เอกซตรีม แกรป กาวตะปูมาพรอมการรับแรงยึดติดพลังสูง
ทันทีเมื่อใช
สามารถยึดติดกับวัสดุพ้ น
ื ผิวหลายประเภท ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซิ
กาเฟล็กซ 118
เอกซตรีม แกรป กาวตะปู เหมาะสําหรับการยึดติดสิ่งของที่มีนํ้าหนักบนผนัง
กําแพง
โดยไมตองมีวัสดุใดๆชวยยึดชั่วคราวในการพยุงนํ้ าหนัก
สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวคอนกรีต , มอรตา , หินธรรมชาติ , ไฟเบอรซีเมนต
, เซรามิค ,
ไมและเมทัล
ติดไดทันที
ติดไดดีกับทุกพื้นผิว
ติดวัสดุท่ม
ี ีนํ้าหนักได
ไมมีกลิ่นฉุน
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JOGGER X2020P รองเทานิรภัยหุมสน
หนังกลับ

JOGGER TOPRUNNER รองเทานิรภัยหุมขอ
หนังแท

JOGGER SAFETYRUN รองเทานิรภัยหุมสน
หนังแท

JOGGER SAFETYBOY รองเทานิรภัยหุมขอ
หนังแท

JOGGER RUSH รองเทานิรภัยหุมขอหนังแท

JOGGER RAPTOR รองเทานิรภัยหุมสนหนัง
แท
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JOGGER JUMPER รองเทานิรภัยหุมสน
หนังกลับ

JOGGER ENERGETICA รองเทานิรภัยหุมขอ
หนังแท

JOGGER DESRT011 รองเทานิรภัยหุมขอ
หนังแท

JOGGER DESERT043 รองเทานิรภัยหุมขอ
หนังแท
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JOGGER CLIMBER รองเทานิรภัยหุมขอหนัง
แท

JOGGER CERES รองเทานิรภัยหุมสน
หนังกลับ

JOGGER BESTRUN รองเทานิรภัยหุมสน
หนังแท

JOGGER BESTBOY รองเทานิรภัยหุมขอ
หนังแท

JOGGER METEOR รองเทานิรภัยหุมขอหนัง
แท
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JOGGER GUSTO รองเทานิรภัยหุมขอหนัง
แท

รองเทาเซฟตี้ Black Horse (ดํา)
Description

รองเทาหุมสนหัวเหล็ก ผลิตจากหนัง PVC
ตานแรงกระแทกได 200 จูล
ปองกันนํ้ าซึมเขาและไมหลุดรอน ทนทาน
รองเทาเซฟตี้เปนระบบ Cement (ติดกาวและเย็บรอบ)
ปองกันไฟฟาออนๆ เชน ไฟบาน

MYSTAR รถเข็นของ 4 ลอ เกรดญีป
่ ุน
Brand

MYSTAR

Description

คุณสมบัติหลัก
1. รถเข็นอเนกประสงค 4ลอ สามารถพับได
2. มือจับทําจากอีพ็อกซี่สําเร็จรูปเพื่อปองกันรอยและยึดเกาะไดดีขึ้น
3. ขนาด (LxWxH) : 37" x 25" x 34"
4. ลอไนลอนสีนํ้าเงินสําหรับการเคลื่อนไหวที่ราบรื่น
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PRESTAR รถเข็นปูนลอเดีย
่ ว/คู (สีสม)
Brand

PRESTAR

Description

ลอยางขนาด 13 นิ้ ว ขับเคลื่อนงาย สะดวกตอการใชงาน
รถเข็นปูน Prestar นําเขาจากประเทศมาเลเซีย มีความแข็งแรงแทนทาน
ออกแบบมาเพื่อใชในสวน งานกอสราง และใชงานอเนกประสงคท่ว
ั ไปไดเปน

อยางดี
โครงสรางดานลาง มีความแข็งแรงทนทาน ชวยยืดอายุการใชงานของรถเข็น
ปูนไดยาวนานขึ้น

3M หนากากปองกันฝุนละออง N95#8210

PANGOLIN หนากากปองกันฝุน รุน
MSKP2006

PANGOLIN หนากากปองกันฝุน รุน
MSKP4002
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MEP ตะแกรงกัน
้ จอยทสันสูง (High Rib)
สําหรับชวงตอคอนกรีต

MEP ตะแกรงกางปลา (Rib Lath) สําหรับ
งานโครงสรางทีม
่ ีความละเอียดและซับซอน
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WURTH รองเทาเซฟตี้ หัวเหล็ก (เยอรมัน)
Description

รองเทาเซฟตี้ WURTH ผลิตและนําเขาจากประเทศเยอรมัน มีความสามารถ
ในการปองกันนํ้ า นํ้ ามัน ไฟดูด ความรอน และตะปู

WURTH รองเทาเซฟตี้หุมขอ หัวเหล็ก
(เยอรมัน)
Description

รองเทาเซฟตี้ WURTH ผลิตและนําเขาจากประเทศเยอรมัน มีความ
สามารถในการปองกันนํ้ า นํ้ ามัน ไฟดูด ความรอน และตะปู

INDY หมวกเซฟตี้ ม.อ.ก

PU CONSTRUCTION วัสดุรอยตอ ชนิดโพลี
ยูริเทรน

15 of 179

BERGIN เครื่องขัดเงา-ขัดหยาบ รุนเกียร
เล็ก-เกียรใหญ
รุน
รุน

เกียรเล็ก
เกียรใหญ

Description

เครื่องขัดเงา ขัดหยาบ เครื่องขัดมันปูน BERGIN ออกแบบโดยวิศวกร
ผูเชี่ยวชาญ มีความแข็งแรงทนทานใชงานงาย ไดงานดี

ขนาด : 1010 x 2280 x 940 มม.
ความเร็วในการขัด : 50 - 100 รอบตอนาที
ลักษณะเกียร : เกียรทดขนาดใหญเพลาควํ่ า
อัตราทด : 1 : 20
สามารถประกอบกับเครื่องยนต : เครื่องยนตเบนซิน ขนาด 5.5 - 6.5
แรงมา และเครื่องยนตดีเซล ขนาด 5 แรงมา

BERGIN เครื่องขัดหินออน

BERGIN เครื่องตบดิน รุนลูกยาง และรุน
สปริงลูกยาง
รุน
รุน

ลูกยาง
สปริงลูกยาง

Description

เครื่องตบดิน BERGIN
ลูกเบี้ยว (ตัวกระจายกําลัง) ออกแบบพิเศษ เปนชนิ ดมีเนี ยมและขยายใหใหญ
ขึ้นกวาเดิม เพื่อการกระจายแรงอัดไดเต็มกําลัง ทนทานและเพิ่มการทํางาน
ไดอยางตอเนื่ องใหมีประสิทธิภาพไดดีย่ง
ิ ขึ้น
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แผนกระแทก ออกแบบพิเศษ ใชวัตถุดิบเกรด A เปนเเผนเหล็กเหนี ยว
ทนทาน ไมแตกงาย ประสิทธิภาพอายุการใชงานยาวนาน

BERGIN เครื่องตบดิน รุนสปริงเล็ก และรุน
สปริงใหญ
รุน
รุน

สปริงเล็ก
สปริงใหญ

Description

เครื่องตบดิน แทนตบดิน BERGIN
ลูกเบี้ยว (ตัวกระจายกําลัง) ออกแบบพิเศษ เปนชนิ ดมีเนี ยมและขยายให
ใหญขึ้นกวาเดิม เพื่อการกระจายแรงอัดไดเต็มกําลัง ทนทานและเพิ่มการ
ทํางานไดอยางตอเนื่ องใหมีประสิทธิภาพไดดีย่ง
ิ ขึ้น
แผนกระแทก ออกแบบพิเศษ ใชวัตถุดิบเกรด A เปนเเผนเหล็กเหนี ยว
ทนทาน ไมแตกงาย ประสิทธิภาพอายุการใชงานยาวนาน

BERGIN เครื่องผสมคอนกรีต 1 โม และ 2 โม
Description

เครื่องผสมคอนกรีตเหล็กเหนี ยว ผลิตโดยวิศวกรผูชํานาญ ผลิตจากวัสดุเหล็ก
เหนี ยวเกรด A
เครื่องผสมคอนกรีตขนาด 1 โม : รุน BM-150, BM-150S
เครื่องผสมคอนกรีตขนาด 2 โม : รุน BM-300, BM-300S
คุณสมบัติเดน
ใบมีด 2 ใบในการผสมคอนกรีต
ตัวอางโมผสมประบมุมไดทุกตําแหน งรอบตัว 360 องศา
กานยึดใบมีด เปนเหลกเหนี ยว ประกอบรูปตัว U ตั้งอยูบนแทนลูกปนรองรับ
ใชพวงมาลัยในการควบคุมโม
มีเฟองบังคับเทปูนวงกวางและแข็งแรง ชวยใหเทปูนไดเบาแรง
มีสายพานเปนตัวสงกําลัง ทนงานหนักดวยเฟองขับขนาดใหญ

BERGIN เครื่องผสมปูนฉาบ BM-150G และ
BM-300G
รุน
รุน

BM-150G
BM-300G
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BERGIN กรวยเทปูน

BERGIN ถังยกปูนเทตรง-เทขาง

BERGIN รถตัดถนนคอนกรีต BG-400C และ
BD-450C
รุน
รุน

BG-400C
BD-450C

Description

รถตัดถนนคอนกรีต BERGIN แข็งแรง ทนทาน เหมาะกับทุกงานตัดถนน
ความลึกในการตัด 110-130 มม.
ปรับความลึกของรองตัดดวยการหมุนเกลียวพวงมาลัย
มีไกดวัดแนวตัดคอนกรีต
ขนาดใบตัด 10-16 นิ้ ว
แกนจับปรับระดับไดตามตองการ
วาลวปลอยนํ้ าใหไหลผานใบตัดเพื่อระบายความรอน
ประกอบลูกปนตุกตา จํานวน 4 ตัว ทั้งเพลาลอหลัง และเพลาใบตัด

AUTOMAC สวานไฟฟา AMD 10RE
รุน

AMD 10RE
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AUTOMAC สวานไรสาย AMB 3.6VT2
รุน

AMB 3.6VT2

AUTOMAC สวานไรสาย AMB 7.2V
รุน

AMB 7.2V
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AUTOMAC สวานไรสาย AMB 12VT
รุน

AMB 12VT

AUTOMAC สวานไรสาย AMB 18VI
รุน

AMB 18VI

AUTOMAC สวานโรตารี่ AMR 20E
รุน

AMR 20E

AUTOMAC สวานโรตารี่ AMR 26E
รุน

AMR 26E
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AUTOMAC สวานโรตารี่ AMR 28DFR
รุน

AMR 28DFR

AUTOMAC สวานโรตารี่ AMR 28E
รุน

AMR 28E
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AUTOMAC สวานโรตารีไ
่ รสาย AMB 12VRH
รุน

AMB 12VRH

AUTOMAC สวานกระแทก AMD 13RE, 13RE
SET
รุน
รุน

AMD 13RE
13RE SET

AUTOMAC สวานกระแทก AMD 13RET
รุน

AMD 13RET

AUTOMAC สวานกระแทก AMD 16RE
รุน

AMD 16RE
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AUTOMAC สวานแทนเจาะเหล็ก AT45016
รุน

AT45016

AUTOMAC สกัดไฟฟา AME 50
รุน

AME 50

AUTOMAC สกัดไฟฟา AME 65
รุน

AME 65
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AUTOMAC เครื่องเจียร AMG 100
รุน

AMG 100

AUTOMAC เครื่องเจียร AMG 102
รุน

AMG 102

AUTOMAC เครื่องเจียร AMG 180
รุน

AMG 180

AUTOMAC เครื่องเจียร AMG 230
รุน

AMG 230

AUTOMAC เครื่องเจียรพิมพ ADG 130
รุน

ADG 130

24 of 179

AUTOMAC บล็อคไรสาย AMB 12WR
รุน

AMB 12WR

AUTOMAC บล็อคไรสาย AMB 18WR
รุน

AMB 18WR

25 of 179

AUTOMAC กบไฟฟา AMP 620A
รุน

AMP 620A

AUTOMAC เลื่อยฉลุ AMJ 550
รุน

AMJ 550

AUTOMAC เครื่องขัดกระดาษทราย AMS
260
รุน

AMS 260

AUTOMAC เครื่องเลื่อยวงเดือน ACS 185
รุน

ACS 185
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AUTOMAC เครื่องเปาลม ABL 450
รุน

ABL 450

AUTOMAC เครื่องมือลม IP4000
รุน

IP4000
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AUTOMAC ปมลม AM-50F
รุน

AM-50F

AUTOMAC ปมลม BM-25
รุน

BM-25
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AUTOMAC ปมลม KP-12
รุน

KP-12

AUTOMAC แทนตัดไฟเบอร AMC 355-2
รุน

AMC 355-2

AUTOMAC เครื่องตัดหินออน ACC 1500
รุน

ACC 1500

AUTOMAC เครื่องตัดเอนกประสงคไรสาย
AMB 12CUT
รุน

AMB 12CUT
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AUTOMAC เครื่องตัดพลาสมา CUT-40
รุน

CUT-40

AUTOMAC เครื่องเชื่อมไฟฟา MMA
รุน

MMA
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AUTOMAC เครื่องเชื่อมอารกอน TIG-200 2
ระบบ
รุน

TIG-200

AUTOMAC เครื่องพนสีไฟฟา SP450
รุน

SP450

31 of 179

AUTOMAC ตูชารจแบตเตอรี่ 60V 60A
รุน

60V 60A

AUTOMAC ตูชารจแบตเตอรี่ MAX-30
รุน

MAX-30
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AUTOMAC ตูชารจแบตเตอรี่ MAX-50S
รุน

MAX-50S

AUTOMAC เครื่องฉี ดนํ้าแรงดันสูง รุน Apple
รุน

APPLE

Description

AUTOMAC เครื่องฉีดนํ้ าแรงดันสูง APPLE 100 bar 1400 วัตต (สม)
เครื่องฉีดนํ้ าขนาดกระทัดรัด เคลื่อนยายสะดวก มีลอในการเคลื่อนยาย ชวยใน
การประหยัดนํ้ า และประหยัดพลังงาน และเพิ่มความสะดวกสบายในการ
ใชงาน ดวยชุดอุปกรณเสริม ไดแก ชุดปนฉีดนํ้ า ทั้งปนสั้น และปนยาว ชุดดาม

ตอแรงดัน ชุดกระบอกฉีดโฟม และสายแรงดันที่มีความยาวถึง 5 เมตร ทําให
สามารถทําความสะอาดไดทุกพื้นผิว อีกทั้งสามารถใชไดกับทุกพื้นที่ ไมวาจะ
เปนพื้นที่ท่ไี มมีนํ้าประปาก็สามารถใชได เพียงแตตองมีถังนํ้ า และตอถังนํ้ าเขา
กับชุดสายทางนํ้ าเขาของเครื่องแลวปลอยใหนํ้าไหลเขาเครื่องตามธรรมชาติ

โดยไมตองมีแรงดัน หรือติดปมนํ้ าแตอยางใด ก็สามารถใชงานกับ
AUTOMAC เครื่องฉีดนํ้ าแรงดันสูง SPIDER 100 ไดอยางงายดาย เนื่ องจาก
ตัวเครื่องฉีดนํ้ าจะทําหนาที่ในการดูด และสรางแรงดันนํ้ าโดยอัตโมัติเมื่อมีนํ้า
ไหลเขาเครื่อง

คุณสมบัติสินคา
กําลังไฟฟา 1400 วัตต - แรงดันนํ้ าสูงสุด 100 บาร
มีระบบ Auto stop เมื่อปลอยไกปนฉีดนํ้ า เครื่องจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ
มีชุดอุปกรณเสริม ทั้งปนสั้น และปนยาว
ชุดสายแรงดันยาว 5 เมตร

สายไฟยาว 5 เมตร
สินคาคุณภาพรับประกัน ชุดมอเตอรและปม 2 ป

AUTOMAC เครื่องฉี ดนํ้าแรงดันสูง สําหรับ
ลางรถ SPIDER
รุน

SPIDER

Description

เครื่องฉีดนํ้ าขนาดกระทัดรัด เคลื่อนยายสะดวก มีลอในการเคลื่อนยาย ชวยใน
การประหยัดนํ้ า และประหยัดพลังงาน และเพิ่มความสะดวกสบายในการ
ใชงาน ดวยชุดอุปกรณเสริม ไดแก ชุดปนฉีดนํ้ า ทั้งปนสั้น และปนยาว ชุดดาม
ตอแรงดัน ชุดกระบอกฉีดโฟม และสายแรงดันที่มีความยาวถึง 5 เมตร ทําให
สามารถทําความสะอาดไดทุกพื้นผิว อีกทั้งยังสามารถใชไดกับทุกพื้นที่ ไมวา
จะเปนพื้นที่ท่ไี มมีนํ้าประปา ก็สามารถใชไดเพียงแตตองมีถังนํ้ า และตอถังนํ้ า
เขากับชุดสายทางนํ้ าเขาของเครื่อง แลวปลอยใหนํ้าไหลเขาเครื่องตาม

ธรรมชาติ โดยไมตองมีแรงดัน หรือติดปมนํ้ าแตอยางใด ก็สามารถใชงานกับ
AUTOMAC เครื่องฉีดนํ้ าแรงดันสูง SPIDER ไดอยางงายดาย เนื่ องจากตัว
เครื่องฉีดนํ้ าจะทําหนาที่ในการดูด และสรางแรงดันนํ้ า โดยอัตโมัติ เมื่อมีนํ้า
ไหลเขาเครื่อง

AUTOMAC เครื่องฉี ดนํ้าแรงดันสูง รุน Whale
รุน

Whale
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AUTOMAC ชุดดอกสวานเจาะเหล็ก เจาะไม
เจาะคอนกรีต ATM-34D 34 ชิ้น (ชุด)
รุน

ATM-34D

Description

AUTOMAC ชุดดอกสวานเจาะเหล็ก เจาะไม เจาะคอนกรีต ATM-34D (34 ชิ้น
ตอชุด)
สามารถใชไดท้ง
ั เจาะเหล็ก เจาะไม เจาะคอนกรีต
เหมาะสําหรับงานชางทั่วไปและงานงานชางมืออาชีพ
ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ทนทานตอการใชงาน
พกพาสะดวก

AUTOMAC ชุดดอกสวานพรอมกระเปา
ATM-226D 226 ชิ้น (ชุด)
รุน

ATM-226D

Description

ชุดดอกสวาน ATM-226D มีจํานวนอุปกรณดานในกลอง 226 ชิ้น
รายละเอียดสินคา
ดอกสวานเจาะไม จํานวน 7 ดอก
ดอกสวานเจาะเหล็ก จํานวน 12 ดอก

ดอกสวานเจาะคอนกรีต จํานวน 8 ดอก
พุกพลาสติก #8 จํานวน 20 ชิ้น
พุกพลาสติก #6 จํานวน 40 ชิ้น
พุกพลาสติก #5 จํานวน 50 ชิ้น
ดอกไขควง จํานวน 28 แบบ
ดอกตอไขควง จํานวน 1 ดอก

สกูรเกลียวปลอยขันไม ขนาด 1" จํานวน 30 ดอก
สกูรเกลียวปลอยขันไม ขนาด 1.1/2" จํานวน 20 ดอก
สกูรเกลียวปลอยขันไม ขนาด 2" จํานวน 10 ดอก
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AUTOMAC เครื่องมือชาง บล็อกชุด 1/4" หก
เหลีย
่ ม รุน ATM-23S
รุน

ATM-23S

Description

ชุดรวมบล็อกประแจหกเหลี่ยม ไขควงแฉกและแบน ขนาดที่ใชงานบอยและ

จําเปนสําหรับงานขันน็อต กลองบรรจุพลาสติก มีฝาล็อก พกพาสะดวก จัดมา
ไวในกลองกะทัดรัด มีชองสําหรับเก็บอุปกรณแตละชิ้นอยางเรียบรอยและ
ลงตัว ใชงานงายเพียงสับเปลี่ยนหัวตามขนาดที่ตองการใช มีตัวตอหาก
ตองการเพิ่มความยาว เหมาะกับงานที่ตองขันน็อตในที่แคบและมีพ้ น
ื ที่จํากัด

AUTOMAC บล็อกชุด 2 หุน หกเหลีย
่ ม 64
ตัว(ชุด) ATM-64S
SKU
โมเดล
Size
Weight

AU880HLAA4HCDQANTH-9635658
AUTOMAC-ATM-64S
18x18x5.5 cm.
0.9 kg.

Description

บล็อกชุด 1/4 นิ้ ว หกเหลี่ยม 64 ตัว/ชุด ATM-64S

AUTOMAC หนากากปรับแสงอัติโนมัติ
DM100
Description

AUTOMAC หนากากปรับแสงอัติโนมัติ DM100
ใชงานงาย
สะดวกสบายสําหรับชางเชื่อม
เหมาะสําหรับงานเชื่อม
คุณสมบัติ
หนากากเชื่อม แบบปรับแสงอัตโนมัติ

อุณหภูมิของเลนส -10 ถึง 55 องศาเซลเซียล
ปองกันใบหนา และ ดวงตา จากสะเก็ด และแสงไฟเชื่อม

ใชกับงานเชื่อม Tig, mig/mag, plasma, หรือ electrodes

BEC หลอด LED T8 รุน LGA9W และ
LGA18W
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BEC โคมเมทัลฮาไลด (Floodlights) รุน
Paris

BEC โคมเมทัลฮาไลด LED (Floodlights) รุน
London
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BEC โคมไฟกันนํ้ากันฝุน (Weatherproof
Lights) รุน ATLANTIS

กาวยาแนว จระเขแพลทินัม ไทล เกราท
(Platiunm Tile Grout)

กาวยาแนว จระเขเงิน (Crocodile Sliver)

กาวยาแนว จระเขเงิน พรีเมีย
่ ม พลัส
(Crocodile Sliver Premium Plus)

37 of 179

กาวยาแนว จระเขทอง (Crocodile Gold)

กาวยาแนว จระเขทอง พรีเมีย
่ ม พลัส
(Crocodile Gold Premium Plus)
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กาวยาแนวบล็อคแกว จระเขไมโครแบน
(Glass Block Grout)

กาวยาแนวอีพ็อกซี่ (Crocodile Epoxy Plus)

กาวยาแนว จระเขเทอรโบ พลัส (Crocodile
Turbo Plus)

กาวซีเมนต จระเขฟา (Light Blue Crocodile)
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กาวซีเมนต จระเขเขียว (Green Crocodile)

กาวซีเมนต จระเขแดง (Red Crocodile)
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กาวซีเมนต จระเขเงิน (Silver Crocodile)

กาวซีเมนต จระเขทอง (Gold Crocodile)

กาวซีเมนต จระเขเนเจอรัล สโตน เมท
(Natural Stone Mate)

กาวซีเมนต จระเขแพลทินัม (Platinum
Crocodile)
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แทงคน้ า
ํ สแตนเลส รุนมาตรฐาน DMCB
Description

ถังเก็บนํ้าสเตนเลส “ ตราเพชร ” ดวยประสบการณทางดาน
สเตนเลสมากกวา 40 ป ทําใหถังเก็บนํ้ าสเตนเลส “ ตราเพชร
” ยังคงทรงคุณคาเคียงคูครอบครัวคุณ ถังนํ้ าสเตนเลส ฝาถัง
และฝาปด ปนขึ้นรูปชั้นเดียว ไรรอยตอ ทุกจุดเชื่อมผาน
ขบวนการ Seam Passivation เพื่อความคงทนสูงสุด ตัวผิวถัง

ผลิตจากสเตนเลสสตีลชนิ ดผิวมันวาวสูง และตานทานการกัด
กรอนที่ดีเยี่ยม ดีไซนลอนใหม ใหสามารถรับแรงดันนํ้ าและการ
บรรจุท่ด
ี ีย่ง
ิ ขึ้นตอบสนองทุกการใชงาน คุณสมบัติดานความ
สะอาด และความปลอดภัยของสเตนเลสจึงมั้นใจไดวานํ้ าดื่มที่

บรรจุอยูจะมีความสะอาดและปลอดภัยตอการใชงาน ตัวขาถัง มี

ความแข็งแรงและสามารถรองรับนํ้ าหนักไดอยางดีเยี่ยม และตัว
ขาตั้งถัง ผลิตจากสเตนเลสสตีลดไซรสวนงาม แนวเชื่อมแข็งแรง
ดวยขบวนการ TIG WELDING

ถังเก็บนํ้าสเตนเลส “ ตราเพชร ”
สวนประกอบของ ถังเก็บนํ้ าสเตนเลส “ ตราเพชร ” มีกระบวนการผลิต ดังนี้
ฝาถังและฝาปด ผลิตดวยการปมขึ้นเดียวไรรอยตอมีความแข็งแรงสูง
ตัวถัง ผลิตจากสแตนเลสสตีล เกรด 304 ชนิ ดผิวมันวาวสูง

มีความหนา 0.5 mm.
ขาตัง
้ ผลิตจากสแตนเลสชนิ ดเดียวกันกับถังแนวเชื่อมแข็งแรง ดวย
กระบวนการ TIG WELDING รองรับนํ้ าหนักไดอยางดีเยี่ยม

รับประกันคุณภาพ : รับประกันคุณภาพตลอดอายุการใชงาน 5 ปเต็ม

แทงคน้ า
ํ สแตนเลส ทรงสูง DMCB (X)
Description

ถังเก็บนํ้าสเตนเลส “ ตราเพชร ” ดวยประสบการณทางดานสเตนเลสมาก
กวา 40 ป ทําใหถังเก็บนํ้ าสเตนเลส “ ตราเพชร ” ยังคงทรงคุณคาเคียงคู

ครอบครัวคุณ ถังนํ้ าสเตนเลส ฝาถังและฝาปด ปนขึ้นรูปชั้นเดียว ไรรอยตอ
ทุกจุดเชื่อมผานขบวนการ Seam Passivation เพื่อความคงทนสูงสุด ตัวผิวถัง
ผลิตจากสเตนเลสสตีลชนิ ดผิวมันวาวสูง และตานทานการกัดกรอนที่ดีเยี่ยม

ดีไซนลอนใหม ใหสามารถรับแรงดันนํ้ าและการบรรจุท่ด
ี ีย่ง
ิ ขึ้นตอบสนองทุก

การใชงาน คุณสมบัติดานความสะอาด และความปลอดภัยของสเตนเลสจึงมั้น
ใจไดวานํ้ าดื่มที่บรรจุอยูจะมีความสะอาดและปลอดภัยตอการใชงาน ตัวขาถัง
มีความแข็งแรงและสามารถรองรับนํ้ าหนักไดอยางดีเยี่ยม และตัวขาตั้งถัง

ผลิตจากสเตนเลสสตีลดไซรสวนงาม แนวเชื่อมแข็งแรงดวยขบวนการ TIG
WELDING
ถังเก็บนํ้าสเตนเลส “ ตราเพชร ”

สวนประกอบของ ถังเก็บนํ้ าสเตนเลส “ ตราเพชร ” มีกระบวนการผลิต ดังนี้
ฝาถังและฝาปด ผลิตดวยการปมขึ้นเดียวไรรอยตอมีความแข็งแรงสูง
ตัวถัง ผลิตจากสแตนเลสสตีล เกรด 304 ชนิ ดผิวมันวาวสูง
มีความหนา 0.5 mm.
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ขาตัง
้ ผลิตจากสแตนเลสชนิ ดเดียวกันกับถังแนวเชื่อมแข็งแรง ดวย
กระบวนการ TIG WELDING รองรับนํ้ าหนักไดอยางดีเยี่ยม

รับประกันคุณภาพ : รับประกันคุณภาพตลอดอายุการใชงาน 5 ปเต็ม

แทงคน้ า
ํ สเตนเลส มาตรฐาน AMCB
Description

ถังเก็บนํ้าสเตนเลส ตรา “ DMB ” ดวยมาตรฐาน ตราเพชร คุณจึงมั่นใจได

ในมาตรฐานของแทงคนํ้าสแตนเลส ตรา “ DMB

ถังนํ้ าสเตนเลส ฝาถังและฝาปด ปนขึ้นรูปชั้นเดียว ไรรอยตอ ทุกจุดเชื่อมผาน

ขบวนการ Seam Passivation เพื่อความคงทนสูงสุด ตัวผิวถัง ผลิตจาก
สเตนเลสสตีลชนิ ดผิวมันวาวสูง และตานทานการกัดกรอนที่ดีเยี่ยม ดีไซน

ลอนใหม ใหสามารถรับแรงดันนํ้ าและการบรรจุท่ด
ี ีย่ง
ิ ขึ้นตอบสนองทุกการ

ใชงาน คุณสมบัติดานความสะอาด และความปลอดภัยของสเตนเลสจึงมั้นใจ

ไดวานํ้ าดื่มที่บรรจุอยูจะมีความสะอาดและปลอดภัยตอการใชงาน ตัวขาถัง มี
ความแข็งแรงและสามารถรองรับนํ้ าหนักไดอยางดีเยี่ยม และตัวขาตั้งถัง ผลิต
จากสเตนเลสสตีลดไซรสวนงาม แนวเชื่อมแข็งแรงดวยขบวนการ TIG
WELDING

สวนประกอบของ ถังเก็บนํ้าสเตนเลส ตรา “ DMB ” มีกระบวนการ
ผลิต ดังนี้
ฝาถังและฝาปด ปมขึ้นรูปทนทาน ไรรอยตอ ผลิตดวยการ ปมขึ้นรูปชิ้นเดียว
มีความแข็งแรงสูง

ตัวถัง ลอนใหมรับแรงดันนํ้ าไดดีขึ้น พรอมคุณสมบัติดานความ สะอาดของ
สเตนเลส จึงมั่นใจไดวานํ้ าดื่มที่บรรจุอยู สะอาดและปลอดภัย
ขาตัง
้ Stainless Steel ผลิตจากสเตนเลสสตีล ชนิ ดเดียวกันกับ ตัวถัง แนว
เชื่อมแข็งแรง ดวยกระบวนการ TIG WELDING

รับประกันคุณภาพ: รับประกันคุณภาพตลอดอายุการใชงาน 5 ปเต็ม

แทงคน้ า
ํ สแตนเลสตราดีเอ็มบี รุนทรงสูง
AMCB (X)
Description

ถังเก็บนํ้าสเตนเลส ตรา “ DMB ” ดวยมาตรฐาน ตราเพชร คุณจึงมั่นใจได
ในมาตรฐานของแทงคนํ้าสแตนเลส ตรา “ DMB
สวนประกอบของ ถังเก็บนํ้าสเตนเลส ตรา “ DMB ” มีกระบวนการ
ผลิต ดังนี้

ฝาถังและฝาปด ปมขึ้นรูปทนทาน ไรรอยตอ ผลิตดวยการ ปมขึ้นรูปชิ้นเดียว
มีความแข็งแรงสูง

ตัวถัง ลอนใหมรับแรงดันนํ้ าไดดีขึ้น พรอมคุณสมบัติดานความ สะอาดของ
สเตนเลส จึงมั่นใจไดวานํ้ าดื่มที่บรรจุอยู สะอาดและปลอดภัย
ขาตัง
้ Stainless Steel ผลิตจากสเตนเลสสตีล ชนิ ดเดียวกันกับ ตัวถัง แนว
เชื่อมแข็งแรง ดวยกระบวนการ TIG WELDING

รับประกันคุณภาพ : รับประกันคุณภาพตลอดอายุการใชงาน 5 ปเต็ม
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ถังเก็บนํ้า กรีนทรี รุนแซนสโตน
(GREENTREE SAND STONE)

ถังเก็บนํ้า กรีนทรี รุนชบา (GREENTREE
CHABA)
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ถังเก็บนํ้า กรีนทรี รุนปอปปูลา
(GREENTREE POPULAR)

ถังเก็บนํ้า กรีนทรี รุนเดอะร็อค
(GREENTREE THE ROCK)
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ถังเก็บนํ้า กรีนทรี รุน GTBA ทรงขวดมีลอน

ถังเก็บนํ้า กรีนทรี รุน GTTP ทรงขวดผอมมี
ลอน
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ถังเก็บนํ้า กรีนทรี รุน GTIN ทรงขวดเรียบ

ถังบําบัดนํ้าเสีย ถังแซทส พี.อี. (SAT PE)
Description

ผลิตภัณฑ พี.พี. ถังบําบัดนํ้ าเสีย รุน SATS PE
แข็งแรงทนทาน ดวยระบบการผลิตแบบ Injection Compression ทําให
สามารถรับแรงดันจากนํ้ าใตดินดีเยี่ยม

ใชวัตถุดิบผานมาตรฐานอุตสาหกรรม เกรดคุณภาพ Polyethylene ชนิ ดพิเศษ
80%
ผานการทดสอบความแข็งแรงดวยโปรแกรม Finite Element และจําลองการ
ใชงานจริง 3 มิติ

เพิ่มความแข็งแรงรอบตัวถังอีกขั้น ดวยโครงสราง Ripple แบบ Vertical

Ripple และ Horizetal Rippon
ประสิทธิภาพการบําบัดไดมาตรฐาน ดวยประสบการณดานนํ้ าเสียยาวนาน
กวา 40 ป

ประหยัดพลังงาน ดวยระบบบําบัดนํ้ าเสียแบบไรอากาศ

เพิ่มปริมาตร ดวยความจุของถังเต็มตามที่ระบุจริง ไมโกงลิตร
ขอตอออนยางธรรมชาติ พรอมสายรัด ชวยปองกันทอนํ้ าทิ้งแตกหรือหลุดจาก
การทรุดตัวของพื้นดิน

หัวเชื้อจุลินทรีย EBM จุลินทรียชนิ ดพิเศษชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัด
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ถังนํ้า พี.พี. วิ้งค (P.P. Wink)
Description

ถังเก็บนํ้า พี.พี.วิงค รุน WINK-5 PLUS ความจุ 500 ลิตร
ถังเก็บนํ้า พี.พี. วิ้งค สะอาดปลอดภัย ใกลชิดธรรมชาติ ผลิตจากวัสดุ

Polymer Elixer ประเภท Food Grade เหมาะสําหรับอุปโภคบริโภค ไมเปน

สนิ ม มีสาร UV STABILIZER สามารถ ปองกันแสงแดดไดถึงระดับ UV 8
ทําใหตัวถังไมกรอบแตก สีไมซีดคงทนตลอดอายุการใชงาน ตัวถังทึบแสง
ปองกันการเกิดตะไครนํ้า ภายในถังสะอาดปลอดภัย ฝาถังออกแบบ 2 ชั้น เพื่อ

ความแข็งแรงและสวยงาม มีชองระบายอากาศที่ฝา เพื่อปองกันการยุบตัวของ

ถังจากภาวะสูญญากาศ (Vacuum) ทางนํ้ า เขา - ออกทําจากทองเหลือง ปลอด
สนิ มตลอดอายุการใชงาน เดินทอภายในถังพรอมลูกลอยเพื่อความสวยงาม
ไดรับมาตรฐานการรับรองจาก มอก. รับประกันยาวนานถึง 15 ป

ถังนํ้า พี.พี. เซฟ (P.P. Save)
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หมวกเซฟตี้ ชนิดปรับเลื่อน

หมวกเซฟตี้ ชนิดปรับหมุน

รองเทาเซฟตี้ รุน 9503R PANGOLIN (แพงโก
ลิน) หุมขอ หนังแท
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมขอ หนังแท 9503R
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : SAFETY PLUS R
พื้นรองเทา : พื้นยางหลอ
คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ

ฟอกนิ่ มพิเศษความหนา 2.0 – 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล
มาตรฐาน มอก. 523 - 2554

ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 350 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม

รองเทาเซฟตี้ รุน 9516R เปดสนหลัง หนัง
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แท PANGOLIN (แพงโกลิน)
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้เปดสนหลัง หนังแท 9516R
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : SAFETY PLUS R
พื้นรองเทา : พื้นยางหลอ
คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ

ฟอกนิ่ มพิเศษความหนา 2.0 – 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล

มาตรฐาน มอก. 523 - 2554
ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 350 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000โอหม

รองเทาเซฟตี้ รุน 9507U PANGOLIN (แพงโก
ลิน) บูทสูง หนังแท
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้บูทสูง หนังแท 9507U
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : STANDARD PU
พื้นรองเทา : พื้น PU
คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ

หัวเหล็ก 200 จูล
มาตรฐาน มอก. 523 - 2554

ความหนา 2.0 – 2.2 มม.

ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 160 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม

รองเทาเซฟตี้ รุน 9507R PANGOLIN (แพงโก
ลิน) บูทสูง หนังแท
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้บูทสูง หนังแท 9507R
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : SAFETY PLUS R

พื้นรองเทา : พื้นยางหลอ
คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ

ฟอกนิ่ มพิเศษความหนา 2.0 – 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล

มาตรฐาน มอก. 523 - 2554
ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 350 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000โอหม
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รองเทาเซฟตี้ รุน 9504U PANGOLIN (แพงโก
ลิน) หุมขอ หนังแท
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมขอ หนังแท 9504U
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : SAFETY PLUS
พื้นรองเทา : พื้น PU
คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ

ความหนา 2.0 – 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล

มาตรฐาน มอก. 523 - 2554

ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 160C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม

รองเทาเซฟตี้ รุน 9504R PANGOLIN (แพงโก
ลิน) หุมขอ หนังแท
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมขอ หนังแท 9504R
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : SAFETY PLUS R
พื้นรองเทา : พื้นยางหลอ
คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ

ฟอกนิ่ มพิเศษความหนา 2.0 – 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล

มาตรฐาน มอก. 523 - 2554
ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 350 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม

PANGOLIN (แพงโกลิน) รองเทาเซฟตี้หุมสน
หนังแท 9501U
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมสน หนังแท 9501U
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : SAFETY PLUS
พื้นรองเทา : พื้น PU
คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ

ความหนา 2.0 - 2.2 มม.

หัวเหล็ก 200 จูล
มาตรฐาน มอก. 523-2554

ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 160 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม

PANGOLIN (แพงโกลิน) รองเทาเซฟตี้หุมสน
หนังแท 9501R
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมสน หนังแท 9501R
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คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : SAFETY PLUS R
พื้นรองเทา : พื้นยางหลอ
คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ

ฟอกนิ่ มพิเศษความหนา 2.0 – 2.5 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล
มาตรฐาน มอก. 523 - 2554

ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 350 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000โอหม

PANGOLIN (แพงโกลิน) รองเทาเซฟตี้หุมสน
หนังแท 2012C
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมสน หนังแท 2012C
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : SPORT
พื้นรองเทา : พื้นยางสําเร็จรูป
คุณสมบัติ
หนังวัวแท ฟอกนิ่ มพิเศษความหนา 2.0 – 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล

มาตรฐาน มอก. 523 - 2554
ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 350 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000โอหม

PANGOLIN (แพงโกลิน) รองเทาเซฟตี้หุมสน
หนังแท 2010U
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมสน หนังแท 2010U
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : SPORT
พื้นรองเทา : พื้นยางสําเร็จรูป
คุณสมบัติ
หนังวัวแท ฟอกนิ่ มพิเศษความหนา 2.0 - 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล
มาตรฐาน มอก. 523-2554

ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 350 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม
การใชงาน
พื้นที่ตองยืนทํางานนาน
พื้นเรียบในสํานักงาน

หนังรองเทา: Full gain
รูปแบบ : หุมสน
ไซส : UK 4 - UK 11
สี : สีนํ้าตาล
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PANGOLIN (แพงโกลิน) รองเทาเซฟตี้หุมสน
หนังแท 2001C
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมสน หนังแท 2001C

คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน

พื้นรองเทา

: SPORT

: พื้นยางสําเร็จรูป

คุณสมบัติ
หนังวัวแท ฟอกนิ่ มพิเศษความหนา 2.0 - 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล
มาตรฐาน มอก. 523 - 2554

ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 350 C
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม

กันลื่นไดดี

การใชงาน
พื้นที่มีความรอน 160-360 องศา
พื้นที่มีนํ้ามันเครื่องยนต,นํ้ ามันเครื่องจักร
พื้นที่มีสารเคมี
พื้นอีพ็อกซี่
หนังรองเทา
: Full gain ฟอกนิ่ มพิเศษ

รูปแบบ
: หุมสน

ไซส
: UK 4 - UK 11

สี
: สีขาว

รองเทาเซฟตี้ รุน 654C PANGOLIN (แพงโก
ลิน) หุมขอ หนังแท
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมขอ หนังแท 654C
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : LADY SIZZLER
พื้นรองเทา : พื้นยางสําเร็จรูป
คุณสมบัติ
หนังวัวแท ฟอกนิ่ มพิเศษความหนา 2.0 – 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล

มาตรฐาน มอก. 523 - 2554
ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 350 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม
การใชงาน
พื้นงานโรงแรม โรงพยาบาล
พื้นเรียบในสํานักงาน

หนังรองเทา : Sizzler
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รูปแบบ : หุมขอ
ไซส : UK (LADY) 3 - UK (LADY) 10
สี : นํ้ าตาล

รองเทาเซฟตี้ รุน 651C PANGOLIN (แพงโก
ลิน) หุมสนหนังแท
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมสนหนังแท 651C
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : LADY SIZZLER
พื้นรองเทา : พื้นยางสําเร็จรูป
คุณสมบัติ
หนังวัวแท ฟอกนิ่ มพิเศษความหนา 2.2 – 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล

มาตรฐาน มอก. 523 - 2554

ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 350 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม
การใชงาน
พื้นที่มีความรอน 160 - 360 องศา
พื้นที่มีนํ้ามันเครื่องยนต, นํ้ ามันเครื่องจักร
พื้นที่มีสารเคมี
พื้นอีพ็อกซี่

พื้นเรียบในสํานักงาน
หนังรองเทา: SIZZLER
รูปแบบ : หุมสน
ไซส : UK (LADY) 3 - UK (LADY) 10
สี : ดํา

PANGOLIN (แพงโกลิน) รองเทาเซฟตี้หุมสน
หนังแท รุน 645CT
Description
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PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมสนหนังแท รุน 645CT
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : LADY SIZZLER

พื้นรองเทา : พื้นยางสําเร็จรูป
คุณสมบัติ
หนังวัวแท ฟอกนิ่ มพิเศษความหนา 2.0 - 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล

มาตรฐาน มอก. 523-2554

ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 350 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม
การใชงาน
พื้นที่มีความรอน 160 - 360 องศา
พื้นงานโรงแรม โรงพยาบาล
พื้นเรียบในสํานักงาน

หนังรองเทา : Barton
รูปแบบ : หุมสน

ไซส : UK (LADY) 3 - UK (LADY) 10
สี : ดํา

PANGOLIN (แพงโกลิ◌ิน) รองเทาเซฟตี้หุม
สนหนังแท รุน 641CE
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมสนหนังแท รุน 641CE
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : LADY STANDARD
พื้นรองเทา : พื้นยางสําเร็จรูป
คุณสมบัติ
หนังวัวแท ฟอกนิ่ มพิเศษความหนา 2.0 - 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล

มาตรฐาน มอก. 523 - 2554
ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 350 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม
การใชงาน
พื้นที่มีความรอน 160 - 360 องศา
พื้นที่มีนํ้ามันเครื่องยนต,นํ้ ามันเครื่องจักร
พื้นที่มีสารเคมี

พื้นอีพ็อกซี่
พื้นเรียบในสํานักงาน
หนังรองเทา: Full gain
รูปแบบ : หุมสนหนังเรียบ
ไซส : UK (LADY) 3 - UK (LADY) 10
สี : ดํา

PANGOLIN (แพงโกลิน) รองเทาเซฟตี้หุมสน
หนังแท รุน 618C
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมสนหนังแท รุน 618C
คําอธิบายผลิตภัณฑ
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รุน : SOFTPLUS
พื้นรองเทา : พื้นยางสําเร็จรูป
คุณสมบัติ
หนังวัวแท ฟอกนิ่ มพิเศษความหนา 2.0 - 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล

มาตรฐาน มอก. 523 - 2554
ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 350 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม
การใชงาน
พื้นที่มีความรอน 160 องศา
พื้นที่มีนํ้ามันเครื่องยนต, นํ้ ามันเครื่องจักร
พื้นที่มีสารเคมี

พื้นอีพ็อกซี่
พื้นงานโรงแรม โรงพยาบาล
หนังรองเทา: Full gain ฟอกนิ่ มพิเศษ
รูปแบบ : หุมสน
ไซส : UK 3 - UK 11
สี : สีดํา, สีขาว

PANGOLIN (แพงโกลิน) รองเทาเซฟตี้หุมสน
หนังแท BARTON VELRCRO LOW CUT
SHOES รุน 616U
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมสนหนังแท BARTON VELRCRO LOW
CUT SHOES รุน 616U
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : HOSPITAITY
พื้นรองเทา : PU
คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ

ความหนา 2.0 - 2.2 มม.

หัวเหล็ก 200 จูล
มาตรฐาน มอก. 523-2554

ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 160 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม

PANGOLIN (แพงโกลิน) รองเทาเซฟตี้หุมสน
หนังแท FULL GRAIN VELRCRO LOW ON
SHOES รุน 616C
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมสนหนังแท FULL GRAIN VELRCRO
LOW ON SHOES รุน 616C
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คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : HOSPITAITY
พื้นรองเทา : พื้นยางสําเร็จรูป (CEMENTING)
คุณสมบัติ
หนังวัวแท ฟอกนิ่ มพิเศษความหนา 2.0-2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล

มาตรฐาน มอก. 523-2554

ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 350 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม

รองเทาหุมขอหนัง 0382G

รองเทาเซฟตี้ รุน 0285U,0285G PANGOLIN
(เสริมแผนสแตนเลส) หุมขอ หนังแท OIL
NUBUCK MAID CUT SHOEN
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมขอหนังแท OIL NUBUCK VWLCRO MAID
CUT SHOEN
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รุน 0285U,0285G (เสริมแผนสแตนเลส)
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : HARRIER

พื้นรองเทา : พื้น PU
คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ

ความหนา 2.0 - 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล

มาตรฐาน มอก. 523-2554
ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 160 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม
ในบางรุนทีเ่ สริมแผนแสตนเลส
สามารถทนแรงทะลุ >= 1,200นิ วตัน
มาตรฐาน EN 12568:2010

PANGOLIN (แพงโกลิน) รองเทาเซฟตี้หุมขอ
หนังแท OIL NUBUCK VELCRO MID CUT
SHOEN รุน 0284U,0284G (เสริมแผน
สแตนเลส)
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมขอหนังแท OIL NUBUCK VELCRO MID
CUT SHOEN
รุน 0284U,0284G (เสริมแผนสแตนเลส)
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : HARRIER
พื้นรองเทา : พื้น PU
คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ
ความหนา 2.0 - 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล

มาตรฐาน มอก. 523-2554

ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 160 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม
ในบางรุนทีเ่ สริมแผนแสตนเลส
สามารถทนแรงทะลุ >= 1,200นิ วตัน
มาตรฐาน EN 12568:2010

PANGOLIN (แพงโกลิน) รองเทาเซฟตี้หุมขอ
หนังแท OIL NUBUCK MID CUT SHOES รุน
0283U,0283G (เสริมแผนสแตนเลส)
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมขอหนังแท OIL NUBUCK MID CUT
SHOES
รุน 0283U , 0283G (เสริมแผนสแตนเลส)
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : HARRIER
พื้นรองเทา : พื้น PU
คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ
ความหนา 2.0 - 2.2 มม.
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หัวเหล็ก 200 จูล

มาตรฐาน มอก. 523-2554
ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 160 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม
ในบางรุนทีเ่ สริมแผนแสตนเลส
สามารถทนแรงทะลุ >= 1,200นิ วตัน

มาตรฐาน EN 12568:2010

PANGOLIN (แพงโกลิน) รองเทาเซฟตี้หุมขอ
หนังแท OIL NUBUCK MID CUT SHOEN รุน
0282U,0282G (เสริมแผนสแตนเลส)
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมขอหนังแท OIL NUBUCK MID CUT
SHOEN
รุน 0282U,0282G (เสริมแผนสแตนเลส)
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : HARRIER

พื้นรองเทา : พื้น PU
คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ

ความหนา 2.0 - 2.2 มม.

หัวเหล็ก 200 จูล

มาตรฐาน มอก. 523-2554
ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 160 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม
ในบางรุนทีเ่ สริมแผนแสตนเลส
สามารถทนแรงทะลุ >= 1,200นิ วตัน
มาตรฐาน EN 12568:2010

PANGOLIN (แพงโกลิน) รองเทาเซฟตี้หุมขอ
หนังแท TANGO MID CUT SHOES รุน
0209U,0209G (เสริมแผนสแตนเลส)
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมขอหนังแท TANGO MIDCUT SHOES รุน
0209U,0209G (เสริมแผนสแตนเลส)
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน :

SOFTPLUS

พื้นรองเทา : พื้น PU
คุณสมบัติ

หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ
ความหนา 2.0 - 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล

มาตรฐาน มอก. 523-2554

ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 160 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม
ในบางรุนทีเ่ สริมแผนแสตนเลส
สามารถทนแรงทะลุ >= 1,200นิ วตัน
มาตรฐาน EN 12568:2010
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PANGOLIN (แพงโกลิน) รองเทาเซฟตี้หุมสน
หนังแท TANGO LOW CUT SHOEN รุน
0208U ,0208G (เสริมแผนสแตนเลส)
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมสนหนังแท TANGO LOW CUT
SHOEN รุน 0208U ,0208G (เสริมแผนสแตนเลส)
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน : SOFTPLUS
พื้นรองเทา : พื้น PU
คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ

ความหนา 2.0 - 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล

มาตรฐาน มอก. 523-2554

ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 160 C กันลื่นไดดี

คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม
ในบางรุนทีเ่ สริมแผนแสตนเลส

สามารถทนแรงทะลุ >= 1,200นิ วตัน

มาตรฐาน EN 12568:2010

รองเทาบูทสูงหนัง 0204U
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PANGOLIN (แพงโกลิน) รองเทาเซฟตี้หุมขอ
หนังแท รุน 0203U, 0203G ( เสริมแผน
สแตนเลส ) MADE TO ORDER
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมขอหนังแท รุน 0203U, 0203G ( เสริม
แผนสแตนเลส ) MADE TO ORDER
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน

: SOFTPLUS

พื้นรองเทา : พื้น PU
คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ

ความหนา 2.0 – 2.2 มม

หัวเหล็ก 200 จูล
มาตรฐาน มอก. 523 - 2554

ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 160 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม

สามารถทนแรงทะลุ >= 1,200 นิ วตัน
มาตรฐาน EN 12568 : 2010
การใชงาน
พื้นที่มีความรอน 160 องศา
พื้นที่มีของแหลมแทงทะลุ
พื้นที่มีนํ้ามันเครื่องยนต,นํ้ ามันเครื่องจักร
พื้นที่มีสารเคมี
พื้นอีพ็อกซี่

หนังรองเทา : Tango
รูปแบบ
ไซส
สี

: หุมขอ

: UK 4 - UK 11

: ดํา, นํ้ าตาล

PANGOLIN (แพงโกลิน) รองเทาเซฟตี้หุมขอ
หนังแท รุน 0202U,0202G
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมขอหนังแท รุน 0202U
คําอธิบายผลิตภัณฑ
รุน
: SOFTPLUS
พื้นรองเทา : พื้น PU
คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ

ความหนา 2.0 – 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล

มาตรฐาน มอก. 523-2554

ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 160 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม
ในบางรุนทีเ่ สริมแผนแสตนเลส
สามารถทนแรงทะลุ >= 1,200 นิ วตัน
มาตรฐาน EN 12568 : 2010
การใชงาน
พื้นที่มีความรอน 160 องศา
พื้นที่มีนํ้ามันเครื่องยนต,นํ้ ามันเครื่องจักร
พื้นที่มีสารเคมี

พื้นอีพ็อกซี่
พื้นเรียบในสํานักงาน
หนังรองเทา : Tango
รูปแบบ : หุมขอ
ไซส
สี

: UK 4 - UK 11
: ดํา
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รองเทาเซฟตี้ รุน 0201U , 0201UG
PANGOLIN (แพงโกลิน) หุมสน หนังแท
MADE TO ORDER
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมสน หนังวัวแทนม
ิ่ พิเศษ รุน0201U
/0201UG MADE TO ORDER
รหัสสินคา : 0201U /0201UG (เสริมแผนสแตนเลส)
พื้นรองเทา : พื้น PU
รุน : SOFTPLUS

รายละเอียดพื้นรองเทา
คุณสมบัติ :
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ

ความหนา 2.0 - 2.2 มม.

หัวเหล็ก 200 จูล
มาตรฐาน มอก. 523-2554

ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 160 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม
ในบางรุนทีเ่ สริมแผนแสตนเลส

สามารถทนแรงทะลุ >= 1,200นิ วตัน
มาตรฐาน EN 12568:2010

รองเทาเซฟตี้ รุน 0026U PANGOLIN (แพงโก
ลิน) หุมสน หนังแท
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมสนหนังวัวแทฟอกนิม
่ พิเศษ รุน 0026U
รหัสสินคา : 0026UZZZ
พื้นรองเทา : พื้น PU
รุน : STANDARD PU
รายละเอียดพื้นรองเทา
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ

ความหนา 2.0 - 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล

คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม
มาตรฐาน มอก. 523-2554

ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 160 C กันลื่นไดดี
การใชงาน
พื้นที่มีความรอน 160 องศา
พื้นที่มีนํ้ามันเครื่องยนต,นํ้ ามันเครื่องจักร
พื้นที่มีสารเคมี

พื้นอีพ็อกซี่
พื้นเรียบในสํานักงาน
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รองเทาหุมสนหนัง 026R PANGOLIN (แพง
โกลิน)

รองเทาเซฟตี้ รุน P-008R PANGOLIN (แพง
โกลิน) หุมขอติดซิป หนังวัวแท
Description

PANGOLIN รองเทาเซฟตี้หุมขอติดซิป หนังวัวแท รุน P-008R
รหัสสินคา : 008R
พื้นรองเทา : พื้นยางหลอ
รุน

: STANDARD R

คุณสมบัติ
หนังวัวแทฟอกนิ่ มพิเศษ

ฟอกนิ่ มพิเศษความหนา 2.0 - 2.2 มม.
หัวเหล็ก 200 จูล
มาตรฐาน มอก. 523-2554

ทนนํ้ ามัน ทนสารเคมี ทนความรอนได 350 C กันลื่นไดดี
คาตานทานไฟฟา >= 100,000 โอหม
การใชงาน
มีความรอน 160-360 องศา
พื้นที่มีนํ้ามันเครื่องยนต , นํ้ ามันเครื่องจักร
พื้นที่มีสารเคมี
ไซส

รูปแบบ

: UK 4 - UK 11
: หุมขอติดซิป

หนังรองเทา : Barton
สี

: ดํา

ดร.ฟคสิท ดับบิวพี แอดมิกซ (นํ้ายาผสมกัน
ซึม สําหรับคอนกรีตและปูนฉาบ)
Description

นํ้ายาผสมกันซึม สําหรับคอนกรีตและปูนฉาบ
คุณลักษณะ

ดร.ฟคสิท ดับบิวพี แอดมิกซ เปนนํ้ ายากันซึมสูตรพิเศษ ชนิ ดลด
นํ้ า(Plasticizer) ประกอบดวยโพลิเมอรและสารเติมแตงที่มีคุณสมบัติปรับ

สภําพเนื้ อคอนกรีตและปูนฉาบใหมีความหนาแน นเพิ่มขึ้น ทําใหสํามารถ
ปองกันไมใหนํ้าซึมผานคอนกรีตและปูนฉาบ เพิ่มความทนทาน คอนกรีตและ
ปูนฉาบมีการไหลตัวดีขึ้น เหมาะกับงานกันซึมทุกชนิ ด
ลักษณะกํารใชงําน
- หองใตดิน

- ดาดฟาคอนกรีต
- ถังนํ้ า/อางเก็บนํ้ า

- งานปูนฉาบภายนอก

- หองอาบนํ้ า/ระเบียงกันสาด
- ทอระบายนํ้ า
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ดร.ฟคสิท ทอรชชิลด (แผนเอพีพี โพลิเมอร
มอดิฟายดบิทูเมน สําหรับปองกันร◌วซึม
Description

แผนเอพีพี โพลิเมอรมอดิฟายดบิทูเมน สําหรับปองกันรัว
่ ซึม
คุณลักษณะ

ดร.ฟคสิท ทอรชชิลด คือแผนเมมเบรนโพลิเมอรมอดิฟายดบิทูเมนใช

สําหรับปองกันการรั่วซึม ผลิตมาจากบิทูเมนชนิ ดพิเศษ และโพลิเมอรท่ค
ี ัด

สรรพแลว ใชปองกันการรั่วซึม ของนํ้ าสําหรับหลังคา ดาดฟาของโครงสราง
ทั้งหมด ฐานราก ชั้นใตดิน สระวายนํ้ า ฐานรากโครงสรางเขื่อน เพราะมีความ
ทนทานตอความรอนและอุณหภูมิท่เี ย็นไดดี โพลิเมอรมอดิฟายดบิทูเมนน

เสริมแรงดวยผาตาขายโพลิเอสเตอรชนิ ด เอพีพี จึงมีความแข็งแรง เหนี ยว
ทําใหทนทานตอแรงดึงแรงฉีกแรงเจาะทะลุและการขัดถูไดดีเยี่ยม
ลักษณะการใชงาน

- ชั้นใตดิน และฐานรากของโครงสราง
- หลังคาและดาดฟา
- พื้นที่จอดรถ
- สะพานอุโมงค

- รากฐานของเขื่อน
- สระวายนํ้ า

ดร.ฟคสิท โทนิค (นํ้ายาผสมกันซึมสําหรับ
คอนกรีตหรือปูน-ทราย)
Description

ดร.ฟคสิท โทนิ ค (นํ้ ายาผสมกันซึมสําหรับคอนกรีตหรือปูน-ทราย)

ดร.ฟคสิท โซลีซีล (กันซึมบิทูเมนอี
มัลชัน
่ ชนิดทา คุณภาพสูง)
Description

กันซึมบิทูเมนอีมัลชัน
่ ชนิดทา คุณภาพสูง
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท โซลีซีล คือบิทูเมนอีมัลชั่น โพลีเมอร ที่มีคุณสมบัติอันยอดเยี่ยม
สําหรับงานกันซึม ชนิ ดทา เมื่อแหงจะมีความยืดหยุนสูง ยึดเกาะกับพื้นผิวได
เปนเยี่ยม ไรรอยตอ
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ดร.ฟคสิท โซลีซีล ประกอบดวย SBR, Neoprene, โพลิเมอรคุณภาพสูง
และสารปรับปรุงคุณภาพ เพื่อคุณภาพของระบบกันซึมที่ดีเยี่ยม
ลักษณะการใชงาน
● ดาดฟาคอนกรีต
● สวนดาดฟา

● กําแพงกันดิน

● โครงสรางใตดิน
● หองนา พื้นที่เปยกนา
● ระเบียง

ดร.ฟคสิท เซลฟ แอดฮีซิฟ (แผนเมมเบรน
มอดิฟายดบิทูเมนกันรัว
่ ซึม ชนิดเปนแทป
กาวในตัว)
Description

แผนเมมเบรนมอดิฟายดบิทูเมนกันรัว
่ ซึม ชนิดเปนแทปกาวในตัว
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท เซลฟ แอดฮีซิฟ เปนแผนเมมเบรนบิทูเมนมอดิฟายดดวย เอสบี

เอส สําหรับกันรั่วซึมชนิ ดเย็นมีกาวในตัว เสริมแรงดวยผาตาขายโพลิ
เอสเตอร ดานที่เปนกาวมีกระดาษซิลิโคนปกปดไวปองกันกาวเสื่อมตลอดอายุ
การเก็บรักษา วัสดุน้ี ใหการยึดเกาะพื้นผิวที่ดีเยี่ยมตลอดทั้งขอบที่ซอนทับกัน
และตลอดอายุการใชงาน
ลักษณะการใชงาน
- พื้นหลังคา

- กระถางตนไมและสวน

- ชั้นใตดินและฐานรากโครงสราง
- อางนํ้ าและแท็งคนํ้า
- อุโมงคและสะพาน

ดร.ฟคสิท รูฟโคท เบอร 1 (บิทูเมนอิมัลชัน
่
สําหรับงานปองกันการรัว
่ ซึม)
Description

ดร.ฟคสิท รูฟโคท เบอร 1 (บิทูเมนอิมัลชั่น สําหรับงานปองกันการรั่วซึม)
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ดร.ฟคสิท รูฟโคท ไฟเบอรแนท (ผาตาขาย
ไฟเบอรเสริมแรงระบบกันซึม)
Description

ผาตาขายไฟเบอรเสริมแรงระบบกันซึม
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท รูฟโคท ไฟเบอรแนท คือ ผาตาขายไฟเบอรกลาสที่ทอจากเสน
ดายไฟเบอรกลาส ทอดวยเครื่องทอผาแลวเคลือบดวยโคพอลิอะคริลิเรซิน มี
คุณสมบัติของความตานทานดางที่ดี มีความแข็งแรงสูง ใหการยึดเกาะที่ดี
เยี่ยมในการเคลือบผิว ฯลฯ

ดร.ฟคสิท รูฟโคท ไฟเบอรแนท สามารถใชรวมกับสินคากลุมกันซึมของ
ดร.ฟคสิท ไดทุกประเภท เชน บิทูเมน อะครีลิค และโพลียูริเทน
ลักษณะการใชงาน
ใชเสริมแรงในระบบกันรั่ว-ซึม

ใชไดท้ง
ั วัสดุยางมะตอย อะครีลิค และโพลียูริเทน

ดร.ฟคสิท เรนโคท เบอร 3 (บิทูเมนอิมัลชัน
่
ปองกันการรัว
่ ซึม)
Description

บิทูเมนอิมัลชัน
่ ปองกันการรัว
่ ซึม
คุณลักษณะ
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ดร.ฟคสิท เรนโคท เบอร 3 คือ บิทูเมนอิมัลชั่น มีลักษณะขนเปนครีมสีนํ้า

ตาลดํา ผสมนํ้ าได มีสวนประกอบของยางบิทูเมน สารเคมี ผงแร มีความหนื ด
ที่เหมาะสม สําหรับงานทาดวยแปรงหรือมอบ เพื่อใหไดความหนา และจะยึด
เกาะกับผิวแหง หรือผิวที่มีความชื้นไดดี

ดร.ฟคสิท เรนโคท เบอร 3 ใชสําหรับงานปองกันนํ้ า เมื่อมีปญหาเรื่องการ
รั่วซึมหรือความชื้น ใชทาดวยแปรงโดยมีแผนโพลีเอสเตอรเปนตัวเสริมแรง
เพื่อใหเปนแผนกันความชื้นและรั่วซึม โดยไมมีรอยตอ เพราะแผนโพลี
เอสเตอรสามารถทําใหสําเร็จเปนผืนเดียวกันตลอดทั่วพื้นหลังคา
ลักษณะการใชงาน
ปองกันนํ้ ารั่วซึมบนหลังคา ผนังกาแพง รางนํ้ า (คอนกรีต โลหะ กระเบื้องไม
พลาสติก และอื่นๆ)
งานไม ทาปองกันผุ

ปองกันสนิ ท สําหรับหลังคา กัลวาไนซ โลหะ ทอ และใตทองรถยนต
ปองกันการกัดกรอนคอนกรีต จากนํ้ าทะเล
ทาบนโลหะ หลังคา กัลวาไนซ เพื่อชวยเก็บเสียงดังจากฝนตก

ดร.ฟคสิท เรนโคท คัลเลอร (อะ
ครีลิคกันซึม โปวปดรอยแตก สําหรับผนัง
ระเบียง)
Description

อะครีลิคกันซึม โปวปดรอยแตก สําหรับผนัง ระเบียง
ดร. ฟคสิท เรนโคท คัลเลอร เปนวัสดุกันซึมชนิ ดทา ประกอบดวยสารอะ

คริลิคเบสสังเคราะห สามารถซอมแซมหลังคารั่วหรือรอยแตกราว เมื่อแหงจะ
มีคุณสมบัติปองกันการรั่วซึมของนํ้ าไดดีเยี่ยม ชวยรองรับการขยายตัว และ
การหดตัวของหลังคาไดดี สามารถใชทาในพื้นที่ขนาดใหญได เชน ที่จอดรถ
ระเบียง ดาดฟา และผนังกําแพงคอนกรีต ฯลฯ

ดร. ฟคสิท เรนโคท คัลเลอร ยึดเกาะไดดีเยี่ยมกับผิวคอนกรีต ผิวไม ทน
ตอรังสี UV และทนตอการโคงงอไดดีเยี่ยม
การใชงาน
พื้นที่จะตองแหงสะอาด และปราศจากวัสดุปนเปอนใดๆ ทา ดร. ฟคสิท เร

นโคท คัลเลอร ดวยแปรงลูกกลิ้ง แนะนําใหทาซํ้ าหลายๆรอบ ( ใหรอบแรก

แหงกอน ) เพื่อใหมีความหนาอยางนอย 1 มม. DFT. (ผสมกับนํ้ าในกรณีท่ข
ี น
จนเกินไป)

ดร.ฟคสิท พีวีซี วอเตอรสตอป (แผนพีวีซี
กันซึม ใชในรอยตอโครงสราง)
Description

แผนพีวีซีกันซึม ใชในรอยตอโครงสราง
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท พีวีซี วอเตอรสตอป เปนแผนกั้นนํ้ าระหวางรอยตอคอนกรีตที่

ผลิตจากโพลีไวนิ ลคลอไรดคุณภาพสูง ทําใหมีความคงทน และสามารถกั้นไม
ใหนํ้าซึมผานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยถูกออกแบบใหมีลักษณะที่มีขนาด
รูปรางหนาตัดและความหนาตางๆ ขึ้นกับลักษณะการใชงาน ใชติดตั้งใน

บริเวณรอยตอโครงสรางบริเวณที่สัมผัสนํ้ าและมีโอกาสรั่วซึม สามารถใชได
ทั้งแบบรอยตอทั่วไป และรอยตอชนิ ดขยายตัว
ลักษณะการใชงาน

ติดตั้งไวในโครงสรางบริเวณกึ่งกลางรอยตอ กอนการเทคอนกรีต โดย
สามารถใชกับบริเวณตางๆ ดังนี้

- สระวายน◌◌ํา ถังเก็บนํ้ า
- บอบําบัดน◌◌ําเสีย บอบําบัดและกักเก็บสารเคมี
- พื้นและผนังชั้นใตดิน
- ดาดฟา

- เขื่อน ฝาย อางเก็บนํ้ า
- ประตูเปด ปดนํ้ า
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ดร.ฟคสิท พียู รูฟโคท (โพลียูรีเทน 100%
ยืดหยุนสูง > 500% สําหรับหลังคา ดาดฟา)
Description

โพลียูรีเทน 100% ยืดหยุนสูง > 500% สําหรับหลังคา ดาดฟา
คุณลักษณะ

ดร.ฟคสิท พียู รูฟโคท เปนโพลียูรีเทน 100% สูตรนํ้ า มีความเขมขนสูงเปน
สวนผสมเดียว เมื่อแหงตัวจะเปนแผนฟลมคลายยาง มีความยืดหยุนสูง ลด

ปญหาโครงสรางมีการยืดหดตัว สาหรับงานกันซึมที่ตองการความแข็งแรง
ทนทานตอสภาพอากาศ รังสียูวี คราบดางไดเปนอยางดี
ดร.ฟคสิท พียู รูฟโคท ใชงานงาย แหงตัวเร็ว ไมตองเสริมความแข็งแรง

ดวยแผนไฟเบอร ลดความยุงยากและเวลาในการทํางาน ปองกันนํ้ าซึมผาน
ได 100% ไมบวมพอง ปกปดรอยแตกราว ไรรอยตอ
ลักษณะการใชงาน
ใชทากันซึมหลังคา ดาดฟา ผนัง รางนํ้ า สําหรับพื้นที่มีการใชงานมาก และ
ตองการความแข็งแรง พื้นผิวที่สามารถทาได เชน คอนกรีต ปูนทราย
กระเบื้องใยหิน อิฐบล็อก เหล็ก สังกะสี โลหะ ไม และกระเบื้องมุงหลังคา
เปนตน

ดร.ฟคสิท ไพรเมอร เอส (นํ้ายารองพื้นกัน
ซึมบิทูเมน)
Description

นํ้ายารองพื้นกันซึมบิทูเมน
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท ไพรเมอร เอส คือ นํ้ ายาทารองพื้นที่มียางบิทูเมน และตัวทํา

ละลายนํ้ ามันปโตรเลียม มีความหนื ดต◌◌ําสามารถแทรกซึมและอุดรูพ้ น
ื ผิวที่
มีรูพรุน ในการทําระบบปองกันนํ้ า ความชื้น รั่วซึม
ลักษณะการใชงาน
ดร.ฟคสิท ไพรเมอร เอส สามารถใชทาไดกับพื้นผิวหลายชนิ ด เชน โลหะ หิน

กระดานชนวน กระเบื้องแผนเรียบ คอนกรีต ไม คอนกรีตนํ้ าหนักเบา เพื่ออุดรู
ผิวหนากอนที่จะทําระบบกันซึมชนิ ดแผนปู หรือระบบของเหลวชนิ ดทําเปน
ชั้นๆ
ใชทาทอเหล็ก แผนเหล็กเพื่อปองกันสนิ ม

ดร.ฟคสิท พิดิฟน 2เค (ซีเมนตทากันซึม
ชนิดยืดหยุน สําหรับหองนํ้า ถังเก็บนํ้า)
Description

ซีเมนตทากันซึมชนิดยืดหยุน สําหรับหองนํ้า ถังเก็บนํ้า
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท พิดิฟน 2 เค เปนวัสดุทากันซึมชนิ ดซีเมนต 2 สวนผสมคือ สวน
ผง(ซีเมนตทรายละเอียดคัดขนาด)

สวนนํ้ ายา (อะครีลิคโพลีเมอรดัดแปลง)และสารเคมีผสมเพิ่ม หลังจากผสมทั้ง

2 สวน ใหเขากัน จะไดวัสดุท่เี หลวสามารถใชทาบนพืนผิวที่ตองการ ซึ่งหลัง
จากแหงจะมีลักษณะคลายแผนยาง มีคุณสมบัติ ในการกันนํ้ าซึมผาน ไมมีรอย
ตอ ยืดหยุนไมแตกราว
ลักษณะการใชงาน

● ฐานราก ผนังชั้นใตดิน บอลิฟท
● สระวายนํ้ า ถังเก็บนํ้ า อางเก็บนํ้ า

● หองนํ้ า หองครัว สวนซักลาง ระเบียง ทางเดิน หลังคาคอนกรีต กอนการปู
กระเบื้องหรือเทปูนทรายทับหนา

● โครงสรางคอนกรีต หรือ ผนังกออิฐฉาบปูนทั่วไปที่ตองการกันซึม

ดร.ฟคสิท พิดิฟน 1เค (ซีเมนตทากันซึม
พรอมผสม สําหรับหองนํ้า ถังเก็บนํ้า)
Description
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ซีเมนตทากันซึมพรอมผสม สําหรับหองนํ้า ถังเก็บนํ้า
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท พิดิฟน 1เค เปนวัสดุทากันซึมชนิ ด สวนผสมเดียว ประกอบดวย
ซีเมนตทรายละเอียดคัดขนาด โพลีเมอร ผงชนิ ดพิเศษ และสารเคมีผสมเพิ่ม
เมื่◌อนํามาผสมกับนํ้ าในอัตราสวนที่พอเหมาะแลวจะไดวัสดุท่เี หลว สามารถ
ใชทาบนพื้นผิวที่ตองการ ซึ่งหลังจากแหงจะมีลักษณะคลายแผนยาง มี
คุณสมบัติ ในการกันนํ้ าซึมผาน ไมมีรอยตอ ยืดหยุนไมแตกราว
ลักษณะการใชงาน
ฐานราก ผนังชั้นใตดิน บอลิฟท

สระวายนํ้ า ถังเก็บนํ้ า อางเก็บนํ้ า

หองนํ้ า หองครัว สวนซักลาง ระเบียง ทางเดิน หลังคาคอนกรีต กอนการปู
กระเบื้องหรือเทปูนทรายทับหนา
โครงสรางคอนกรีต หรือ ผนังกออิฐฉาบปูนทั่วไปที่ตองการกันซึม

ดร.ฟคสิท นิวโคท พียู รูท รีซิสแตนท (โพลี
ยูรีเทนผสมกับอะคริลิชนิดทากันซึม ปองกัน
รากไม)
Description

โพลียูรีเทนผสมกับอะคริลิชนิ ดทากันซึม ปองกันรากไม
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท นิวโคท พียู รูท รีซิสแตนท เปนโพลียูรีเทนผสมกับอะคริลิค

สูตรนํ้ า มีความเขมขนสูงเปนสวนผสมเดียว กันซึมชนิ ดทา ผลิตจากโพลียูรีเท
น คุณภาพสูง ยืดหยุนตัว ไรรอยตอ พัฒนาขึ้นใหสามารถตานทานการชอนไช
ของรากไม ไดดี บริเวณที่ตองสัมผัสกับความชื้น สารเคมี สามารถทาเปน
ระบบกันซึม เมื่อแหงตัวจะเปนแผนฟลมคลายยาง มีความยืดหยุน ลดปญหา

โครงสรางมีการยืดหดตัว สําหรับงานกันซึมที่ตองการความแข็งแรง ทนทาน
ตอสภาพอากาศ รังสียูวี คราบดางไดเปนอยางดี

ดร.ฟคสิท นิวโคท พียู รูท รีซิสแตนท ใชงานงาย แหงตัวเร็ว ไมตองเสริม
ความแข็งแรงดวยแผนไฟเบอร ลดความยุงยากและเวลาในการทํางาน
ปองกันนํ้ าซึมผานได 100% ไมบวมพอง ปกปดรอยแตกราว ไรรอยตอ
ลักษณะการใชงาน
ดาดฟา ระเบียง สวนดาดฟา
กันซึมสาหรับกระถางตนไม
ปกปดรอยแตกราวรอยตอ
คุณสมบัติ
ปองกันการชอนไชของรากไม
ใชงานงายดวยการทา
ไรรอยตอ

กําลังรับแรงดึงสูง

ทนทานตอสภาพแวดลอม
1 การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวตองสะอาด ไมใหมีเศษสิ่งสกปรกที่หลุดลอนไดงาย ฝุนผง คราบนํ้ ามัน
แว็กซ นํ้ ายาบมคอนกรีต

พื้นผิวที่มีรอยแตกราว ตองทําการซอมแซมดวยวัสดุท่เี หมาะสม และทิ้งไวให
แหงกอนทางานในขั้นตอไป

พื้นหลังคาตองมีความลาดเอียงเพียงพอเพื่อที่จะสามารถระบายนํ้ าไดดี ไมมีนํ้า
ขัง
รองหรือรอยตอของโครงสราง ควรอุดดวยวัสดุอุดรอยตอที่เหมาะสม
2 การทารองพื้น
ผสม ดร.ฟคสิท นิ วโคท พียู รูท รีซิสแตนท 1 สวน กับนํ้ า 1 สวน กวนใหเขา

เปนเนื้ อเดียวกัน ใชทารองพื้นบนผิววัสดุท่ม
ี ีผิวพรุน โดย ดร.ฟคสิท นิ วโคท พี
ยู รูท รีซิสแตนท 1 กก. หลังจากผสมกับนํ้ า จะทารองพื้นไดพ้ น
ื ที่ประมาณ 810 ตร.ม. ทิ้งใหแหง 1-2 ชั่วโมง
3 การเตรียมวัสดุ
ดร.ฟคสิท นิ วโคท พียู รูท รีซิสแตนท เปนผลิตภัณฑพรอมใชงาน โดยกวนให
เขาเปนเนื้ อเดียวกันกอนใชงาน
4 การทํางาน
หลังจากรองพื้นแหง (ในกรณีท่ท
ี ารองพื้น)

ทา ดร.ฟคสิท นิ วโคท พียู รูท รีซิสแตนท ชั้นแรกลงบนพื้นผิวดวยแปรงหรือ
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ลูกกลิ้ง ในอัตรา 0.5 กก/ตร.ม./ชั้น ใหทาอยางนอย 2 ชั้น (หรือความหนาฟลม
เมื่อแหง เทากับ 1 มิลลิเมตร)

ทิ้งใหแหง 1-2 ชั่วโมง กอนทาชั้นที่ 2 โดยทาในแนวตั้งฉากกับชั้นแรก

ถาจําเปน ใหทาชั้นที่ 3 โดยทํางานเชนเดียวกับการทํางานในชั้นอื่นๆ
การทาตองทาอยางนอย 2 ชั้น สามารถทาเปนชั้นกลางกอนทากันซึม เพื่อกัน
รากไม แลวทับหนาดวยกันซึม ดร.ฟคสิท ไฮโดรลาส- ติก พียู
5 การทําความสะอาด
ทําความสะอาดเครื่องมือ และอุปกรณดวยนํ้ าสะอาดทันที หลังจากการทํางาน
เสร็จ

ดร.ฟคสิท นิวโคท พียู รูฟ การเดนท (โพลียู
รีเทนชนิดทากันซึม ปองกันรากไม สาหรับ
สวนดาดฟา)
Description

โพลียูรีเทนชนิดทากันซึม ปองกันรากไม สาหรับสวนดาดฟา
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท นิวโคท พียู รูฟ การเดนท คือ กันซึมชนิ ดทา ผลิตจากบิทูเมน
ผสมโพลียูรีเทน คุณภาพสูง ยืดหยุนตัว ไรรอยตอ พัฒนาขึ้นใหสามารถ

ตานทานการชอนไชของรากไมไดดี เพื่อใชสาหรับสวนดาดฟา บริเวณที่ตอง
สัมผัสกับความชื้น สารเคมี รากไม
ดร.ฟคสิท นิวโคท พียู รูฟ การเดนท พัฒนาขึ้นเพื่อ ปองกันการชอนไช
ของรากไม ที่ทาลายระบบกันซึม
ลักษณะการใชงาน
ดาดฟา ระเบียง สวนดาดฟา
ชั้นใตดิน กาแพงกันดิน
กันซึมสาหรับกระถางตนไม
ปกปดรอยแตกราวรอยตอ
คุณสมบัติ
ปองกันการชอนไชของรากไม
ใชงานงายดวยการทา
ไรรอยตอ

กําลังรับแรงดึงสูง
ทนทานตอสภาพแวดลอม
วิธีการใชงาน

1 การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวที่จะทาการติดตั้งจะตองสะอาด แหง ปราศจาก สิ่งสกปรก ฝุน วัสดุหลุด
ลอน บางกรณีควรขัดดวยแปรงลวด เพื่อกําจัด เศษฝุนหรือเศษวัสดุท่ผ
ี ิวหนา
พื้นผิวตองไดรับการตรวจสอบ รอยแตกราว รอยตอ กอนการติดตั้ง รอย

แตกราวที่ใหญกวา 1 มม. ควรทาการซอมแซมและปดทับดวย ดร.ฟคสิท นิ ว
โคท พียู รูฟ การเดนท พรอมเสริมดวย รูฟโคท ไฟเบอรเนท
2 การทารองพื้น
ผสม ดร.ฟคสิท นิ วโคท พียู รูฟ การเดนท 2 สวน กับนํ้ า 1 สวน กวนใหเขาเปน
เนื้ อเดียวกัน ใชทารองพื้นบนผิววัสดุท่ม
ี ีผิวพรุน โดย ดร.ฟคสิท นิ วโคท พียู รูฟ
การเดนท 1 กก. หลังจากผสมกับนํ้ า จะทารองพื้นไดพ้ น
ื ที่ประมาณ 8-10
ตร.ม. ทิ้งใหแหง 1-2 ชั่วโมง
3 การเตรียมวัสดุ
ดร.ฟคสิท นิ วโคท พียู รูฟ การเดนท เปนผลิตภัณฑพรอมใชงาน โดย กวนให
เขาเปนเนื้ อเดียวกันกอนใชงาน
4 การทํางาน
ดร.ฟคสิท นิ วโคท พียู รูฟ การเดนท ควรติดตั้งดวยการทาดวยแปรงหรือ
ลูกกลิ้ง ทั่วทั้งพื้นที่ และปลอยใหแหงไว อยางนอย 6-10 ชม

ทาชั้นที่ 2 ตั้งฉากกับชั้นแรก ในบางกรณีอาจตองทาชั้นที่ 3 ใหไดความหนาที่
ตองการ
สําหรับรอยตอพื้น ควรทาบริเวณรอยตอดวย ดร.ฟคสิท นิ วโคท พียู รูฟ
การเดนท อีก 1 ชั้น

ดร.ฟคสิท นิ วโคท พียู รูฟ การเดนท ควรติดตั้งดวยแปรงหรือลูกกลิ้งอยาง
นอย 2 ชั้น ยกเวนการติดตั้งดวยเกรียงสามารถติดตั้งไดในชั้นเดียว

ดร.ฟคสิท นิ วโคท พียู รูฟ การเดนท ควรติดตั้งบริเวณผนังโดยรอบสูงอยาง
นอย 30 ซม. จากพื้น และฉาบปูนทับ (เสริมเหล็กกันราว) เพื่อปองกันการ
แตกราวและเพิ่มการยึดเกาะ
การทดสอบดวยการขังนํ้ าควรทําภายหลังการติดตั้งอยางนอย 48 ชม.
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5 การทําความสะอาด
ทําความสะอาดเครื่องมือ และอุปกรณดวยนํ้ าสะอาดทันที หลังจากการทํางาน
เสร็จ

ดร.ฟคสิท นิวโคท พียู คูล (โพลียูรีเทนทา
กันซึม ยืดหยุนตัวสูง สะทอนรังสีความรอน)
Description

โพลียูรีเทนทากันซึม ยืดหยุนตัวสูง สะทอนรังสีความรอน
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท นิวโคท พียู คูล เปนโพลียูรีเทน 100% สูตรนํ้ า มีความเขมขนสูง
เปนสวนผสมเดียว เมื่อแหงตัวจะเปนแผนฟลมคลายยาง มีความยืดหยุนสูง

ลดปญหาโครงสรางมีการยืดหดตัว สําหรับงานกันซึมที่ตองการความแข็งแรง

ทนทานตอสภาพอากาศ รังสียูวี คราบดางไดเปนอยางดี ชวยสะทอนรังสีความ
รอน คุณภาพสูง ดวยเทคโนโลยีข้น
ั สูง เพื่อชวยปองกันความรอนจากแสงแดด
ภายนอกเขาสูตัวอาคาร เมื่อแผนฟลมแหงจะมีลักษณะแข็งตัว และมีความ
ยืดหยุนตัวสูง ทนทนสูง สามารถติดตั้งไดดี ทั้งผนัง พื้นดาดฟา หลังคา
กระเบื้อง หลังคาโลหะ

ดร.ฟคสิท นิวโคท พียู คูล ใชงานงาย แหงตัวเร็ว ไมตองเสริมความ
แข็งแรงดวยแผนไฟเบอร ลดความยุงยากและเวลาในการทํางาน ปองกันนํ้ า
ซึมผานได 100% และสะทอนรังสีความรอน ไมบวมพอง ปกปดรอยแตกราว
ไรรอยตอ

วิธีการใชงาน
1 การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวตองสะอาด ไมมีเศษสิ่งสกปรกที่หลุดลอนไดงาย ฝุนผง คราบนํ้ ามัน
แว็กซ นํ้ ายาบมคอนกรีต

พื้นผิวที่มีรอยแตกราว ตองทําการซอมแซมดวยวัสดุท่เี หมาะสม และทิ้งไวให
แหงกอนทํางานในขั้นตอไป

หากพื้นผิวมีอุณหภูมิสูง ใหลดอุณหภูมิลงดวยการพรมดวยนํ้ ากอนแลวปลอย

ใหแหง
พื้นหลังคาตองมีความลาดเอียงเพียงพอเพื่อที่จะสามารถระบายนํ้ าไดดี ไมมีนํ้า
ขัง

รองหรือรอยตอของโครงสราง ควรอุดดวยวัสดุอุดรอยตอที่เหมาะสม
2 การทารองพื้น
ผสม ดร.ฟคสิท นิ วโคท พียู คูล 1 สวน กับนา 1 สวน กวนใหเขาเปนเนื้ อ

เดียวกัน ใชทารองพื้นบนผิววัสดุท่ม
ี ีผิวพรุน โดย ดร.ฟคสิท นิ วโคท พียู คูล 1

กก. หลังจากผสมกับนํ้ า จะทารองพื้นไดพ้ น
ื ที่ประมาณ 8-10 ตร.ม. ทิ้งใหแหง
1-2 ชั่วโมง
นํ้ า

3 การเตรียมวัสดุ
ดร.ฟคสิท นิ วโคท พียู คูล เปนผลิตภัณฑพรอมใชงาน โดย กวนใหเขาเปนเนื้ อ
เดียวกันกอนใชงาน

นํ้ าตลอดเวลา เชน ถังเก็บนํ้ า สระวาย
4 การทํางาน

4.1 การทํางานเปนวัสดุกันซึมและเคลือบสะทอนความรอน
หลังจากรองพื้นแหง (ในกรณีท่ท
ี ารองพื้น)
ทาหรือพน ดร.ฟคสิท นิ วโคท พียู คูล ชั้นแรกลงบนพื้นผิวดวยแปรงหรือ

ลูกกลิ้ง ในอัตรา 0.5 ลิตร/ตร.ม. หรือ 0.70 กก/ตร.ม.ใหทาหรือพนอยางนอย 2
ชั้น (หรือความหนาฟลมเมื่อแหง เทากับประมาณ 1 มิลลิเมตร)

ทิ้งใหแหง 1-2 ชั่วโมง กอนทาหรือพนชั้นที่ 2 โดยทาหรือพนในแนวตั้งฉากกับ
ชั้นแรก
ถาจําเปน ใหทาชั้นที่ 3 โดยทางานเชนเดียวกับการทางานในชั้นอื่นๆ
การทาหรือพนตองทาหรือพนอยางนอย 2 ชั้น

4.2 การทํางานเปนวัสดุเคลือบผิวสะทอนความรอน
หลังจากรองพื้นแหง (ในกรณีท่ท
ี ารองพื้น)

ทาหรือพน ดร.ฟคสิท นิ วโคท พียู คูล ชั้นแรกลงบนพื้นผิวดวยแปรงหรือ

ลูกกลิ้ง ในอัตรา 0.2 ลิตร/ตร.ม หรือ 0.25 กก/ตร.ม.ใหทาหรือพนอยางนอย 2
ชั้น (หรือความหนาฟลมเมื่อแหง เทากับประมาณ 300-350 ไมครอน)
ทิ้งใหแหง 1-2 ชั่วโมง กอนทาหรือพนชั้นที่ 2 โดยทาหรือพนในแนวตั้งฉากกับ
ชั้นแรก

5 การทําความสะอาด
ทําความสะอาดเครื่องมือ และอุปกรณดวยนํ้ าสะอาดทันที หลังจากการทํางาน
เสร็จ
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คําเตือนและขอจํากัด
ดร.ฟคสิท นิวโคท พียู คูล อุณหภูมิท่เี หมาะสมสําหรับการทํางาน 10-35

องศาเซลเซียส ดร.ฟคสิท นิ วโคท พียู คูล ไมควรทํางานกลางแดดจัด หรือทา
งานบนพื้นผิวที่รอนจัด ดร.ฟคสิท นิ วโคท พียู คูล หามใชทาบนพื้นผิวที่มีแรง

ดันนํ้ าดานลบ คือพื้นที่ท่ม
ี ีนา
 ซึมผานมาจากพื้นผิวคอนกรีตดานลาง ดร.ฟคสิท
นิ วโคท พียู คูล หามใชกับบริเวณที่ตองแช

ดร.ฟคสิท นิวโคท (อะครีลิคทากันซึม ชนิด
มีเสนใยเสริมแรง สาหรับหลังคา ดาดฟา)
Description

อะครีลิคทากันซึม ชนิดมีเสนใยเสริมแรง สาหรับหลังคา ดาดฟา
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท นิวโคท เปนอะครีลิคทากันซึม ผสมดวยเสนใยเสริมแรง

สังเคราะหขนาดเล็ก ถูกออกแบบมาเพื่อลด ปญหาการบวมพองหรือการหด
ตัวของวัสดุกันซึม เมื่อมีการใชงานในสภาพที่มีนํ้าขัง นอกจากนั้นโพลีเมอร

ชนิ ดพิเศษ ทําใหสามารถรับแรงดึงไดดี และมีความทนทานในการใชงานสูง

ดร.ฟคสิท นิ วโคท เปนวัสดุกันซึมที่ทนทานตอรังสียูวี เชื้อรา การเกิดคราบรา
การเกิดคราบดาง ไดเปนอยางดี อีกทั้งยอมใหอากาศไหลผานได จึงชวยขจัด
ปญหาการบวมพองของกันซึม และลดปญหาความชื้นสะสมในพื้นผิว

ดร.ฟคสิท นิวโคท ชวยลดการสะสมอุณหภูมิดวยการสะทอนความรอนจาก
รังสียูวี ทําใหความรอนจากรังสีเขาสูตัวอาคารนอยลง
ลักษณะการใชงาน
สําหรับหลังคา ดาดฟา ระเบียง ทั้งที่มีการใชงานและไมมีการใชงาน
รางนํ้ าคอนกรีตและโลหะ

ดร.ฟคสิท คริสตัลไลน (ซีเมนตทากันซึม
ชนิดตกผลึก)
Description

ซีเมนตทากันซึม ชนิดตกผลึก
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท คริสตัลไลน เปนซีเมนตพิเศษสําหรับทากันซึม ชนิ ดตกผลึก

คุณภาพสูง ใชงายเพียงผสมกับนาสะอาดทาลงบนพื้นผิวคอนกรีต โดยจะซึม
เขาไปยังเนื้ อคอนกรีต เพื่อปองกันการซึมผานของนํ้ า

ดร.ฟคสิท คริสตัลไลน เปนวัสดุทากันซึมที่มีหลักการทํางานตางจากกันซึม
ประเภทอื่น ๆ

ดร.ฟคสิท คริสตัลไลน หลังจากผสมหรือสัมผัสกับนํ้ า และทาลงบนผิว
คอนกรีต จะเกิดปฏิกริยาทางเคมี สรางเข็มเล็กๆคลายผลึกจํานวนมาก ซึ่◌ง

ผลึกเหลานี้ จะเขาไปอุดรูพรุนหรือรอยแตกราวเล็กๆ บนพื้นผิวคอนกรีต เปน
การกั้นไมใหนํ้าซึมผานได โดยเฉพาะพื้นผิวที่ช่ น
ื จะยิ่งทาใหการเกิดผลึกเกิด
ไดลึกเขาไปในพื้นผิวมากขื้น การเกิดผลึกอาจใชเวลาประมาณ 7 วัน ถึง 1
เดือน จึงจะเกิดประสิทธิภาพการกันซึมสูงสุด ในการทาปฎิกิริยาสภาพ

แวดลอมภายนอก เชน อุณหภูมิ ความหนาแน นของคอนกรีต ความชื่นในพื้น

ผิว สภาพอากาศ ลวนแลวแตมีผลตอระยะเวลาที่ใชในการเกิดผลึก ซึ่◌งอาจใช
เวลาไมเทากันในแตละสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน

ดร.ฟคสิท คริสตัลไลน ที่แหงสนิ ทแลว เมื่อสัมผัสกับความชื่นก็จะสามารถ
กลับมาสรางผลึกไดอีก ทําใหสามารถปกปองพื้นผิวไดยาวนาน ตราบใดที่มี

ความชื้นก็จะสามารถสรางผลึกไดตอเนื่ อง จากหลักการทํางานที่ใชการสราง
ผลึกเล็กๆ ไปอุดรูพรุนหรือรอยแตกราวที่เกิดจากการหดตัวของคอนกรีต
ทําใหกลายเปนสวนหนึ่ งของโครงสราง จึงสามารถปองกันการรั่วซึมไดอยาง
ถาวร และทนแรงดันนํ้ าไดสูง ไมใชแควัสดุท่ใี ชทาบนพื้นผิวทั่วไป
ลักษณะการใชงาน
ถังเก็บนํ้ า

อางเก็บนํ้ า

สระวายนํ้ า

บอบาบัดนํ้ าเสีย
เขื่อน
ทอนํ้ าคอนกรีต

โครงสรางใตดิน ฐานราก
อุโมงค
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บอลิฟท

กําแพงกันดิน
ทาเรือ

ดร.ฟคสิทไฮโดรลาสติก พียู ซีล (กันซึมบิทู
เมนผสมโพลียูรีเทนคุณภาพสูง)
Description

กันซึมบิทูเมนผสมโพลียูรีเทนคุณภาพสูง
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิทไฮโดรลาสติก พียู ซีล คือบิทูเมนผสมโพลียูรีเทน ที่มีคุณสมบัติ
อันยอดเยี่ยม สําหรับงานกันซึม เมื่อแหงจะมีความยืดหยุนสูง ยึดเกาะกับพื้น
ผิวไดเปนเยี่ยม ไรรอยตอ

ดร.ฟคสิทไฮโดรลาสติก พียู ซีล ประกอบดวย บิทูเมน และสารโพลียูรีเทน
เพื่อคุณภาพของระบบกันซึมที่ดีเยี่ยม และแหงตัวเร็ว
วิธีการใชงาน1 การเตรียมพื้นผิว
ผิวที่จะทาตองแหง และสะอาด ปราศจากเศษสิ่งสกปรกที่หลุดลอนไดงาย ฝุน
ผง คราบนํ้ ามัน แว็กซ นํ้ ายาบมคอนกรีต

รอยตอ ควรทําการยาแนวรอยตอดวยวัสดุยาแนวรอยตอที่เหมาะสมกอนการ

ทํางาน
รอยแตกราว และคอนกรีตที่มีความเสียหาย ตองไดรับการซอมแซม ดวยวัสดุ
ที่เหมาะสมกอนการทํางาน
2 รองพื้น
ทํารองพื้นดวย ดร.ฟคสิท ไพรเมอร เอส อัตรา 0.15-0.2 ลิตร ตอ ตร.ม
3 การทํางาน
ดร.ฟคสิท ไฮโดรลาสติก พียู ซีล เปนผลิตภัณฑสวนผสมเดี่ยว กอนการ
ทํางาน กวนดร.ฟคสิทไฮโดรลาสติก พียู ซีล ใหเขากัน

ทําดวยแปรง ลูกกลิ้งหรือพน บนพื้นที่ๆตองการ อยางนอย 2 ชั้น ในอัตรา 0.5
กิโลกรัม/ตร.ม/ชั้น

ระหวางชั้นตองรอให ดร.ฟคสิทไฮโดรลาสติก พียู ซีล ชั้นกอนหนาแหงสนิ ท
กอนประมาณ 1-2 ชั่วโมง
ในกรณีตองการความแข็งแรง สามารถติดตั้ง แผนเสริมแรง ดร.ฟคสิท รู

ฟโคท โพลีแมท ทันทีภายหลังการทาชั้นหรือพนแรกและควรกดใหแผนเสริม
แรงจมอยูในเนื้ อของ ดร.ฟคสิทไฮโดรลาสติก พียู ซีล ชั้นแรกและทิ้งใหแหง
กอนทาหรือพนชั้นตอไป
4 การทําความสะอาด
เครื่องมือที่ใชในการทํางาน ควรลางทําความสะอาดดวยนํ้ าสะอาดหลังทํางาน
เสร็จทันที

ดร.ฟคสิท ไฮโดรลาสติก พียู (โพลียูรีเทน
ผสมกับอะคริลิคทากันซึม ยืดหยุนตัวสูง)
Description

โพลียูรีเทนผสมกับอะคริลิคทากันซึม ยืดหยุนตัวสูง
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท ไฮโดรลาสติก พียู เปนโพลียูรีเทนผสมกับอะคริลิค สูตรนํ้ า มี
ความเขมขนสูงเปนสวนผสมเดียว เมื่อแหงตัวจะเปนแผนฟลมคลายยาง มี
ความยืดหยุนสูง ลดปญหาโครงสรางมีการยืดหดตัว สาหรับงานกันซึมที่

ตองการความแข็งแรง ทนทานตอสภาพอากาศ รังสียูวี คราบดางไดเปนอยาง
ดี

ดร.ฟคสิท ไฮโดรลาสติก พียู ใชงานงาย แหงตัวเร็ว ไมตองเสริมความ

แข็งแรงดวยแผนไฟเบอร ลดความยุงยากและเวลาในการทางาน ปองกันนํ้ า
ซึมผานได 100% ไมบวมพอง ปกปดรอยแตกราว ไรรอยตอคุณลักษณะ

ดร.ฟคสิท ไฮโดรลาสติก พียู เปนโพลียูรีเทนผสมกับอะคริลิค สูตรนํ้ า มี
ความเขมขนสูงเปนสวนผสมเดียว เมื่อแหงตัวจะเปนแผนฟลมคลายยาง มี
ความยืดหยุนสูง ลดปญหาโครงสรางมีการยืดหดตัว สําหรับงานกันซึมที่

ตองการความแข็งแรง ทนทานตอสภาพอากาศ รังสียูวี คราบดางไดเปนอยาง
ดี
ดร.ฟคสิท ไฮโดรลาสติก พียู ใชงานงาย แหงตัวเร็ว ไมตองเสริมความ

แข็งแรงดวยแผนไฟเบอร ลดความยุงยากและเวลาในการทางาน ปองกันนํ้ า
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ซึมผานได 100% ไมบวมพอง ปกปดรอยแตกราว ไรรอยตอ
วิธีการใชงาน
1 การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวตองสะอาด ไมใหมีเศษสิ่งสกปรกที่หลุดลอนไดงาย ฝุนผง คราบนํ้ ามัน

แว็กซ นํ้ ายาบมคอนกรีต
พื้นผิวที่มีรอยแตกราว ตองทาการซอมแซมดวยวัสดุท่เี หมาะสม และทิ้งไวให
แหงกอนทํางานในขั้นตอไป

พื้นหลังคาตองมีความลาดเอียงเพียงพอเพื่อที่จะสามารถระบายนํ้ าไดดี ไมมีนํ้า
ขัง
รองหรือรอยตอของโครงสราง ควรอุดดวยวัสดุอุดรอยตอที่เหมาะสม
2 การทารองพื้น
ผสม ดร.ฟคสิท ไฮโดรลาสติก พียู 1 สวน กับนํ้ า 1 สวน กวนใหเขาเปนเนื้ อ
เดียวกัน ใชทารองพื้นบนผิววัสดุท่ม
ี ี ผิวพรุน โดย ดร.ฟคสิท ไฮโดรลาสติก พียู
1 กก. หลังจากผสมกับนํ้ า จะทารองพื้นไดพ้ น
ื ที่ประมาณ 8-10 ตร.ม. ทิ้งให
แหง 1-2 ชั่วโมง

3 การเตรียมวัสดุ
ดร.ฟคสิท ไฮโดรลาสติก พียู เปนผลิตภัณฑพรอมใชงาน โดยกวนใหเขาเปน
เนื้ อเดียวกันกอนใชงาน
4 การทํางาน
หลังจากรองพื้นแหง (ในกรณีท่ท
ี ารองพื้น)

ทา ดร.ฟคสิท ไฮโดรลาสติก พียู ชั้นแรกลงบนพื้นผิวดวยแปรงหรือลูกกลิ้ง ใน
อัตรา 0.5 กก/ตร.ม./ชั้น ใหทาอยางนอย 2 ชั้น (หรือความหนาฟลมเมื่อแหง
เทากับ 1 มิลลิเมตร)
ทิ้งใหแหง 1-2 ชั่วโมง กอนทาชั้นที่ 2 โดยทาในแนวตั้งฉากกับชั้นแรก
ถาจาเปน ใหทาชั้นที่ 3 โดยทํางานเชนเดียวกับการทํางานในชั้นอื่นๆ
การทาตองทาอยางนอย 2 ชั้น
5 การทําความสะอาด
ทําความสะอาดเครื่องมือ และอุปกรณดวยนํ้ าสะอาดทันที หลังจากการทํางาน
เสร็จ

ดร.ฟคสิท ไฮโดรลาสติค อาร (อะครีลิคโพ
ลีเมอรทากันซึม ยืดหยุนตัวสูง > 500%)
Description

อะครีลิคโพลีเมอรทากันซึม ยืดหยุนตัวสูง > 500%
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท ไฮโดรลาสติค อาร เปนอะครีลิคทากันซึม ความเขมขนโพ

ลีเมอรสูง สวนผสมเดียว เมื่◌อแหงตัวจะเปนแผนฟลมความยืดหยุนสูง สําหรับ
งานกันซึม
ดร.ฟคสิท ไฮโดรลาสติค อาร เปนวัสดุกันซึมมีความทนทานตอสภาพ

อากาศสูง ทนทานตอรังสียูวี ดาง คราบดางไดเปนอยางดี อากาศสามารถซึม
ผานไดลดการบวมพองของระบบกันซึม
ดร.ฟคสิท ไฮโดรลาสติค อาร ชวยลดการสะสมอุณหภูมิดวยการสะทอน
ความรอนจากรังสียูวี ทําใหความรอนเขาสูตัวอาคารนอยลง
ลักษณะการใชงาน
สําหรับหลังคาทั้งที่มีการใชงานทั่วไปและไมมีการใชงาน
รางนํ้ าคอนกรีตและโลหะ
หลังคาโลหะ
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ดร.ฟคสิท ฟาสทเฟล็กซ (ซีเมนตทากันซึม
ชนิดยืดหยุนสูง สําหรับสระวายนํ้า
อางเก็บนํ้า)
Description

ซีเมนตทากันซึมชนิดยืดหยุนสูง สําหรับสระวายนํ้า อางเก็บนํ้า
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท ฟาสทเฟล็กซ เปนวัสดุทากันซึมชนิ ดซีเมนต 2 สวนผสม คือ
สวนผง (ซีเมนตทรายละเอียดคัดขนาด) สวนนํ้ ายา (อะครีลิคโพลีเมอร

ดัดแปลง) และสารเคมีผสมเพิ่ม หลังจากผสมทั้ง 2 สวน ใหเขากัน จะไดวัสดุท่ี

เหลวสามารถใชทาบนพื้นผิวที่ตองการ ซึ่งหลังจากแหงจะมีลักษณะคลายแผน
ยาง มีคุณสมบัติ ในการกันนํ้ าซึมผาน ไมมีรอยตอ ยืดหยุนไมแตกราว
ลักษณะการใชงาน
ใชทาภายในหองนํ้ า หองครัว สวนซักลาง ระเบียง ทางเดิน หลังคาคอนกรีต

กอนการปูกระเบื้องหรือเทปูน ทรายทับหนา
โครงสรางคอนกรีตที่ตองแชนํ้าตลอด เชน สระวายนํ้ า ถังเก็บนํ้ า อางเก็บนํ้ า
ใชทาโครงสรางคอนกรีตที่อยูใตดิน เชน ฐานราก ผนังชั้นใตดิน บอลิฟท
โครงสรางคอนกรีต หรือ ผนังกออิฐฉาบปูนทั่วไปที่ตองการกันซึม

ดร.ฟคสิท ฟาสทบอนด (ซีเมนตทากันซึม
สําหรับฐานราก พื้นผนังฉาบทัว
่ ไป)
Description

ซีเมนตทากันซึม สําหรับฐานราก พื้นผนังฉาบทัว
่ ไป
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คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท ฟาสทบอนด เปนวัสดุทากันซึมชนิ ดซีเมนต 2 สวนผสมคือ สวน
ผง (ซีเมนตทรายละเอียดคัดขนาด)

สวนนํ้ ายา (อะครีลิคโพลีเมอรดัดแปลง) และสารเคมีผสมเพิ่ม หลังจากผสมทั้ง
2 สวน ใหเขากัน จะไดวัสดุท่เี หลวสามารถใชทาบนพื้นผิวที่ตองการ ซึ่งหลัง

จากแหงจะมีลักษณะคลายแผนยาง มีคุณสมบัติ ในการกันนํ้ าซึมผาน ไมมีรอย
ตอ ยืดหยุนไมแตกราว
ลักษณะการใชงาน
ฐานราก ผนังชั้นใตดิน บอลิฟท
สระวายนํ้ า ถังเก็บนํ้ า อางเก็บนํ้ า

หองนํ้ า หองครัว สวนซักลาง ระเบียง ทางเดิน หลังคาคอนกรีต กอนการปู
กระเบื้องหรือเทปูนทรายทับหนา

โครงสรางคอนกรีต หรือ ผนังกออิฐฉาบปูนทั่วไปที่ตองการกันซึม

ดร.ฟคสิท เอ็กซตรา ไพรเมอร (นํ้ายา
รองพื้นปูนทับสีเกาและโลหะ)
Description

นํ้ายารองพื้นปูนทับสีเกาและโลหะ
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท เอ็กซตรา ไพรเมอร คือ นํ้ ายารองพื้นมีสวนผสมของอะครีลิก

เรซิ่น ยางสังเคราะห และสารเติมแตงอื่นๆ ใชสําหรับรองพื้นปูนเกา คอนกรีต
หรือ ปูนฉาบที่ผานการทําสีมาแลว และมีสภาพสีหลุดลอก เปนฝุน รวมถึงพื้น
ผิวที่เคลือบสีและเงาตางๆเพื่อชวยเพิ่มการยึดเกาะของสีทับหนาหรือวัสดุกัน
ซึมกับพื้นผิวเดิมใหดีขึ้น
ลักษณะการใชงาน
สําหรับเปนนํ้ ายารองพื้นปูนเกา คอนกรีต หรือปูนฉาบที่ผานการทําสีมาแลว

และมีสภาพสีหลุดลอก หรือเปน ฝุน กอนการทําสีทับหนาหรือวัสดุกันซึมใหม
พื้นผิวที่เปนกระจก ไม อลูมิเนี ยม โลหะ เหล็ก เชน หลังคาเมทัลชีท กระเบื้อง
ลอนเคลือบสี กระเบื้องเซรามิก เปนตน
สามารถใชไดท้ง
ั ภายในและภายนอกอาคาร

ดร.ฟคสิท บอนดิ้ง ไพรเมอร (นํ้ายารองพื้น
ปูนใหมกันดาง สูตรนํ้า)
Description

นํ้ายารองพื้นปูนใหมกันดาง สูตรนํ้า
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท บอนดิ้ง ไพรเมอร คือ นํ้ ายารองพื้นปูนใหมกันดาง ผลิตจากอะค
รีลิคชนิ ดพิเศษ ที่มีอนุภาคขนาดเล็กจึงมีประสิทธิภาพในการแทรกซึมเขาไป
ในพื้นผิวไดดี ชวยเสริมการยึดเกาะระหวางพื้นผิวกับสีทับหนาหรือวัสดุกันซึม

ปองกันความเปนดางและคราบเกลือจากปูนไดอยางดีเยี่ยม ทําใหสีทับหนาไม
เปนรอยดาง นอกจากนี้ ยังสามารถระบายความชื้นจากผนัง เสริม
ประสิทธิภาพใหสีทับหนา ลดปญหาสีลอกลอน

ดร.ฟคสิท บอนดิ้ง ไพรเมอร ไดรับมาตรฐาน มอก.1123-2555
ลักษณะการใชงาน
เหมาะสําหรับเปนนํ้ ายารองพื้นปูนใหมทุกชนิ ด โดยเฉพาะปูนฉาบ กระเบื้อง
แผนเรียบทั้งภายในและภายนอกอาคาร
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ดร.ฟคสิท เบนโทไนท วอเตอรสต็อป (แผน
กันนํ้าระหวางรอยตอคอนกรีต ชนิดบวมนํ้า)
Description

แผนกันนํ้าระหวางรอยตอคอนกรีต ชนิดบวมนํ้า
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท เบนโทไนท วอเตอรสต็อป เปนวัสดุกันซึมสําหรับรอยตอ
คอนกรีต เพื่อปองกันการซึมผานของนํ้ า ผลิตจากเบนโทนไนท คุณภาพสูง

บวมตัวไดดีเมื่อสัมผัสกับนํ้ า ทําหนาที่ปดชองวาง และรอยแตก ภายในรอยตอ
คอนกรีตซึ่งทําใหนํ้าไมสามารถไหลผานรอยตอคอนกรีตได
ลักษณะการใชงาน
แผนพื้นคอนกรีต

ถังนํ้ า สระวายนํ้ า บอพัก

ถังบําบัดนํ้ าเสีย
โครงสราง ทั้งใตดิน และเหนื อดิน
รอยตอการกอสราง
ทอคอนกรีต

คลองสงนํ้ า ทอลอดใตถนน
คอนกรีตหลอสําเร็จ

ดร.ฟคสิท ฟวิเมท เอ็กซแอล (กาวปูซีเมนต
ปูกระเบื้องแผนใหญ งานสระวายนํ้า)
Description

กาวปูซีเมนตปูกระเบื้องแผนใหญ งานสระวายนํ้า
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท ฟวิเมท เอ็กซแอล เปนกาวปูกระเบื้องชนิ ดซีเมนต มีสวนผสม

ของทรายคัดขนาด โพลีเมอร และสารผสมเพิ่มใชสําหรับติดกระเบื้องแผนใหญ
ทั้งพื้นและผนัง ทั้งภายในและภายนอก หองนํ้ า สระวายนํ้ า
ลักษณะการใชงาน
สําหรับปูกระเบื้องเซรามิค กระเบื้องแผนใหญและดูดซึมน◌าตํ่ า เชน แกรนิ โต
หินออน หินกาบ หินธรรมชาติ โมเสคแกว

เหมาะสําหรับบริเวณทั่วไป หองครัว หองน◌า บอน◌า และสระวายน◌า

ยึดเกาะไดดีบนพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐบล็อก และพื้นผิวที่มีการทากันซึม
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ดร.ฟคสิท ฟวิเมท ทีแอล (กาวซีเมนตปู
กระเบื้องทุกชนิด ทับกระเบื้องเดิม กันซึม)
Description

กาวซีเมนตปูกระเบื้องทุกชนิด ทับกระเบื้องเดิม กันซึม
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท ฟวิเมท ทีแอล เปนกาวปูกระเบื้องชนิ ดซีเมนต มีสวนผสมของ

ทรายคัดขนาด โพลีเมอร และสารผสมเพิ่ม ใชสําหรับติดกระเบื้องเซรามิค
กระเบื้องแกว หินธรรมชาติ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งพื้นและผนัง สามารถ
ใชปูกระเบื้องทับกระเบื้อง โดยใหแรงยึดเกาะสูง ทั้งบนพื้นผิวกระเบื้อง

คอนกรีต ปูนฉาบ โดยมีคุณสมบัติในการกันซึม และถูกออกแบบมาเปนพิเศษ
สําหรับกระเบื้องหรือหินธรรมชาติท่ม
ี ีนํ้าหนักมาก
ดร.ฟคสิท ฟวิเมท ทีแอล ไดรับมาตรฐาน Ansi-118.4-2012
ลักษณะการใชงาน
ดร.ฟคสิท ฟวิเมท ทีแอล ใชสําหรับปูกระเบื้องทุกชนิ ด และหลากหลายพื้นผิว
สําหรับงานภายในและภายนอก

พื้นผนัง สระวายนํ้ า หองนํ้ า บอนํ้ า สปา จากุซชี่
พื้นอาคารจอดรถ
ผนังไม ไมอัดซีเมนต

พื้นผนังกันซึม กระเบื้องเดิม

ดร.ฟคสิท ฟวิเมท ซีแอล (กาวซีเมนตปู
กระเบื้องเซรามิคทัว
่ ไป)
Description

กาวซีเมนตปูกระเบื้องเซรามิคทัว
่ ไป
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท ฟวิเมท ซีแอล กาวซีเมนตติดกระเบื้องสําเร็จรูปมีแรงยึดเกาะสูง
ยึดเกาะไดดีบนผิวคอนกรีต ผลิตจากซีเมนต ทรายซิลิกาและสารโพลิเมอร
คุณภาพสูง ทําใหมีแรงยึดเกาะสูง สามารถปูกระเบื้องดูดซึมน◌าที่มีขนาด

ใหญ 12”x 12” ได เชน กระเบื้อง เซรามิค กระเบื้องดินเผา หินทราย โมเสค ใช
ไดท้งั ภายในและนอกอาคาร
ลักษณะการใชงาน
พื้นและผนังภายในและภายนอก
สําหรับกระเบื้องเซรามิค กระเบื้องดินเผา โมเสคเซรามิค
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ดร.ฟคสิท เท็กตัน 3406 (วัสดุยารอยตอ
คอนกรีตแบบยืดหยุน ชนิดเทรอน)
Description

ดร.ฟคสิท เท็กตัน 3406 (วัสดุยารอยตอคอนกรีตแบบยืดหยุน ชนิ ดเทรอน)

ดร.ฟคสิท โซลีเฟล็ค 650 (วัสดุยาแนวรอย
ตอ ชนิดบิทูเมนพรอมใช)
Description

วัสดุยาแนวรอยตอ ชนิดบิทูเมนพรอมใช
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท โซลีเฟล็ค 650 เปนวัสดุยาแนวรอยตอชนิ ดเย็น และใชเปนกาว
ในงานตางๆ ผลิตขึ้นจากเรซิ่น ผงแร สารเคมีไลนํ้าที่มีประสิทธิภาพสูง

ยางมะตอยที่เลือกสรรแลว โพลิเมอร และสารทําละลาย ถูกพัฒนาขึ้นมาใหมี

คุณสมบัติดีเยี่ยมสําหรับยาแนว และรอยตอในงานกอสรางใตดิน รอยตอที่อยู
ใตนํ้า เหนื อนํ้ า และรอยตอของงานกอสรางทั่วไปที่ตองการวัสดุยาแนวเพื่อ
ปองกันการรั่วซึม นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติดีเลิศในการอุดรอยรั่วเชื่อม
ประสานวัสดุตางๆ

ลักษณะการใชงาน
ยาแนวและรอยตอ แนวตั้ง ลาดเอียง และแนวราบของรองคอนกรีต สําหรับ
คลองสงนํ้ าชลประทาน เขื่อนฝาย สะพาน กําแพง ทอ ผนัง

อุดรอยแตกราวและรั่วซึม บริเวณ ดาดฟา หลังคา ผนัง รางนา ทอ ยางมะตอย
ใชยาแนวรอยตอของเรือไมแทนชัน
กาวสําหรับติดแผนกันซึม รอยตอ ขอบบัว มุม และเปนกาวติดแผนฉนวน
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ดร.ฟคสิท ซิลิโคน ซีลแลนท จีพีเอส
ซิลิโคนสําหรับงานทัว
่ ไป (ประเภทมีกรด
ปองกันเชื้อรา)
Description

ซิลิโคนสําหรับงานทัว
่ ไป (ประเภทมีกรด ปองกันเชื้อรา)
คุณลักษณะ
ดร. ฟคสิท ซิลิโคน ซีลแลนท จีพีเอส เปนกาวซิลิโคนยาแนวพรอมใชงาน
แหงเร็ว สามารถใชงานไดท้ง
ั ภายในและภายนอกอาคาร มีคุณสมบัติทนทาน
ตอแสงแดดและสภาวะอากาศ เปนซิลิโคนยาแนวคุณภาพสูง สามารถใชงาน
ไดท่อ
ี ุณหภูมิสูงและตํ่ า โดยไมมีผลกระทบตอประสิทธิภาพและคุณสมบัติทาง
กายภาพ

ลักษณะการใชงาน
ซีลขอบอะลูมิเนี ยม / กระจก ขอตอ กรอบหนาตาง และกระจกอะลูมิเนี ยม
หองครัว, หองนํ้ าและหองอาบนํ้ า
คอนกรีตสําเร็จรูปและอิฐ

ฉากกั้นอาบนํ้ าและผนังมานปดผนึ ก

ดร.ฟคสิท ซีลโลบอนด ไพรเมอร (นํ้ายา
รองพื้นรองคอนกรีต)
Description

นํ้ายารองพื้นรองคอนกรีต
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท ซีลโลบอนด ไพรเมอร คือน◌◌ํายาสําหรับทารองพื้นรอง

คอนกรีตประกอบดวยสารละลาย ยางสังเคราะห และเรซิน ใชสําหรับทาผิว
รองคอนกรีตกอนที่จะหยอดดวยวัสดุยารอยตอคอนกรีตชนิ ดเทรอน
ลักษณะการใชงาน
ใชสําหรับทาผิวรองคอนกรีตกอนที่จะหยอดดวยวัสดุยารอยตอคอนกรีต (ทั้ง
ชนิ ดเทรอน และเย็น)

ดร.ฟคสิท ซีลโลบอนด 1190 เอ็นอาร (วัสดุ
ยารอยตอคอนกรีตแบบยืดหยุน ชนิดเท
รอน)
Description

วัสดุยารอยตอคอนกรีตแบบยืดหยุน ชนิดเทรอน
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท ซีลโลบอนด 1190 เอ็นอาร เปนยางหยอดรองถนนคอนกรีต
ชนิ ดพิเศษ ที่ผลิตจากยางมะตอยผสมยางธรรมชาติ เรซินและสารเพิ่ม
คุณภาพอื่นๆ ทําใหมีคุณสมบัติดีเยี่ยม ในการปองกันนํ้ าซึม ลงรอยตอถนน

คอนกรีต อีกทั้งมีการยืดตัวสูงและสามารถยึดเกาะรอยตอไดแน น แมตองแช
นํ้ าเปนเวลานานๆ

ดร.ฟคสิท ซีลโลบอนด 1190 เอ็นอาร เปนยางหยอดรอง ในแนวระดับ

ชนิ ดที่ตองใชความรอนเคี่ยวใหเหลว จนถึงจุดไหลเทที่ผลิตภัณฑสามารถยึด
เกาะกับผิวคอนกรีต ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเนื่ องจาก ดร.ฟคสิท ซี

ลโลบอนด 1190 เอ็นอาร มีจุดไหลเทที่อุณหภูมิตํ่า อีกทั้งไมมีสวนผสมของ
นํ้ ามันที่ใชเปนสารละลาย จึงมีความปลอดภัย และประหยัดเวลาในการเคี่◌ยว
ลักษณะการใชงาน
หยอดรองคอนกรีตทั่วๆไป เชน
ถนนคอนกรีต
สะพาน

เขื่อน
รอยตอพื้นแผนคอนกรีตทั่วไป ฯลฯ
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ดร.ฟคสิท ซีลโลบอนด 1190 (วัสดุยารอย
ตอคอนกรีตแบบยืดหยุน ชนิดเทรอน)
Description

วัสดุยารอยตอคอนกรีตแบบยืดหยุน ชนิดเทรอน
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท ซีลโลบอนด 1190 เปนยางหยอดรองถนนคอนกรีตชนิ ดพิเศษ ที่
ผลิตจากยางมะตอยผสมยางสังเคราะห เรซินและสารเพิ่มคุณภาพอื่นๆ ทําให
มีคุณสมบัติดีเยี่ยม ในการปองกันนํ้ าซึม ลงรอยตอถนนคอนกรีต อีกทั้งมีการ
ยืดตัวสูงและสามารถยึดเกาะรอยตอไดแน น แมตองแชนา
 เปนเวลานานๆ

ดร.ฟคสิท ซีลโลบอนด 1190 เปนยางหยอดรอง ในแนวระดับชนิ ดที่ตองใช
ความรอนเคี่ยวใหเหลว จนถึงจุดไหลเทที่ผลิตภัณฑสามารถยึดเกาะกับผิว
คอนกรีต ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดร.ฟคสิท ซีลโลบอนด 1190 มีจุดไหลเทที่อุณหภูมิตํ่า อีกทั้งไมมีสวนผสม
ของนํ้ ามันที่ใชเปนสารละลาย จึงมีความปลอดภัย และประหยัดเวลาในการ
เคี่ยว

ลักษณะการใชงาน
หยอดรองคอนกรีตทั่วๆไป เชน
ถนนคอนกรีต
สะพาน

เขื่อน
รอยตอพื้นแผนคอนกรีตทั่วไป ฯลฯ

ดร.ฟคสิท เรนโคท ฟกซ แอนด ซีล (วัสดุยา
แนวรอยตอ บนทีเ่ ปยกชื้น เชน ไม โลหะ
ปูน)
Description

วัสดุยาแนวรอยตอ บนทีเ่ ปยกชื้น เชน ไม โลหะ ปูน
คุณลักษณะ
ดร. ฟคสิท เรนโคท ฟกซ แอนด ซีล เปนวัสดุยาแนว/รอยตอชนิ ดเย็น
และใชเปนกาวในงานตางๆ ผลิตขึ้นจากเรซิน ผงแร สารเคมีไลนํ้าที่มี
ประสิทธิภาพสูง ยางมะตอยชนิ ดพิเศษ และหรือโพลิเมอรสังเคราะหชนิ ด
พิเศษ และสารทําละลาย

ดร. ฟคสิท เรนโคท ฟกซ แอนด ซีล ถูกพัฒนาขึ้นมาใหมีคุณสมบัติท่ด
ี ี
เยี่ยมสําหรับยาแนว และรอยตอในงานกอสรางใตดิน รอยตอที่อยูใตนํ้า เหนื อ

นํ้ า และรอยตอของงานกอสรางทั่วไปที่ตองการวัสดุยาแนวเพื่อปองกันการรั่ว
ซึม

นอกจากนี้ ดร. ฟคสิท เรนโคท ฟกซ แอนด ซีล ยังมีคุณสมบัติท่ด
ี ีเลิศใน
การอุดรอยรั่ว เชื่อมประสานวัสดุตางๆ
ลักษณะการใชงาน
เปนวัสดุยาแนวรอยตอรอยแตกรั่ว
คลองคอนกรีตสําหรับชลประทาน ใชยารอยตอแนวตั้ง ลาดเอียง และแนวราบ
เขื่อนคอนกรีต อางเก็บนํ้ า ถนน และสะพาน ฯลฯ ใชยารอยตอแนวตั้ง ลาด
เอียง และแนวราบ

เรือ (ไมและโลหะ) ใชยารอยตอระหวางไมกับไมและโลหะกับโลหะ ฯลฯ
ยารอยแตกสําหรับคอนกรีต, หลังคาโลหะ, ไม, ผนัง ฯลฯ
ยารอยตอคอนกรีตกับไมสําหรับการกอสราง
ยารอยตอคอนกรีตกับโลหะสําหรับใชเปนกาว

กาวติดแผนเมมเบรนกับพื้นคอนกรีต, โลหะ, ไม ฯลฯ

กาวติดแผนฉนวนกันความรอนกับพื้นผิวคอนกรีต โลหะ ไม เปนตน

ดร. ฟคสิท พียู ซีลแลนท 40 (วัสดุอุดรอยตอ
หรือยาแนว ชนิดโพลียูรีเทน)
Description

วัสดุอุดรอยตอหรือยาแนว ชนิดโพลียูรีเทน
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คุณลักษณะ
ดร. ฟคสิท พียู ซีลแลนท 40
โพลียูรีเทนชนิ ดพรอมใชงาน ใชอุดรอยตอหรือยาแนวรอยตอในการกอสราง มี
ความยืดหยุนสูง ทนตอสภาพแวดลอม ไมไหลยอย ปองกันการซึมผานของนา
ยึดเกาะไดดีกับพื้นผิวของวัสดุกอสรางเกือบทุกชนิ ดโดยไมตองใชนา
 ยาทา
รองพื้น ยกเวนผิวที่พรุนมากใหปรึกษาตัวแทนจาหน ายของ ดร. ฟคสิท
ลักษณะการใชงาน
รอยตอเพื่อการขยายตัว รอยตอเพื่อการกอสราง รอยตอของวัสดุตางชนิ ดกัน
สําหรับงานตึกสูง งานพื้น หรืองานใตดิน
รอยตอระหวางแผนคอนกรีตหลอสําเร็จ

ยาแนวรอยตออิฐ กระเบื้องเซรามิค หินออน โลหะตางๆ
รอยตอของเฟรมอลูมิเนี ยมกับปูน

ปดรอยแตกราวที่ไมมีการเคลื่อนตัว
คุณสมบัติ
พรอมใชงานไดทันที ไมตองทาการผสม

ใชความชื้นในอากาศเพื่อทาใหแข็งตัว โดยไมตองใชสารเรงใดๆ
มีความยืดหยุนสูง รับการขยายและหดตัวของรอยตอไดดี

ยึดเกาะกับพื้นผิวไดหลากหลายชนิ ด เชน คอนกรีต อิฐ ไม กระจก ผิวที่เรียบ
มัน อลูมิเนี ยม สเตนเลส เหล็ก โพลีเอสเตอร พีวีซี
ไมไหลยอยแมการทางานในแนวดิ่ง
ไมทาใหเกิดคราบบนผิวปูน
สามารถทาสีทับได
วิธีการใชงาน
1. การเตรียมรองหรือรอยตอ:
รองหรือรอยตอตองแหงสะอาด ไมมีเศษสิ่งสกปรกที่หลุดลอนไดงาย ฝุนผง

คราบนํ้ ามัน แว็กซ นํ้ ายาบมคอนกรีต ผิวที่หลุดหรือรอยแตกบิ่น ตองทาการ
ซอมแซมดวยวัสดุท่เี หมาะสม เชน ปูนซอมแซมโครงสราง และทิ้งไวใหแหง
กอนทางานในขั้นตอไป

ความลึกของรองสามารถกาหนดไดดวย วัสดุ Backing Rod (bond breaker)

อุดลงไปในรองเพื่อปองกันการยึดติดกับพื้นรอง (ยึดติด 3 ดาน) สามารถใชได
ทั้งชนิ ดเสนกลม หรือแบบแผน ตามความเหมาะสม
เพื่อความสวยงาม ควรติดเทปกาวบริเวณขอบกอนการทํางาน
2. การทํางาน
นํา ดร. ฟคสิท พียู ซีลแลนท 40 ขนาด 600 มล. ตัดปลายออก ใสในปนยิง การ
ยิงใหยิงเต็มรองและเกินเล็กนอย เมื่อหลังจากปาดเรียบแลว จะไดเนื้ อที่เรียบ
และเต็ม

3. การแตงผิว
ควรแตงผิวทันที โดยใชเกรียงสําหรับปาด กดและปาดวัสดุใหเรียบ ระวังอยาง

ใหมีโพรงอากาศในเนื้ อวัสดุ เพื่อปองกัน ไมใหเนื้ อวัสดุติดเกรียง ใหจุมเกรียงใน
นํ้ าสบูกอนใชงาน

ดร.ฟคสิท พียู ซีลแลนท (วัสดุอุดรอยตอ
หรือยาแนว ชนิดโพลียูรีเทน)
Description

วัสดุอุดรอยตอหรือยาแนว ชนิดโพลียูรีเทน
คุณลักษณะ
ดร. ฟคสิท พียู ซีลแลนท โพลียูรีเทนชนิ ดพรอมใชงาน ใชอุดรอยตอหรือยา
แนวรอยตอในการกอสราง มีความยืดหยุนสูง ทนตอสภาพแวดลอม ไมไหล
ยอย ปองกันการซึมผานของนํ้ า ยึดเกาะไดดีกับพื้นผิวของวัสดุกอสรางเกือบ
ทุกชนิ ด โดยไมตองใชนา
 ยาทารองพื้น ยกเวนผิวที่พรุนมาก
ลักษณะการใชงาน
รอยตอเพื่อการขยายตัว รอยตอเพื่อการกอสราง รอยตอของวัสดุตางชนิ ดกัน
สาหรับงานตึกสูง งานพื้นหรืองานใตดิน

รอยตอระหวางแผนคอนกรีตหลอสําเร็จ

ยาแนวรอยตออิฐ กระเบื้องเซรามิค หินออน โลหะตางๆ
รอยตอของเฟรมอลูมิเนี ยมกับปูน
ปดรอยแตกราวที่ไมมีการเคลื่อนตัว

ดร.ฟคสิท โปรฟกซ 500 (วัสดุยาแนวรอย
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ตอ ชนิดอีพอกซี)่
Description

วัสดุยาแนวรอยตอ ชนิดอีพอกซี่
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท โปรฟกซ 500 เปนวัสดุยาแนวรอยตอชนิ ดอีพอกซี่เรซิ่น คุณภาพ

สูงชนิ ด 2 สวน ใชสําหรับเปนวัสดุยาแนวรอยตอทีตองการการยึดเกาะสูง และ
แข็งแรงเปนพิเศษ รวมทั้งใชเปนวัสดุเชื่อมประสานตางๆ คือ สามารถใช

สําหรับเปนวัสดุยาแนวรอยตอ รองแผนคอนกรีตสําเร็จรูป และใชเปนกาว

สําหรับติดหินตางๆ เชน หินธรรมชาติ หินออน หินแกรนิ ต รวมทั้งใชเปนกาว
สําหรับปูกระเบื้องดินเผากระเบื้องหินเทียม กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องโมเสค
ฯลฯ สามารถปรับแตงลวดลายของหินและกระเบื้องไดในขณะปู สามารถ
ทํางานบนพื้นผิวที่มีความชื้นสูงและใชเปนกาวติดกระเบื้องใตนํ้าได
ลักษณะการใชงาน
ยาแนวรอยตอแผนคอนกรีตสําเร็จรูป Pre-cast
กาวติดหินธรรมชาติ หินออน หินแกรนิ ต ฯลฯ

กาวปูกระเบื้องดินเผา กระเบื้องหินเทียม กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องโมเสค ฯ
ลฯ
ซอมแซมกระเบื้องใตนํ้า โดยไมตองถายนํ้ าออก

ดร.ฟคสิท ไพรเมอร เจ (นํ้ายารองพื้นรอง
คอนกรีต)
Description

นํ้ายารองพื้นรองคอนกรีต
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท ไพรเมอร เจ คือนํ้ ายาสําหรับทารองพื้นรองคอนกรีตประกอบ

ดวยสารละลาย ยางสังเคราะห และเรซิน ใชสําหรับทาผิวรองคอนกรีตกอนที่
จะหยอดดวยวัสดุยารอยตอคอนกรีตชนิ ดเทรอน หรือชนิ ดเย็น
ลักษณะการใชงาน
ใชสําหรับทําผิวรองคอนกรีตกอนที่จะหยอดดวยวัสดุยารอยตอคอนกรีต (ทั้ง
ชนิ ดเทรอน และเย็น)

ดร.ฟคสิท เพอรมาซีล 1190 (ยางหยอดรอง
คอนกรีต ชนิดเทรอน ยืดตัวสูง)
Description

ยางหยอดรองคอนกรีต ชนิดเทรอน ยืดตัวสูง
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท เพอรมาซีล 1190 เปนยางหยอดรองถนนคอนกรีต ชนิ ดพิเศษ

ผลิตจากยางมะตอยผสมยางสังเคราะหเรซินและสารเพิ่มคุณภาพอื่นๆ ทําใหมี
คุณสมบัติดีเยี่ยม ในการปองกันนํ้ าซึมลงรอยตอถนนคอนกรีต อีกทั้งมีการยืด
ตัวสูงและสามารถยึดเกาะรอยตอไดแน น แมตองแชนํ้าเปนเวลานานๆ
ดร.ฟคสิท เพอรมาซีล 1190 เปนยางหยอดรองในแนวระดับชนิ ดที่ตองใช
ความรอนเคี่ยวใหเหลว จนถึงจุดไหลเทที่ผลิตภัณฑสามารถยึดเกาะกับผิว
คอนกรีตไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดร.ฟคสิท เพอรมาซีล 1190 มีจุดไหลเทที่อุณหภูมิตํ่า อีกทั้งไมมีสวนผสม
ของนํ้ ามันที่ใชเปนสารละลาย จึงมีความปลอดภัยและประหยัดเวลาในการ
เคี่◌ยว

ลักษณะการใชงาน
หยอดรองคอนกรีตทั่วๆไป เชน
ถนนคอนกรีต
สะพาน
เขื่อน

รอยตอพื้นแผนคอนกรีตทั่วไป ฯลฯ
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ดร.ฟคสิท แกป ซีล เทป (เทปกาวสําเร็จรูป
ชนิดบิทูเมน สําหรับปดรอยแตกราว กันรัว
่
ซึม)
Description

เทปกาวสําเร็จรูปชนิดบิทูเมน สําหรับปดรอยแตกราว กันรัว
่ ซึม
คุณลักษณะ
ดร. ฟคสทิ แกป ซีล เทป เปนแผนกันซึมมีแถบกาวในตัว ผลิตจากบิทูเมน

โพลิเมอรใชสําหรับปดทับรอยแตกราว รอยตอตางๆ เพื่อปองกันการรั่วซึมยึด
เกาะไดดีกับพื้นผิววัสดุหลายประเภท เชน กระเบื้อง คอนกรีต โลหะ ฯลฯ มี
ความยืดหย◌ุน ทนตอการฉีดขาด ทนแดด ทนฝน
ลักษณะการใชงาน
ใชปดรอยแตกราวที่เปนสาเหตุของการรั่วซึม

ใชไดดีกับพื้นผิว วัสดุหลายประเภท เชน กระเบื้องมุงหลังคา คอนกรีต โลหะ ฯ
ลฯ

ใชปดรอยตอของกระเบื้องมุงหลังคา ครอบหลังคา รอยตอของหลังคากับผนัง
รอยแตกราวบนผนัง

ดร.ฟคสิท อีซ-ี่ ซีล วัสดุยารอยหรืออุดรอย
ตอ ชนิดเย็น (ประเภทใชมือปนแลวยาลงใน
รอง)
Description

วัสดุยารอยหรืออุดรอยตอ ชนิดเย็น (ประเภทใชมือปนแลวยาลงใน
รอง)

คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท อีซ-ี่ ซีล เปนวัสดุยาแนวหรืออุดรอยตอชนิ ดเย็น ไมตองตม ใชได
ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ยึดติดไดดีกับคอนกรีต กระเบื้อง อิฐ ไม โลหะ ฯลฯ

ดร.ฟคสิท อีซ-ี่ ซีล มีสวนประกอบของสารไลน◌
 าดังนั้นจึงสามารถยึดติดไดดี
แมกระทั่งพื้นผิวที่เปยกชื้น สามารถทนและแชอยูใตน◌
 าไดดี
คุณสมบัติ
ใชงาย ไมตองตม

เกาะติดไดดีแมกระทั่งผิวที่เปยกชื้นและใชยาแนว/อุดรอยรั่วใตน◌
 าได
ใชไดท้งั แนวตั้งและแนวนอน

สะดวก ปลอดภัย ประหยัดอุดรอยรั่วใตน◌
 า

ดร.ฟคสิท คอนจอยท (ยางหยอดรอง
คอนกรีต ชนิดเทรอน)
Description

ยางหยอดรองคอนกรีต ชนิดเทรอน
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท คอนจอยท เปนยางหยอดรองถนนคอนกรีตชนิ ดพิเศษที่ผลิตจาก
ยางมะตอยผสมยางสังเคราะหเรซินและสารเพิ่มคุณภาพอื่นๆ ทําใหมี

คุณสมบัติดีเยี่ยม ในการปองกันนํ้ าซึมลงรอยตอถนนคอนกรีต อีกทั้งมีการยืด
ตัวสูงและสามารถยึดเกาะรอยตอไดแน น แมตองแชนํ้าเปนเวลานาน ๆ
ดร.ฟคสิท คอนจอยท เปนยางหยอดรองในแนวระดับชนิ ดที่ตองใชความ

รอนเคี่ยวใหเหลว จนถึงจุด ไหลเทที่ผลิตภัณฑสามารถยึดเกาะกับผิวคอนกรีต
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเนื่ องจาก ดร.ฟคสิท คอนจอยท มีจุดไหลเทที่
อุณหภูมิตํ่า อีกทั้งไมมีสวนผสมของนํามันที่ใชเปนสารละลาย จึงมีความ
ปลอดภัยและประหยัดเวลาในการเคี่ยว
ลักษณะการใชงาน

หยอดรองคอนกรีตทั่วๆไป เชน
ถนนคอนกรีต
สะพาน

เขื่◌อน
รอยตอพื้นแผนคอนกรีตทั่วไป ฯลฯ
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ดร.ฟคสิท ยูนิรีแพร เอฟซี (ซีเมนต
ซอมแซมคอนกรีต ชนิดผสมไฟเบอร)
Description

ซีเมนตซอมแซมคอนกรีต ชนิดผสมไฟเบอร
ดร. ฟคสิท ยูนิรีแพร เอฟซี เปนซีเมนตสูตรพิเศษที่ไมหดตัว และมี

สวนผสมของเสนใย ชวยทําใหมีความแข็งแรงมากขึ้น โดยไดคัดสรรควัตถุดิบ
คุณภาพสูง

ดร. ฟคสิท ยูนิรีแพร เอฟซี สามารถใชงานไดกวางขวางเหมาะสําหรับงาน
คอนกรีตหรืองานฉาบซอมแซมทั้งในแนวตั้ง และงานเพดาน เพราะไมมีการ
หดตัว คาความแข็งแรงสูง การซึมผานของคลอไรด คารบอนไดออกไซดตํ่า
ลักษณะการใชงาน
งานซอมแซมคอนกรีตเกา คอนกรีตที่เสื่อมสภาพไมแข็งแรง
งานซอมแซมรอยบิ่นแตกของคอนกรีต

เหมาะกับงานที่ตองการการตานทาน คลอไรดและ กาซคารบอนไดออกไซด
งานซอมแซมผนังและเพดาน

เหมาะสําหรับงานซอมแซมโครงสราง

ดร.ฟคสิท ซูปเปอร ลาเท็ค (นํ้ายาประสาน
คอนกรีต ชนิดอะครีลิค 100% เพิม
่ การยึด
เกาะ)
Description

นํ้ายาประสานคอนกรีต ชนิดอะครีลิค 100% เพิม
่ การยึดเกาะ
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท ซูปเปอร ลาเท็ค คือ นํ้ ายาประสานคอนกรีตพรอมใชงาน

คุณภาพสูง ผลิตจาก Acrylic 100% สําหรับงานซอมแซมโครงสรางคอนกรีต
เชน พื้น เสา คาน และงานกันซึม เพื่อเพิ่มการยึดเกาะระหวางคอนกรีตเกา

และคอนกรีตใหม การยึดเกาะของปูนฉาบ ลดการหดตัว ลดการแตกราว เพิ่ม
ความสามารถใน การปองกันฝุนและการใชงาน
ลักษณะการใชงาน
ซอมแซมโครงสราง คอนกรีต
งานกันซึม

นํ้ ายาประสานคอนกรีต เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ

ใชทาเพื่อเชื่อมประสานคอนกรีตเกาและคอนกรีตใหม

เพิ่มการยึดเกาะของการกออิฐ การติดกระเบื้อง หินธรรมชาติ

ใชเพื่อเพิ่มคุณภาพของซีเมนต เพื่อการปองกันสภาพอากาศ ปองกันการกัด
กรอน

ดร.ฟคสิท สกิมโคท 103 คัลเลอร พลัส (ครีม
สําเร็จรูปฉาบบาง กันซึม ปองกันเชื้อราและ
ยูวี)
Description

ครีมสําเร็จรูปฉาบบาง กันซึม ปองกันเชื้อราและยูวี
คุณลักษณะ
ดร. ฟคสิท สกิมโคท 103 คัลเลอร พลัส คือพอลิเมอรมอดิฟายดสาเร็จรูป
มีลักษณะเปนครีม สําเร็จรูปพรอมใช มีสีใหเลือกหลากหลาย สาหรับฉาบบาง

และแตงพื้นผิว เชน เพื่อปกปดรูพรุน ตามด รอยแตกลายงา แนวตะเข็บรอยตอ
คอนกรีต ใหเรียบเนี ยน ไมเปนฝุน สามารถใชงานไดท้ง
ั ภายในและภายนอก
สามารถปลอยเปลือยหรือทาสีทับ เพื่อความสวยงาม

ดร. ฟคสิท สกิมโคท 103 คัลเลอร พลัส มีคุณสมบัติพิเศษในการปองกัน
เชื้อรา ตะไครนํ้า และกันซึมได ดวยเนื้ อครีมชวยใหฉาบงาย ลื่น ไมหนักมือ

แหงตัวเร็ว ยึดเกาะกับพื้นผิวหลากชนิ ด โดยไมตองใชนํ้ายารองพื้น นอกจากนี้
ยังเพิ่มคุณสมบัติการทนรังสียูวี ไอทะเล สีไมซีดจาง และไมมีฝุนเกาะ
ลักษณะการใชงาน
ฉาบบางหนา 0.2-5 มม.

ฉาบตกแตงผิวคอนกรีตทั้งภายนอกและภายใน
ฉาบตกแตงผิวคอนกรีตสาเร็จรูป อิฐบล็อค แผน Precast ปูนฉาบ ผนังสีเดิม
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ดร.ฟคสิท สกิมโคท พาวเดอร (ปูนฉาบบาง
ตกแตงผิว สําหรับงานภายในและภายนอก)
Description

ปูนฉาบบางตกแตงผิว สําหรับงานภายในและภายนอก
คุณลักษณะ
ดร. ฟคสิท สกิมโคท พาวเดอร เปนปูนผสมเสร็จ พรอมใชงานเพียงผสม
กับนํ้ า สําหรับงานฉาบบาง บนพื้นผิว คอนกรีต ซีเมนตหรือปูนฉาบ เพื่อแก

ปญหา รอยแตกลายงา รูพรุนเล็กๆบนผิวคอนกรีต รูฟองอากาศ ผิวทรายบน
ปูนฉาบ หลังจากฉาบ จะใหผิวที่เรียบสวยงาม พรอมที่จะทาการทาสี
ลักษณะการใชงาน
ใชไดท้ง
ั งานภายในและภายนอก
พื้นผิวปูนฉาบ

พื้นผิวคอนกรีตหลอสําเร็จ

พื้นผิวคอนกรีตหรือซีเมนตทุกชนิ ด

ดร.ฟคสิท สกิมโคท 101 (โพลิเมอรผสม
ซีเมนตหรือยิปซัม
่ สําหรับงานฉาบบาง)
Description

โพลิเมอรผสมซีเมนตหรือยิปซัม
่ สําหรับงานฉาบบาง
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท สกิมโคท 101 มีลักษณะเปนครีมขน ใชผสมกับปอรตแลนด
ซีเมนตหรือยิปซั่ม สําหรับงานฉาบบางบนพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนตหรือปูนฉาบ
เพื่อแกปญหารอยแตกลายงา รูพรุนเล็กๆบนผิวคอนกรีต ผิวทรายบนปูนฉาบ
หลังจากฉาบจะใหผิวที่เรียบสวยงาม พรอมที่จะทําการทาสี หรือปลอยเปลือย
โดยไมทําสี ซึ่งจะใหลักษณะคลายผิวคอนกรีตปลอยเปลือย
ลักษณะการใชงาน
ใชไดท้งั งานภายในและภายนอก
พื้นผิวปูนฉาบ
พื้นผิวคอนกรีตหลอสําเร็จ

พื้นผิวคอนกรีตหรือซีเมนตทุกชนิ ด

พื้นผิวยิปซั่ม (เฉพาะผสมกับยิปซั่มและสําหรับงานภายในเทานั้น)
เมื่อผสมกับปอรตแลนดซีเมนตสามารถฉาบไดบาง 0.3-4 มม.

เมื่อผสมกับยิปซั่ม สามารถฉาบไดบาง 0.3-5 มม. (สําหรับงานภายในเทานั้น)

ดร.ฟคสิท พรีมิกซ (ยางมะตอยสําเร็จรูป)
Description

ยางมะตอยสําเร็จรูป
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท พรีมิกซ ประกอบดวยหินละเอียด ที่ไดมาตรฐาน เปนยางมะตอย
สําเร็จรูป สูตรพิเศษเพิ่มการยึดเกาะติดเหนี ยว แข็งแรง ทนทาน ใชซอมแซม
พื้นผิวถนน หลุมบอ รอยแตกของพื้นถนนที่เปนยางมะตอย คอนกรีตไดทันที
ไมตองผสมกับวัสดุอ่ น
ื ๆ ไมตองรองพื้น วัสดุจะแข็งตัวเมื่อสัมผัสอากาศและ

การถูกบดอัดดวยจอบ พลั่ว ไม เครื่องตบ รถบด ไมตองใชความรอนชวย อายุ
การใชงานยาวนาน ใชไดท้ง
ั พื้นใหญและเล็ก สะดวก ใชงาย ประหยัดเวลา
เปดการจราจรไดหลังเสร็จงาน
ลักษณะการใชงาน
ซอมแซมถนนยางมะตอย คอนกรีต ลานจอดรถ ถนนหมูบาน สะพานขาม
คลอง

งานตอเติม งานซอมบํารุง ปรับพื้นผิวจราจร ทางเทา ทางลูกระนาด
หลุมบอ รอยราว รอยแตกของพื้นถนน เททางรถขึ้นบาน

ดร.ฟคสิท อินสแตนท ลีค พลัค (ซีเมนต
แหงเร็วพิเศษ อุดนํ้ารัว
่ ภายใน 60 วินาที)
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Description

ซีเมนตแหงเร็วพิเศษ อุดนํ้ารัว
่ ภายใน 60 วินาที
คุณลักษณะ
ดร. ฟคสิท อินสแตนท ลีค พลัค เปนผงซีเมนตผสมเสร็จใชสําหรับอุดรอย

รั่วซึมนํ้ า ในคอนกรีต หิน รวมทั้งรอยตอระหวํ่ างคอนกรีตและเหล็ก เมื่◌อผสม
กับนํ้ าจะใหคุณสมบัติท่แ
ี หงเร็วเปนพิเศษสําหรับอุดรอยรั่วซึมนํ้ า สามารถใช
อุดรูร่ว
ั ทั้งในขณะที่แหง หรือขณะที่มีนํ้าไหลอยูตลอดเวลา ทําใหสามารถเห็น
ผลการซอมไดทันที

ลักษณะการใชงาน
หองใตดิน
หลุม

เขื่อน

หองนํ้ า สระวายนํ้ า
อุโมงค
ทอคอนกรีต

อางเก็บนํ้ า
แทงคนํ้า รางนํ้ า

ดร.ฟคสิท อีฟอกซี่ อินเจคชัน
่ เกราท (อีฟอก
ซีส
่ ําหรับงานอัดฉี ดชนิด 2 สวนผสม)
Description

ดร.ฟคสิท อีฟอกซี่ อินเจคชัน
่ เกราท (อีฟอกซีส
่ ําหรับงานอัดฉี ดชนิด
2 สวนผสม)

ดร.ฟคสิท โปรเฟล็ค 1000 (ชันฝรัง่ อีพ็อคซี่
ไมหดตัว ชนิด 2:1)
Description

ชันฝรัง่ อีพ็อคซีไ
่ มหดตัว ชนิด 2:1
คุณลักษณะ
ดร. ฟคสิทโปรเฟล็ค 1000 เปนชันฝรั่งอีพ็อกซี่ไมหดตัว ชนิ ด 2:1 มีลักษณะ

ครีมขนสีขาว ชนิ ดสองสวนประกอบ สวนเอผลิตจากเรซิ่น สารที่ชวยใหการยึด
เกาะ และสวนบีผลิตจากสารเรงการกระบวนการแข็งตัวที่คัดสรรแลว สาร

ผสมที่ไดมีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับวัสดุแหง เชน ไม โลหะ คอนกรีต
ฯลฯ

ลักษณะการใชงาน
ยาแนวรอยตอของไมบริเวณลําตัวและดาดฟาเรือ

ปดหัวน อตที่ลาตัวเรือ หรือกงตั้งในหองแชแข็ง และสวนตางๆของเรือ

ยาแนวรองของงานตางๆ ที่ตองการความแข็งแรง และยึดเกาะแน เปนพิเศษ
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ดร.ฟคสิท โปรเฟล็ค 650 (วัสดอุดยาแนว
รอยตอชนิดเย็น)
Description

วัสดอุดยาแนวรอยตอชนิดเย็น
คุณลักษณะ
ดร. ฟคสิท โปรเฟล็ค 650 เปนวัสดุยาแนว/รอยตอชนิ ดเย็น และใชเปนกาว
ในงานตางๆ ผลิตขึ้นจาก เรซิน ผงแร สารเคมีไลนํ◌าที่มีประสิทธิภาพสุง
ยางมะตอยชนิ ดพิเศษ และโพลิเมอรสังเคราะหชนิ ดพิเศษ และสารทําละลาย

ดร. ฟคสิท โปรเฟล็ค 650 ถูกพัฒนาขึ้นมาใหมีคุณสมบัติท่ด
ี ีเยียม ในการยึด
ติดกับคอนกรีต ไม โลหะ แผนฉนวนกันความรอน, พลาสติกและแผนบิทูเมน

มีความตานทานตอการไหลยอย จึงสามารถยาแนวรอยตอไดท้ง
ั ในแนวตั้งและ
แนวนอน

ลักษณะการใชงาน
คลองคอนกรีตสําหรับชลประทาน ใชยารอยตอแนวตั้ง ลาดเอียง และแนวราบ
เขื่อนคอนกรีต อางเก็บนํ◌า ถนน และสะพาน ฯลฯ ใชยารอยตอแนวตั้ง ลาด
เอียง และแนวราบ
เรือ (ไมและโลหะ) ใชยารอยตอระหวางไมกับไมและโลหะกับโลหะ ฯลฯ
ยารอยแตกสําหรับคอนกรีต หลังคาโลหะ, ไม, ฯลฯ ผนัง
ยารอยตอคอนกรีตกับไมสําหรับการกอสราง
ยารอยตอคอนกรีตกับโลหะ

ดร.ฟคสิท พิดิเกราท จีพี (ปูนเกราทชนิดไม
หดตัว สําหรับงานทัว
่ ไป)
Description

ปูนเกราทชนิดไมหดตัว สําหรับงานทัว
่ ไป
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท พิดิเกราท จีพี มอรตารเกราทชนิ ดทั่วไป เปนชนิ ดเหลว ไหลตัวดี
เหมาะสําหรับเทเติมชองวาง ขนาด 10-50 มม. ระหวางพื้นคอนกรีตทับเพลท
เหล็กของงานซอมแซมโครงสรางคอนกรีต และเมื่◌อแหงไมหดตัวประกอบ
ดวยสวนผสมของซีเมนตผง แรธรรมชาติและเคมีภัณฑปองกันการหดตัว
ชนิ ดใหมปลอดภัยตอผูใชงาน ประสิทธิภาพไหลตัวดีเยี่ยมโดยไมสูญเสีย

คุณสมบัติของการรับนํ้ าหนัก ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 1107-02 grade
A, B and C fluid Consistency
ลักษณะการใชงาน
เทซอมแซมโครงสรางคอนกรีต เสาคานที่เปนโพรง

เทเติมชองวางระหวางแทนเครื่องจักร กับพื้นโรงงาน
งานฝงสมอ

เทยึดเหล็กเขากับคอนกรีต

เทชองวางคอสะพาน และชองวางแผนผนังคอนกรีตสําเร็จรูป

เทชองวางระหวางเพลทโครงหลังคาเหล็ก กับหัวเสาคอนกรีต
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ดร.ฟคสิท พิดิเกราท 10 เอ็ม (ปูนเกราท
ชนิดไมหดตัว รับกําลังอัดสูงมากกวา 800
KSC)
Description

ปูนเกราทชนิดไมหดตัว รับกําลังอัดสูงมากกวา 800 KSC
คุณลักษณะ
ดร. ฟคสิท พิดิเกราท 10 เอ็ม เปนปูนเกราทชนิ ดไมหดตัวรับกําลังอัดสูง ใช
สูตรพิเศษในการผลิต ประกอบดวยปูนทรายคัดขนาดและสารเคมีผสมเพิ่ม
ชนิ ดตางๆ

ดร. ฟคสิท พิดิเกราท 10 เอ็ม เปนผลิตภัณฑท่พ
ี รอมใชงานเพียงผสมกับนํ้ า
สะอาด หลังผสมจะไดเนื้ อปูนที่เหลว ทํางานงาย สามารถไหลเขาแบบไดดี ลด
ปญหารูโพรง ที่เกิดจากการเทไมเต็ม เหมาะสําหรับงานที่ตองการความ
สามารถในการรับนํ้ าหนักสูง
ลักษณะการใชงาน
งานเทฐานเครื่องจักรหนัก หรือเปนฐานรองรับสะพาน งานเทฐานเสาของ
โครงสรางเหล็ก งานวางรางเครน

งานซอมรูโพรงของโครงสรางคอนกรีตทั่วไป หรือแผนหลอสําเร็จ รวมถึงการ
ใชในการประกอบโครงสรางสําเร็จรูป เชน เสา คาน แผนพื้น
งานเจาะฝงเหล็ก น็อตหรือสลักยึดตางๆ

ดร.ฟคสิท พิดิเกราท 5 เอ็ม (ปูนเกราทชนิด
ไมหดตัว รับกําลังอัดสูงมากกวา 750 KSC)
Description

ปูนเกราทชนิดไมหดตัว รับกําลังอัดสูงมากกวา 750 KSC
คุณลักษณะ
ดร. ฟคสิท พิดิเกราท 5 เอ็ม เปนปูนเกราทชนิ ดไมหดตัวรับกําลังอัดสูง ใช
สูตรพิเศษในการผลิต ประกอบดวย ปูนทรายคัดขนาดและสารเคมีผสมเพิ่ม
ชนิ ดตางๆ

ดร. ฟคสิท พิดิเกราท 5 เอ็ม เปนผลิตภัณฑท่พ
ี รอมใชงานเพียงผสมกับนํ้ า

สะอาด หลังผสมจะไดเนื้ อปูนที่เหลว ทํางานงาย สามารถไหลเขาแบบไดดี ลด
ปญหารูโพรง ที่เกิดจากการเทไมเต็ม เหมาะสําหรับงานที่ตองการความ
สามารถในการรับนํ้ าหนักสูง
ลักษณะการใชงาน
งานเทฐานเครื่องจักรหนัก หรือเปนฐานรองรับสะพาน (Bridge bearing) งาน
เทฐานเสาของโครงสรางเหล็ก
งานวางรางเครน

งานซอมรูโพรงของโครงสรางคอนกรีตทั่วไป หรือแผนหลอสําเร็จ รวมถึงการ
ใชในการประกอบโครงสรางสําเร็จรูป เชน เสา คาน แผนพื้น
งานเจาะฝงเหล็ก น็อตหรือสลักยึดตางๆ
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ดร.ฟคสิท อีพ็อกซี่ รีบรา เกราท (อีพ็อกซี่
สําหรับงานเจาะเสียบเหล็ก และยึดติดวัสดุ
ชนิดตางๆ)
Description

อีพ็อกซีส
่ ําหรับงานเจาะเสียบเหล็ก และยึดติดวัสดุชนิดตางๆ
คุณลักษณะ
ดร. ฟคสิท อีพ็อกซี่ รีบรา เกราท เปนกาวอีพ็อกซี่ ประกอบดวย 2 สวนคือ
อีพ็อกซี่เรซินกับฟลเลอร (สวน A) และฮารเดนเนอร (สวน B) ไมมีสวนผสม
ของสารทําละลายโซเวนท หลังจากผสมจะไดเนื้ อครีมขนไมไหลยอย ใช

สําหรับงานเจาะเสียบเหล็ก ใชยึดวัสดุตางชนิ ดเขาดวยกันหรือใชในงาน
ซอมแซมผิวคอนกรีต
ลักษณะการใชงาน
สําหรับงานเจาะเสียบเหล็ก น็อตหรือสลักยึดตางๆในคอนกรีต

ใชยึดวัสดุตางชนิ ดเขาดวยกัน เชนคอนกรีตกับคอนกรีต คอนกรีตกับเหล็ก
กระเบื้อง อลูมิเนี ยม และไม

ใชในงานซอมแซมผิวคอนกรีต

งานซอมรูโพรงของโครงสรางคอนกรีตทั่วไป
ใชยึดบริเวณรอยตอของแผนหลอสําเร็จ รวมถึงการใชในการประกอบ
โครงสรางสําเร็จรูป เชน เสา คาน แผนพื้น

ดร.ฟคสิท ยูนิท็อป เอสเอลซี - 2 (ปูนปรับ
ระดับไดดวยตัวเอง สําหรับงานภายนอก)
Description

ปูนปรับระดับไดดวยตัวเอง สําหรับงานภายนอก
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท ยูนิท็อป เอสเอลซี สอง เปนปูนซีเมนตสําเสร็จรูปพิเศษประกอ
บดวย สารเพิ่มการไหล ซีเมนตชนิ ดพิเศษ ทรายคัดพิเศษ สารเรงการแข็งตัว
และกาวโพลิเมอรพิเศษ เพิ่มการยึดเกาะทาใหสามารถปรับระดับไดดวย

ตัวเอง สําหรับใชภายนอกอาคาร ใชงานงาย เพียงผสมกับนํ้ าก็สามารถใชงาน

ไดแลว สามารถใชเททับหนาพื้นผิวคอนกรีตบริเวณที่ตองการปรับระดับความ
หนาตั้งแต 3-7 มิลลิเมตร.
ลักษณะการใชงาน
ใชสําหรับปรับระดับพื้นผิวคอนกรีตที่ตองการความบางพิเศษ เรียบเนี ยน
พื้นผิวคอนกรีตทตองการปูกระเบื้องยาง

พื้นผิวคอนกรีตทตองการปูกระเบื้องเซรามิค
พื้นผิวคอนกรีตทตองการปูพ้ น
ื ไมปารเก

พื้นผิวคอนกรีตทตองการปูไมลามิเนต หรือปูพรมที่ตองการคุณภาพงานสูง
พื้นปูนกาวปรับระดับ
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ดร.ฟคสิท ยูนิท็อป เอสแอลซี - 1 (ปูนปรับ
ระดับไดดวยตัวเอง สําหรับงานภายใน)
Description

ปูนปรับระดับไดดวยตัวเอง สําหรับงานภายใน
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท ยูนิท็อป เอสเอลซี -1 เปนปูนซีเมนตสําเสร็จรูปพิเศษประกอบ
ดวยสารเพิ่ม การไหล ซีเมนตชนิ ดพิเศษ ทรายคัดพิเศษ สารเรงการแข็งตัว
และกาวโพลิเมอรพิเศษ เพิ่มการยึดเกาะ ทําใหสามารถปรับระดับไดดวย

ตัวเอง (Self-Leveling Mortar) สําหรับใชภายในอาคาร ใชงานงาย เพียงผสม
กับนาก็สามารถใชงานไดดทันที สามารถใชเ◌ททับหนา พื้นผิวคอนกรีต
บริเวณทีตองการปรับระดับความหนาตั้งแต 3-7 มม.
ลักษณะการใชงาน
ใชสําหรับปรับระดับพื้นผิวคอนกรีต หรือพื้นปูนกาวปรับระดับ ที่ตองการ
ความบางพิเศษ เรียบเนี ยน
กระเบื้องยาง

กระเบื้องเซรามิค

ไมปารเก
กระเบื้องลามิเนต
ปูพรม

ดร.ฟคสิท เอสแอลซี ไพรเมอร (นํ้ายา
รองพื้นปูนทรายเทปรับระดับดวยตัวเอง)
Description

นํ้ายารองพื้นปูนทรายเทปรับระดับดวยตัวเอง
คุณลักษณะ
ดร. ฟคสิท เอสแอลซี ไพรเมอร คือ นํ้ ายารองพื้น ชนิ ดสูตรนํ้ า สําหรับปูน

ทรายเทปรับระดับดวยตัวเอง ประกอบดวยยางสังเคราะหคุณภาพสูงและสาร

เพิ่มคุณภาพตางๆ สามารถใชกับพื้นผิวคอนกรีตทั่วไปและพื้นผิวคอนกรีตที่มีรู
พรุน นอกจากนี้ ยังชวยเพิ่มการยึดเกาะระหวางพื้นผิวเกากับปูนที่เทใหม และ
ลดปญหาฟองอากาศบนพื้นผิวหนาของปูนใหม
ลักษณะการใชงาน
ใชสําหรับทารองพื้นคอนกรีตใหมและเกา

ใชสําหรับทารองพื้นกอนเททับดวยปูนปรับระดับดวยตัวเอง
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ดร.ฟคสิท พิดิท็อป 333 (ซีเมนตผิวแกรง
ชนิดไมมีโลหะ)
Description

ซีเมนตผิวแกรง ชนิดไมมีโลหะ
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท พิดิท็อป 333 วัสดุผสมเสร็จในรูปซีเมนต ประกอบดวย วัสดุเพื่อ

เพิ่มความแข็งแกรงของผิวหนาคอนกรีต ไมมีสวนประกอบของผงโลหะ ใชโรย
ลงบนผิวหนาของคอนกรีตที่ยังไมแหง และขัดจนเปนเนื้ อเดียวกันกับพื้น

คอนกรีต ชวยเพิ่มความแข็งแกรงของผิวหนา และเพิ่มความทนทานตอการขัด
สีจากการใชงาน

ลักษณะการใชงาน
พื้นโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
พื้นที่ขนถายสินคา
โกดังเก็บสินคา

ทางวิ่ง ทางลาดสําหรับรถบรรทุก
ลานจอดรถ

ดร.ฟคสิท ยูพีซี-200 (สีเคลือบเงาปองกัน
สนิมใตทองรถยนตชนิดนํ้า)
Description

ดร.ฟคสิท ยูพีซี -200 (สีเคลือบเงาปองกันสนิมใตทองรถยนตชนิดนํ้า)
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ดร.ฟคสิท ซูปเปอร ซันชิลด (เซรามิคโคท
ติ้ง สีสะทอนรังสีความรอน)
Description

เซรามิคโคทติ้ง สีสะทอนรังสีความรอน
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท ซูปเปอร ซันชิลด พัฒนาและออกแบบ สําหรับการสะทอนรังสี
ความรอน และฉนวนกันความรอน คุณภาพสูง ดวยเทคโนโลยีข้น
ั สูง เปน

ผลิตภัณฑสูตรนํ◌า มีความยืดหยุนตัวสูง ทํางานรวมกับ เม็ดเซรามิคโบโร

ซิลิเกต เพื่อชวยปองกันความรอนจากแสงแดด ภายนอกเขาสูตัวอาคาร เมื่อ
แผนฟลมแหงจะมีลักษณะแข็งตัว และมีความยืดหยุนตัวสูง ทนทานสูง
สามารถติดตั้ง ไดท้ง
ั ผนัง พื้นดาดฟา หลังคากระเบื้อง หลังคาโลหะ
ลักษณะการใชงาน
หลังคาคอนกรีต
หลังคาโลหะ

หองเย็น ถังเก็บนํ◌ามัน ถังเก็บนํ◌า

ผนังภายในอาคารเพื่อชวยลดพลังงาน

ดร.ฟคสิท โซลิฟลม เบอร 1 (นํ้ายาเคลือบ
ผิวเงา สูตรนํ้ามัน ใชกันซึม ตะไครน้ า
ํ )
Description

นํ้ายาเคลือบผิวเงา สูตรนํ้ามัน ใชกันซึม ตะไครน้ า
ํ
คุณลักษณะ
ดร. ฟคสิท โซลิฟลม เบอร 1 คือ อะคริลิคผสมกับสารเคมีชนิ ดพิเศษ และ
เปน ชนิ ดสวนผสมเดียว มีความใสทนทานตอความชื้น แสงแดด มีอายุการ

ใชงานที่ยาวนาน สามารถยึดเกาะกับวัสดุตาง ๆ ไดอยางดีเยี่ยมใชทา หรือ พน
บนวัสดุตาง ๆ เชน คอนกรีต กระเบื้องแผนเรียบ ฯลฯ เพื่อกันน◌า และความ

ชื้น ฯลฯ เมื่อแหงแลวเปนแผนฟลมสีใสจึงใชเคลือบวัสดุท่เี ราตองการปกปอง
แตยังสามารถมองเห็นไดชัดเจนเหมือนเดิม
ลักษณะการใชงาน
ทาเคลือบบน คอนกรีต กระเบื้อง ฯลฯ เพื่อรักษาวัสดุเหลานี้ ใหมีอายุการ
ใชงานที่ยาวนานโดยไมเปลี่ยนสี

ใชเคลือบวัสดุท่เี ราตองการปกปองแตยังตองการใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน
เหมือนเดิม

ดร.ฟคสิท นาโน วอรเตอร รีเพลแลนท
(นํ้ายาเคลือบผิวดาน สูตรนํ้า ใชกันซึม
ตะไครน้ า
ํ )
Description

นํ้ายาเคลือบผิวดาน สูตรนํ้า ใชกันซึม ตะไครน้ า
ํ
คุณลักษณะ
ดร. ฟคสิท นาโน วอรเตอร รีเพลแลนท เปนนํ้ ายาประเภทไซเลน ไซลอก
เซน สูตรนํ้ าพรอมใช (Water-based Silane Siloxane) ที่มีอนุ

ภําคขนําดเล็กมาก ไมมีกลิ่นฉุน ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม สามารถแทรกซึม
เขาไปปกปดรูพรุนในพื้นผิว ไมทําใหพ้ น
ื ผิวเดิมเปลี่ยนสี คงความทนและ
งดงามของพื้นผิว

ดร. ฟคสิท นาโน วอรเตอร รีเพลแลนท ปองกันนํ้ า เชื้อรา ตะไครนํ้า

คราบสกปรก ชา กาแฟ หมึกสีตางๆ และสามารถยึดเกาะกับพื้นผิวเคลือบมัน
เงา หรือพื้นผิวมีความเปนดํ่ างได โดยไมเกิดคราบขาวเมื่อทาหรือพน
ลักษณะการใชงาน
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สามารถใชเคลือบพื้นผิวที่มีความเปนดางและพื้นผิวธรรมชาติตอไปนี้ ไดแก
บลอคปูถนน พื้นทางเดิน

กระเบื้องดินเผา เครื่องปนดินเผา รูปปน
อิฐ อิฐโชวแนว

หินลาง ทรายลาง หินทรายโชว

คอนกรีต ปูนฉาบ ผนังฉาบสกิมโคท

ไฟเบอรซีเมนต และพื้นผิวอื่นๆ ที่มีการดูดซึมนํ้ าสูง

ดร.ฟคสิท มัลติคลอ (สีอะครีลิค ทาเคลือบ
พื้นสนามกีฬา สนามเทนนิส)
Description

สีอะครีลิค ทาเคลือบพื้นสนามกีฬา สนามเทนนิส
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท มัลติคลอ เปนสีอะครีลิค ที่มีสวนผสมสําหรับการรับนํ้ าหนักและ
รองรับการเสียดสีจากการใชงาน ยึดเกาะและปองกันนํ้ าไดดี ใชสําหรับทาทับ
หนาระบบกันซึมชนิ ดบิทูเมน พื้นบิทูเมนมาสติค พื้นผิวคอนกรีต อิฐกอ เพื่อ
ชวยปองกัน รังสียูวีและการใชงานหนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งสนามกีฬา

ดร.ฟคสิท มัลติคลอ ไดรับมาตรฐานระบบ Acrylic coating system จาก ITF
(International Tennis Federation) สําหรับพื้นสนามเทนนิ ส
ลักษณะการใชงาน
พื้นผิวสนํามกีฬา เชน บาสเกตบอล ฟุตซอล เทนนิ ส อื่นๆ
ทาทับผิวกันซึมเพื่อปองกันรังสียูวี

ดร.ฟคสิท ไฮกลอส 4 (สีวานิชดา และสี
เคลือบปองกันการกัดกรอน)
Description

สีวานิชดา และสีเคลือบปองกันการกัดกรอน
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท ไฮกลอส 4 คือสีวานิ ชดาและสีเคลือบปองกันการกัดกรอน ผลิต
ขึ้นจากบิทูเมนหรือแอสฟลตชนิ ดพิเศษผสมดวยสารละลายไฮโดรคารบอน
และสารเพิ่มคุณภาพตางๆ สามารถยึดเกาะกับผิววัสดุตางๆไดดี เมื่อแหงตัว
แลวจะมีสีดาเงาไมมีกลิ่น ยืดหยุนตัวไดบาง ไมเปรอะเปอนมือ

ดร.ฟคสิท ไฮกลอส 4 ไมมีสวนประกอบของแมสีหรือแรธาตุตางๆ
ลักษณะการใชงาน
ใชทาหรือพนบนแผนเหล็ก โลหะ ใหมีสีดา ปองกันสนิ ม/การกัดกรอน
ใชทาหรือพนเพื่อปองกันนํ้ า ความชื้น การกัดกรอน สาหรับคอนกรีต ไม อิฐ
ฉนวนมวลเบา ฯลฯ

ดร.ฟคสิท ฟงกี้ วอช (หัวเชื้อนํ้ายาฆาเชื้อรา
และตะไครน้ า
ํ ชนิดเขมขน)
Description

หัวเชื้อนํ้ายาฆาเชื้อรา และตะไครน้ า
ํ ชนิดเขมขน
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท ฟงกี้ วอช เปนนํ้ ายาที่◌มีสารเคมีชนิ ดพิเศษที่ใชในการฆาเชื้อรา
และตะไครนํ้า ที่อยูบนผนังอาคาร หรือบนฟลมเกาทั้งภายในและภายนอก
อาคาร ไมมีกลิ่นฉุน และไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม
ลักษณะการใชงาน
สามารถใชเปนนํ้ ายาฆาเชื้อรา ตะไครนํ้า บนพื้นผิว ผนังอาคาร ดาดฟา
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คอนกรีต อิฐ อิฐโชวแนว หินลาง ทรายลาง หินทรายโชว กอนทาสีทับ หรือ
ฉาบสกิมโคท

ดร.ฟคสิท โคลทาร อีพ็อกซี 82 (โคล
ทารอีพ็อกซี สําหรับเคลือบผิวคอนกรีต
เหล็ก โลหะ)
Description

โคลทารอีพ็อกซี สําหรับเคลือบผิวคอนกรีต เหล็ก โลหะ
คุณลักษณะ
ดร. ฟคสิท โคลทาร อีพ็อกซี 82 เปนชนิ ดสองสวน ประกอบดวยนํ้ ามันโคล
ทาร เรซินอีพอกซี่เหลว และสารบมที่มีคุณภาพสูง แรเฉื่อย สารเติมแตง และ

ตัวทําละลาย สําหรับใชเปนสารเคลือบผิวเพื่อปองกันการกัดกรอนผิวคอนกรีต
รวมทั้งโครงสรางเหล็ก มีคุณสมบัติทนทานตอสารเคมีท่ด
ี ีเยี่ยม รวมทั้งใน

สภาวะอากาศที่มีความเขมขนของสารเคมีหรือสิ่งปฏิกูลโสโครก นํ้ าเค็มและ

กรดอินทรีย กรดอนิ นทรีย และดาง และเหมาะสําหรับทาโครงสรางที่จมอยูใต
นํ้ า เชน ฐานรากโครงสราง ถัง งานบําบัดนํ้ าเสียโรงงาน นํ้ าทิ้งจากทาเทียบ
เรือ ฯลฯ
ลักษณะการใชงาน
เคลือบผิวปองกันการกัดกรอนสําหรับโครงสรางคอนกรีตและโลหะเชน
บอบําบัดนํ้ าเสีย

ทางระบายนํ้ าทิ้ง

ทาเรือและโครงสรางทาเรือ
ถัง
หอคอยเย็น

ฐานรากโครงสรางใตนํ้า

ปกปองพื้นผิวโครงสรางจากการสัมผัสกับคลื่น

ดร.ฟคสิท บิวเฟล็กซ 500 (สีทากันซึม
อาคารภายในและนอก ชนิดยืดหยุน)
Description

สีทากันซึมอาคารภายในและนอก ชนิดยืดหยุน
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท บิวเฟล็กซ 500 คือ สีทากันซึมความยืดหยุนสูง ผลิตจากอะ

ครีลิคคุณภาพสูง สําหรับงานปกปองพื้นผิวอาคารทั้งภายในและภายนอก โดย
มีคุณสมบัติ ปองกันการซึมผานของนํ้ า การเกาะของฝุนและสิ่งสกปรก รองรับ
รอยแตกราว

ดร.ฟคสิท บิวเฟล็กซ 500 มีความทนทานตอสภาพอากาศ แสงแดด สีและ
ความสวยงามไมเปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใชงาน และยังสามารถปองกัน
การเกิดเชื้อราไดเปนอยางดี

ดร.ฟคสิท บิวเฟล็กซ 500 ไดรับมาตรฐาน มอก. 2321-2549
ลักษณะการใชงาน
ทาทับสีเกาและใหมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการเปนกันซึม
พื้นผิวคอนกรีต อิฐกอ ไฟเบอรซีเมนต ไม อื่น ๆ
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ดร.ฟคสิท ยูนิรีริช ดับบิวบี ( นํ้ายาถอดแบบ
สูตรนํ้า)
Description

นํ้ายาถอดแบบสูตรนํ้า
คุณลักษณะ
ดร. ฟคสิท ยูนิรีริช ดับบิวบี เปนนํ้ ายาถอดแบบสูตรนํ้ า ลดปญหาการเกิด
ฟองอากาศในผิวคอนกรีต ใชทําแบบหลอคอนกรีตทุกชนิ ด นํ้ ายาจะเคลือบเปน
แผนฟลมบางระหวางผิวแบบและคอนกรีตเพื่อปองกันการเกาะติดคอนกรีต
กับแบบหลอ ซึ่งจะชวยใหการถอดแบบที่รวดเร็ว สะอาดและงายขึน
ลักษณะการใชงาน
แบบไม/แบบไมอัด
แบบเหล็ก

แบบพลาสติก

ดร.ฟคสิท ยูนิรีริช เอสบี (นํ้ายาถอดแบบ
สูตรนํ้ามัน)
Description
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นํ้ายาถอดแบบสูตรนํ้ามัน
คุณลักษณะ
ดร. ฟคสิท ยูนิรีริช เอสบี เปนนํ้ ายาถอดแบบสูตรนํ้ ามัน ลดปญหาการเกิด
ฟองอากาศในผิวคอนกรีต ทําใหไดผิวคอนกรีตที่สวยเรียบเนี ยน

ดร.ฟคสิท ยูนิรีริช เอสบี ทําปฏิกิริยํากับซีเมนตอยางดีเยี่ยมชวยปกปองพื้นผิว

และปกปองแบบ ใชทําแบบหลอคอนกรีตทุกชนิ ด นํ้ ายาจะเคลือบเปนแผนฟลม

บางระหวํ่ างผิวแบบและคอนกรีตเพื่อปองกันการเกาะติดคอนกรีตกับแบบหลอ
ซึ่งจะชวยใหการถอดแบบที่รวดเร็ว สะอาดและงํ่ าย

ดร.ฟคสิท ยูนิรีริช เอสบี จะชวยปองกันการเกาะติดคอนกรีตกับแบบหลอ เมื่อ
ใชในอัตราสวนที่กําหนด
ลักษณะการใชงาน
แบบไมแปรรูป
แบบไมอัด
แบบเหล็ก

แบบพลาสติก

ดร.ฟคสิท ยูนิเคียว เอสเอส (นํ้ายาบม
คอนกรีตสูตรนํ้า ชนิดซิลิเกต)
Description

นํ้ายาบมคอนกรีตสูตรนํ้า ชนิดซิลิเกต
คุณลักษณะ
ดร.ฟคสิท ยูนิเคียว เอสเอส คือนํ้ ายาบมคอนกรีตสูตรนํ้ าคุณภาพสูง ชนิ ด

ซิลิเกต เพื่อชวยปองกันการสูญเสียนํ้ าในคอนกรีต เพื่อการบมคอนกรีตที่ได
คุณภาพและยังชวยในการทําใหผิวหนาคอนกรีตแข็งตัวขึ้นและลดการเกิดฝุน
ภายหลังการทาสีฟาจะจางหายไปตามระยะเวลา
ลักษณะการใชงาน

สามารถใชไดกับคอนกรีตทุกชนิ ด เชน โครงสรางคอนกรีต พื้นคอนกรีต

SikaCeram® Green (ซิกาเซแรม เขียว) กาว
ซีเมนตคุณภาพสูง สําหรับชางมืออาชีพ
Description

SikaCeram® Green (ซิกาเซแรม เขียว) กาวซีเมนตคุณภาพสูง สําหรับชาง
มืออาชีพ

คําอธิบายผลิตภัณฑ

SikaCeram® Green (ซิกาเซแรม เขียว) เปนกาวซีเมนตปูกระเบื้อง
สําเร็จรูปแบบสวนผสมเดียวซึ่งมีสวนผสมของซีเมนตกับทรายคัดเกรดและ
สวนผสมอื่นๆ เพียงเติมนํ้ าก็สามารถใชงานได
การใชงาน
SikaCeram® Green (ซิกาเซแรม เขียว) ใชสําหรับ กระเบื้องเซรามิค,

หินออน,หินแกรนิ ตและโมเสค
คุณลักษณะและประโยชน

สูตรพิเศษคุณภาพสูง มาตรฐานยุโรป
ผสมสําเร็จรูปจากโรงงานชวยใหไดคุณภาพที่สมํ่ าเสมอ
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ใชงานไดงาย เพียงเติมนํ้ าเขาไปเทานั้น
เพิ่มความเหนี ยว ยึดเกาะดีเปนพิเศษ
ใชไดกับพื้นและผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
เหมาะสําหรับกระเบื้องเซรามิค แกรนิ ตโต หินออน หินแกรนิ ต และโมเสค
ขอมูลผลิตภัณฑ
ปริมาณการใช : งานพื้นและผนัง (ที่ความหนากาว 3 มม.) 1ถุง ไดพ้ น
ื ที่ ±

4 ตร.ม.
ตร.ม.

งานพื้นเทานั้น (ที่ความหนากาว 12 มม.) 1ถุง ไดพ้ น
ื ที่ ± 1

ขนาดบรรจุ

: 20 กก./ถุง

สี

: สีเทา

SikaCeram® Blue (ซิกาเซแรม ฟา) กาว
ซีเมนตสําหรับปูกระเบื้องทัว
่ ไป
Description

SikaCeram® Blue (ซิกาเซแรม ฟา) กาวซีเมนตสําหรับปูกระเบื้อง
ทัว
่ ไป

คําอธิบายผลิตภัณฑ
SikaCeram® Blue (ซิกาเซแรม ฟา) เปนกาวซีเมนตปูกระเบื้องสําเร็จรูป

แบบสวนผสมเดียว ซึ่งมีสวนผสมของซีเมนตกับทรายคัดเกรดและสวนผสม
อื่นๆ ไวแลวเพียงเติมนํ้ าเขาไปก็สามารถใชงานได
การใชงาน

SikaCeram® Blue (ซิกาเซแรม ฟา) สําหรับใชปูกระเบื้องเซรามิคทั่วไป ใช

ไดกับพื้นและผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
คุณลักษณะและประโยชน

ผสมสําเร็จรูปจากโรงงานชวยใหไดคุณภาพที่สมํ่ าเสมอ
ใชงานไดงาย เพียงเติมนํ้ าเขาไปเทานั้น
เพิ่มความเหนี ยว ยึดเกาะดีเปนพิเศษ
ใชไดกับพื้นและผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
เหมาะสําหรับกระเบื้องเซรามิค ดูดซึมนํ้ าทั่วไป
ขอมูลผลิตภัณฑ
ปริมาณการใช

: งานพื้นและผนัง (ที่ความหนากาว 2 มม.)1ถุง ได

ขนาดบรรจุ

: 20 กก./ถุง

พื้นที่4-5 ตร.ม.

สี

: สีเทา

Sika Skim Coat (ซิกา สกิม โคท ) ซีเมนต
สําหรับแตงผิวคอนกรีต สําหรับฉาบผิวบาง
(0.5-2 มม.)
Description

Sika Skim Coat (ซิกา สกิม โคท ) ซีเมนตสําหรับแตงผิวคอนกรีต
สําหรับฉาบผิวบาง (0.5-2 มม.)
คําอธิบายผลิตภัณฑ
Sika Skim Coat (ซิกา สกิม โคท ) ซีเมนตสําหรับแตงผิวคอนกรีต เปนผง

ซีเมนตสําเร็จรูปสําหรับใชผสมกับนํ้ าเพื่อนําไปใชในงานซอมแซม รองรอย

บกพรองบริเวณผิวหนาของคอนกรีต หรือผนังปูนฉาบใชขจัดรอยตําหนิ ตางๆ
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เชน รองรอยตอตะเข็บ รอยแตกลายงา และรอยเม็ดทราย เมื่อฉาบพื้นผิวดวย
การใชงาน
Sika Skim Coat (ซิกา สกิม โคท ) ผสมซิกาสกิมโคท กับนํ้ าเพื่อใชตกแตง

พื้นผิวเหมาะสําหรับใชงานกับพื้นผิวคอนกรีต ใชฉาบซอมแซมรอยแตกลายงา
ตามรองตะเข็บรูพรุนตางๆ สามารถใชไดท้ง
ั ภายในและภายนอกอาคาร ฉาบ

แตงผิวคอนกรีตไดเรียบเนี ยน มีคุณสมบัติยึดเกาะดีเยี่ยมและสามารถทาสีทับ
ได

คุณลักษณะและประโยชน
ใชซิกาสกิมโคทไดกับทั้งพื้นผิวภายในและภายนอก
ชวยใหพ้ น
ื ผิวทนทานตอการสึกหรอ
ใชงานงาย
ยึดเกาะไดดีกับพื้นผิวซีเมนต
แหงเร็ว
ขอมูลผลิตภัณฑ
ปริมาณการใช : 1.9 กก./ตร.ม /ความหนา 1 มม.
ขนาดบรรจุ
สี

: 20 กก./ถุง
: สีขาว และ สีเทา

Sikadur-31 CF Normal (ซิกาดัวร-31 ซีเอฟ
นอรมอล) อีพ็อกซีส
่ ําหรับงานเสียบเหล็ก
และเชื่อมประสานประเภทธิโซโทรปค
(Thixotropic) ชนิด 2 สวนผสม
Description

Sikadur-31 CF Normal (ซิกาดัวร-31 ซีเอฟ นอรมอล) อีพ็อกซีส
่ ําหรับ
งานเสียบเหล็กและเชื่อมประสานประเภทธิโซโทรปค (Thixotropic)
ชนิด 2 สวนผสม

คําอธิบายผลิตภัณฑ

Sikadur-31 CF Normal (ซิกาดัวร-31 ซีเอฟ นอรมอล) เปนอีพ็อกซี่ไมมี

สวนผสมของตัวทําละลาย ประเภทธิโซโทรปค ชนิ ด 2 สวนผสม ประกอบดวย
อีพ็อกซี่เรซิ่นกับสารเติมแตงพิเศษ ทนตอความชื้น ใชไดดีท่อ
ี ุณหภูมิระหวาง
+10°C ถึง +30°C สามารถใชเปนกาว และมอรตารในการซอมได
การใชงาน

Sikadur-31 CF Normal (ซิกาดัวร-31 ซีเอฟ นอรมอล) ใชเปนวัสดุกาวยึดติด

ในงานโครงสราง สําหรับ ชิ้นงานคอนกรีต, หินธรรมชาติท่ม
ี ีความแข็ง,

กระเบื้อง,ไฟเบอรซีเมนต, มอรตาร, อิฐกอ, งานกออิฐ ,เหล็ก,อลูมิเนี ยมล,ไม,
โพลีเอสเตอร,อีพ็อกซี่,แกวใชเปนมอรตาสําหรับการซอมและกาวยึดติด,งาน

ขอบและมุม ,งานอุดรูและชองวางตาง ๆ ใชงานในแนวดิ่ง และงานเหนื อศรีษะ
ใชอุดรอยตอ และปดรอยแตกราว อุดรอยตอ และใชซอมรอยแตกบิ่นตามขอบ
มุม
คุณลักษณะและประโยชน
ใชงานงาย และสะดวกในการใช
ใชไดท้ง
ั กับพื้นผิวที่แหงและชื้น
มีแรงยึดเกาะดีเยี่ยมสําหรับงานกอสราง
กําลังของวัสดุสูง
เปนสารประเภทธิโซโทรปค ไมเกิดการยอยเมื่อใชในแนวดิ่งและงานเหนื อ

ศีรษะ

ไมมีสวนผสมของตัวทําละลายโซเวทย จึงทําใหไมเกิดกลิ่น
สวนผสมมีสีแตกตางกัน
ไมตองมี primer
ใหผิวหนาที่ทนตอการขัดสีไดมาก
นํ้ าและความชื้นไมสามารถซึมผานได
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สามารถใชกับงานเจาะยึดเหล็กได
ขอมูลผลิตภัณฑ
ปริมาณการใช : ขึ้นอยูกับขนาดของเหล็กที่จะยึด และรูเจาะเสียบเหล็ก
ขนาดบรรจุ

: 1 กก./ชุด (A+B)
: 2 กก./ชุด (A+B)

สี

: สวนผสม A : สีขาว
: สวนผสม B : สีเทาดํา
: สวนผสม A+B : สีเทา

SikaTop® Seal-107 :(ซิกาทอปซีล-107)
ซีเมนตพิเศษสําหรับฉาบหรือทาปองกันการ
รัว
่ ซึม ชนิดยืดหยุน แบบ 2 สวนผสม
Description

SikaTop® Seal-107 :(ซิกาทอปซีล-107)
ซีเมนตพิเศษสําหรับฉาบหรือทาปองกันการรัว
่ ซึม ชนิดยืดหยุน แบบ
2 สวนผสม

มอรตาฉาบ/ทา สําหรับงานกันซึมและปองกันความชื้น
คุณลักษณะ : SikaTop® Seal-107 เป นวัสดุกันซึมประกอบดวยสวนผสม 2
สวน ที่มีสวน ซีเมนตเนื้ อละเอียด และนํ้ ายาโพลีเมอรดัดแปลง(Polymer
Modified) ผสมรวมกับสารผสมเพิ่มชนิ ดพิเศษ

การใชงาน : SikaTop® Seal-107 เปนวัสดุกันซึมที่ใชสําหรับงานกันซึม

ภายใน และภายนอก รวมถึงงานกันซึมสําหรับพื้นผิวเปยกชื้น ผนังคอนกรีต
ผนังกออิฐงานกันซึมสําหรับผนังหองใตดินของงานโครงสรางใหม หรืองาน

ซอมแซมโครงสรางใชปดรูพรุนขนาดเล็กของผนังคอนกรีต งานกันซึมสําหรับ
ชั้นใตดิน (ไมรวมถึงพื้นที่ท่ม
ี ีแรงดันนํ้ าสูงๆ) ใชสําหรับปดรอยราวขนาดเล็ก
สําหรับโครงสรางคอนกรีต (ไมรวมถึงโครงสรางที่ยังมี การเคลื่อนไหว)

คุณประโยชน : ใชงานงาย โดยการใชแปรง หรือเกรียงฉาบบางๆ ในการ

ใชงาน ไมตองเติมนําในการผสม มีสวนผสมเป นแบบสําเร็จ สามารถผสมรวม
กันแลวใช◌งานไดทันที สามารถใชงานโดยการฉาบ/ ทา ผสมไดงาย และ
รวดเร็ว มีคาแรงยึดเกาะสูง สามารถป องกันโครงสรางคอนกรีตตอปฎิกริยา
คารบอเนชั่น(Carbonation) สามารถป องกันการซึมผานของนํ้ า ไมทําให◌
เหล็กเกิดการกัดกรอน ไมเปนพิษ และสามารถใชกับนําดื่มได
การทดสอบ

การรับรองมาตรฐาน : British Board of Agreement Certificate No.

95/3174 (BBA Approved)การทดสอบความสามารถในการกันนําตามมาตรา
ฐาน TIS. 12-2514 (ผาน)
ขอมูลผลิตภัณฑ
ลักษณะ / สี

สวนผสม A
สวนผสมB

บรรจุภัณฑ

: ของเหลวสีขาว
: ผงซีเมนต สีเทา

สวนประกอบA :

4.55 กก. / ถุง

สวนประกอบB :

20.45 กก. / ถุง

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ
วิธีการจัดเก็บ

: เก็บไดนาน 6 เดือนภายในภาชนะที่ปด

สนิ ท และเก็บวัสดุภายใต สภาวะแหง
อายุผลิตภัณฑ
ไม ให เปนนํ้ าแข็ง

: สวนผสมที่เปนของเหลวตองปองกัน

ความหนาแนน

: เมื่อผสมสวนผสม A กับ B รวมกัน

เปนมอรตาสด มีความหนาแน นประมาณ 2 กิโลกรัม/ลิตร ความหนาของชั้น
อยางนอย 0.75 มิลลิเมตร และไม เกิน 1.5 มิลลิเมตร
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SikaSil AP (ซิกาซิล เอพี) วัสดุยาแนวรอย
ตอ ประเภทซิลิโคน
Description

SikaSil AP (ซิกาซิล เอพี) วัสดุยาแนวรอยตอ ประเภทซิลิโคน
คําอธิบายผลิตภัณฑ : SikaSil AP (ซิกาซิล เอพี) เปนกาวซิลิโคนชนิ ด

สวนผสมเดียว บมตัวแหง ในสถานะที่เปนกลางโดยอาศัยความชื้นที่อากาศ
เหมาะสมสําหรับใชท้ง
ั ในพื้นที่ในบริเวณภายใน และภายนอก

การใชงาน : SikaSil AP (ซิกาซิล เอพี) ใชสําหรับรอยตอตางๆ มีคุณสมบัติ

ทนตอสภาพอากาศเหมาะสมกับพื้นผิวหลากประเภท อาทิ แกว โลหะ พื้นผิว
เคลือบสี ไม อะคริลิค โพลีคารบอเนต กระเบื้อง เซรามิก และคอนกรีต
คุณลักษณะและประโยชน
เหมาะสมกับทุกพื้นผิว โดยไมตองใชไพรเมอร (Primer) ชวยประสานรองพื้น
ปองกัน UV จากแสงแดด และทนตอทุกสภาวะอากาศ
เปนกาวซิลิโคน 100% ชนิ ดไมมีกรด จึงไมมีกลิ่นฉุน
ใชยาแนวกันนํ้ ารั่วซึมทั่วไป เชน งานกันซึมรอยตอบนหลังคา และรางนํ้ า งาน

ติดตั้งเมททอลชีท และงานผนังปูน

ใชไดท้ง
ั งานภายใน ภายนอกอาคาร ทนตอแสงแดด และสภาวะอากาศ
ไมสามารถทาสีทับได
ขอมูลผลิตภัณฑ
ปริมาณการใช : 1 หลอด ใชงานไดประมาณ 12.5 เมตร ที่ขนาดรอยตอ 6 ×
4 มม. (กวาง × ลึก)6.5 เมตร ที่ขนาดรอยตอ 9× 5 มม. (กวาง × ลึก)
ขนาดบรรจุ

: 300 มล. / หลอด

สี

: สีขาว ใส และสีเทา

SikaLatex® : (ซิกาลาเท็กซ) นํ้ายาผสมปูน
ทรายเพื่อเพิม
่ การยึดเกาะและกันซึม
Description

SikaLatex® : (ซิกาลาเท็กซ)

นํ้ ายาผสมปูนทรายเพื่อเพิ่มการยึดเกาะและกันซึม
คุณลักษณะ : เปนของเหลวประเภทอิมัลชั่นของยางสังเคราะห (Synthetic

Rubber Emulsion) ใชผสมกับปูนทราย จะชวยใหการยึดเกาะที่ดีขึ้น อีกทั้งยัง
ชวยเพิ่มการปองกันการซึมผานของนํ้ าไดดีอีกดวย
การใชงาน
SikaLatex® (ซิกา ลาเท็กซ) เปนของเหลวที่มีสีขาวนํ้ านมใชผสมปูนซีเมนต
หรือปูนทรายเพื่อเพิ่มคุณภาพในงานตางๆ ดังนี้ คือ
ใชผสมปูนทรายสําหรับงานฉาบซอมบางๆ
งานฉาบตกแตงผิว (Renders)

งานเทพื้นคอนกรีต (Floor screeds)
งานซอมแซมคอนกรีต
งานป งกันการเสียดสี
งานฉาบติดกระเบื้อง
งานกออิฐ

คุณประโยชน
SikaLatex® เปนผลิตภัณฑท่ใี ชงานงาย และสามารถสราง คุณประโยชนอ่ น
ื ๆ
ใหกับผูใชไดดังนี้

ใหแรงยึดเกาะเปนเยี่ยม
ลดการหดตัว

มีความยืดหยุนสูง (Elasticity)
กันซึมไดดี

มีความคงทนตอแรงเสียดสี
เพิ่มความตานทานตอสารเคมี

ไมเปนพิษสามารถใชกับโครงสรางที่สัมผัสกับนํ้ าดื่มได
SikaLatex® เปนสารที่มีเสถียรภาพสูง ไมเกิดการแยกตัว (Re-Emulsify) แม

101 of 179

จะตองใชงานในสภาวะที่เปนดาง (Alkaline) สูงๆก็ตาม
ขอมูลเชิงเทคนิค
สี

ขาวขน

ขนาดบรรจุ

1 กก. /ถัง, 5 กก./แกลลอน, 25 กก./ถัง

สภาพการเก็บ

เก็บโดยปองกันจากความเย็นจัด

การเก็บรักษา

เก็บไดนาน 1 ป ในภาชนะบรรจุเดิมปดสนิ ทและ

ไมควรวางไวกลางแจงที่มีแสง
ประเภท

ยางสังเคราะห Styrene Butadiene Rubber

ความถวงจําเพาะ

1.02 กก./ลิตร

คําแนะนําการใชงาน
การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวคอนกรีตจะตองมีพ้ น
ื ผิวที่แน นทึบ ไมยุย ไมเปนขุย
สะอาดปราศจากขุยซีเมนต นํ้ ามัน จารบี และเศษกระเทาะตางๆ สําหรับพื้น
ผิวที่มีการดูดซึมไดดี ใหทําใหพ้ น
ื ผิวอิ่มตัวดวยนํ้ า แตไมมีนํ้าทวมขัง

การเตรียมวัสดุ : ทรายที่ใชในการผสม ควรคัดเลือกใชทรายที่สะอาด และมี
ขนาดคละที่เหมาะสมกับความหนาของมอรตาที่จะทําการฉาบซึ่งมีความแตก
ตางกันดังนี้ คือ

ตํ่ ากวา 2 มม.

2-5 มม.

5-15 มม.

มากกวา 15 มม.

0 - 0.5 มม.

0 - 1.0 มม.

0 - 3.0 มม.

0 - 6.0 มม.

อัตราสวนผสม : การทํางานทั่วไป ใหผสม SikaLatex® ลงในนํ้ าในอัตรา
สวนํ้ า 1 : 1 ถึง 1 : SikaLatex4(® : นํ้ า)
สําหรับวิธีการทํางานทุกกรณี (ยกเวนการพนสเปรย) ใหทาชั้นรองพื้น

(Bondingcoat) ซึ่งประกอบดวยสารละลายผสมระหวาง SikaLatex® กับนํ้ า
(ในอัตราสวนํ้ า 1 : 1) กับซีเมนตลงบนพื้นผิวที่เตรียมไวดวยแปรง

การฉาบทับหนาดวยมอรตาบนชั้นของตัวประสานํ้ าจะตองทําในขณะที่ช้น
ั ประ
ยังเปยกอยู

การใชงานและการผสม
1. สําหรับงานประสานคอนกรีตเกากับคอนกรีตใหม อัตราสวนผสม
SikaLatex® 1 ลิตร + นํ้ า 1 ลิตร +ปูนซีเมนต 4 กก.
การผสม : สําหรับงานทาประสานจะทํางานไดพ้ น
ื ที่ประมาณ 4 ตร.ม. ทําการ
ผสม SikaLate® กับนํ้ าใหเขากันกอนจากนั้นจึงเทปูนซีเมนตลงไป แลวปน
ผสมจนสวนผสมเปนเนื้ อเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะคลายครีมขน
นําสวนผสมที่ไดทาลงบนคอนกรีตที่ชุมนํ้ า ที่ความหนา 1-2 มม. แลวจึงเท
คอนกรีตใหมหรือฉาบปูนทับทันที (ทํางานขณะที่ประสานยังเปยกอยู)
2. สําหรับงานฉาบซอม

วิธีผสม : SikaLatex® : นํ้ าเทากับ 1 : 1 (โดยปริมาณ)(สําหรับงานฉาบที่มี
ความหนา นอยกวา 10 มม.)

SikaLatex® : นํ้ าเทากับ 1 : 2 ( โดยปริมาณ)(สําหรับงานฉาบที่มีความหนา
มากกวา 10 มม.)

สวนผสมแหง : ปูนซีเมนต : ทราย ผันแปรระหวาง 1 : 1 ถึง 1 : 3 ( โดย
ปริมาณ)

ขนาดเม็ดทราย : ทรายละเอียดหรือหยาบขึ้น อยูกับความหนาที่ตองการ
ฉาบ

ปริมาณการใช : 0.7 - 2.3 กก.ตอตรม.ตอความหนา 1 ซม.
3. สําหรับงานปรับแตงผิวหนาพื้นคอนกรีตและงานกันซึม
วิธีการผสม : SikaLatex® : นํ้ าเทากับ 1 : 1 ถึง 1 : 3 (โดยปริมาณ)

ขนาดเม็ดทราย : ทรายหยาบ (ขนาด 0 - 6 มม.) ตามความหนาที่ตองการ
ฉาบ
ปริมาณการใช : 0.4 - 1.9 กก. ตอ ตรม.ตอความหนา 1 ซม.

หมายเหตุ : สําหรับการทํางานอื่นๆ อัตราสวนผสมอื่นของ SikaLatex®
สามารถสอบถามเพิ่มเติมจากฝายเทคนิ คของทางบริษท
ั
ขอแนะนําเพิม
่ เติม :

1. สวนผสมของ SikaLatex® ผสมกับนํ้ าจะตองมีซีเมนต และ/หรือทราย

ละเอียดดวย
2. ในการทํางานฉาบซอมผิวหรือฉาบกันซึมตองทําการบมดวยวิธีการที่เหมาะ
3. พื้นผิวที่ทํางานจะตองทําใหเปยกชุม แตไมมีนํ้าขัง
4. การฉาบเปนชั้นๆ จะตองตอเนื่ องกอนที่ช้น
ั แรกจะแหงตัว

การทําความสะอาด : อุปกรณเครื่องมือตางๆ เมื่อเสร็จงานจะตองลางดวย
นํ้ าสะอาดทันที
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Sikalastic® -612 : วัสดุกันซึมยืดหยุน
คุณภาพสูง ประเภทโพลียูรีเทนชนิดทา
เคลือบ
Description

Sikalastic® -612 : วัสดุกันซึมยืดหยุนคุณภาพสูง ประเภทโพลียูรีเทนชนิ ดทา
เคลือบสวนประกอบ
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Sikalastic®-560 : วัสดุกันซึมสําหรับทา
เคลือบหลังคาชนิดนํ้าโดยเทคโนโลยี CoElastic Technology (CET)
Description

Sikalastic®-560 : วัสดุกันซึมสําหรับทาเคลือบหลังคาชนิ ดนํ้ าโดยเทคโนโลยี
Co-Elastic Technology (CET)
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SIKAGROUT®-214-11 :(ซิกาเกราท 214-11)
ซีเมนตพิเศษใหกําลังอัดสูงและไมหดตัว
Description

SIKAGROUT®-214-11 :(ซิกาเกราท 214-11)
ซีเมนตพิเศษใหกําลังอัดสูงและไมหดตัว

คุณลักษณะ : เปนซีเมนตมอรตาพิเศษผสมเสร็จใชเทเกราทปรับระดับไดเอง
ไมเกิดการหดตัว (Non-Shrinkage) รับกําลังอัดไดสูงภายใน 24 ชั่วโมง

การใชงาน : SikaGrout® 214-11 มีเนื้ อละเอียด เหมาะกับงานเกราท ตอไปนี้
คือ
ฐานเครื่องจักร

ฐานรองรับรางรถไฟ

ฐานเสาคอนกรีตสําเร็จรูป

งานฝงยึดสลักเกลียวในคอนกรีต(Anchor Bolt)
ฐานรองคานสะพาน

ซอมรูโพรงในงานคอนกรีต
คุณประโยชน : SikaGrout® 214-11 เปนผลิตภัณฑท่ใี ชงานงายและมี
คุณสมบัติพิเศษที่โดดเดนมากมายอาทิเชน
มีความเหลวและไหลตัวดีทําใหเทไดงาย

มีความคงตัวทางดานรูปรางดีและปรับแตงความขนเหลวได
ใหคารับกําลังอัดสูง (Compressive Strength)
ไมเกิดการเยิ้ม(Bleeding)

ไมเปนพิษ ไมกอใหเกิดสนิ ม

ประหยัดและใชงานงาย
ทนตอแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนไดดี
ขอมูลผลิตภัณฑ
ลักษณะ : ผง
สี : สีเทา

บรรจุภัณฑ : 25 กก. ตอถุง
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ
วิธีการจัดเก็บ : เก็บไวในที่แหงปราศจากความชื้น

อายุผลิตภัณฑ : เก็บไดนาน 12 เดือน ในภาชนะที่ปดสนิ ทและเก็บภายใต
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลทางดานเทคนิค
ปริมาณการใช : สําหรับ 1 ลิตรของมอรตา ใชผงแหงประมาณ 2 กิโลกรัม
ความหนาแน น : 1.47 กก.ตอลิตร

ปริมาณการใชงาน : สําหรับ 1 ลูกบาศกเมตร ใชจํานวน 75 x 25 กิโลกรัม
และนํ้ า 280 ลิตร

คําแนะนําการใชงาน
การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทําการเททับดวย SikaGrout® 214-11 จะตอง
มีลักษณะดังนี้

พื้นผิวคอนกรีต : จะตองมีเนื้ อแน น สะอาดปราศจากคราบนํ้ ามันคราบจารบี
และเศษซีเมนต เปนตน

พื้นผิวเหล็ก : จะตองสะอาดปราศจากคราบสนิ ม นํ้ ามัน จารบี เปนตน

พื้นผิวทีม
่ ีการซึมซับสูง : จะตองพรมนํ้ าใหเปยกชื้นและอิ่มตัวกอนทุกครั้ง
แตไมมีนํ้าทวมขัง
การผสม : จะตองพรมนํ้ าใหเปยกชื้นและอิ่มตัวกอนทุกครั้งแตไมมีนํ้าทวมขัง
เท SikaGrout® 214-11 ลงในภาชนะที่สะอาดสําหรับใชผสมที่มีนํ้าอยูแลว โดย
SikaGrout® 1 ถุง 25 กก. จะใชนํ้าปริมาณ 3.75 ลิตร หรือ ประมาณ 15% โดย
นํ้ าหนัก (J rote ที่ 8 วินาที) แลวกวนผสมดวยเครื่องผสมความเร็วรอบตํ่ า (ไม
เกิน 500 รอบ ตอนาที) ประมาณ 2 - 3 นาที จนไดเนื้ อเกราทท่ม
ี ีสีสมํ่ าเสมอ
เปนเนื้ อเดียวกัน

วิธีการใชงาน : ตรวจสอบการตั้งไมแบบเพื่อการเทและพื้นผิวเดิมจะตองไมมี
นํ้ าทวมขังใหเท

SikaGrout® 214-11 ลงในแบบที่เตรียมไวและระวังอยาใหเกิดฟองอากาศเก็บ
กักในเนื้ อเกราท ในการเกราทใตแผนเหล็กหรือฐานรองรับนํ้ าหนักนั้นจะตอง
ควบคุมแรงดัน

การทําความสะอาด : ในการเทใหเปนไปอยางสมํ่ าเสมอและตอเนื่ องตลอด
เวลาที่ทําการเทเกราทลงในชองที่เตรียมไวใหทําความสะอาดเครื่องมือตางๆ
ดวยนํ้ าสะอาดทันทีท่เี สร็จงาน
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ขอแนะนําเพิม
่ เติม : SikaGrout® 214-11 เหมาะสําหรับงานเกราทท่ม
ี ี

ขนาดชองวางไมตํ่ากวา 10 มม. หากทํางานในอุณหภูมิทีตํ่ากวา 20 องศา

เซลเซียส จะมีผลทําใหการกอตัวชาลงและใหคารับกําลังอัดชากวาที่กําหนด
ควรทําการบมผิวอยางนอย 3 วัน

SikaGrout®-212-11
Description

SikaGrout® -212-11 : (ซิกาเกราท 212-11)
ซีเมนตพิเศษใหกําลังอัดสูงและไมหดตัว ชนิดเนื้อละเอียด
คุณลักษณะ : เปนซีเมนตมอรตาพิเศษผสมเสร็จใชเทเกราทปรับระดับไดเอง
ไมเกิดการหด (Non-Shrinkage) รับกําลังอัดไดสูง
การใชงาน
ฐานเครื่องจักร

ฐานรองรับรางรถไฟ
ฐานเสาเหล็กหรือเสาคอนกรีตสสําเร็จรูป
งานฝงยึดสลักเกลียว(Anchor Bolt)
ฐานรองคานสะพาน

ซอมรูโพรงในงานคอนกรีต
คุณประโยชน
มีความสามารถในการไหลตัวที่ดีเยี่ยม

มีการคงรูปรางที่ดี
คารับกําลังสูง สามารถปรับความขนเหลวได
ไมมีการเยิ้ม

ไมเปนพิษ ไมกัดกรอน

พรอมใชงานและใชงานไดงาย
ประหยัด

ทนตอแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกไดดี
ขอมูลผลิตภัณฑ
ลักษณะ : ผง
สี : สีเทา

บรรจุภัณฑ : 25 กก. ตอถุง
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ
วิธีการจัดเก็บ : เก็บไวในที่แหงปราศจากความชื้น

อายุผลิตภัณฑ : เก็บไดนาน 12 เดือน ในภาชนะที่ปดสนิ ทและเก็บภายใต
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลทางดานเทคนิค
ปริมาณการใช : สําหรับ 1

ลิตรของมอรตาใชผงแหงประมาณ 2 กิโลกรัม

ความหนาแนน : 1.47 กก./ลิตร
ปริมาณการใชงาน : สําหรับ 1
และนํ้ า 280 ลิตร

ลูกบาศกเมตร จํานวนใช 75 x 25 กิโลกรัม

คําแนะนําการใชงาน
การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทําการเททับดวย SikaGrout® -212-11 จะ
ตองมีลักษณะดังนี้

พ้ น
ื ผิวคอนกรีต : จะตองมีเนื้ อแน น สะอาดปราศจากคราบนํ้ ามันคราบจารบี
และเศษซีเมนต เปนตน

พื้นผิวเหล็ก : จะตองสะอาดปราศจากคราบสนิ ม นํ้ ามัน จารบี เปนตน

พื้นผิวทีม
่ ีการซึมซับสูง : จะตองพรมนํ้ าใหเปยกชื้นและอิ่มตัวกอนทุกครั้ง
แตไมมีนํ้าทวมขัง
การผสม : จะตองพรมนํ้ าใหเปยกชื้นและอิ่มตัวกอนทุกครั้งแตไมมีนํ้าทวมขัง
เท SikaGrout® -212-11 ลงในภาชนะที่สะอาดสําหรับใชผสมที่มีนํ้าอยูแลว
โดย SikaGrout® 1 ถุง 25 กก. จะใชนํ้าปริมาณ 3.75 ลิตร หรือ ประมาณ 15%
โดยนํ้ าหนัก (J rote ที่ 12 วินาที) แลวกวนผสมดวยเครื่องผสมความเร็วรอบ
ตํ่ า (ไมเกิน 500 รอบ ตอนาที) ประมาณ 2 - 3 นาที จนไดเนื้ อเกราทท่ม
ี ีสี
สมํ่ าเสมอเปนเนื้ อเดียวกัน

วิธีการใชงาน : ตรวจสอบการตั้งไมแบบเพื่อการเทและพื้นผิวเดิมจะตองไมมี
นํ้ าทวมขังใหเท
SikaGrout® -212-11 ลงในแบบที่เตรียมไวและระวังอยาใหเกิดฟองอากาศ

เก็บกักในเนื้ อเกราท ในการเกราทใตแผนเหล็กหรือฐานรองรับนํ้ าหนักนั้นจะ
ตองควบคุมแรงดัน

การทําความสะอาด : ในการเทใหเปนไปอยางสมํ่ าเสมอและตอเนื่ องตลอด
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เวลาที่ทําการเทเกราทลงในชองที่เตรียมไวใหทําความสะอาดเครื่องมือตางๆ
ดวยนํ้ าสะอาดทันทีท่เี สร็จงาน

ขอแนะนําเพิม
่ เติม : SikaGrout® -212-11 เหมาะสําหรับงานเกราทท่ม
ี ี

ขนาดชองวางไมตํ่ากวา 5 มม. หากทํางานในอุณหภูมิทีตํ่ากวา 20 องศา
เซลเซียส จะมีผลทําใหการกอตัวชาลงและใหคารับกําลังอัดชากวาที่กําหนด
ควรทําการบมผิวอยางนอย 3 วัน

SikaGrout®-212 GP
Description

SikaGrout® -212 GP : (ซิกาเกราท 212 จีพี)
ซีเมนตพิเศษใหกําลังอัดสูงและไมหดตัว
คุณลักษณะ : เปนซีเมนตมอรตาพิเศษผสมเสร็จ ใชเทเกราทปรับระดับไดเอง
ไมเกิดการหดตัว (Non-Shrinkage)

การใชงาน : SikaGrout® -212 GP (ซิกาเกราท-212 จีพี) เหมาะกับงานเก
ราทซอมรูโพรงชองวางตางๆ ในงานคอนกรีต เสาคอนกรีตสําเร็จรูป

คุณประโยชน : SikaGrout®-212 GP เปนผลิตภัณฑท่ใี ชงานงายและ
สามารถสรางคุณประโยชนอ่ น
ื ๆ ใหกับผูใชไดดังนี้
มีความเหลวและไหลตัวดีทําใหเทไดงาย

มีความคงตัวทางดานรูปรางดี และปรับแตงความขนเหลวได
ใหคารับกําลังอัดสูง (Compressive Strength)
ไมเกิดการเยิ้ม (Bleeding)

ไมเปนพิษ ไมกอใหเกิดสนิ ม
ประหยัดและใชงานงาย
ทนตอแรงกระแทกไดดี

คําแนะนําการใชงาน
การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทําการเททับดวย SikaGrout® -212 GP จะ
ตองมีลักษณะดังนี้

พื้นผิวคอนกรีต : จะตองมีเนื้ อแน น สะอาดปราศจากคราบนํ้ ามัน คราบจารบี
และเศษซีเมนตเปนตน

พื้นผิวเหล็ก : จะตองสะอาดปราศจากคราบสนิ ม นํ้ ามัน จารบี เปนตน
พื้นผิวทีม
่ ีการซึมซับสูง : จะตองพรมนํ้ าใหเปยกชื้นและอิ่มตัวกอนทุกครั้ง
แตไมมีนํ้าทวมขัง
การผสม : เท SikaGrout® -212 GP ลงในภาชนะที่สะอาดสําหรับใชผสมที่มี
นํ้ าอยูแลวโดย SikaGrout 1 ถุง 25 กก. จะใชนํ้าปริมาณ 3.75 ลิตร หรือ

ประมาณ 15% โดยนํ้ าหนัก (J rote ที่ 12 วินาที) แลวกวนผสมดวยเครื่องผสม
ความเร็วรอบตํ่ า (ไมเกิน 500 รอบตอนาที) ประมาณ 2-3 นาที จนไดเนื้ อเก
ราทท่ม
ี ีสีสมํ่ าเสมอเปนเนื้ อเดียวกัน

วิธีการใชงาน : ตรวจสอบการตั้งไมแบบเพื่อการเทและพื้นผิวเดิมจะตองไมมี
นํ้ าทวมขัง ใหเท SikaGrout® -212 GP ลงในแบบที่เตรียมไวและระวังอยาให

เกิดฟองอากาศเก็บกักในเนื้ อเกราท ในการเกราทใตแผนเหล็กหรือฐานรองรับ
นํ้ าหนักนั้นจะตองควบคุมแรงดันในการเทใหเปนไปอยางสมํ่ าเสมอและตอ
เนื่ องตลอดเวลาที่ทําการเทเกราทลงในชองที่เตรียมไว

การทําความสะอาด : ใหทําความสะอาดเครื่องมือตางๆ ดวยนํ้ าสะอาดทันที
ที่เสร็จงาน

ขอแนะนําเพิม
่ เติม : SikaGrout® - 212 GP เหมาะสําหรับงานเกราทท่ม
ี ี
ขนาดชองวางไมตํ่ากวา 10 มม. หากทํางานในอุณหภูมิท่ต
ี ํ่ ากวา 20 องศา

เซลเซียส จะมีผลทําใหการกอตัวชาลงและใหคารับกําลังอัดชากวาที่กําหนด
ควรทําการบมผิวอยางนอย 3 วัน
ขอมูลเชิงเทคนิค
สี : สีเทา
ปริมาณการใช : สําหรับ 1 ลูกบาศกเมตรใชจํานวน 75x25 กิโลกรัม และนํ้ า
280 ลิตร

ความหนาแนน : 1.47 กก./ลิตร
การเก็บรักษา : เก็บไวในที่แหงปราศจากความชื้น
อายุการเก็บ : เก็บไดนาน 12 เดือนในภาชนะที่ปดสนิ ท และเก็บภายใต
เงื่อนไขที่กําหนด

ขนาดบรรจุ : 25 กก.ตอถุง
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Sikafloor -3 Quartztop (ซิกาฟลอร -3
ควอนตทอป) ผงซีเมนตพิเศษสําหรับงาน
ขัดพื้นผิวแกรง ชนิดไมมีผงโลหะ
Description

Sikafloor -3 Quartztop (ซิกาฟลอร -3 ควอนตทอป)
ผงซีเมนตพิเศษสําหรับงานขัดพื้นผิวแกรง ชนิ ดไมมีผงโลหะ
คุณลักษณะ : Sikafloor -3 Quartztop เปนวัสดุผสมพรอมใชงาน เพื่อเพิ่ม

ความแกรงที่ผิดคอนกรีตแระกอบดวยทรายคละคัดพิเศษ, ซีเมนต, สารเพิ่ม
คุณสมบัติประเภทลดนํ้ าและผงสี

การใชงาน : Sikafloor -3 Quartztop จะฝงตัวและเปนเนื้ อเดียวกันกับพื้นผิว

คอนกรีตดวยการหวานโปรยบนคอนกรีตสด และทําการบดอัด-ขัดผิวดวย
เกรียงฉาบหรือเครื่องขัดชนิ ดตางๆ ซึ่งทําใหไดพ้ น
ื ผิวที่ราบเรียบและแข็งแกรง
เหมาะกับพื้นที่โลง อาทิเชน คลังสินคา, พื้นโรงงาน, ศูนยกระจายสินคา, พื้นที่
สาธารณะ, ภัตตาคาร และพิพิธภัณฑ
คุณประโยชน
ทนทานตอการเสียดสีสูง
ทนตอแรงกระแทก
ลดการเกินฝุน
ทําความสะอาดงาย
เพิ่มความทนทานตอนํ้ ามัน และจารบี
ไมตองเพิ่มเสนใยเสริมแรงในคอนกรีต
ตานทานการซึมผานของนํ้ า
มีใหเลือกหลายสี
ขนาดบรรจุ
สี
ปริมาณการใช
2.5 มม.

: 25 กก.
: สีเทา สีเทาออน สีเขียว สีเขียวเขม สีแดง
: 5 กก. / ตร.ม. ที่ความหนาของเนื้ อวัสดุบนผิวคอนกรีต

Sikaflex -11FC : (ซิกาเฟล็กซ –11เอฟซี) วัสดุ
ยาแนวและยึดติด ประเภทโพลียูรีเทน ชนิด
แหงเร็ว
Description

Sikaflex -11FC : (ซิกาเฟล็กซ –11เอฟซี)
วัสดุยาแนวและยึดติด ประเภทโพลียูรีเทน ชนิ ดแหงเร็ว
คําอธิบายผลิตภัณฑ : เปนวัสดุยาแนวรอยตอประเภทโพลียูรีเทน

(Polyurethane) สวนประกอบเดียว มีโมดูลัสของความยืดหยุน และแรงยึด

เกาะสูง ทนทานใชในงานกอสรางอาคารและในงานวิศวกรรมโยธา และโพลียู
รีเทนที่ใหเนื้ อสมํ่ าเสมอ ไมเวาเขาภายหลังจากการยาแนว และบมโดย
ปฏิกิริยาจากความชื้นภายนอก ทําใหเนื้ อโพลียูรีเทนเหนี ยว และยืดหยุนได
คุณลักษณะและประโยชน
ยึดเกาะดีเยี่ยมกับวัสดุงานกอสรางไดหลากหลาย
สามารถขัดถูกได
มีกําลังตานทานการฉีกขาดสูง
มีคาโมดูลัสสูง
มีความยืดหยุน
รองรับการเคลื่อนตัวไดถึง 15%
ใชสําหรับยาแนวรอยตอระหวางพื้น งานซีลแนวตะเข็บ งานยาแนวแตกราว

ตามผนัง งานติดกระเบื้องในหองนํ้ า เปนตน
มีคุณสมบัติกันรั่วซึม ทนตอฝน และแดด

ยืดหยุนสูง ทนตอแรงสั่นสะเทือน รองรับการเคลื่อนตัว 15%
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แหงเร็ว และไมยอยตัว ใชไดกับปนยิงกาวมาตรฐานทั่วไป
ขนาดบรรจุ

: 310 มล. / หลอด

ปริมาณการใช

: สําหรับเปนกาวยาแนว

(กวาง x ลึก)

1 หลอด / 3 เมตร ที่ขนาดของรอยตอ 10 x 10 มม.
สําหรับเปนกาวติดยึดวัสดุ

3 ซม. หนา 4 มม.)
หนา 5 มม.)
สี

1 หลอด / 100 หมุด (ยิงเปนหมุดที่เสนผานศูนยกลาง
1 หลอด / 12 เมตร (ยิงเปนแถบที่ความกวาง 5 มม.
: สีขาว และสีเทา

สวนผสมSikadur -52TH (ซิกาดัวร –52ทีเอช)
อีพอกซีส
่ ําหรับงานอัดฉี ดชนิด 2สวนผสม
Description

สวนผสมSikadur -52TH (ซิกาดัวร –52ทีเอช)
อีพอกซี่สําหรับงานอัดฉีดชนิ ด 2สวนผสม

คุณลักษณะ : เปนอีพอกซี่เรซิ่นที่มีความหนื ดตํ่ าที่ใหคากําลังอัดสูง ปราศจาก
สารทําละลาย ประกอบดวยสวนผสม 2 สวน เมื่อผสมทั้งสองสวนเขาดวยกัน
จะไดผลิตภัณฑท่เี หมาะกับการอัดฉีดเขาไปตามรูโพรง หรือรอยแตกในเนื้ อ
คอนกรีตและเมื่อแหงแข็งตัว ก็จะกลายเปนวัสดุท่แ
ี ข็งและใหกําลังสูง

การใชงาน : Sikadur -52TH (ซิกาดัวร –52ทีเอช) เหมาะสําหรับงานที่

ตองการซอมแซมรอยแตก รอยแยกอุดตามโพรงตางๆ รอยแตกราวในชิ้นงาน
โครงสราง เชน งานเสา คาน งานฐานรากดาดฟาและงานโครงสรางที่รับแรง
ดันไมเพียงแตจะชวยกันไมใหนํ้าซึมผานรอยราว Sikadur -52TH (ซิกาดัวร –
52ทีเอช) ยังชวยผสานคอนกรีตใหเปนเนื้ อเดียวกัน

คุณประโยชน : Sikadur -52TH (ซิกาดัวร –52ทีเอช) เปนของเหลวที่มี
คุณสมบัติในการแทรกซึมสูง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในดาน การยึดเกาะ
นอกจากนี้ แลวยังใหคุณประโยชนอ่ น
ื ๆอีก ดังนี้
เหมาะที่จะใชกับผิวที่ช้ น
ื และแหง
ใชงานไดแมในชวงอุณหภูมิตํ่าๆ
ไมเกิดการหดตัวเมื่อแหงและแข็งตัว
ใหคากําลังทางกลและแรงยึดเกาะสูง
ขนาดบรรจุ : 2 กก. / ชุด
สี

: ใสออกเหลือง
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Sikadur -32TH (ซิกาดัวร-32ทีเอ็ช)กาวอี
พอกซีม
่ อรตาคุณภาพสูง สําหรับงาน
ประสานคอนกรีต
Description

Sikadur -32TH (ซิกาดัวร-32ทีเอ็ช)กาวอีพอกซี่มอรตาคุณภาพสูง สําหรับ
งานประสานคอนกรีต

คุณลักษณะ : เปนอีพอกซี่ประเภทอิโซโทรปค (Thixotropic) มี 2 สวนผสม
ประกอบดวย

อีพอกซี่เรซิ่นกับฟลเลอร (Filler) มีความขนหนื ดมากไมมีสวนผสม 2 สวน เมื่อ
ผสมสวนผสมทั้งสองเขาดวยกันสามารถใชเปนตัวประสานและชวยการยึด
เกาะระหวางคอนกรีตเกากับคอนกรีตเกากับคอนกรีตใหมท่ส
ี มบูรณ

การใชงาน : Sikadur -32TH (ซิกาดัวร –32ทีเอช) จะใหคาแรงยึดเกาะที่

แข็งแกรงกวาคารับกําลังแรงดึง (Tensile Strength) ของคอนกรีตดังนั้นจึง
เหมาะสําหรับงานเชื่อม ยึดโครงสราง (Structural Bonding) ระหวางคอนกรีต
ใหมกับโครงสรางสรางเดิมที่มีอยู นอกจากนี้ Sikadur -32TH ยังใชปนตัว
ประสานสําหรับคอนกรีต มอรตาเหล็ก ฯลฯ อีกดวย

คุณประโยชน : สามารถสรางคุณประโยชนอ่ น
ื ๆ ใหกับผูใชไดดังนี้
ใชงานงาย
ไมมีสวนผสมของสารละลายโซเวนท จึงทําใหไมมีกลิ่น ไมหดตัว และไมยอย
ตัว แมใชในแนวศีรษะ
ใชไดท้ง
ั พื้นผิวแหงและพื้นผิวชื้น
มีประสิทธิภาพสูง แมจะใชกับพื้นที่ช้ น
ื
ยังมีสภาพเหลว เทไดแมสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิตํ่า
มีคากําลังแรงดึงดูดสูง (Tensile Strength)
ใชเปนกาวสําหรับประสานคอนกรีตเกา และคอนกรีตใหม
ใชยึดติดวัสดุตางๆ เชน คอนกรีต มอรตา เหล็ก
มีคุณสมบัติการยึดเกาะดีเยี่ยม
รับแรงดึงไดถึง 200KSC
ใชไดกับพื้นผิวแหง และพื้นผิวชื้น
ขนาดบรรจุ

: 2กก./ชุด (A+B)

ปริมาณการใช : 0.3-0.8 กก./ตร.ม.

SikaBond T-55 (J) : กาวติดไมพ้ น
ื กาวติด
เนื้อไม ประเภทโพลียูรีเทน ชนิดยืดหยุน
Description

SikaBond T-55 (J) : กาวติดไมพ้ น
ื กาวติดเนื้อไม ประเภทโพลียูรีเทน
ชนิดยืดหยุน

คุณลักษณะ : SikaBond T55 (J) เปนกาวประเภทยูรีเทน ประเภทสวนผสม

เดียวใชสําหรับติดไมพ้ น
ื โดยตรง เปนกาวประเภทที่มีความหนื ดตํ่ า บมตัวดวย
การทําปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศ
การใชงาน : SikaBond T55 (J) เปนกาวอีลาสติค ใชสําหรับติดไมพ้ น
ื ไม

ปารเก บนพื้นคอนกรีตหรือบนพื้นไม (ไดท้ง
ั ใหม และที่มีอยูเดิม) หรือเปนพื้น
อันเดอรเลย กอนติดพื้นไม
คุณประโยชน
สวนผสมเดียว ใชงาย
มีความยืดหยุนดีเยี่ยม
มีคุณสมบัติลดเสียงสะทอนไดดีเยี่ยม
ไมปารเก สามารถทําการขัดพื้นไมได (หลังจาก 12 ชั่วโมง)
มี Tack Free Time ที่เร็ว
มีกลิ่นฉุนนอย
มี Bead Stability ที่ดีเยี่ยม
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เหมาะสําหรับไมปารเก และไมเอ็นจิเนี ยร
วัสดุสวนผสมเดียว ใชงานงาย แหงตัวเร็ว ประหยัดเวลา และคาใชจาย
วัสดุมีความอดทน ทําใหมีอายุการใชงานที่ยาวนาน
ขนาดบรรจุ

: 2กก./หลอด

ปริมาณการใช

: 0.5-1.3 กก./ตร.ม. (ขึ้นอยูกับสภาพของพิ้นผิว)

สี

: สีนํ้าตาลออน

Sika SealTape-S วัสดุใชสําหรับงานกันซึม
กอนปูกระเบื้อง
Description

Sika SealTape-S

วัสดุใชสําหรับงานกันซึมกอนปูกระเบื้อง
คําอธิบายผลิตภัณฑ : สามารถเชื่อมตอดวยเครื่องเปาลมรอน, มีความ
ยืดหยุน, เทป สําหรับกันรั่วซึม
การใชงาน
4 ใชปดรอยตอตลอดแนวหองกอนปูน กระเบื้องทับหนาในหองนํ้ า, หองอาบนํ้ า
หองครัว และระเบียงหอง

4 ใชปดรอยตอระหวางแผนคอนกรีต, หองใตดิน และสระวายนํ้ าเพื่อปองกัน
การรั่วซึม
4 ใชไดท้ง
ั แนวดิ่ง และแนวระนาบของรอยตอที่คาดวาจะมีการขยายตัวหรือ
รอยตอคอนกรีตเกา และใหมรวมถึงใชปดรอบทอที่ฝงในคอนกรีต
4 สามารถปดทับบนวัสดุประเภทบิทูเมน
4 ใชไดท้ง
ั ภายใน และภายนอก
คุณลักษณะ และประโยชน
4 มีความยืดหยุนสูง
4 ปองกันนํ้ าซึมผาน
4 ตานทานสารเคมีไดดี
4 ติดตั้งไดงาย
4 ตานทานกรดจากสภาพแวดลอม
4 ทนตออุณหภูมิ : -30องศา + 90องศา
4 เพื่อปองกันปญหารั่วซึมสําหรับรอยตอของมุมตางๆ
4 ใชกับมุมของหองนํ้ า ระเบียง สระวายนํ้ า หองใตดิน
4 ใชงานงายเพียงวางวัสดุตรงบริเวณมุมขอบกอนการปูกระเบื้อง
4 สามารถยืดหยุนตัวได และกันนํ้ า 100%
ขนาดบรรจุ
สี

: 10 เมตร / มวน
: แถบสีเหลือง - ขาว

ปริมาณการใช : 1 เมตรตอความยาวพื่นที่ใชงาน 1 เมตร

Sika®Pocket Grout (ซิกา พ็อกเก็ตเกราท)
ซีเมนตมอรตาชนิดพิเศษ ไมหดตัว
Description

Sika®Pocket Grout (ซิกา พ็อกเก็ตเกราท) ซีเมนตมอรตาชนิดพิเศษ
ไมหดตัว

คําอธิบายผลิตภัณฑ

Sika Pocket Grout (ซิกา พ็อกเก็ตเกราท) ซีเมนตมอรตาพิเศษผสมเสร็จ
สําหรับงาน

เกราท ไมเกิดการหดตัว ระยะเวลาการใชงานยาวนานขึ้นเหมาะสมกับสภาพ
อุณหภูมิทองถิ่น
การใชงาน

Sika Pocket Grout (ซิกา พ็อกเก็ตเกราท) เหมาะสําหรับงานเกราท ตอไปนี้
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งานเทเขาแบบหรืออัดฉีดเกราทซอมแซมโครงสรางขนาดเล็ก งานเกราทฐาน
เสาหรือฐานเครื่องจักรที่มีขนาดใกลเคียงกัน งานยึดสลักเกลียวในอาคาร
งานเกราทในพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลงานเท เกราท รูโพรง ชองวาง

คุณลักษณะและประโยชน
Sika Pocket Grout (ซิกา พ็อกเก็ตเกราท)
มีความเหลวและไหลตัวดี ทําใหเทไดงาย
มีความคงตัวทางดานรูปรางดี และปรับความขนเหลวได
ใหคารับกําลังอัดสูง
ไมเกิดการเยิ้ม
ไมเปนพิษ ไมกอใหเกิดสนิ ม
ใชงานงาย
ประหยัด
ขอมูลผลิตภัณฑ
ปริมาณการใช : นํ้ า 3.75-4.25 ลิตร / Sika Pocket Grout 1 ถุง (25 กก.)
ขนาดบรรจุ
สี

: 25 กก./ถุง
: ผงสีเทา

Sika® Padding Mortar (ซิกา แพดดิ้ง มอรตา
)ซีเมนตมอรตาพิเศษผสมสําเร็จ แบบแหง
ใชสําหรับงานปรับประดับฐานเครื่องจักร
กอนทําการเกราท
Description

Sika® Padding Mortar (ซิกา แพดดิ้ง มอรตา )ซีเมนตมอรตาพิเศษ

ผสมสําเร็จ แบบแหง ใชสําหรับงานปรับประดับฐานเครื่องจักรกอน
ทําการเกราท

คําอธิบายผลิตภัณฑ
Sika Padding Mortar (ซิกา แพดดิ้ง มอรตา ) เปนซีเมนตมอรตาพิเศษ

ผสมเสร็จสําหรับงานปรับระดับฐานเครื่องจักรกอนทําการเกราท
การใชงาน

Sika Padding Mortar (ซิกา แพดดิ้ง มอรตา ) ทําการสกัดผิวคอนกรีตใหมี

ความลึกอยางนอย 2 ซม.และกวางกวาแผนฐานประมาณ 10 ซม. ทําการขจัด

สิ่งสกปรกตกคาง เชน คราบนํ้ ามัน คราบจารบี และเศษซีเมนต ออกจาก
บริเวณนั้นๆพรมนํ้ าที่ผิวคอนกรีตใหเปยกชื้นและอิ่มตัวแตระวังไมใหนํ้าทวมขัง
แนะนําใหทําการปรับระดับดวย Sika PaddingMortar (ซิกา แพดดิ้ง มอรตา)
อยางนอยที่ความหนาประมาณ 5 ซม
คุณลักษณะและประโยชน
Sika Padding Mortar (ซิกา แพดดิ้ง มอรตา ) (ซิกา แพดดิ้ง มอรตา) ใชงาน

งายเพียงแคผสมกับนํ้ าสะอาดเทานั้น และสามารถใหคุณประโยชนอ่ น
ื ๆใหกับ
ผูใชได ดังนี้

ใหกําลังอยางรวดเร็วทําใหสามารถทําการติดตั้งอุปกรณ เครื่องจักรตางๆได
อยางเร็ว

ใหความเที่ยงตรงและประหยัด เนื่ องจากทําการผสมเสร็จพรอมใชจากโรงงาน
ปราศจากคลอไรด และพัฒนากําลังไดเร็วโดยไมใชคลอไรด
ไมหดตัวทําใหไมสูญเสียคาการยึดเกาะกับผิวเดิม
สามารถประยุกตใชสําหรับงานซอมทั่วๆไปได เชน การซอมปดรู รูโพรงขนาด
เล็ก และความเสียหายเล็กนอยทั่วๆไป
ขอมูลผลิตภัณฑ
ปริมาณการใช : นํ้ า 2.5-2.75 ลิตร / Sika Padding Mortar 1 ถุง
ขนาดบรรจุ

: 25 กก./ถุง
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สี

: สีเทา

Sika® MultiSeal (ซิกา มัลติซีล เอพี) เทป
กาวบีทูเมน สําหรับปดรอยตอกันนํ้าซึมผาน
Description

Sika® MultiSeal (ซิกา มัลติซีล เอพี) เทปกาวบีทูเมน สําหรับปดรอย
ตอกันนํ้าซึมผาน

คําอธิบายผลิตภัณฑ
Sika® MultiSeal (ซิกา มัลติซีล เอพี) เปนเทปกาวสําเร็จรูปชนิ ดมีแถบกาว

ในตัว ประกอบเปนแผนดวยสารบิทูเมนผสมยางดัดแปลงผิวดานบนเคลือบ

ดวยแผนอลูมิเนี ยมฟอยลและผิวดานลางเปนผิวกาวในตัว สามารถใชยึดติด
กับพื้นผิวอื่นไดอยางแนบแน น

การใชงาน
Sika® MultiSeal (ซิกา มัลติซีล เอพี) ใชสําหรับปดรอยตอและซอมแซม เพื่อ

ปองกันนํ้ าซึมผาน บริเวณหลังคา รวมถึงงานหลังคาเหล็ก (Metal Sheet) รอย
แตกราวในงานอาคารระบบงานกันซึมประเภทบิทูเมน และงานแผนหลังคา
ประเภทอื่นๆ

คุณลักษณะและประโยชน
งายตอการใชงาน
ประหยัดคาใชจาย
สามารถยึดเกาะไดดีกับพื้นผิวหลายประเภท
ทนตอทุกสภาพอากาศ
มีแถบกาวในตัว
ทนทานตอแสง UV (ยูวี)
ทนทานตอสารบิทูเมน
ทาสีทับได
สามารถใชงานไดดีในสภาพอุณหภูมิตํ่า
ขอมูลผลิตภัณฑ
ปริมาณการใช : ขึ้นอยูกับพื้นที่การใชงาน
ขนาดบรรจุ

: กวาง 5 ซม. ยาว 3 ม. /มวน (สีเทา)
กวาง 10 ซม. ยาว 3 ม. /มวน (สีเทา สีแดง)
กวาง 30 ซม. ยาว 3 ม. /มวน (สีเทา)

กวาง 30 ซม. ยาว 10 ม. /มวน (สีเทา)

กวาง 100 ซม. ยาว 10 ม. /มวน (สีเทา)
สี
ดาน, นํ้ าตาลเขม
ดวยแผนฟลม

: เปนเทปกาวมีสี 2 สีอยูคนละดาน
- สวนดานบน: เคลือบดวยแผนอลูมิเนี ยมฟอยด, สีเทา
- สวนดานลาง: เปนสวนกาวทําจากบิทูมินัสสีดํา คั่น
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Sika Boom® AP (ซิกา บูม เอพี ) โฟมสําหรับ
ยึดเกาะแบบขยายตัวสูง ชนิดสวนผสมเดียว
Description

Sika Boom® AP (ซิกา บูม เอพี ) โฟมสําหรับยึดเกาะแบบขยายตัวสูง
ชนิดสวนผสมเดียว

คําอธิบายผลิตภัณฑ

Sika Boom ® AP (ซิกา บูม เอพี ) เปนโฟมโพลียูรีเทนชนิ ดสวนผสมเดียว สํา

หรับยึดเกาะหลายตําแหน งที่ขยายตัวสูง
การใชงาน

Sika Boom® AP (ซิกา บูม เอพี ) ใชในการจับยึด หุมฉนาน และเติมจุดเชื่อม

ตอรอบๆวงกบหนาตางและประตู ทอ และรอบๆทอระบายอากาศของเครื่อง
ปรับอากาศและโครงมานหนาตาง เปนตน นอกจากนี้ ยังชวยปองกันเสียง
ความเย็น และลม ฯลฯ ไดอีกดวย
คุณลักษณะและประโยชน
เปนโฟมแบบ Multipositionสามารถใชไดกับทุกตําแหน ง (360 O C)
อัตราการขยายตัวสูง
ใชงานไดงายโดยใชหัวฉีดวาลว (อะแดปเตอร)
ใชงานไดท่อ
ี ุณหภูมิ (+5 O C)
แข็งตัวเร็ว
เปนฉนวนปองกันอุณหภูมิท่ด
ี ีเยี่ยม
ดูดซับเสียงไดอยางมีประสิทธิภาพ
ใชงานไดยาวนาน
ปราศจากสาร CFC/HCFC
ขอมูลผลิตภัณฑ

ปริมาณการใช : ขึ้นอยูกับพื้นที่การใชงาน ( เนื้ อโฟมขยายตัวได 1.5-2 เทา
)
ขนาดบรรจุ
สี

: 500 มล. / กระปอง
: สีเหลืองออน

Sika®-102 (Warterplug) : (ซิกา - 102 วอเตอร
ปลั ๊ก) ซีเมนตแหงเร็วพิเศษ สําหรับอุดรอย
รัว
่ นํ้าซีเมนต
Description

Sika®-102 (Warterplug) : (ซิกา - 102 วอเตอรปลั ๊ก)
ซีเมนตแหงเร็วพิเศษ สําหรับอุดรอยรัว
่ นํ้าซีเมนต
คุณลักษณะ
Sika® -102 (ซิกา-102) เปนผงซีเมนตผสมเสร็จปราศจากคลอไรด เมื่อผสม

กับนํ้ าจะใหคุณสมบัติท่แ
ี หงเร็วเปนพิเศษสําหรับอุดรอยรั่วซึมนํ้ า(แข็งตัว
ภายใน60-90 วินาที)
การใชงาน

ใชสําหรับอุดรอยรั่วซึมนํ้ าในคอนกรีต หิน รวมทั้งรอยตอระหวางคอนกรีต
และเหล็ก(สลักเกลียว, ทอ, แผนเหล็ก, ฯลฯ) ในรถไฟใตดิน, อุโมงค , เขื่อน,
หองใตดิน, สระนํ้ า,ชองระบายนํ้ าใตผิวทาง
คุณประโยชน
ใชงานงาย โดยการผสมเพียงนํ้ าสะอาด
ไมตองการอุปกรณเสริมพิเศษอื่นใด
มีคุณสมบัติแหงเร็วพิเศษ ใหกําลังอยางรวดเร็ว
ใหกําลังการยึดเกาะที่ดีกับทุกวัสดุ
ไมแตกรอน หดตัว
ไมกอใหเกิดสนิ มเหล็ก
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ขนาดบรรจุ

: 1 กก., 4.5 กก., 5 กก., 15 กก. / ลิตร

การเก็บรักษา : เก็บไวในที่แหงปราศจากความชื้น
อายุการเก็บ
กําหนด

: 6 เดือน ในภาชนะที่ปดสนิ ทและเก็บภายใตเงื่อนไขที่

อัตราสวนผสม : Sika -102 จํานวน1 กก. ตอนํ้ า 0.2 ลิตร

Sika Separol (เซพพารอล) นํ้ายาทาแบบ
สูตรนํ้ามัน
Description

Sika Separol (เซพพารอล) นํ้ายาทาแบบ สูตรนํ้ามัน
คุณลักษณะ
Sika Separol (เซพพารอล) เปนนํ้ ายาสําหรับทาแบบหลอคอนกรีต ชวย

ทําใหคอนกรีต ไมติดแบบที่มีผิวเรียบสวยชวยลดฟองอากาศที่เกิดขึ้นที่ผิว
คอนกรีตเนื่ องจากการใชนํ้ายาทาแบบทั่วไปทนตอการชะลางของนํ้ าฝนใชไดดี
กับผิวแบบหลอทุกชนิ ด การใชงานสามารถทาทิ้งไวลวงหนาเมื่อถอดแบบ จะ
ไมมีคราบนํ้ ายาติดอยู และสามารถทาสีทับไดไมทําใหผิวคอนกรีตลื่นเมื่อถูก
นํ้ า

การใชงาน
Sika Separol (เซพพารอล) เปนนํ้ ายาที่ใชทาไดท้ง
ั แบบเหล็ก พลาสติกและ

ไม ชวยทําใหการถอดแบบในการหลอโครงสรางทําไดสะดวก รวดเร็วมากขึ้น

และไดปริมาณงานมากขึ้น เนื่ องจากเมื่อถอดแบบแลวพื้นผิวคอนกรีตจะเรียบ
สวยงามไมตองมการซอมแซมหรือตกแตงผิวหนาเพิ่มมากขึ้น
คุณประโยชน
คอนกรีตไมติดแบบ
ใชไดทันที ใชงานงายโดยการทาหรือพน
ทําใหไดพ้ น
ื ผิวคอนกรีตที่เรียบสวยไมมีผลกระทบตอการฉาบปูนหรือ ทาสีทับ
สามารถใชกับแบบงานคอนกรีตที่ตองบมดวยไอนํ้ ารอน ตลอดจนสามารถใช

กับ แบบหลอคอนกรีตที่ตองเปยกชื้นอยูตลอดเวลาได

ไมท้ง
ิ รอยคราบนํ้ ายา ผิวคอนกรีตเรียบสวยหลังจากถอดแบบ
ขอมูลผลิตภัณฑ
ปริมาณการใช : 1ลิตร / 20 - 25 ตร.ม. ( แบบไม )
1ลิตร / 40 - 50 ตร.ม. ( แบบเหล็ก )
ขนาดบรรจุ

: 25 ลิตร / แกลลอน
200 ลิตร / ถัง

สี

: สีนํ้าตาล เปนของเหลว

Sika Plastocrete (พลาสโตกรีต) นํ้ายาผสม
คอนกรีต หรือมอรตาสําหรับงานกันซึม
Description

Sika Plastocrete (พลาสโตกรีต)
นํ้ายาผสมคอนกรีต หรือมอรตาสําหรับงานกันซึม
คุณลักษณะ
Sika Plastocrete (พลาสโตกรีต) เปนนํ้ ายาลดนํ้ า (Plasticizer) ใชผสมใน

คอนกรีตหรือ มอรตา ชวยทําใหคอนกรีตมีความเหลวสามารถเทไดและมี

คุณสมบัติกันซึมที่ดี นอกจากนี้ ยังชวยลดปริมาณนํ้ าที่ใชในการผสมคอนกรีต
ทําใหคอนกรีตมีคารับกําลังอัดสูงขึ้น
การใชงาน
Sika Plastocrete (พลาสโตกรีต) เหมาะสําหรับใชเปนนํ้ ายากันซึมในงานกอ
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อิฐฉาบปูน และงานโครงสรางคอนกรีตในงานดังตอไปนี้ งานเขื่อนและ

อางเก็บนํ้ า, งานระบบระบายนํ้ า คลองสงนํ้ า, ทอระบายนํ้ า หรืองานอุโมงค,
แทงคนํ้า, สระวายนํ้ า, งานคอนกรีตอื่นๆ ที่ตองการกันซึม
คุณประโยชน
ชวยเพิ่มความสามารถในการเทได (Workbility) ของคอนกรีตมากขึ้นโดยไม
ตองเพิ่มปริมาณนํ้ าในการผสม

งายตอการจี้เนื้ อคอนกรีต เพื่อใหคอนกรีตอัดตัวแน นขึ้น ใหคากําลังอัด และ
ความทนทาน (Durbility)

ชวยเพิ่มคุณสมบัติกันซึมของคอนกรีต และปูนฉาบ
ไมเกิดการหดตัว (Shrinkae) เมื่อแหง และแข็งตัว
เพิ่มแรงยึดเหนี่ ยวระหวางอนุภาคเล็กๆ ของซีเมนตไดดี (Cohesiveness)
ไมมีสวนผสมของสารประกอบคลอไรด จึงไมมีผลกระทบตอการกัดกรอนของ
เหล็กเสริม

ขอมูลผลิตภัณฑ
ปริมาณการใช : 0.5 กก. (หรือ 0.43 ลิตร) : ปูนซีเมนต 2 ถุง (บรรจุ 50

กก.ตอถุง)

ขนาดบรรจุ
สี

: 5 ลิตร / แกลลอน 25 ลิตร / ถัง
: สีนํ้าตาล เปนสารประเภทลิกโนซัลโฟเนต

(Lignosulphonate)

Sika Antisol S (แอนติโซล เอส) นํ้ายาบม
คอนกรีตชนิดสลายตัวได
Description

คุณลักษณะ
Sika Antisol S (แอนติโซล เอส) เปนนํ้ ายาบมคอนกรีตที่เปนสารประกอบ

โซเดียม ซิลิเกต (Sodium Silicate) ใชฉีดพนบนพื้นผิวคอนกรีตสด และจะกอ
ตัวเปนผลึกเล็ก ๆ ที่ เรียกวา Microcrystalline อุดรูพรุนเล็ก ๆ บนผิวคอนกรีต
ซึ่งจะชวยลดการระเหยของไอนํ้ าในคอนกรีตทําให “ ปฎิกิริยาไฮเดรชั่น ” ใน
คอนกรีตเปนไปอยางสมบูรณ
การใชงาน

นํ้ ายา Sika Antisol S (แอนติโซล เอส) เหมาะกับงานบมคอนกรีตที่ตองมี

การแตงผิว อื่น ๆ เพิ่มเติม เชน งานฉาบแตงผิว หรือทาสีทับ เปนตน เปน

ผลิตภัณฑท่ใี ชงานงายทําให การเตรียมพื้นผิวกอนการบมจึงไมจําเปน Sika
Antisol S (แอนติโซล เอส) นั้นสามารถใช บมผิวคอนกรีตในแนวดิ่งได ซึ่ง
นํ้ ายาบมจําพวกเรซิ่นไมเหมาะสมงานในลักษณะดังกลาว
คุณประโยชน
เปนของเหลวใส ไมเปนพิษ และไมเปนคราบเปรอะเปอน

ชวยทําใหคอนกรีตเกิด “ ปฎิกิริยาไฮเดรชั่น ” ที่สมบูรณ ทําใหไดเนื้ อคอนกรีต
ที่คงทนแข็งแรงและ มีกําลังอัดสูง

จะรวมเปนสวนหนึ่ งของคอนกรีต เปนการบมคอนกรีตแบบถาวร และดวย
คุณสมบัติการแข็งตัวที่ผิวหนา จะชวยปองกันมิใหเกิดฝุนละอองไดงาย

ลดโอกาสของการหดตัวของพื้นผิวคอนกรีตที่เปนผลทําใหเกิดการแตกราว

แบบ Hairline Crack หรือ Crazing Crack

สามารถเดินผานบนพื้นผิวคอนกรีตที่มีการบมดวย Antisol S (แอนติโซล เอส)
ไวหลังจาก 24 ชั่วโมงได

พรอมใชงาน โดยการทา หรือพน
ขอมูลผลิตภัณฑ
ปริมาณการใช

: 1 ลิตร / 5.5-6.60 ตร.ม.

1ลิตร / 40 - 50 ตร.ม. ( แบบเหล็ก )
ขนาดบรรจุ

: 25 ลิตร / แกลลอน

200 ลิตร / ถัง
สี

Sikafloor -3 Quartztop (ซิกาฟลอร -3
ควอนตทอป)

: ฟาใส
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Description

Sikaflex PRO-3 WF : (ซิกาเฟล็กซ โปร 3 ดับบลิวเอฟ) วัสดุยาแนวประเภท
โพลียูรีเทนยืดหยุนคุณภาพสูงทนสารเคมี

คุณลักษณะ : Sikaflex® -PRO 3WF (ซิกาเฟล็กซ 3 โปรดับบิวเอฟ) เปนวัสดุ
ยาแนวประเภทโพลียูรีเทนยืดหยุนที่ทนตอแรงทางกลและสารเคมีได

การใชงาน : Sikaflex® -PRO 3WF ใชงานไดหลายลักษณะขึ้นอยูกับลักษณะ
ของการใชตางๆ เชน
รอยตอของพื้น

รอยตอของพื้นในบริเวณที่สัมผัสกับสารเคมี
รอยตอในโรงบําบัดนํ้ าเสีย
รอยตอในอุโมงค
คุณสมบัติ
คาความเคลื่อนไหว (ขยายตัว - หดตัว) ประมาณ 25%
มีความยืดหยุน
บมตัวโดยไมเกิดฟองอากาศ

ทนทานตอแรงทางกลหรือสารเคมีไดดี
มีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวตางๆ

ขนาดบรรจุ : หลอดขนาด 600 มิลลิลิตร (กลองละ 20 หลอด)
สี : เทาคอนกรีต, เทาออน, เทาเขม และสีอ่ น
ื ๆตามตองการ
การยาแนวการ/เชื่อมรอยตอ : Sikaflex® - PRO 3WF เหมาะสําหรับยา

แนวรอยตอประเภทตางๆ และเพื่อเปนการปองกันแรงดันของนํ้ าควรใชวัสดุ
กันรอยตอดานลางของวัสดุยาแนวโฟมโพลีสไตรีนเปนตน นอกจากนี้ เพื่อทํา
ใหการเชื่อมอุดรอยตอสมบูรณ ใหใช Waterbars ในโครงสรางคอนกรีตกอน

อายุการเก็บ : ประมาณ 15 เดือนในภาชนะบรรจุเดิมที่ปดสนิ ท เก็บในที่เย็น
และแหงอุณหภูมิประมาณ

+10OC ถึง+25OC และปองกันการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
การทนทานสารเคมี : Sikaflex® - PRO 3WF ไดรับการทดสอบโดยสถาบัน
โพลีเมอร ตามกฎการทดสอบของ DIBt (German Institute for Construction)
สําหรับระบบ Sikafloorและสําหรับระบบบําบัดนํ้ าเสียตาม DIN 52 452 part 2

วัสดุรองรับ : สําหรับ Sikaflex® - PRO 3WF ใชวัสดุรองรับประเภทโฟมโพลี
เอธีลีนในการควบคุมความลึกของเนื้ อวัสดุยาแนวโดยวัสดุรองรับตองมีขนาด
ใหญกวารอยตอประมาณ 20% ในการปองกันแรงดันของนํ้ าจะตองมีวัสดุ

ปองกันดานลางของวัสดุยาแนวโฟมโพลีสไตรีน และเพื่อใหการเชื่อมปดรอย
ตอสมบูรณ ยิ่งขึ้นแนะนํา ใหใชในโครงสรางคอนกรีต

การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะยาแนวตองแข็งแรง แน น สะอาดปราศจาก
นํ้ ามันและจารบี ในกรณีท่ม
ี ีความชื้นใหใช Sika® Primer3 เปนวัสดุรองพื้นพื้น
ผิวที่มีการดูดซับตองทําความสะอาดแบบเปาแหงสวนพื้นผิวที่ไมดูดซับทํา
ความสะอาดแบบเปยกได ในกรณีท่ร
ี อยการแตกนั้นใหซอมแซมดวยอี
พ็อกซี่มอรตา Sikadur-741
การรองพื้น
Sika® Primer 3 : สําหรับพื้นผิวที่มีการดูดซับ (แหงหรือชื้น) เชน คอนกรีต,
อิฐ เปนตน
Sika® Primer 21 : สําหรับพื้นผิวสังเคราะห , แลกเกอร , สารเคลือบ

Sika® Primer 35 : สําหรับพื้นผิวเหล็ก เชน อลูมิเนี ยม, เหล็กกลาไรสนิ ม
เปนตน

ในกรณีของเหล็กที่ถูกเคลือบสารเคลือบและพลาสติก ตองมีการทดสอบกอน
จะใชงานจริง

วิธีใชงาน : ในการใชงานของ Sikaflex® -PRO 3WF ตองไมใหเกิดฟอง

อากาศถูกกักอยูในรอยตอถาพื้นผิวมีอุณหภูมิสูงกวา+400 องศาเซลเซียสอาจ
จะทําใหวัสดุยาแนวเสียหายไดในชวงขณะทํางานดังนั้นตองตรวจสอบอุณหภูมิ
ของพื้นผิว ขณะที่จะทํางานไมแนะนํา

ผงซักฟอกหรือนํ้ าสบู เพราะอาจจะทําใหลดการตานทานตอสารเคมีและทําให
เสียหายในการใชงานเร็วขึ้น

หมายเหตุ : วัตถุจะบมตัวสมบูรณประมาณ 14 วัน (บมตัวตองไมใหสัมผัสกับ
สารเคมีและมีการเคลื่อนไหวไมเกิน 10% ไมแนะนําใหทาสีทับวัสดุยาแนว
Sikaflex® -PRO 3WF ไมควรสัมผัสกับบิทูเมนและ fluxoil)

ในกรณีท่ส
ี ัมผัสกับสารเคมี อุณหภูมิสูงและแสง UV อาจจะทําใหสีมีการ
เปลี่ยนจะไมมีผลกระทบตอคุณสมบัติของวัสดุยาแนว

ขอควรระวัง : Sikaflex® - PRO 3WF มีไอโซไซยาเนตเปนสวนประกอบ จึง

ควรเก็บในที่แหงและเย็น ในกรณีท่ว
ี ัสดุยาแนวบมตัวไมเต็มที่และปนเปอนกับ
นํ้ านั้นไมควรปลอยนํ้ าทิ้งลงรางระบายนํ้ าและพื้นดิน

การปฐมพยาบาลเบื้องตน : ในกรณีสัมผัสกับนัยนตาใหรีบลางออกดวยนํ้ า
สะอาดประมาณ 10-15 นาที และรีบปรึกษาแพทย ในกรณีสัมผัสกับผิวหนัง
ตองลางดวยนํ้ าและสบู และปองกันรายละเอียดเพิ่มเติมดูไดในการปองกัน
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สุขภาพและปองกันอุบัติเหตุ

Sika AnchorFix -1 (ซิกา แองเคอรฟค - 1)
กาวสําหรับงานเสียบเหล็ก ประเภทแหงตัว
เร็ว
Description

Sika AnchorFix -1 (ซิกา แองเคอรฟค - 1)

กาวสําหรับงานเสียบเหล็ก ประเภทแหงตัวเร็ว
คุณลักษณะ

Sika AnchorFix -1(ซิกา

แองเคอรฟค - 1) วัสดุกาวติดยึดเหล็กเสริมและสลักเกลียวประเภทโพลี
เอสเตอรสองสวนแบบปราศจากตัวทําละลายและ สไตรีน
การใชงาน

Sika AnchorFix -1 (ซิกา แอ

งเคอรฟค - 1) ใชเปนวัสดุยึดเหล็กเสริม และสลักเกลียวชนิ ดใหกําลังเร็ว

สําหรับ เหล็กขอออย สลักเกลียวน็อต และระบบยึดติดเฉพาะงาน, คอนกรีต

งานกออิฐบล็อกหรืออิฐมอญ, หิน-ธรรมชาติแข็ง, หินแข็ง กอนที่จะใชงาน จะ
ตองยืนยันความเหมาะสมวัสดุยึดพื้นผิว Sika AnchorFix -1(ซิกา แอง-

เคอรฟค - 1) ในแงของความแข็งแรง ในการยึด และการปองกันการเกิดคราบ
หรือการเปลี่ยนสีของพื้นผิว โดยการทดสอบกับพื้นที่ตัวอยาง เนื่ องจากพื้นผิว
แตละแบบจะมีความแตกตางกัน โดยเฉพาะในแงของความแข็งแรง สวนผสม
และความพรุน

คุณสมบัติและคุณประโยชน
ใชเปนวัสดุยึดเหล็กเสริม และสลักเกลียว ในงานทั่วไป ที่มีการรับนํ้ าหนักเบา
ถึงปานกลาง

สามารถใชไดกับปนยิงกาวแบบมาตรฐานทั่วไป ไมหดตัวเมื่อแหง และแข็งตัว
มีคุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับคอนกรีต และวัสดุอ่ น
ื ๆ
สามารถใชไดในอุณหภูมิตํ่า
สามารถรองรับนํ้ าหนักไดสูง
ไมมีสวนผสมของสารละลายโซเวนท จึงทําใหไมมีกลิ่น ไมหดตัว และไมยอย
ตัวแมใชในแนวเหนื อศรีษะ

ใชเจาะเสียบเหล็กขนาด 8-27 มม.
มีการสูญเสียนอย
ไมมีขอจํากัดการขนสง
ขอมูลผลิตภัณฑ
ปริมาณการใช
เหล็ก

: ขึ้นอยูกับขนาดของเหล็กที่จะยึด และรูเจาะเสียบ

ขนาด

:

สี

สวนผสม A

: ขาว

สวนผสม B

: ดําสวนผสม

300 มล. /หลอด

สวนผสมA+B : เทาออน
สีหิน

:

สวนผสม A

: ขาว

สวนผสม B

: สีสม

สวนผสม A+B : สีเบจ
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SikaHyflex®-160 Construction (ซิกาเฟล็กซ
คอนสตั ๊คชัน
่ )
Description

SikaHyflex®-160 Constructionกาวยาแนวประเภทโพลียูรีเทน สําหรับ
ยาแนวรอยตอโครงสรางทัว
่ ไป
คุณลักษณะ
SikaHyflex®-160 Construction เปนวัสดุยาแนวรอยตอประเภทโพลียูรีเทน

ชนิ ดยืดหยุน บมตัวดวยความชื้น และแหงตัวโดยไมเกิดฟองอากาศในเนื้ อโพลี
ยูรีเทน จึงไมทําใหประสิทธิภาพของกาวยาแนวลดลง
การใชงาน
SikaHyflex®-160 Constructio ใชสําหรับยาแนวรอยตอโครงสรางทั่วไป

และรอยตอที่มีการเคลื่อนตัว เชน รอยตอผนังอาคารรอบตอผนังและพื้น รอย
ตอขอบประตูและหนาตาง แนววงกบ ผนังสําเร็จรูป เปนตน
คุณสมบัติและคุณประโยชน
สวนประกอบเดียว พรอมใชงาน

สามารถรองรับการเคลื่อนตัวไดสูงถึง 35% (ASTM C 719)
สามารถบมตัวได โดยไมเกิดฟองอากาศ
เนื้ อกาวยาวแนวเรียบ ลื่น และสมํ่ าเสมอ
ไมยอย สามารถใชงานในแนวดิ่ง
ยึดเกาะไดดีกับพื้นผิวหลายประเภท
ไมมีสวนผสมของตัวทําละลาย
ไมมีกลิ่น และปลอยสารระเหยตํ่ า

ขอมูลผลิตภัณฑ
ปริมาณการใช

: 1 หลอด (310 มล.) / 3 เมตร

ขนาดบรรจุ

: 310 มล. / หลอด 600 มล. / หลอด

สี

1 หลอด (600 มล.) / 6 เมตร
ที่ขนาดรอยตอ 10 × 10 มม. (กวาง × ลึก)

: สีขาว และสีเทา
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ถังเก็บนํ้า พี.พี. บิก
๊ แทงค(BIG TANK)
Description

ถังเก็บนํ้าไฟเบอรกลาส บิก
๊ แทงค เปนผลิตภัณฑถังเก็บนํ้ าขนาดใหญ
เหมาะสําหรับอาคารสํานักงาน หรือโรงงาน ที่ตองการสํารองนํ้ าไวใชจํานวน
มาก ถังเก็บนํ้ า บิก
๊ แทงค ผลิตจากไฟเบอรกลาสที่มีความแข็งแรงทนทาน

ตามมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา(ASTM) และประเทศญี่ปุน(JIS) จึงมั่นใจ
ไดถึงความทนทานและอายุการใชงานที่ยาวนาน ความปลอดภัยในการบรรจุ
นํ้ าที่ปราศจากสนิ ม 100% ถังนํ้าบิก
๊ แทงค มีท้ง
ั แบบตั้งพื้นและฝงดิน หลาย
ขนาดความจุ และสามารถผลิตไดทุกขนาดตามความตองการ

ถังเก็บนํ้า พี.พี. ดีแทงค(D-TANK)
Description

ถังเก็บนํ้าไฟเบอรกลาส ดีแทงก เปนถังเก็บนํ้ าบนดิน เสริมแรง มี

คุณสมบัติ แข็งแรง ทนทาน สามารถรองรับแรงอัดไดดีเยี่ยม ปราศจากสารที่
ทําใหเกิดสนิ มจึงทําใหนํ้าใสสะอาดปลอดภัยมีลักษณะเดนที่งายตอการทํา
ความสะอาดไดท่ว
ั ถัง ไดรับมาตรฐาน (มอก. 435-2548) และมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 9001:2008

145 of 179

ถังเก็บนํ้าฝงดิน (UNDERGROUND TANK)
เล็ก
Description

อีกรูปแบบหนึ่ งของถังเก็บนํ้ าไฟเบอรกลาสจาก พี.พี. ซึ่งเปนถังเก็บนํ้ าฝงดิน
ไมเปนสนิ ม ปลอดภัยสําหรับการใชเพื่ออุปโภคและบริโภค

ถังเก็บนํ้ า พี.พี. รุนฝงดินไมเปลืองเนื้ อที่ใชสอยเหมาะสําหรับบานทาวนเฮาส

หรืออาคารที่ไมมีพ้ น
ื ที่สําหรับติดตั้งถังบนดิน โดยผลิตใหสอดคลองกับมาตรา
ฐานอุตสาหกรรม และผานการควบคุมระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000

ถังเก็บนํ้า พี.พี. ฟวชัน
่ (P.P. FUZION TANK)
Description

ถังเก็บนํ้ า พี.พี. ฟวชั่น
"ผสมผสานความดัง
้ เดิมรูปแบบใหม สูมาตรฐานชีวิตทีด
่ ีกวา"
ถังเก็บนํ้ า พี.พี. ฟวชั่น
ใชบรรจุนํ้าเพื่ออุปโภคและบริโภคโดยไดรับการรับรองจาก มอก.
ใชเทคโนโลยีซิลเวอร ไอออน ในการปองกันและยับยั้งแบคทีเรีย*
รับประกันยาวนานถึง 15 ป
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ถังเก็บนํ้า พี.พี. สปริง (P.P. SPRING TANK)
Description

ถังเก็บนํ้า พี.พี. สปริงใชดวยเทคโนโลยี Silver Ion (Ag+) ที่มีคุณสมบัติชวย
ปองกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในผิวถังเก็บนํ้ าได เปน
เทคโนโลยีท่ไี ดรับการรับรองความปลอดภัยในการอุปโภคและบริโภคจาก

องคการ FDA , EPA , NFS ของสหรัฐอเมริกา เปนรายแรกของประเทศไทย

นอกจากนั้นไดเพิ่มการเดินทอภายในถังพรอมลูกลอย เพื่อความเรียบรอยและ
สวยงาม

ถังดักไขมัน พี.พี. (P.P. GREASE TRAP)
รุน
รุน
รุน

GT-20-130AG
GT-20UG
GT-30-130UG

Description

ผลิตภัณฑ พี.พี. ถังดักไขมันไฟเบอรกลาส แบบตั้งพื้น และ แบบฝงดิน
ผานการทดสอบความแข็งแรงดวยโปรแกรม Finite Element และจําลองการ
ใชงานจริง 3 มิติ
ตัวถังออกแบบตามหลักชลศาสตร แผงกั้นในชองทางนํ้ าผานออกแบบใหเอื้อ
ตอการแยกชั้นของนํ้ าและไขมัน ออกจากกัน

แข็งแรงทนทาน ตัวถังหนาทนทานตอความรอนจากนํ้ าลางภาชนะประกอบ
อาหาร

แยกเศษอาหารงาย ดวยตะแกรงดักเศษอาหาร จะชวยดักเศษอาหารออกจาก
นํ้ าทิ้ง

ทําความสะอาดงาย ฝาถังเปด-ปดงาย พรอมทอออนระบายไขมัน สําหรับ
ระบายนํ้ าไขมันทิ้งออกจากถัง

หลักการทํางานถังดักไขมัน
ระบบการทํางานของถังดักไขมัน พี.พี. แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
1. ตะแกรงดักเศษอาหารจะกรองเศษอาหารออกจากนํ้ าทิ้งใหคางอยูใน
ตะแกรง ซึ่งสามารถถอดออกมาลางทําความสะอาดไดโดยงาย

2. สวนแยกไขมันไดออกแบบใหมีรูปรางเหมาะสมทางดานชลศาสตร พื้น
ผิวภาชนะและแผงกั้นนํ้ าภายในบอจะเอื้ออํานวยตอการแยกและสกัด
ไขมันที่ลอย ตัวอยูบนพื้นผิวนํ้ าไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ทอออนระบายไขมันจะอํานวยความสะดวกในการระบายไขมันทิ้งออก
จากบอ เมื่อไขมันแยกออกจากนํ้ าเสียที่สะสมอยูในบอมากขึ้นหรือ

ประมาณ 7-10 วัน ก็สามารถใชทอออนดังกลาวนี้ ระบายไขมันทิ้งใส
ภาชนะรองรับหรือถุงดําแลวนําไปทิ้ง
ขอดีของ ถังดักไขมัน พี.พี.
ความน าเชื่อถือ ซึ่งเกิดจาก ประสบการณท่ส
ี ่ง
ั สมมานานในธุรกิจ ไดรับ
มาตรฐาน ISO 9001:2008
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ถังอีโคแทงค เอ็กซตรา (ECO-TANK EXTRA
SERIES)
Description

ผลิตภัณฑ พี.พี. ถังบําบัดนํ้าเสีย รุน ECO-TANK EXTRA
นวัตกรรมการผลิตตามมาตรฐาน JIS จากประเทศญี่ปุน ควบคุมการผลิต
ดวยระบบคอมพิวเตอร

แข็งแรงที่สุด ดวยวัสดุไฟเบอรกลาสคุณภาพสูง ที่ผานการทดสอบแลววา
สามารถรับแรงดันนํ้ าใตดินไดดีกวาวัสดุชนิ ดอื่นๆที่นํามาใชผลิตถังบําบัด
ใชวัตถุดิบผานมาตรฐานอุตสาหกรรม เกรดคุณภาพ

ผานการทดสอบความแข็งแรงดวยโปรแกรม Finite Element และจําลองการ
ใชงานจริง 3 มิติ
ประสิทธิภาพการบําบัดไดมาตรฐาน ดวยประสบการณดานนํ้ าเสียยาวนาน
กวา 40 ป

ประหยัดพลังงาน ดวยระบบบําบัดนํ้ าเสียแบบไรอากาศ

คุมคาดวยความจุท่ม
ี ากกวามาตรฐาน แถมปริมาตรถังเพิ่มขึ้นสําหรับรุน
ขนาดเล็กโดยไมกระทบกับตนทุนงานโครงสราง

ขอตอออนยางธรรมชาติ พรอมสายรัด ชวยปองกันทอนํ้ าทิ้งแตกหรือหลุดจาก
การทรุดตัวของพื้นดิน

หัวเชื้อจุลินทรีย EBM จุลินทรียชนิ ดพิเศษชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัด

ถังบําบัดนํ้าเสีย เซฟสเปซ (Save Space
Tank)
Description

ผลิตภัณฑ พี.พี. ถังบําบัดนํ้าเสีย รุน SAVE SPACE
นวัตกรรมการออกแบบถังบําบัดนํ้ าเสียสําหรับพื้นที่จํากัด เจาแรกในประเทศ
ไทย

นวัตกรรมการผลิตตามมาตรฐาน JIS จากประเทศญี่ปุน ควบคุมการผลิต
ดวยระบบคอมพิวเตอร
แข็งแรงที่สุด ดวยวัสดุไฟเบอรกลาสคุณภาพสูง ที่ผานการทดสอบแลววา
สามารถรับแรงดันนํ้ าใตดินไดดีกวาวัสดุชนิ ดอื่นๆที่นํามาใชผลิตถังบําบัด
ใชวัตถุดิบผานมาตรฐานอุตสาหกรรม เกรดคุณภาพ

ผานการทดสอบความแข็งแรงดวยโปรแกรม Finite Element และจําลองการ
ใชงานจริง 3 มิติ

ประสิทธิภาพการบําบัดไดมาตรฐาน ดวยประสบการณดานนํ้ าเสียยาวนาน
กวา 40 ป

ประหยัดพลังงาน ดวยระบบบําบัดนํ้ าเสียแบบไรอากาศ
ขอตอออนยางธรรมชาติ พรอมสายรัด ชวยปองกันทอนํ้ าทิ้งแตกหรือหลุดจาก
การทรุดตัวของพื้นดิน

หัวเชื้อจุลินทรีย EBM จุลินทรียชนิ ดพิเศษชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัด
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LANKO361 (แลงโก361) นํ้ายาบมคอนกรีต
ชนิดซิลิเกต
Description

LANKO 361 LANCURE นํ้ ายาบมคอนกรีต
แลงโก 361 เคียว เปนนํ้ ายาบมคอนกรีต โดยจะกอตัวเปนแผนฟลม
เคลือบบนผิวหนาคอนกรีต เพื่อปองกันการระเหยของนํ้ าที่เร็วเกินไป ในสภาพ
อาการที่รอนหรือลมแรง ซึ่งจะชวยใหการเกิดปฏิกิริยาในคอนกรีตเปนไป
อยางสมบูรณ ลดปญหาการแตกราว
คุณลักษณะพิเศษ
สําหรับบมคอนกรีตทั่วไป เพื่อลการแตกราวและการหดตัว

เหมาะสําหรับงานโครงสรางขนาดใหญ งานที่พ้ น
ื ผิวมาก เชน พื้นถนน

พรอมใชงาน โดยการทาดวยแปรง ลูกกลิ้ง หรือโดยการพน
ชวยลดปญหาการระเหยของนํ้ า เหมาะสําหรับการทํางานในสภาพอากาศรอน
แดดจัดหรือลมแรง

อัตราการใช : 1ลิตร/5 - 8ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร /200 ลิตร

LANKO343 (แลงโก343) แมตชเลส ซีอารดับบิล 30 นํ้ายาทาแบบสูตรนํ้า ชนิดเขมขน
Description

LANKO 343 MATCHLESS CR-W30 หัวเชื้อนํ้ ายาทาแบบสูตรนํ้ า
แลงโก 343 หัวเชื้อนํ้ ายาทาแบบสูตรนํ้ าที่มีความเขมขนสูง สามารถนํามา

เจือจางดวยนํ้ าสะอาดกอนการใชงาน มีคุณสมบัติดีเยี่ยมและประหยัด
คุณลักษณะพิเศษ
เปนนํ้ ายาทาแบบสูตรนํ้ า
ปราศจากสารปนเปอน

ประหยัดเวลาและตนทุน

สามารถผสมนํ้ าสะอาดได 20-30 เทา

ถอดแบบงาย รวดเร็ว คอนกรีตไมติดแบบ
อัตราการใช : 1 ลิตร / 260-310 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร / 200 ลิตร

LANKO342 (แลงโก342) แมตชเลส ซีอารดับบิล นํ้ายาทาแบบสูตรนํ้า
Description

LANKO 342 MATCHLESS CR-W นํ้ ายาทาแบบสูตรนํ้ า พรอมใชงาน
แลงโก 342 นํ้ ายาแบบสูตรนํ้ าพรอมใชงาน คุณภาพสูง ชวยลดปญหา

คอนกรีตติดแบบ ใชงานงายและชวยประหยัดเวลา
คุณลักษณะพิเศษ
เปนนํ้ ายาทาแบบสูตรนํ้ า ใชงานไดทันที
ปราศจากสารปนเปอน

ไมทําใหผิวคอนกรีตเกิดความมันเงา
สามารถใชเครื่องพนได

ชวยประหยัดเวลาในการทําความสะอาดแบบ และถอดแบบนํามาใชใหม
อัตราการใช : 1 ลิตร /8-12 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 200 ลิตร

LANKO103 (แลงโก103) สกิมโคท พลัส
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โพลิเมอรชนิดพิเศษสําเร็จรูป สําหรับงาน
ฉาบบาง ผนังหรือฝา ภายในและภายนอก
Description

LANKO 103 LANKOWALL SkimCoat Plus ครีมสําเร็จรูปพรอมใชงาน สี

ขาวใชฉาบเรียบหรือขึ้นลวดลายไดดวยเครื่องพน สําหรับฉาบผนังและฝา ทั้ง
ภายนอกและภายใน ฉาบไดบาง 0.3-4.0 มม.

โพลีเมอรพิเศษสีขาวพรอมใช สําหรับงานฉาบบางเพื่อแกไขขอบกพรอง

ของพื้นผิวผนังและฝา เชน รอยเม็ดทรายบนผนังปูนฉาบทั่วไป ปกปดรอยแตก
ลายงา หรือแกไขรอยตามด ฟองอากาศ แนวตะเข็บแบบของคอนกรีต หลัง
จากฉาบแลวจะไดพ้ น
ื ผิวสีขาวสะอาดเรียบเนี ยน ใชไดท้ง
ั ภายนอกและภายใน

สามารถปลอยเปลือยผิวได และพรอมสําหรับการทาสีหรือการตกแตงอื่นๆตอ
ไป

คุณลักษณะพิเศษ
เนื้ อครีมผสมสําเร็จรูป สีขาว พรอมใชงาน
ฉาบไดบางถึง 0.3 - 4.0 มม.
ฉาบลื่น ไมตึงมือและทํางานงาย

ไดผิวที่เรียบเนี ยน แกรง ไมมีรอยเม็ดทราย ไมเปนฝุน สีขาวสะอาด
ชวยประหยัดเวลาการทํางานและตนทุน

สามารถปลอยเปลือยหรือทาสีทับได ไดใน 24 ชม. โดยจะทาสีรองพื้นหรือไมก็
ได

ทนทานตอสภาวะอากาศและแสงแดด

สามารถใชฉาบหรือพน เพื่อสรางลวดลายได
อัตราการใช : 0.5-1.5 กก./ตร.ม./หนา 1 มม. (ขึ้นกับสภาพของพื้นผิว)
ขนาดบรรจุ : กระปอง 5 กก. และ ถัง 20 กก.

LANKO102 (แลงโก102) อินทีเรีย สกิมโคท
โพลิเมอรพิเศษ สําหรับงานฉาบบาง ผนัง
หรือฝาภายใน
Description

LANKO 102 INTERIOR SkimCoat ครีมฉาบบางสําเร็จรูปพรอมใชงาน สี
ขาว สําหรับฉาบตกแตงผนังภายในและฝา ฉาบไดบาง 0.3-4.0 มม.

โพลิเมอรผสมพิเศษสีขาวพรอมใช สําหรับฉาบบางเพื่อตกแตง แกไขขอ

บกพรองของผนังคอนกรีต หรือผนังที่ฉาบดวยปูนฉาบทั่วไป ที่อยูภายใน
อาคาร เพื่อปดรอยเม็ดทราย รอยแตกลายงา รอยตามด รูพรุนฟองอากาศ
เปนตน ผนังที่ฉาบตกแตงจะมีสีขาว เรียบเนี ยน และสามารถทาสีทับหรือ
ตกแตงดวยวัสดุอ่ น
ื ๆ ตอไป
คุณลักษณะพิเศษ
สําเร็จรูปพรอมใชงาน ไมตองผสม

หลังฉาบใหพ้ น
ื ผิวสีขาว เนี ยน เรียบ สวยงาม

ขึ้นฉาบงาย ลื่นมือ ขัดแตงได ไมเปนฝุน
สามารถทาสีทับไดใน 24 ชม. โดยจะทาสีรองพื้นหรือไมก็ได
ชวยใหทาสีทับหนาไดสวยขึ้น
ชวยใหประหยัดเงินและเวลา

ใชฉาบบางเพื่อปดขอบกพรองของผนังและฝา
อัตราการใช : 0.5 – 1.5 กก. /ตร.ม./ หนา 1 มม.(ขึ้oอยูกับสภาพพื้นผิว)
ขนาดบรรจุ : กระปอง 5 กก. และ ถัง 20 กก.

LANKO243 (แลงโก 243) ฟลอรฮารดเดน
เนอร ปูนขัดพิเศษเพิม
่ ความแกรงของผิว
หนาคอนกรีต
Description

LANKO 243 LANKOFLOOR HARDENER ปูนเพิ่มความแกรงของพื้น ชนิ ด
ไมผสมโลหะ ทนการขัดสี

แลงโก 243 ฟลอร ฮารดเดนเนอร เปนผงปูนผสมกับวัสดุท่ท
ี นตอการ

ขัดสีไดดี และสารเคมีผสมเพิ่มใชโรยบนผิวหนาของ คอนกรีตที่ยังไมแหงและ

ขัดจนเปนเนื้ อเดียวกันกับพื้น ทําใหพ้ น
ื ที่ไดแน นเรียบ และทนทานตอการขัดสี
ไดดีขึ้น ลดการสึกกรอนที่เกิดจากการใชงาน
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คุณลักษณะพิเศษ
เหมาะสําหรับพื้นที่ท่ม
ี ีการใชสัญจรมาก เชน

โกดัง ที่จอดรถ โรงไฟฟา

ทนทานตอการขัดสี และ ลดการสึกกรอนที่เกิดจากการใชงาน

ไดผิวหนาที่เรียบ แน น เปนเนื้ อเดียวกัน พื้นโครงสรางทําความสะอาดไดงาย
ไมผสมผงโลหะ จึงไมเกิดสนิ ม
ปองกันพื้นผิวจากคราบนํ้ ามัน

อัตราการใช : 3 – 7 กก./ตร.ม.(ขึ้นอยูกับความตองการความแกรงของพื้น)
ขนาดบรรจุ : ถุง 25 กก.
มีสีใหเลือก : เทา /เทาออน /เขียวออน /เขียวเขม

LANKO241 (แลงโก241) ฟลอร ลิควิด นํ้ายา
เคลือบผิวเพิม
่ ความแกรง สําหรับพื้น
คอนกรีตเกาและใหม
Description

LANKO 241 LANKOFLOOR LIQUID นํ้ายาเคลือบพื้นเพิม
่ ความแกรง
สําหรับผิวคอนกรีตใหมและผิวเกา

แลงโก241 ฟลอร ลิควิด เปนนํ้ ายาที่มีสวนผสมของแม็กนี เซียมฟลูโร

ซิลิเกต ใชทาบนผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบ โดยนํ้ ายาจะซึมลงไปในพื้นผิว เพื่อ
เพิ่มความแกรง และลดการเกิดฝุน หรือขุยบนพื้นผิว
คุณลักษณะพิเศษ
ใชสําหรับพื้นผิวที่มีความสามารถในการดูดซับนํ้ าเทานั้น
ใชเพื่อลดการเกิดฝุนหรือขุย บนพื้นเกา

ใชสําหรับปกปองพื้นผิวจากคราบนํ้ ามัน

ลดการเสื่อมสภาพของคอนกรีตลดปญหาเรื่องฟองอากาศซึ่งเปนสาเหตุท่ท
ี ํา
ใหผิวหนามีรูพรุน

ใชงานงาย โดยการพน การทาโดยแปรงหรือลูกกลิ้ง
สามารถรองรับการสัญจรไดดี

ลดการเสื่อมสภาพของคอนกรีต

อัตราการใช : 6 - 12 ตร.ม./ลิตร (ขึ้นอยูกับความพรุนของพื้นผิว)
ขนาดบรรจุ : ถัง 20 ลิตร

LANKO235 (แลงโก235) โปรเท็ก นํ้ายา
เคลือบผิว เพื่อปองกันผิว ปองกันนํ้า นํ้ามัน
และคราบสกปรกฝงใน
Description
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LANKO 235 LANKOPROTEC นํ้ ายาทาปองกันนํ้ าและนํ้ ามัน ปกปองพื้นผิว
จากคราบสกปรกฝงใน และตะไครนํ้า
แลงโก 235 โปรเท็ค เปนนํ้ ายาใชทาบนพื้นผิวชนิ ดตางๆ ซึ่งจะชวยลด

การดูดซับนํ้ าและนํ้ ามัน ของพื้นผิวนั้นๆ ชวยปองกันการเกิดคราบ ตลอดจน
สิ่งสกปรก ทนทานตอ มลภาวะ แสงแดด ทําใหพ้ น
ื ผิวคงสภาพความใหมอยู
เสมอ ใชไดท้งั พื้นหรือผนัง ภายในและภายนอก
คุณลักษณะพิเศษ
ทาเคลือบเพื่อปกปองพื้นผิวจากคราบนํ้ ามัน คราบสกปรก ฯลฯ

ใชไดกับแกรนิ ต หินออน หินจากธรรมชาติ กระเบื้องดินเผา รองยาแนว
ไมทําใหสีของพื้นผิวเดิมเปลี่ยนและไมขึ้นเงา
จํากัดการเจริญเติบโตของตะไครนํ้าและรา
เหมาะกับบริเวณ หองครัว หองนํ้ า ลานจอดรถ ปมนํ้ ามัน
ใหการปองกันที่ยาวนาน

ปองกันการเกิดฝุนและรอยเปอน

ใชงานงาย โดยทาดวยแปรงหรือลูกกลิ้ง
อัตราการใช : 6 - 12 ตรม. / ลิตร (ขึ้นอยูกับความพรุนของพื้นผิว)
ขนาดบรรจุ : แกลลอน 5 ลิตร

LANKO231 (แลงโก 231) เวเธอรพรูฟ นํ้ายา
เคลือบผิว เพื่อปองกันผิว ปองกันคราบ
สกปรก
Description

LANKO 231 LANKO WEATHERPROOF นํ้ายาทาปองกันนํ้า ปกปองพื้น
ผิวจากคราบนํ้ า ตระไครนํ้า
แลงโก 231 เวเธอรพรูฟ เปนนํ้ ายาเคลือบผิว ซึ่งจะชวยลดการเกิดคราบ

ตลอดจนสิ่งสกปรกฝงใน ทนทานตอ มลภาวะ แสงแดด ทําใหพ้ น
ื ผิวคงสภาพ
ความใหมอยูเสมอ
คุณลักษณะพิเศษ
ไมทําใหสีของพื้นผิวเดิมเปลี่ยน

ทนทานตอสภาพอากาศ แดด ฝน และ รังสี UV
แทรกซึมลงในพื้นผิวไดดี ชวยลดการดูดซึมนํ้ า
สามารถทาลงบนพื้นที่ช้ น
ื
ปองกันการเกิดคราบสกปรกหรือเชื้อรา

อัตราการใช : 1.25- 4 ตร.ม./ลิตร (ขึ้นอยูกับความพรุนของพื้นผิว)
ขนาดบรรจุ : แกลลอน 5 ลิตร

LANKO188 (แลงโก188) เซลฟ โอเวอร
เลยเมนท ปูนเทปรับระดับเสริมไฟเบอร
Description

LANKO 188 SELF OVERLAYMENT ปูนเทปรับระดับดวยตัวเอง สําหรับ
งานปลอยเปลือยภายนอกและภายใน 5-30 มม.

ปูนเทปรับระดับ สําหรับปลอยเปลือย สําหรั[ภายนอกและภายใน มี

สวนผสมของไฟเบอรเพื่อเพิ่มกําลงรับนํ้ าหนักที่สามารถใชเพื่อปรับระดับใน

พื้นที่มีการใชงานโรงงานอุตสาหกรรม (การใชงานปานกลาง) งานภายนอก
และภายใน ทั้งพื้นผิวใหมและงานปรับปรุงพื้นผิวเดิม สามารถปรับระดับพื้น
ได 5-30 มม.ในการทํางานครั้งเดียว แลงโก188 เซลฟ โอเวอรเลยเมนท

ออกแบบมาเพื่อปรับระดับพื้นสําหรับพื้นที่จอดรถพื้นที่เก็บสินคา ไมสามารถ
ใชกับพื้นที่อุตสาหกรรมหนักหรือเพื่อปรับระดับพื้นโลหะ
คุณลักษณะพิเศษ
ปรับพื้นได 5-30 มม.

ใชไดท้งั งานภายในและภายนอก
สามารถใชงานปลอยเปลือยได

เพิ่มไฟเบอร เพิ่มความแข็งแรง
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กําลังรับนํ้ าหนักสูง

รองรับการกระแทกไดดี

สามารถใชปรับ SLOP ได
ทาสีทับได

อัตราการใช : 1.8 กก./ตร.ม./หนา 1 มม.
ขนาดบรรจุ

: ถุง 25 กก.

LANKO173 (แลงโก173) เซลฟ สกิม ปูนเทป
รับระดับ สําหรับพื้นภายใน
Description

LANKO 173 LANKOSELF SKIM ปูนเทปรับระดับดวยตัวเอง สําหรับพื้น
ภายใน เทไดหนา 3-8 มม.
ปูนเทปรับระดับดวยตัวเอง สําหรับงานพื้น ภายในที่ตองการปรับระดับที่

ความหนาระหวาง 3-8 มม.สามารถใชปรับระดับกอนการปูทับดวย วัสดุปูพ้ น
ื
ทั่วไป แลงโก 173 เซลฟ สกิม ใชงานงายใหท่ผ
ี ิวเรียบไดระดับ ประหยัดเวลา
ในการทํางาน

คุณลักษณะพิเศษ
ปรับไดบางเพียง 3-8 มม.

ปรับระดับไดดวยตัวเอง ใหผิวหนาที่เรียบโดยไมตองขัดมัน

มีการยึดเกาะที่ดีกับผิวมัน
เหมาะกับวัสดุปูพ้ น
ื ทั่วไป
เปดใชงานไดเร็ว

ใชสําหรับงานภายใน

เหมาะกับงานที่มีวัสดุปูทับ เชน พรม กระเบื้องยาง ปารเก ไมลามิเนต หรือ
ทาสีทับ

สามารถใชเทปรับระดับพื้นที่เปน แอง หลุดหลอน ขรุขระ เอียง
อัตราการใช : 1.6 กก./ตร.ม./หนา 1 มม.
ขนาดบรรจุ

: 25 กก.ถุง

LANKO162 (แลงโก162) โฟลว ไพรม นํ้ายา
ทารองพื้นปูน
Description
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LANKO 162 FLOW PRIME นํ้ายาทารองพื้น สําหรับปูนเทปรับระดับพื้น
เปนนํ้ ายาทารองพื้นสําหรับปูนทรายเทปรับระดับดวยตัวเอง ใชทาบน

พื้นผิวที่เรียบแน น หรือพื้นผิวที่พรุนดูดซึมนํ้ าสูง โดยจะเพิ่มการยึดเกาะ

ระหวางพื้นผิวเกา กับปูนที่เทใหม ลดปญหาการหลุดลอน นอกจากนั้นยังชวย
ลดปญหาฟองอากาศบนผิวหนาของปูนที่เท ที่เกิดจากการลอยตัวของอากาศ
ที่กักอยูในพื้นผิวพรุน
คุณลักษณะพิเศษ
เพิ่มการยึดเกาะระหวางผิวเกากับปูนที่เทใหม

ลดปญหาเรื่องฟองอากาศซึ่งเปนสาเหตุท่ท
ี ําใหผิวหนามีรูพรุน
ใชงานงาย

ลดปญหาการหลุดลอน
ใชไดท้งั ผิวที่เรียบแน น หรือผิวที่พรุนและดูดซึมนํ้ าสูง

ตองใชทารองพื้นกอนใช ปูนปรับระดับ LANKO 123 ,173,188
อัตราการใช : 15 -16 ตร.ม./ลิตร(ยังไมไดผสมนํ้ า)
ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร และ 20 ลิตร

LANKO123 (แลงโก123) เซลฟ ทิค ปูนเทป
รับระดับ สําหรับพื้นภายนอกและภายใน
Description

LANKO 123 LANKOSELF THICK ปูนเทพื้น ปรับระดับดวย

ตัวเอง สําหรับพื้นภายในและภายนอก ปรับไดหนา 7-20 มม.
ปูนเทปรับระดับดวยตัวเอง สําหรับงานพื้น ภายในและภายนอกที่

ตองการปรับระดับที่ความหนาระหวาง 7-20 มม. โดยไมปูวัสดุ ทับหนา หรือปู
ทับดวยวัสดุปูพ้ น
ื ทั่วไป แลงโก123 เซลฟ ทิค ใชงานงายใหท่ผ
ี ิวเรียบไดระดับ
ประหยัดเวลาในการทํางาน
คุณลักษณะพิเศษ
ปรับไดบางเพียง 7-20 มม.
ปรับระดับไดดวยตัวเอง

มีการยึดเกาะที่ดีกับผิวเดิม

เหมากับวัสดุปูพ้ น
ื ทั่วไป เชน ระเบียงบาน ทางเดิน พื้นโรงงาน ที่จอดรถ
สามารถปลอยเปลือยโดยไมมีวัสดุทับหนา

สามารถปูทับดวยพรม ปารเก กระเบื้องยาง หรือทาสีทับ
อัตราการใช : 1.8 กก./ตร.ม./หนา 1 มม.
ขนาดบรรจุ : 25 กก. ถุง

LANKO761 (แลงโก 761) สตีล นํ้ายาปองกัน
การทอตัวของสนิม บนเหล็กเสริมโครงสราง
Description

LANKO 761 LANKOSTEEL นํ้ายาปองกันการกัดกรอนเหล็กเสริมใน
คอนกรีต มีคุณสมบัติในการปกปองเหล็กเสริมไดอยางดีเยี่ยม
เปนนํ้ ายาปองกันการกัดกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีต โดยการแทรกซึม

ผานผิวของคอนกรีต ซึ่งสามารถปองกันการกัดกรอนโดยปฏิกิริยาทางไฟฟา
ณ ผิวของเหล็กเสริมที่เปนสาเหตุของการเกิดสนิ มของเหล็กในคอนกรีต จึง
ปองกันการเกิดสนิ มได
คุณลักษณะพิเศษ
สามารถแทรกซึมเขาไปในเนื้ อคอนกรีตไดรวดเร็วและไดอีก เพื่อปองกัน
ปฏิกิริยาการกอสนิ มบนเหล็กเสริมโครงสราง
ใชพนดวยสเปรย หรือทาดวยแปรง บนผิวหนาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมมีสวนผสมของสารทําละลายโซลเวนท ไมมีสี ไมมีกลิ่น
ไมเปนฟลมเมื่อแหง ใชงานในสภาวะที่มีความชื้นสูงได
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เหมาะสําหรับคอนกรีตที่มีระยะหุมเหล็กไมเพียงพอ
อัตราการใช : ขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน
ขนาดบรรจุ : แกลลอน 20 กก.

LANKO 751 (แลงโก 751) ลาเท็กซ นํ้ายา
ประสานคอนกรีตชวยเพิม
่ ประสิทธิภาพการ
ยึดเกาะ
Description

LANKO 751 LANKOLATEX นํ้ายาประสานคอนกรีต สําหรับเพิ่ม
ประสิทธิภาพการยึดเกาะ

แลงโก 751 ลาเท็กซ เปนนํ้ ายาประสานคอนกรีตใชเพิ่มการยึดเกาะระหวาง

คอนกรีตเกากับคอนกรีตใหม ปูนทรายปรับระดับ ปูนฉาบ ปูนสลัดดอก

สามารถใชงานโดยการทาเปนรองพื้น หรือผสมกันนํ้ าเพื่อใชผสมกับปูนทราย
แลงโก 751 ลาเท็กซ ใชทารองพื้น บนผิวที่เรียบจะชวยเพิ่มการยึดเกาะ ลด
ปญหาการหลุดลอน สวนบนพื้นผิวที่หยาบ แลงโก 751 ลาเท็กซ จะชวยลด
ปญหา เรื่องฟองอากาศ และเพิ่มการยึดเกาะสําหรับปูนทรายเทปรับระดับ
ดวยตัวเอง3

คุณลักษณะพิเศษ
เพิ่มการยึดเกาะระหวางคอนกรีตเกากับคอนกรีตใหม
ลดการหดตัวและรอยแตกราว

เพิ่มคุณสมบัติในการกันซึมและการทนการขัดสี

ใชทําปูนสลัดดอก ปูนซอมแซมทั่วไป หรือปูนทอ

เพิ่มคุณสมบัติในการกันซึม ความทนตอแรงดึง การขีดขวน การกระแทก
อัตราการใช : ขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 1 ลิตร /แกลลอน 5 ลิตร /แกลลอน 20ลิตร /ถัง
200ลิตร

LANKO 739 มอรตารชนิดพิเศษ
Description

LANKO 739 LANKOCRETE REPID ปูนสําเร็จรูปผสมไฟเบอร สําหรับ
ระบบบําบัดนํ้ าเสีย ชวยปองกันการกัดกรอน
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LANKO 738 ปูนซอมแซมโครงสราง สําหรับ
ระบบบําบัดนํ้าเสีย
Description

LANKO 738 LANKOCRETE ABRASION ปูนทรายชนิดทนทานตอการ
เสียดสีสูง สําหรับใชฉีดพนระบบนํ้ าเสีย

LANKO 736 (แลงโก 736) ซิวเอจ ซีล ปูน
ทรายผสมไฟเบอร สําหรับฉาบปกปองผิว
และซอมแซมงานระบบบําบัดนํ้า
Description
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LANKO 736 LANKOCRETE SEWAGE ปูนสําเร็จรูปผสมไฟเบอร ชนิด
ไมหดตัว สําหรับงานระบบบําบัดนํ้ าเสีย ความหนา 1-40 มม.

แลงโก 736 ซิวเอจ ซีล ปูนสําเร็จรูปผสมสารไฟเบอร เปนปูนทรายสําเร็จรูป

ประกอบดวย ทรายคัดขนาดและไฟเบอรสังเคราะห
คุณลักษณะพิเศษ
ปูนทรายสําหรับงานระบบบําบัดนํ้ าเสีย
สามารถฉาบไดหนาถึง 40 มม.

ทนทานตอนํ้ าเสียที่มีคา Ph > 6 และนํ้ าทะเล
สามารถใชรวมกับเครื่องพนได
มีกําลังรับแรงอัดสูง 400 KSC
เหมาะสําหรับงานซอมแซม

อัตราการใช : 2 กก./ตร.ม./หนา 1 มม.
ขนาดบรรจุ : ถุง 25 กก.

LANKO 732 (แลงโก 732) ฟาซาด รีแพร ปูน
ซอมแซมคอนกรีตทัว
่ ไป
Description

LANKO 732 LANKOREP FACADE ปูนสําเร็จผสมไฟเบอร ชนิดไมหด
ตัว สําหรับฉาบซอมทั่วไป ความหนา 5-50 มม.

แลงโก 732 เรพ ฟาซาด ปูนฉาบซอมแซมทั่วไปเปนปูนทรายผสมไฟเบอร

ชนิ ดไมหดตัว (นอนชริ้งค) สําหรับงานฉาบซอมแซมทั่วไป เชน รอยแตก รอย
บิ่น หรือโพรงที่เกิดจากการเทคอนกรีตไมเต็ม
คุณลักษณะพิเศษ
ฉาบไดหนา 1 – 35 มม. สามารถรับแรงอัดไดถึง 360 KSC
เนื้ อละเดียด เหนี ยว ฉาบงาย ไมไหลยอย
ผิวเรียบ คลายผิวปูนฉาบทั่วไป

เหมาะกับงานซอมแซมอาคาร รอยแตก บิ่น หรือโพรง
สามารถทาสีทับไดใน 24 ชม.

อัตราการใช : 2 กก./ตร.ม./หนา 1 มม.

ขนาดบรรจุ : ถุง 25 กก. และ กระปอง 5 กก.

LANKO 731 (แลงโก 731) ปูนฉาบซอมแซม
โครงสราง กําลังอัดสูงพิเศษ
Description

LANKO 731 LANKOREP STRUCTURE ปูนสําเร็จผสมไฟเบอร ชนิดไม
หดตัว สําหรับฉาบซอมโครงสราง ความหนา 5-50 มม.

แลงโก 731 สตรัคเจอร รีแพร ปูนซอมแซมคอนกรีตเปน เปนปูนทราย

สําเร็จรูปใชผสมกับนํ้ า สําหรับฉาบซอมแซมโครงสรางคอนกรีต มีกําลังรับ
แรงอัดสูง ประกอบดวยซีเมนต ทรายคัดขนาด สารเคมีผสมเพิ่มและเสนใย
ไฟเบอร

คุณลักษณะพิเศษ
สําหรับฉาบซอมแซมโครงสรางคอนกรีต หรือแผนคอนกรีตสําเร็จ
สามารถรับกําลังอัดไดถึง 600 KSC รับนํ้ าหนักไดดี

ฉาบไดหนา 5 – 50 มม. และสามารถใชเครื่องพนได
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ใชฉาบแทนปูนนอนชริ้งเกราทไดในกรณีท่ไี มสะดวกตอการปดแบบเท
ทนทานตอการกัดกรอนจากนํ้ าทะเล

อัตราการใช : 2 กก./ตรม./หนา 1 มม.
ขนาดบรรจุ : 5 กก. และ 25 กก.

LANKO 712 (แลงโก 712) โรด ราพิเดกซ ปูน
นอนชริ้งเกราท สําหรับซอมพื้น ชนิดแหง
เร็ว
Description

LANKO 712 LAKKOROAD RAPIDEX ปูนสําเร็จรูปสําหรับซอมพื้น
ชนิดแหงเร็ว ถนนและพื้นที่ใชงานอุตสาหกรรม เปนปูนผสมสําเร็จรูป
สําหรับซอมพื้น ชนิ ดแหงเร็ว ไมหดตัวมีกําลังรับแรงอัดสูง
คุณลักษณะพิเศษ
ใหงเร็ว และมีกําลังรับแรงอัดสูง 350 KSC ภายใน 6 ชั่วโมง
ใชหนางานไดในเวลาเพียง 4 – 6 ชม. (หลังเท)

สามารถเปด

เหมาะกับงานซอมแซมที่ตองการเปดใชงานเร็ว เชน พื้นถนน พื้นโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไป งานวางขอบฝาทอ งานฝงเสาไฟ งานฝงยึดปายจราจร
เปนตน

อัตราการใช : 1 ถุง (25 กก.) ผสมนํ้ า 3.5 – 4.5 ลิตร ไดปริมามาตร 13 ลิตร
ขนาดบรรจุ : 25 กก.

LANKO 706 (แลงโก 706) คาลซี ปูนนอน
ชริ้งเกราท ชนิดทนซัลเฟต รับแรงอัดสูง
Description

LANKO 706 CALSEA ปูนนอนชริ้งคเกราท ชนิดทนซัลเฟตและรับ
กําลังอัดสูง

เปนปูนนอนชริ้งคเกราท ชนิ ดทนซัลเฟต ไมหดตัว มีกําลังรับแรงอัดสูง

ทนทานตอการกัดกรอนจากนํ้ าทะเล ประกอบดวยซีเมนตชนิ ดพิเศษ ทรายคัด
ขนาดและสารเคมีผสมเพิ่ม ไมผสมผงโลหะ
คุณลักษณะพิเศษ
ทนซัลเฟตและการกัดกรอนจากนํ้ าทะเลหรือไอทะเล
สามารถรับกําลังอัดไดถึง 650 KSC รับนํ้ าหนักไดดี
ไมหดตัว หลังจากแหง และเซ็ตตัวแลว

มีความขนเหลวที่เหมาะสม ทํางานงาย เทแลวไมเปนโพรง

เหมาะกับโครงสรางที่สัมผัสนํ้ าทะเล เชน ทาเรือ อาคารแถบชายทะเล
อัตราการใช : 1 ถุง (25กก.) ผสมนํ้ า 3 – 3.5 ลิตร ไดปริมาตร 12 ลิตร
ขนาดบรรจุ : 25 กก.
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LANKO 702 (แลงโก 702) คาลฟารจ ปูนนอน
ชริ้งเกราท รับแรงอัดสูง สําหรับงานทีต
่ อง
รับนํ้าหนักมาก
Description

LANKO 702 CALFARGE ปูนนอนชริ้งคเกราท รับกําลังสูงพิเศษ สําหรับ
งานที่ตองรับนํ้ าหนักมาก

แลงโก 702 คาลฟารจ เปนปูนทรายผสมเสร็จ ไมหดตัวมีกําลังแรงอัดสูงเปน

พิเศษ รับนํ้ าหนักไดมากประกอบดวย ซีเมนต ทรายคัดขนาดและสารเคมีผสม
เพิ่ม ไมผสมโลหะ

คุณลักษณะพิเศษ
สามารถรับกําลังรับแรงอัดสูงไดเร็วปนพิเศษถึง 480 KSC. ภายใน 1วัน
รับรับแรงอัดสูงถึง 970 KSC.

สามารถฉาบไดหนาสูง ถึง 60 มม.
ไมหดตัวเมื่อแหงและเซ็ตตัวแลว

เหมาะกับงานสรางสะพาน อุโมงค งานเทฐานเครื่องจักรหนักหรือโครงสราง
และงานสาธารณูปโภค

ไหลตัวไดดี ไมทําใหเกิดรอยราวไมเยิ้มนํ้ า
อัตราการใช : 1 ถุง (25กก.) ผสมนํ้ า 2 – 3ลิตร ไดปริมาตร 11-12 ลิตร

1 ถุง (25กก.) ผสมนํ้ า 3 – 3.25 ลิตร ผสมหินเกร็ด 3/8” 10 ลิตร

ไดปริมาตร โดยประมาณ 17 ลิตร
ขนาดบรรจุ : 25 กก.

LANKO 701 (แลงโก 701 ปูนเกราท) คลา
เวกซ ปูนนอนชริ้งคเกราท รับแรงอัดสูง
สําหรับงานทัว
่ ไป
Description

LANKO 701 CLAVEX ปูนนอนชริ้งคเกราท รับกําลังอัดสูง สําหรับงาน
ทั่วไป (ปูนเกราท)

เปนปูนทรายผสมเสร็จ ชนิ ดไมหดตัว มีกําลังแรงอัดสูง ประกอบดวยซีเมนท
ทรายคัดขนาดและสารเคมีผสมเพิ่ม
คุณลักษณะพิเศษ
ใหกําลังรับแรงอัดสูงถึง 880 KSC.
รับนํ้ าหนักไดดี

เหลวทํางานงาย เทแลวไมเปนโพรง

ไมหดตัวเมื่อแหงและเซ็ตตัวแลว
เหมาะกับงานเทฐานเครื่องจักรซอมโครงสรางคอนกรีต หรืองาน
สาธารณูปโภค

ไหลตัวไดดี ไมทําใหเกิดรอยราวไมเยิ้มนํ้ า
อัตราการใช : 1 ถุง ผสมนํ้ า 3.6 ลิตร ไดปริมาตร 13 ลิตร
ขนาดบรรจุ : 25 กก.

คลิปวิดีโอการใชงาน
youtube.com/watch?v=7eFuWnMyZ-0
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LANKO 534 (แลงโก 534) รีบาร แองเคอรรง
ิ่
กาวอีพอกซี่ 2 สวนผสมสําหรับยึดเกาะ
ซอมแซม
Description

LANKO 534 รีบาร แองเคอรรง
ิ่ กาวอีพอกซี่ 2 สวนผสมสําหรับยึดเกาะ
ซอมแซม

แลงโก 534 รีบาร แองเคอรร่ง
ิ เปนกาวอีพอกซี่สําหรับงานทั่วไป เปนอีพ

อกซี่ท่ม
ี ี 2 สวนผสม คือ สวนหนึ่ งเปนซีเมนตเนื้ อละเอียด (Part A) และ อีกสวน
หนึ่ งเปน อีพอกซี่เรซิ่น (Part B) ที่มีการยึดเกาะที่ดี และใชงานงาย
คุณลักษณะพิเศษ

ยึดเกาะดีเยี่ยม สามารถใชติดวัสดุตางๆ เชน เหล็ก คอนกรีต หิน กระเบื้อง
ใชเจาะเสียบเหล็กขนาด 6 – 15 มม.
ใชโปวแตงคอนกรีตที่บ่น
ิ เสียหาย ไมหดตัว

ชวยปองกันเหล็กเสนจากการกัดกรอนที่ทําใหเกิดสนิ ม
อัตราการใช : 1.5 กก./ตร.ม./หนา 1 มม.
ขนาดบรรจุ : ชุด 1 กก. และ ชุด 2 กก. (1 ชุด ประกอบดวย สวนผสม A+B )

LANKO 461 นํ้ายาเคลือบและเพิม
่ แรงยึด
เกาะ
Description

K10 LANKO 461 Acrylic Primer นํ้ายาเคลือบ และสารเพิม
่ แรงยึด

เกาะ สําหรับการเตรียมพื้นผิวในงานกันซึมและงานปกปองพื้นผิวผนังทั่วไป

LANKO 453 (แลงโก 453) โพลียูรีเทนกันซึม
สําหรับผนัง หลังคาและดาดฟา ชนิด
ยืดหยุน (สวนผสมเดียว)
Description

LANKO 453 โพลียูรีเทนกันซึมสําหรับผนัง หลังคาและดาดฟาชนิด
ยืดหยุน (สวนผสมเดียว)

แลงโก 453 เปนวัสดุทากันซึมประเภทโพลียูรีเทนสูตรนํ้ า สําหรับผนัง

หลังคาและดาดฟา หลังจากแหงจะมีลักษณะคลายแผนยาง ซึ่งสามารถ

ปองกันการซึมผานของนํ้ า มีความยืดหยุน จึงไมเกิดปญหาเมื่อโครงสรางมี
การยืดหรือหดตัว แลงโก 453 ใชงานงายแหงภายใน 4-8 ชั่วโมง ไมจําเปน
ตองเสริมความแข็งแรงดวยแผนไฟเบอร ลดความยุงยากและเวลาในการ

ทํางาน แลงโก 453 เปนโพลียูรีเทนสูตรนํ้ า การลางทําความสะอาดเครื่องมือ
จึงทําไดงายไมติดไฟ ไมเปนพิษ
คุณลักษณะพิเศษ
ใชงานงาย แหงเร็ว ประหยัดเวลา
สูตรนํ้ า ไมมีพิษ

ปองกันการเกิดเชื้อรา ทน UV
ไมตองเสริมแผนไฟเบอร

ยืดหยุน ไมแตกราว ไมบวม
มีหลายสี
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เหมะสําหรับใชงานบริเวณ หลังคา ดาดฟา ผนังอาคาร ใชไดท้ง
ั ภายในและ
ภายนอก
ยึดเกาะไดดีเยี่ยมบนพื้นผิวคอนกรีต โลหะ ไม พลาสติก
อัตราการใช : 0.7 กก./ตร.ม./การทา 1 ชั้น
ขนาดบรรจุ : ถัง 25 กก.
สี

: ขาว /เทา /เขียว

LANKO261 (แลงโก261) พาวเวอรซีล เทป
ยางบิวทิลอเนกประสงค
Description

LANKO 261 PowerSeal เทปกาวอเนกประสงคสําเร็จรูปชนิดยาง
คุณภาพสูงบิวทิล สําหรับปดรอยตอตางๆ ใชงานไดทันที

แลงโก 261 เปนเทปกาวที่ผลิตจากยางบิวทิล ซึ่งเปนยางสังเคราะห

คุณภาพสูงซึ่งเปนประเภทเดียวกับที่ใชใยอุตสาหกรรมยางรถยนต แลงโก

261 มีความสามารถยึดติดไดดวยเนื้ อของวัสดุเอง จึงมีการยึดเกาะที่ดีและมี
ความคงตัวสูง เหนี ยว เสริมฟลมโพลีเอสเตอรสีเทาเคลือบดานบนและ

สามารถทาสีทับได มีความสามารถตานทานแรงฉีกขาดไดดี ทนทานตอรังสี

UV แลงโก 261 ไมมีสวนผสมของโซเวนท ทําใหวัสดุไมกรอบและแตกราว มี
ความทึบนํ้ าและปองกันการซึมผานของนํ้ าได แลงโก 261 ยังสามารถใชไดใน
บริเวณที่มีนํ้าขัง
คุณลักษณะพิเศษ
เนื้ อยางสังเคราะหประเภทบิวทิล คุณภาพสูงใชงานไดนาน

มีการยึดเกาะดีเยี่ยม ทนความรอน/เย็นไดดี ไมกรอบแตก
มีความคงตัวสูง เหนี ยว ตานทานแรงฉีกขาดไดดี
ทึบนํ้ าและปองกันนํ้ าซึมผาน
ทนตอรังสี UV และสามารถทาสีทับได

อัตราการใช : ขึ้นอยูกับลักษณะที่ตองการใชวัสดุ
ขนาดบรรจุ : กวาง 10 ซม. ยาว 3 ม.
กวาง 28 ซม. ยาว 3 ม.

กวาง 28 ซม. ยาว 10 ม.

LANKO401 (แลงโก401) โซลาแท็ค อะคริลิก
กันซึมสะทอนความรอนจากแสงแดด
Description

K10 LANKO 401 Solar TAC กันซึม+สะทอนความรอนและแสงแดด
เสมือนเปนฉนวนปองกันความรอนเขาสูตัวอาคาร สําหรับหลังคา
ดาดฟา และผนังภายนอก

แลงโก 401 ผลิตภัณฑท่เี ปนเสมือนเกราะปองกันความรอนที่ใชไดผลใน

การชวยลดการใชพลังงาน ที่ไดรับการพัฒนาดวยเทคโนโลยีท่ก
ี าวหนา และมี

ประสิทธิภาพในการชวยลดอุณหภูมิภายในอาคาร แลงโก 401 เปนผลิตภัณฑ
ที่ใชกับเทคโนโลยีใหมในการสะทอนรังสีความรอนจากแสงแดด และเสมือน
เปนฉนวนกันความรอน ออกจากพื้นผิวของดาดฟาหรือผนังอาคารไดใน
ปริมาณมาก กอนที่พลังงานความรอนจะสะสมและแผเขาสูตัวซึ่งทําให

อุณหภูมิภายในอาคารตํ่ าลง จึงสามารถลดคาใชจายในการใชพลังงานของ
ระบบทําความเย็นสําหรับอาคารได
คุณลักษณะพิเศษ
ใชงานงาย ไมเปนพิษ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ลดอุณหภูมิ
มีสารปองกันราดํา

ไมมีการสะสมของไฟฟาสถิต

เหมาะสําหรับงานกันซึมบริเวณ หลังคา ดาดฟาและผนัง ชวยลดอุณหภูมิ
ภายในอาคารได

มีความยืดหยุนสูง ยึดเกาะดีเยี่ยม และมีสารปองกันราดํา
สําเร็จรูปพรอมใชงานดวยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพน
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อัตราการใช : 0.9-1.5 กก./ตร.ม. ขึ้นอยูกับความพรุน ของผิวและลักษณะ
พื้นที่ใชงาน

ขนาดบรรจุ : ถัง 20 กก.
สี
: เทา / เขียว / นํ้ าเงิน

LANKO 452 ( แลงโก 452 ) เดมพเฟล็กซ
โพลิเมอรกันซึม ชนิดยืดหยุน
Description

LANKO 452 เดมพเฟล็กซ โพลิเมอรกันซึม ชนิดยืดหยุน
แลงโก 452 เปนวัสดุทากันซึม SBR โพลิเมอร ใชทากอนการปูกระเบื้อง

หลังจากแหง จะมีลักษณะคลายแผนยาง ซึ่งสามารถปองกันการซึมผานของ

นํ้ า มีความยืดหยุนจึงไมเกิดปญหาเมื่อโครงสรางมีการยืดหรือหดตัว หรือเกิด
การสั่นสะเทือน สามารถใชรวมกับแผนใยเสริมความแข็งแรง สําหรับบริเวณ
ขอบมุมที่เสี่ยงตอการแตกราว หรือบริเวณที่ตองการเสริมความแข็งแรงเปน
พิเศษ แลงโก 452 เปนวัสดุทากันซึมชนิ ดพรอมใชงาน ใชงานงายเพียงเปด
กระปอง ใชทาดวยแปรงหรือลูกกลิ้งลงบนพื้นผิวที่ตองการ

คุณลักษณะพิเศษ
สําเร็จรูป พรอมใชงาน
แหงเร็ว

ยืดหยุน เหมาะสําหรับพื้นที่ท่ม
ี ีการยืดหดตัว

สูตรนํ้ า ไมมีพิษ ไมติดไฟ
ทาทับกระเบื้องเดิม และปูกระเบื้องใหมทับได
ทาไดพ้ น
ื ที่มากกวา

มีการยึดเกาะที่ดีบนพื้นผิวที่หลากหลาย

ยืดหยุนสูงกวา 500% พรอมแรงยึดเกาะดีเยี่ยม
อัตราการใช : 0.9 กก./ตร.ม./การทา 1 ชั้น
ขนาดบรรจุ : กระปอง 4 กก. / ถัง 20 กก.

LANKO451 (แลงโก451) รูฟซีล โซวาคริว
อะคริลิกกันซึมสําหรับผนัง หลังคาและ
ดาดฟา ชนิดยืดหยุน (สวนผสมเดียว)
Description

K10 LANKO 451 SOVACRYL อะครีลิคทากันซึม ชนิดยืดหยุนได
สําหรับผนัง หลังคา และดาดฟา
แลงโก 451 เปนวัสดุทากันซึมประเภทอะครีลิค สําหรับผนัง หลังคาและ

ดาดฟาหลังจากแหงจะมีลักษณะคลายแผนยาง ซึ่งสามารถปองกันการซึม

ผานของนํ้ า มีความยืดหยุน จึงไมเกิดปญหาเมื่อโครงสรางมีการยืดหรือหดตัว

แลงโก 451 ใชทําเปนระบบ 5 ชั้น เสริมความแข็งแรงดวยแผนไฟเบอร สําหรับ
งานดาดฟาหรือหลังคาคอนกรีตที่ตองการระบบกันซึมที่มีความทนทานเปน

พิเศษทาแลงโก 451 เพียง 2 ชั้น สามารถอุดรูพรุนบนพื้นผิว เพื่อปองกันรั่วซึม
และปกปองพื้นผิวจากมลภาวะ ทําใหโครงสรางมีอายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น
คุณลักษณะพิเศษ
ใชงานงาย

สูตรนํ้ า ไมมีพิษ

ปองกันการเกิดเชื้อรา
ทน UV

ยืดหยุน ไมแตกราว
มีหลายสี

เหมาะสําหรับกันซึมหลังคา ดาดฟา ผนังอาคาร ใชไดท้ง
ั ภายในและภายนอก
ยืดหยุนสูงถึง 400% ใชปดรอยแตกราวขนาด 1-2 มม. ได
ใชทาบนผิวปูนฉาบ ผิวคอนกรีต หรือผนังกออิฐ เพื่อกันซึมไดโดยตรง

ยึดเกาะไดดีเยี่ยมใชงานไดดีทุกพื้นผิว เชน คอนกรีต โลหะ ไม พลาสติก
เปนตน

ทนทานตอรังสี UV
อัตรากรใช : 0.7 กก. /ตร.ม. / การทา 1 ชั้น
ขนาดบรรจุ : กระปอง 5 กก. และถัง 25 กก.
สี

: ขาว /เทา /เขียว /นํ้ า
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LANKO201 (แลงโก201) บิทูเมน อิมัลชัน
่ บิทู
เมนกันซึมพรอมใช ชนิดยืดหยุน
Description

K10 LANKO 201 Bituminous Emulsion ผลิตภัณฑทากันรัว
่ ซึม
ประเภทบิทูเมนสังเคราะห

แลงโก 201 กันซึม บิทูเมน เปนผลิตภัณฑทากันซึมประเภทบิทูเมน

สังเคราะห ผสม โพลิเมอร ที่ใหประสิทธิภาพในการยึดเกาะสูงกวาผลิตภัณฑ

ทั่วไป ทนแดดทนฝน ไมหลุดลอนงาย เหมาะสําหรับซอมรอยแตกราว รอยรั่ว
รอยหัวตะปู และสามารถใชเปนนํ้ ายารองพื้นกอนปูแผนยางกันซึม
คุณลักษณะพิเศษ
ใชงานไดงาย มีความยืดหยุนสูงและมีการยึดเกาะ ดีเยี่ยม

เหมาะสําหรับหลังคา กระเบื้อง คอนกรีต สังกะสี ดาดฟา ทอ รางระบายนํ้ า

ผนังคอนกรีตใตดิน ชองลิฟท

สามารถใชในบริเวณที่เปยกชื้นหรือมีนํ้าแชขัง เชน พื้นหองนํ้ า ระเบียงบาน
อัตราการใช : 1 กก. ในสภาวะทั่วไป

2 กก. เมื่อตองรับแรงดันนํ้ า

ขนาดบรรจุ : ถัง 20 กก.

LANKO202 (แลงโก202) ซีเมนตทากันซึม
ชนิดตกผลึก(สวนผสมเดียว)
Description

K11 LANKO 202 Matryx ซีเมนตทากันซึม ชนิดตกผลึกทนทานตอ
ความชื้นและแรงดันนํ้าจากใตดิน

แลงโก 202 เปนซีเมนตกันซึมดวยการตกผลึกโดยสารเคมีในแลงโก 202 จะ

ทําปฏิกิริยากับความชื้นที่อยูในคอนกรีต โดยจะกอตัวเปนผลึกเพื่อสกัดกั้นไม
ใหนํ้าและความชื้นซึมผานได ซึ่งผลึกดังกลาวจะฝงตัวเองอยางถาวรลงไปในรู
พรุนบนผิวหนาของคอนกรีต แลงโก 202 จะปกปองพื้นผิวใหทนทานตอความ
ชื้นและแรงดันนํ้ าจากใตดิน แลงโก 202 ทําใหคอนกรีตมีคุณสมบัติกันซึมที่มี
ความแข็งแรงสามาใชไดท้ง
ั งานภายในและงานภายนอกของชั้นใตดิน ขึ้นอยู
กับคุณภาพของพื้นผิวเกา ซึ่งแลงโก 202 จะชวยปกปองพื้นผิวคอนกรีตจาก
การกัดกรอนของคลอไรดในนํ้ า
คุณสมบัติพิเศษ
ใชงานงาย เพียงผสมนํ้ าแลวทา

สามารถใชไดกับงานกันซึมที่ตองรับแรงดันนํ้ าดานบวกและดานลบไดดีเยี่ยม
ทนทานตอแรงกระแทกและการเสียดสีไดดี ทนแรงดันนํ้ าสูง

เหมาะสําหรับงานโครงสรางบริเวณใตดินกอนเทคอนกรีต โครงสราง

คอนกรีตทั่วไป

สามารถใชกับงานอางเก็บนํ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคได

อัตราการใช : 1 กก. /ตร.ม. สําหรับการทา
ขนาดบรรจุ : ถุง 25 กก.

LANKO228 (แลงโก228) ซีเมนตทากันซึม
ชนิดยืดหยุนสูง (2 สวนผสม)
Description

K11 LANKO 228 Superflex ปูนกันซึมผสมสําเร็จ สําหรับทาเพื่อ

ปองกันการรัวซึมและปกปองพื้นผิว ชนิดยืดหยุนได ทนนํ้าทะเล
แลงโก 228 ประกอบดวย ปูนทรายผสมสารผสมเพิ่มพิเศษ และเรซิ่น

ใชงานโดยการผสมทั้ง 2 สวน ใหเขากัน ใชทาหรือฉาบบนผิวคอนกรีตหรือปูน
ฉาบ เพื่อปองกันหรือแกไขปญหาการรั่วซึมของโครงสรางนอกจากนั้นยัง

สามารถใชเพื่อเปนการปองกันพื้นผิวจากการกัดกรอนของนํ้ าทะเลหรือ
มลภาวะทางอากาศ เมื่อแหงจะมีความทึบนํ้ าและมีความยืดหยุนในตัวเองจึง
ไมเกิดปญหาการแตกราว เหมาะกับงานโครงสรางที่มีการสั่นสะเทือน หรือ

เสี่ยงตอการแตกราว เชน รอยตอระหวางผนังกับพื้น หองนํ้ า ระเบียง โดยใช
ทากอนปูกระเบื้อง สามารถปลอยเปลือยได
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คุณลักษณะพิเศษ
ทนการกัดกรอนจากนํ้ าทะเล

ปองกันการกัดกรอนจากสภาพอากาศ
ทนรังสี UV
ยืดหยุนสูงกวา 250%

ตานทานรอยราว 4 มม.
อัตราการใช : 3-4 กก./ตร.ม./การทา 2 ชั้น
ขนาดบรรจุ :

33 กก.

LANKO226 (แลงโก226) เฟล็กซ ซีเมนตทา
กันซึม ชนิดยืดหยุน 2 สวนผสม
Description

K11 LANKO 226 Flex ปูนกันซึมผสมสําเร็จสําหรับทาปองกันการรัว
่
ซึม ชนิดยืดหยุนได

แลงโก 226 ประกอบดวยสวนประกอบ 2 สวน คือ ปูนทรายปรุงแตง

พิเศษ และเรซิ่น ผสมทั้ง 2 สวนเขาดวยกัน ใชทาหรือฉาบบนผิวคอนกรีต หรือ
ปูนฉาบเพื่อปองกันหรือแกปญหาการรั่วซึมของโครงสราง เมื่อแหงจะมีความ
ทึบนํ้ า และมีความยืดหยุนในตัวเอง จึงไมเกิดปญหาการแตกราว เหมาะกับ
งานโครงสรางที่มีการสั่นสะเทือน หรือเสี่ยงตอการแตกราว เชน รอยตอ
ระหวางผนังกับพื้น นอกจากนั้นยังเหมาะสําหรับหองนํ้ า ระเบียง โดยใชทา
กอนการปูกระเบื้อง ไมมีพิษ สามารถใชกับถังเก็บนํ้ าได
คุณลักษณะพิเศษ
ยืดหยุน ตานทานรอยแตกราวไดดี

สามารถใชไดท้ง
ั ภายในและภายนอก

เมื่อเซ็ทตัวแลวไมมีพิษ
สามารถปกปดรอยราวไดดี ( ≤ 2 มม.)
มี 2 สี คือสีเทาและสีขาว

ควรมีวัสดุทับหนา (ในกรณีใชงานภายนอd

สามารถใชปองกันการแตกราวไดดี โดยเฉพาะบริเวณคอยตอชน ขอบมุม
ยึดเกาะกับพื้นผิวไดดีเยี่ยม เชน ผิวคอนกรีต พีวีซี ทอระบายนํ้ า เปนตน

เหมาะสําหรับใชงานกันซึมกอนปูกระเบื้อง งานโครงสรางที่มีการสั่นสะเทือน
ที่ไมสัมผัสแดดโดยตรง เชน ระเบียง อางเก็บนํ้ า หองนํ้ า
ไมเปนพิษ สามารถใชไดกับแทงคนํ้า หรือ บอ เลี้ยงปลาได
อัตราการใช : 2-3 กก./ ตร.ม. / การทา 2 ชั้น
ขนาดบรรจุ : ชุด 23 กก.

LANKO225 (แลงโก225) สเลอรี่ ซีเมนตกัน
ซึมชนิดตกผลึก 2 สวนผสม
Description

K11 LANKO 225 Slurry ระบบกันซึมดวยการตกผลึก
แลงโก 225 เปนผลิตภัณฑกันซึมชนิ ด 2 สวนผสม ประกอบดวยสวนผง

และนํ้ ายาสําหรับผสมกัน ผลิตภัณฑน้ี จะทําปฎิกิริยากับดางในคอนกรีต เพื่อ

สรางผลึกบนคอนกรีต โดยจะกอตัวเปนแผนกันซึมถาวร 2 สวน คือสวนที่เกิด

จากการตกผลึกและสวนของตัวเนื้ อวัสดุเอง ซึ่งสามารถยืดหยุนตัวไดเล็กนอย
สามารถใชอุดรอยแตกราวเล็กๆและตานแรงดันนํ้ าทั้งดานบวกและดานลบ
คุณลักษณะพิเศษ
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สามารถใชงานไดโดยตรงกับผนังกออิ

สามารถใชไดท้งั ภายในและภายนอก
ทนตอแรงกระแทก

อายุการใชงานยาวนาน

เมื่อเซ็ทตัวแลวไมมีพิษ
ตานทานแรงดันนํ้ าไดท้ง
ั ดานบวกและดานลบ
แรงยึดเกาะผิวสูงกวา 20 MPa

อุดรอยแตกราวเล็กๆ ดวยปฎิกิริยาการตกผนึ กของซีเมนต

สามารถตานแรงดันนํ้ าทั้งดานบวกและดานลบไดเปนอยางดี

มีแรงยึดเกระสูงถึง 200 KSC ใชไดกับพี้นผิว คอนกรีต ปูนฉาบ อิฐมอญ อิฐ
บลอก

ทาบนผนังกออิฐเพื่อกันซึมและกันการเจริญเติบโตของเห็ด รา

เปนรองพื้นกอนทาอีพอกซี่ สําหรับ พื้นโรงงาน หองเย็น เพื่อปองกันความชื้น
อัตราการใช : 2 – 4 กก. / ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 34 กก.

LANKO 222 (แลงโก 222) คอนเซ็นเทรด
ซีเมนตทากันซึม ชนิดผิวหนาแกรง
Description

K11 LANKO 222 Concentrate ปูนกันซึมผสมสําเร็จ สําหรับงานกันซึม
บนผิวคอนกรีต

แลงโก 222 เปนปูนกันซึมผสมสําเร็จ สําหรับทาบนผิวคอนกรีต หรือปูน

ฉาบ เพื่อปองกันการรั่วซึมของนํ้ า เมื่อแหงจะมีผิวหนาที่แข็งเหมาะกับงาน

โครงสราง รากฐาน ชั้นใตดิน ที่ตองการถมดินกลบ ไมมีพิษ สามารถใชกับถัง
เก็บนํ้ าได

คุณลักษณะพิเศษ
สามารถใชฉาบหรือทาลงบนผิวปูนฉาบ ผิว คอนกรีต เพื่อกันซึมไดโดยตรง

เหมาะสําหรับใชเปนกันซึมในงานโครงสรางรอบฐานราก ผนังภายในและ
ภายนอกของหองใตดิน

ไมเปนพิษ สามารถใชไดกับบริเวณภายในของ แทงคนํ้า อางเก็บนํ้ า รางนํ้ า
ใชไดท้ง
ั ภายในและภายนอก

อัตราการใช : 1-1.5 กก./ตร.ม. /การทา 1 ชั้น
2-3 กก. /ตร.ม. /การทา 2 ชั้น
ขนาดบรรจุ : กระปอง 5 กก. และถุง 25 กก.

LANKO224 (แลงโก224) แร็พพิด ปลั ๊ก
ซีเมนตแหงเร็ว สําหรับอุดนํ้ารัว
่
Description

K11 LANKO 224 Papid Plug ปูนกันซึมผสมสําเร็จ สําหรับอุดนํ้ารัว
่
ชนิดแข็งตัวเร็ว

ปูนทรายสําเร็จรูปใชผสมกับนํ้ า สําหรับอุดนํ้ ารั่วซึม ชนิ ดแข็งตัวเร็ว

ภายในเวลาไมถึงนาที สามารถใชอุดรูร่ว
ั ทั้งในขณะที่แหงหรือในขณะที่มีนํ้า
ไหลอยูตลอดเวลา ทําใหสามารถเห็นผลการซอมไดทันที
คุณลักษณะพิเศษ
เซ็ตตัวไดใน 30 วินาที สามารถเซ็ตตัวไดแมในขณะนํ้ าซึมอยู

ใชงานงาย โดยผสมปูนกับนํ้ าปนเปนกอนกลมและอุดบริเวณที่ร่ว
ั ซึม

ใชอุดปดรอยรั่วซึมบนผิวปูนฉาบหรือคอนกรีต กอนการซอมแซมตอไป
ไมเปนพิษ สามารถใชไดกับแทงคนํ้า หองใตดิน หองนํ้ า สระวายนํ้ า
อัตราการใช : ขึ้นอยูกับพื้นที่การใชงาน

ขนาดบรรจุ : กระปอง 1 กก. / กระปอง 5 กก. /ถัง 25กก.
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Joint Primer
Description

บริษท
ั เจริญสิทธิภัณฑ ฮารดแวร จํากัด จําหน ายผลิตภัณฑกลุมยางมะตอย
และผลิตภัณฑ อุปกรณเครื่องมืองานชาง

วัสดุยารอยตอคอนกรีต แบบยืดหยุนชนิด
เทรอน (TIPCO JOINT SEALER)
Description

TIPCO JOINT SEALER เปนวัสดุยาแนวรอยตอคอนกรีตพิเศษชนิ ดเทรอน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อมรอยตอของคอนกรีต โดยมีสวนผสมจาก

ยางมะตอยชนิ ดพิเศษ ที่มีสวนผสมของยางสังเคราะห Filler และสารเคมี มี
คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 479-2541 และ
ASTM D 1190
คุณสมบัติทว
ั ่ ไป
เปนวัสดุท่ม
ี ีความยืดหยุนสูง มีคุณสมบัติในการประสานรอยตอ และรอยแตก
ของผิวทาง เพื่อปองกัน infiltration ความชื้น และไม lose bond ถึงแมวาผิว
ทางจะถูกนํ้ าทวมเปนเวลานาน
มาตรฐานอางอิง
1. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 479/2541 : มาตรฐานวัสดุยารอย
ตอคอนกรีตแบบยืดหยุนชนิ ดเทรอน

2. American Society for Testing and Materials ASTM D 1190–97 :
Standard Specification for Concrete Joint Sealer, Hot-Applied Elastic Type
3. มาตรฐานกรมทางหลวง ทล.-ก. 321/2532 : มาตรฐานการอุดซอมรอยแตก
ในถนนคอนกรีตดวยวัสดุยาแนวรอยตอชนิ ดเทรอน
การบรรจุ
มีการบรรจุ TIPCO JOINT SEALER ในกลองกระดาษที่มีนํ้าหนักสุทธิ 15
กิโลกรัม/กลอง

คําแนะนําเมื่อใชงาน
1. ทําความสะอาดรอยตอใหไมมีฝุนหรือเศษวัสดุอ่ น
ื ๆ และใช TIPCO JOINT
PRIMER เพื่อชวยใหติดไดดีขึ้น

2. นํา TIPCO JOINT SEALER มาใหความรอนใน Oil jacketed melter (หรือ

Melting Kettle*) โดยคุมไมใหอุณหภูมิของนํ้ ามันสูงกวา 240°C (465°F) และ

อุณหภูมิวัสดุรอยตอคอนกรีต ไมใหสูงกวา 180 °C (360°F) หลีกเลี่ยงการให
ความรอนโดยตรง

3. ใหคนวัสดุท่เี ริ่มละลายจนเขากันไดดี
4. เทวัสดุลงในรอยตอคอนกรีต อุณหภูมิในชวงที่ใช ควรอยูในระหวาง 140180°C (284-356°F)
5. ปลอยใหเย็น
* Melting Kettle
คือ ถังตมวัสดุยารอยตอ เปนถังสองชั้น โดยมีนํ้ามันหรือของเหลวอื่นใดเปน

ตัวกลางระหวางชั้น เพื่อใหอุณหภูมิขอวัสดุยารอยตอสมํ◌าเสมอโดยทั่วกัน ถัง
ตมวัสดุยารอยตอตองมีเทอรโมมิเตอรไวเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิท้ง
ั ขณะตม
และขณะหยอดถังตมวัสดุยารอยตออาจมีทอสําหรับหยอดวัสดุยารอยตอ

ประกอบกับถังตมในกรณีท่ม
ี ีปริมาณงานมาก เพื่อใชหยอดวัสดุยารอยตอลง
ไปในรองคอนกรีตที่เตรียมไว
การจัดเก็บ
ควรจัดเก็บในที่แหง เย็น อยูในที่รม และใหหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง
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ยางมะตอยผสมสําเร็จ (TIPCO PREMIX)
Description

TIPCO PREMIX คือ วัสดุมวลรวมผสมเย็นดวยยางแอสฟลตอิมัลชันแบบ

ผสมเสร็จ หรือ วัสดุผสมเย็นสําเร็จรูป หรือที่เราเรียกกันวา “ยางมะตอยผสม
สําเร็จ” ไดจากการผสมกันอยางพอเหมาะระหวางวัสดุมวลรวม (Aggregate)

และยางแอสฟลตอิมัลชัน CMS-2h โดยที่ขบวนการผสมดําเนิ นไปในอุณหภูมิ
และบรรยากาศแบบปกติ
คุณสมบัติทว
ั ่ ไป
ถูกออกแบบใหใชในงานประเภทงานซอมผิว (Patching) ของถนน เชนงานปะ
ซอมผิว (Skin Patching) หรือ งานขุดซอมผิว (Deep Patching) นอกจากนี้ ยัง
สามารถนํา TIPCO PREMIX ไปใชในงานประเภทอื่นเชน งานปูผิวลานจอด
รถหรือถนนที่ไมไดรองรับการจราจรหนัก งานการทําคันชะลอรถ (Speed
Hump) และคันหยุดลอ (Wheel Stopper)

เปนผลิตภัณฑผสมสําเร็จสามารถนําไปใชงานไดทันที โดยไมตองผสมกับวัสดุ
อื่นหรือไมตองทํารองพื้นผิวงานอีก

งายในการใชงาน โดยไมตองอาศัยความชํานาญเปนพิเศษ และเครื่องมือ
พิเศษอยางอื่นชวย

สามารถแข็งตัวไดเมื่อสัมผัสอากาศ และถูกบดอัดดวยเครื่องมืออยางงายๆเชน
พลั่ว จอบ เครื่องตบ หรือรถบด โดยไมตองใชความรอนเขาชวย
หลังจากซอมเสร็จแลวสามารถเปดการจราจรไดทันที

ชวยประหยัดคาใชจายดําเนิ นการ และมีอายุการใชงานทนนาน
สามารถนําไปใชไดทุกฤดูกาล

มีคุณลักษณะเปนไปตามตารางที่ 1
การบรรจุ
มีการบรรจุ TIPCO PREMIX ใน 2 รูปแบบคือ แบบบรรจุถุงพลาสติก 2 ชั้นซึ่ง
มีขนาดบรรจุ 20 กก. เหมาะสําหรับงานซอมแซมขนาดเล็ก และแบบกองรวม
(Stockpile) เพื่อขนสงโดยใชรถบรรทุกตามปริมาณที่ตองการ ซึ่งเหมาะ
สําหรับงานขนาดใหญ
ปริมาณการใช
สําหรับงานซอมผิวพื้นที่ 1 ตารางเมตร ที่ตองการใหไดความหนา 5 ซม. หลัง
การบดอัด จะตองใช TIPCO PREMIX ประมาณ 80 กก. (หรือใช TIPCO
PREMIX ขนาดบรรจุถุง 20 กก. จํานวน 4 ถุง)
คําแนะนําในการใชงาน
1. ทําความสะอาดหลุมบริเวณที่ทําการซอม โดยการกวาดฝุนและวัสดุตกคาง
ออก และตองไมมีนํ้าหรือนํ้ ามันขังอยู
2. บริเวณพื้นที่ท่จ
ี ะซอม ควรมีการตกแตงปากหลุมใหเป นแนวตั้ง เพื่อใหงาย
ตอการบดอัด และมีความคงทนในการรับนํ้ าหนักไดดีย่ง
ิ ขึ้น

3. นํา TIPCO PREMIX ใสลงในบริเวณที่จะซอม และถาบริเวณพื้นที่ท่จ
ี ะซอม
มีความลึกมากกวา 5 ซม. จะใช TIPCO PREMIX ซอมทั้งหมดก็ไดหรือถา
ตองการประหยัดอาจปรับแตงดวยหินคลุมใหเหลือความลึกประมาณ 5 ซม.
แลวจึงทําการซอมดวย TIPCO PREMEX และปรับแตงผิวหนาใหเรียบ

4. ทําการบดอัดอยางงายๆ ดวยพลั่ว จอบ ใหผิวที่ซอมใหมแน น และใหได
ระดับตามที่ตองการ

คําแนะนําเมื่อใชงาน
1. หลังเสร็จงาน ควรจัดเก็บวัสดุ TIPCO PREMIX ที่เหลือไมไดใชงานไวในถุง
และทําการปดถุงไมใหอากาศเขา จะทําใหสามารถรักษาสภาพของ TIPCO
PREMIX ไดในระดับหนึ่ ง เพื่อการนําไปใชงานในครั้งตอไป
2. การเก็บรักษา TIPCO PREMIX ควรเก็บไวในที่รม
3. TIPCO PREMIX ไมเปนพิษและไมติดไฟ
4. กรณีเปรอะเปอนผิวหนัง ใหใชนํ้ามันกาดเช็ดออก และทําความสะอาดดวย
สบู

5. หากตองการใหใชงานไดทันที อาจจะโรยหรือสาดดวยหินฝุนหรือทราย
บางๆ และเกลี่ยใหสมํ◌าเสมอ

6. สําหรับการใชงานชนิ ดอื่น ใหเทและเกลี่ย TIPCO PREMIX ใหไดขนาดและ
รูปทรงตามตองการ แลวทําการบดอัดใหแน นตามขั้นตอนขางตน

กาวยาแนว เดพโกแชมป คลาสสิค
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รุน
ขนาดบรรจุ

คลาสสิค
1 กิโลกรัม

Description

กาวยาแนว คลาสสิค เหมาะสําหรับยาแนวรองกระเบื้องกวาง 1-6
มิลลิเมตร ผลิตภัณฑเพิ่มสารลาเท็กซ โพลีเมอร ทําใหแรงยึดเกาะสูงขึ้น ไม
แตกราวงาย ทนตอนํ้ ายาทําความสะอาดทั่วไป

กาวซีเมนต Ultraflex
รุน

อัลตราเฟล็กซ

Description

กาวซีเมนต อัลตราเฟล็กซ ขนาด 25 กิโลกรัม เหมาะสําหรับปูทับกระเบื้อง
เดิม พื้นที่ท่ต
ี องทนตอการแชนํ้าและพื้นผิวหลากหลายชนิ ด ใชไดกับกระเบื้อง
ทุกประเภท ไมอัด ยิปซั่มบอรด วีวาบอรด ผลิตภัณฑชวยเพิ่มแรงยึดเกาะและ
แหงตัวเร็ว ใชงานงาย ลื่นมือ และมีการยึดเกาะดีเยี่ยม

DAVCO TTB กาวซีเมนตเดพโก ทีทีบี (ปูน
กาว)
ร◌ุน
ขนาดบรรจุ
ขนาดบรรจุ

ทีทีบี
20 กก.
25 กก.
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Description

กาวซีเมนตเดพโก ทีทีบี กาวซีเมนตปูกระเบื้อง สําหรับกระเบื้องเซรามิค
ทั่วไป (ปูนกาว)
ปูนกาวผสมงาย ฉาบเรียบ ลื่นมือ เนื้ อปูนไมติดเกรียง
คายึดเกาะดีเยี่ยม และมากกวาปูนกาวทั่วไป
ระยะเวลาการทํางานยาวขึ้น
ทําความสะอาดงาย

DAVCO Super TTB กาวซีเมนตเดพโก
ซุปเปอรทีทีบี
ร◌ุน
ขนาดบรรจุ
ขนาดบรรจุ

ซุปเปอรทีทีบี
20 กก.
25 กก.

Description

กาวซีเมนต ซุปเปอรทีทีบี สําหรับกระเบื้องดูดซึมนํ้ าตํ่ า เชน แกรนิ ตโต
หินออน หินแกรนิ ต เปนตน ตัวผลิตภัณฑใหแรงยึดเกาะสูงกวากาวซีเมนต
ทั่วไป ใชงานงาย ลื่นมือ และมีการยึดเกาะดีเยี่ยม

กาวปูกระเบื้องพรอมใช เดพโก อีซี่ ฟกซ
รุน
ขนาดบรรจุ

อีซ่ี ฟกซ
5 กิโลกรัม

Description

กาวปูกระเบื้องพรอมใช เดพโก อีซี่ ฟกซ สําหรับปูกระเบื้องเซรามิค
กระเบื้องดินเผา โมเสคแกว และหินออน
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กาวยาแนว เดพโก แกรนิตโตและสระวาย
นํ้า
ขนาดบรรจุ

1 กิโลกรัม

Description

กาวยาแนว เดพโก แกรนิตโตและสระวายนํ้า

กาวยาแนว เดพโกแชมป เอ็กซตรา 3 พลัส
รุน

เอ็กซตรา 3 พลัส

Description

กาวยาแนวกระเบื้อง ขนาดรองกวาง 1-6 มิลลิเมตร ขนาด 1 กิโลกรัม
คุณสมบัติพิเศษ คือ ปองกันและยับยั้งการเกิดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียและยีสต
ทนตอการสึกกรอนจากสารเคมีในผงซักฟอก ทนตอรังสียูวี ไรฝุน ไมฟ◌ุงกระ
จาย ปลอดภัยตอการใชงาน
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นํ้ายาอุดโพรงใตแผนกระเบื้องพื้น เดพโก
อินเจ็กไทล ฟกซ
ขนาดบรรจุ
ขนาดบรรจุ

5 ลิตร
20 ลิตร

Description

นํ้ ายาอุดโพรงใตแผนกระเบื้องพื้น เดพโก อินเจ็กไทล ฟกซ

ลวดผูกเหล็ก
Description

บริษท
ั เจริญสิทธิภัณฑฮารดแวร จํากัด จําหนายลวดผูกเหล็ก อุปกรณ
เครื่องมือชาง เรามีสินคาใหทานเลือกสรรตามความตองการ สินคาของเรามี
คุณภาพไดมาตรฐานคะ

ตะปูคอนกรีต ตราเพชร
Description

บริษท
ั เจริญสิทธิภัณฑฮารดแวร จํากัด จําหนายตะปูคอนกรีต อุปกรณ

เครื่องมือชาง เรามีสินคาใหทานเลือกสรรตามความตองการ สินคาของเรามี
คุณภาพไดมาตรฐาน

ตะปู ตราตุกตา
Description

บริษท
ั เจริญสิทธิภัณฑฮารดแวร จํากัด จําหนายตะปู อุปกรณเครื่องมือชาง
เรามีสินคาใหทานเลือกสรรตามความตองการ สินคาของเรามีคุณภาพได
มาตรฐานคะ
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ลวดเชื่อม GEMINI LD52
รุน

LD52

Description

ลวดเชื่อม GEMINI LD52 (เจมินี่ แอลดี 52)
เปนลวดเชื่อมเบสิกชนิ ดไฮโดรเจนตํ่ าสามารถเชื่อมไดทุกตําแหน งทาเชื่อม
ควบคุมการหลอมละลายไดงาย แนวเชื่อมทนตอแรงกระแทกสภาวะอุณหภูมิ
ตํ่ าไดดี ลวดเชื่อม GEMINI LD52 (เจมิน่ี แอลดี 52) เหมะสําหรับงานเชื่อม
ประกอบผลิตภัณฑท่ต
ี องการคุณสมบัติทางกลสูง เชน งานเชื่อมตอเรือเดิน
ทะเล งานปโตรเคมี งานเชื่อมถังบรรจุผลิตภัณฑแรงดันสูง เปนตน
มาตรฐานสากล

AWS A5.1 , E 7016
ตําแหนงทาเชื่อม
ทาราบ , ทาขนานนอน , ทาเชื่อมขึ้นแลทาเชื่อมเหนื อศีรษะ
ลวดเชื่อม GEMINI LD52
สําหรับเหล็กคารบอนปานกลางและคารบอนตํ่ า

ลวดเชื่อม GEMINI D1
รุน

D1

Description

ลวดเชื่อม GEMINI D1 (เจมินี่ ดี 1)
เปนลวดเชื่อมสารพอกหุมประเภทไทเทเนี ย การอารคเรียบ เกล็ดแนวเชื่อม

เรียบสมํ่ าเสมอ ไมเกิดรอยกัดลึกที่ขอบแนวเชื่อม ทนตอการแตกราว สแลก
หลุดรอนงาย ลวดเชื่อม GEMINI D1 เหมาะสําหรับงานเชื่อมเหล็กโครง เหล็ก
แผนบางในงานเชื่อมเรือเดินทะเล รถไฟ ทอและโลหะแผนบาง เปนตน
มาตรฐานสากล
AWS A5.1 , E 6013
ลวดเชื่อม GEMINI D1
สําหรับเหล็กคารบอนปานกลางและคารบอนตํ่ า
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ลวดเชื่อม ยาวาตา เอล-55
รุน

L-55

Description

ลวดเชื่อม YAWATA L-55 (ยาวาตา เอล-55)
ลวดเชื่อม YAWATA L-55 (ยาวาตา เอล-55) เปนลวดเชื่อมประเภทไฮโลเจน
ตํ่ า เชื่อมไดทุกทาเชื่อม เนื้ อแนวเชื่อมมีคุณสมบัติทนตอการแตกราวเปนเลิศ
คุณสมบัติทางกลและคุณภาพของการเอ็กซเรยเปนเยี่ยม เชื่อมในทาเหนื อหัว
และทาตั้งไดงายมาก
การใชงาน
ใชเชื่อมเหล็กทนแรงดึงสูง 490 นิ วตัน/มม.² สําหรับงานตอเรือ งานโครงสราง
และงานสะพาน
มาตรฐานรับรอง
ABS , BV , DNV , LR , NK , มอก.

ลวดเชื่อม ยาวาตา เอฟที-51
รุน

FT-51

Description

ลวดเชื่อม YAWATA FT-51 (ยาวาตา เอฟที-51)

ลวดเชื่อม ยาวาตา เอฟที-51 (YAWATA FT-51) เปนลวดเชื่อมประเภทรูไทล
เชื่อมงายในทุกทาเชื่อม รวมทั้งทาเชื่อมลงแนวดิ่ง สะเก็ดกระเด็นนอย แนว
เชื่อมสวยงาม เชื่อมชิ้นงานบางๆไดดี โดยเกิดการบิดตัวนอย
การใชงาน
ใชเชื่อมเหล็กเหนี ยวสําหรับงานตอเรือ ฐานลูกรีด โครงสราง และงานเชื่อม
สําเร็จของงานโครงสรางขนาดใหญ
มาตรฐานรับรอง
ABS , BV , DNV , LR , มอก.

LANKO322 (แลงโก322) พรูฟ นํ้ายาผสมกัน
ซึมสําหรับคอนกรีตหรือปูนฉาบ
Product Code

LANKO322 (แลงโก322)

Description

LANKO 322 LANKOPROOF นํ้ ายาผสมกันซึม สําหรับคอนกรีตหรือปูนฉาบ
แลงโก 322 เปนนํ้ ายาผสมกันซึม เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการกันนํ้ าของ
คอนกรีตและปูนฉาบโดยใชผสมกับนํ้ า กอนผสมกับซีเมนต ทรายและหินตาม
ปกติ
คุณลักษณะพิเศษ
ลดอัตราสวนของนํ้ าตอซีเมนต

เพิ่มคุณสมบัติในการกันซึมของคอนกรีตและปูน-ทราย สําหรับงานฉาบ
ลดการแตกราว
ไมทําใหสีของคอนกรีตหรือปูน-ทราย เปลี่ยน
เขมขน ผสมปูนไดมาก
เหมาะสําหรับโครงสรางที่สัมผัสนํ้ าโดยตรง เชน หองนํ้ า สระวายนํ้ า
อางเก็บนํ้ า
ชวยลดอัตราสวนของนํ้ าในคอนกรีต

อัตราการใช : ผสมกับนํ้ าในปริมาณ 150-200 ซีซ/ี ปูนซีเมนต 1 ถุง (50กก.)
ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร / 20 ลิตร / 200 ลิตร
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LANKO311(แลงโก311) พลาสทติไซสเซอร
นํ้ายาผสมปูนฉาบแทนปูนขาว
Product Code

LANKO311(แลงโก311)

Description

LANKO 311 LANKOPLAST นํ้ ายาผสมปูนฉาบแทนปูนขาว
แลงโก 311 เปนนํ้ ายาผสมปูนฉาบแทนปูนขาว โดยนํ้ ายาจะชวยควบคุม
ฟองอากาศในเนื้ อปูนฉาบใหมีขนาดเล็ก ละเอียดคงตัว และอยูในปริมาณที่
เหมาะสม เพื่อเพิ่มความเหนี ยวลื่น ทําใหฉาบงายไมแตกลายงา และไมทําใหสี
ของปูนฉาบที่แหงแลวเปลี่ยน เหมาะสําหรับงานฉาบทั่วไป วัตถุดิบที่ใชในการ
ผลิตเลือกสรรอยางดี และคุณภาพเปนไปตามมาตราฐาน BS 4887
คุณลักษณะพิเศษ
เหมาะสําหรับผสม ปูน-ทราย สําหรับฉาบทั่วไป
ใหผิวปูนฉาบที่เรียบสวยงาม
ลดการแตกราวของปูนฉาบ

ไมทําใหสีของปูนฉาบเปลี่ยน
ชวยควบคุมฟองอากาศในเนื้ อปูนฉาบใหมีขนาดเล็ก ละเอียด คงตัว
อัตราการใช : ผสมกับนํ้ าในปริมาณ 50-100 ซีซ/ี ปูนซีเมนต 1 ถุง (50กก.)
ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร / 20 ลิตร / 200 ลิตร

LANKO 612 (แลงโก 612) วัสดุอุดรอยตอ
ประเภทอะคริลิก
Product Code

LANKO 612

Description

LANKO 612 วัสดุอุดรอยตอประเภทอะคริลิก สําหรับรอยตอขนาด 4-12 มม.
แลงโก 612 เปนอะครีลิคยาแนวหรืออุดรอยตอ ชนิ ดทาสีทับได มีความ

ยืดหยุนสูง ปองกันการรั่วซึม ความชื้น สําหรับงานภายใน
คุณลักษณะพิเศษ
ยืดหยุน

ใชงานงาย
ไมตองทารองพื้น

สามารถทาสีทับได
ปองกันการรั่วซึมและความชื้นไมใหซึมผา

สามารถใชอุดรองขอบวงกบที่เปนไม อลูมิเนี ยม สแตนเลส
สามารถใชยาแนวกระเบื้อง เซรามิค หิน หรือสุขภัณฑได
อัตราการใช : 300 มล. 1 หลอด /ยาว 3 ม. (ขนาดรองกวาง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)
ขนาดบรรจุ : หลอด 300 มล.
สี : ขาว /เทา

LANKO 607 (แลงโก 607 ) วัสดุอุดรอยตอ
ประเภทโพลีซัลไฟดชนิด 2 สวนผสม
Product Code

LANKO 607

Description

LANKO 607 วัสดุอุดรอยตอประเภทโพลีซัลไฟดชนิ ด 2 สวนผสม
แลงโก 607 เปนวัสดุอุดรอยตอประเภทโพลีซัลไฟด ใชงานงายโดยการ
ผสมทั้งสองสวนผสมเขาดวยกัน โดยทั้งสองสวนถูกบรรจุอยูในกระปอง

เดียวกันเพื่อใหงายตอการผสม และลดความผิดพลาดจากการผสมที่ไมได
สัดสวน ทนทานตอสารเคมี นํ้ ามัน มีการยึดเกาะที่ดีบนพื้นผิวของวัสดุกอสราง
ทั่วไป เชน คอนกรีต หิน อิฐกระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องเซรามิค อลูมิเนี ยม
ไม ฯลฯ
คุณลักษณะพิเศษ
ยืดหยุนตัวสูงกวา 400%
เหมาะสําหรับรอยตอที่มีการเคลื่อนตัวหรือบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน
มีความยืดหยุนตัวสูง
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ทนทานตอสภาวะอากาศ แสงแดด
ใชไดท้งั งานภายในและภายนอก
ทนทานตอสารเคมี นํ้ ามัน
สามารถทาสีทับได

อัตราการใช : 1 ชุด 2.5 ลิตร อุดรองไดยาว 10 ม. (ขนาดรองกวาง 1 ซม. ลึก
1 ซม.)

ขนาดบรรจุ : ชุด 2.5 ลิตร (มี 2 สวนผสมในกระปองเดียวกัน)
สี

: เทา

LANKO 603 (แลงโก 603) วัสดุอุดรอยตอ
ประเภทโพลียูรีเทน สําหรับรองกวาง 5-50
มม.
Product Code

LANKO 603

Description

LANKO 603 วัสดุอุดรอยตอประเภทโพลียูรีเทน สําหรับรองกวาง 5-50 มม.
เปนวัสดุอุดรอยตอประเภทโพลียูรีเทน ชนิ ดสวนประกอบเดียว ใชงานงาย

มีการยึดเกาะที่ดีบนพื้นผิวของวัสดุกอสรางทั่วไป เชน คอนกรีต หิน อิฐ
กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้อง เซรามิค อลูมิเนี ยม ไม ฯลฯ
คุณลักษณะพิเศษ
ยืดหยุนตัวสูงกวา 600% ยึดเกาะดีเยี่ยม โดยเฉพาะคอนกรีต
เหมาะสําหรับรอยตอที่มีการเคลื่อนตัวหรือบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน
มีความยืดหยุนตัวสูง
ทนทานตอสภาวะอากาศ แสงแดด
ใชไดท้ง
ั งานภายในและภายนอก
ไมทําใหเกิดสนิ มบนโลหะ
สามารถทาสีทับได

ลักษณะการใชงาน
ใชอุดรอยตอของแผนคอนกรีตหลอสําเร็จ ผนังกออิฐฉาบปูน

ใชอุดรองกันแตก รอยตอโครงสราง อุดรอยแตกราวเพื่อกันรั่วซึม
ใชอุดรองโดยรอบขอบวงกบประตู หนาตาง ไม อลูมิเนี ยม สแตนเลส โลหะ

ใชอุดรอยตอของผนังอาคาร ทั้งที่เปนโลหะคอนกรีต ปูนฉาบ กระเบื้องแผน
เรียบ แผนผนังสําเร็จรูป
ใชอุดรอยตอกระเบื้องมุงหลังคา
ใชยาแนวกระเบื้องเซรามิค หิน สุขภัณฑ

อัตราการใช : 300 มล. 1 หลอด / ยาว 3 ม.600 มล. 1 หลอด / ยาว 3 ม.
(ขนาดรองกวาง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)
ขนาดบรรจุ : หลอด 300 มล. / หอฟลอยด 600 มล.
สี : ขาวและเทา

LANKO111 (แลงโก111) ไฟนโคท ปูนฉาบ
สําเร็จรูป สําหรับฉาบปรับระดับผิวผนังและ
ฝาภายในและภายนอก
Product Code

LANKO111 (แลงโก111)

Description

LANKO 111 LANKOFINECOAT ปูนผสมสําเร็จรูป สําหรับฉาบปรับแตงพื้น
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ผิวผนังหรือฝาทั้งภายในและภายนอก ฉาบบาง 1-4 มม.
ปูนฉาบบางสําเร็จรูปใชผสมกับนํ้ าสําหรับฉาบบางลงบนพื้นผิวคอนกรีต

หรือปูนฉาบ ใชไดท้งั งานภายในและนอก เพื่อแกไขขอบกพรองของพื้นผิว เชน
รูฟองอากาศ รอยแตกราวเล็กๆ รอยแตกลายงา ตะเข็บแบบ หลังจากฉาบแลว
จะไดพ้ น
ื ผิวที่เรียบเนี ยน พรอมที่จะทาสีหรือทําการตกแตงตอไป นอกจากนั้น
ยังมีการยึดเกาะที่ดีกับพื้นผิวสามารถฉาบไดหลายชั้นโดยไมเกิดปญหาการ
หลุดลอน
คุณลักษณะพิเศษ
ฉาบไดบาง 1-4 มม.

ใชงานงายเพียงผสมนํ้า
ใหผิวทีเ่ รียบสวยงาม

ฉาบลื่น ฉาบงาย
ไมตองใชน้ า
ํ ยาทารองพื้น
สามารถใชไดทง
ั ้ ภายในและภายนอก

สามารถใชเปนปูนฉาบชัน
้ แรกกอนฉาบทับดวยปูนฉาบบางแลงโก
อัตราการใช : 1.3 กก./ตร.ม./หนา 1 มม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก./ถุง
สี
: สีเทา / สีขาว

LANKO112 (แลงโก112) รอคฟล ปูนฉาบ
อเนกประสงค ภายใน สําหรับฉาบแตงผนัง
ยิปซัม
่ บอรด ซีเมนตบอรด
Product Code

LANKO112 (แลงโก112)

Description

LANKO 112 LANKO ROCKFIL ปูนฉาบอเนกประสงค สําหรับงานฉาบแตง
ผนังยิปซั่มบอรด ซีเมนตบอรดและแผนสังเคราะหอ่ น
ื ๆ(เฉพาะภายใน)

ผงโพลิเมอรพิเศษ คุณภาพสูง สําหรับฉาบแตงผนังยิปซั่มบอรด ซีเมนต

บอรดและแผนสังเคราะหอ่ น
ื ๆ โดยผลิตภัณฑแลงโก รอคฟล เปนสูตรพิเศษที่
ไมใชซีเมนตเปนสวนประกอบจึงเปนผลิตภัณฑท่เี ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เมื่อ
ใชงานจะใหผิวที่เรียบเนี ยนสวยงาม
คุณลักษณะพิเศษ
ฉาบไดหนา 0.5-5 มม.

ฉาบงาย ลื่นมือ
ใหผิวที่แข็งแกรง ไมเปนฝุนผง สามารถขัดหนาดวยกระดาษทราย

แหงเร็วและมีคายึดเกาะสูง
หลังจากผสมแลวจะสามารถเก็บไดนานโดยไมแข็งตัวในภาชนะที่ปดสนิ ท
อัตราการใช

: 1.3 กก./ตร.ม./หนา 1 มม.

ขนาดบรรจุ

: 25 กก./ถุง

LANKO113 (แลงโก113) แพ็ช ปูนฉาบ
สําเร็จรูป สําหรับงานฉาบปรับแตง
ซอมแซมผิวหนังหรือฝาภายในและ
ภายนอก
Product Code

LANKO113 (แลงโก113)
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Description

LANKO 113 LANKOPATCH ปูนผสมสําเร็จรูป สําหรับฉาบปรับแตงพื้นผิว
ผนังหรือฝาทั้งภายในและภายนอก ฉาบบาง 3-10 มม.

ปูนทรายสําเร็จรูปพรอมใชเพียงผสมกับนํ้ า สําหรับฉาบบาง 3-10 มม.
เพื่อแกไขขอบกพรองพื้นผิว เชน รูฟองอากาศ รอยแตกราวเล็กๆ ตะเข็บแบบ
ซึ่งจะใหพ้ น
ื ผิวที่เรียบกลมกลืนกับผิวปูนฉาบทั่วไป เหมาะสําหรับงานตกแตง
กอนทาสี หรืองานแตงเปลือย
คุณลักษณะพิเศษ
ฉาบไดบางเพียง 3-10 มม.

สามารถปรับความขนเหลวใหเหมาะกับลักษณะงาน
ฉาบลื่น ฉาบงาย
ไมตองใชนํ้ายาทารองพื้น

เหมาะสําหรับการเตรียมพื้นผิวกอนทาสีติด วอลลเปเปอร หรือวัสดุตกแตง
ทั่วไป
ใชแกไขรอยตะเข็บแบบ มุมเสา หรือขอบบัวที่แตกบิ่น
ใหผิวที่คลายปูนฉาบทั่วไป สามารถทาสีปดรอยซอมแซมไดกลมกลืน
สามารถใชเปนปูนฉาบชั้นแรกกอนฉาบทับดวยปูนฉาบบางแลงโก
อัตราการใช
ขนาดบรรจุ

: 1.3 กก./ตร.ม./หนา 1 มม.

: 25 กก./ถุง

LANKO110 (แลงโก110) สกิมโคท ภายใน
และภายนอก ปูนฉาบแตงผิวชนิดบาง
สําหรับงานผนังหรือฝา
Product Code

LANKO110 (แลงโก110)

Description

LANKO 110 LANKOSKIM ปูนผสมสําเร็จรูป สําหรับฉาบตกแตงผนังหรือฝา
ทั้งภายในและภายนอก ฉาบบาง 0.5-2 มม.

ปูนฉาบบางสําเร็จรูป ใชผสมกับนํ้ า สําหรับงานฉาบบางลงพื้นผิว

คอนกรีตหรือปูนฉาบ ใชไดท้ง
ั ภายในและภายนอก เพื่อแกไขขอบกพรองของ
พื้นผิว เชน รูฟองอากาศ รอยแตกราวเล็ก ๆ รอยแตกลายงา ตะเข็บแบบ หรือ

ความหยาบของผิวทราย บนผนังปูนฉาบ หลังจากฉาบแลวจะไดพ้ น
ื ผิวที่เรียบ
เนี ยน ไมมีเม็ดทราย พรอมที่จะทาสีหรือทําการตกแตงตอไป นอกจากนั้นยังมี
การยึดเกาะที่ดีกับพื้นผิว สามารถฉาบไดหลายชั้นโดยไมเกิดปญหาการหลุด
ลอน

คุณลักษณะพิเศษ
ฉาบไดบาง 0.5-2 มม.
ใชงานงายเพียงผสมนํ้ า

ใหผิวที่เรียบสวยงาม
ฉาบลื่น ฉาบงาย
ไมตองใชนํ้ายาทารองพื้น

สามารถใชไดท้ง
ั ภายในและภายนอก
ขัดแตงเพื่อลบรอยเกรียงได เพื่อทาสีทับหรือตกแตงอื่นๆตอไป
เหมาะสําหรับงานตกแตงกอนทาสี หรืองานแตงเปลือย
อัตราการใช
ขนาดบรรจุ
สี

: 1.3 กก./ตร.ม./หนา 1 มม.

: 20 กก./ถุง
: สีเทา / สีขาว

LANKO107 (แลงโก107) วอลล พัตตี้ หมันโป
ว อะคริลิก
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Product Code

LANKO107 (แลงโก107)

Description

LANKO 107 LANKOPUTTY หมันโปวอะครีลิค ผนังหรือฝาภายในและ
ภายนอก

หมันโปวอะครีลิค ใชสําหรับโปวอุดรอยแตกราว รอยตอ หัวตะปู ตะเข็บ รู
ฟองอากาศ สามารถใชโปวบนวัสดุไดหลากหลาย แหงเร็ว ขัดแตงงาย ไมแตก
กะเทาะหรือหลุดลอน ทาสีทับได
คุณลักษณะพิเศษ
เนื้ อวัสดุสีขาว พรอมใชงาน ไมตองผสม
ใชงานงาย โดยโปวดวยเกรียงโปว
แหงเร็ว ไมแตก ไมหด ไมยุบตัว
ใชไดท้งั งานภายในและภายนอก
ไมเกิดเชื้อรา

ทาสีทับได
ใชงานไดท้งั ผิวคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐ หรือไม
อัตราการใช : ขึ้นอยูกับลักษณะพื้นที่การใชงาน
ขนาดบรรจุ : กระปอง 1.5 กก. และ กระปอง 5 กก.

LANKO101 (แลงโก 101) พาเรนดวิท
โพลิเมอรพิเศษ สําหรับงานฉาบบาง
Product Code

LANKO101 (แลงโก 101)

Description

LANKO 101 PARENDUIT โพลิเมอรชนิ ดพิเศษ ใชผสมกับซีเมนตหรือยิปซั่ม
สําหรับฉาบบางผนังหรือฝาภายในและภายนอก ฉาบบาง 0.3-4 มม.

โพลิเมอรพิเศษใชผสมกับซีเมนตสําหรับฉาบลงบนพื้นผิว คอนกรีตหรือ

ปูนฉาบ ใชไดท้ง
ั งานภายในและภายนอก เพื่อแกไขขอบกพรองของพื้นผิว เชน
รูฟองอากาศ รอยแตกราวเล็กๆ รอยแตกลายงา ตะเข็บแบบ หรือความหยาบ

ของผิวทรายบนผนังปูนฉาบหลังจากฉาบแลวจะไดพ้ น
ื ผิวที่เรียบเนี ยน ไมมีเม็ด
ทรายพรอมที่จะทาสีหรือทําการตกแตงตอไป หรือ ใชในงานแตงเปลือยไม
ทาสี นอกจากนั้น ยังมีการยึดเกาะที่ดีกับพื้นผิวสามารถฉาบไดหลายชั้น โดย
ไมเกิดปญหาการหลุดลอน ถาผสมดวยซีเมนตเทา พื้นผิวที่ไดจะเปนสีเทา ถา
ผสมดวยซีเมนตขาวหรือยิปซั่ม ผิวที่ไดจะเปนสีขาวซึ่งเวลาทาสีจะทําไดงาย
เพราะสีจะขึ้นงายโดยเฉพาะสีออนๆ
คุณลักษณะพิเศษ
ฉาบไดบาง 0.3-4 มม
ฉาบลื่นและงาย
ใหผิวที่เรียบ แกรง ไมมีรอยเม็ดทราย และไมเปนฝุน
สีท่ไี ดขึ้นอยูกับวัสดุท่น
ี ํามาผสม
สามารถปรับความขนเหลวได

หลังจากแหงแลวติดวอลลเปเปอรหรือทาสีไดโดยจะทาสีรองพื้นหรือไมก็ได
ทาสีทับได หรือปลอยเปลือยได ใชไดท้ง
ั ภายนอกและภายใน
อัตราการใช :0.6 – 0.8 กก./ตร.ม./หนา 1 มม.
ขนาดบรรจุ : กระปอง 5 กก.
ถัง 20 และ 25 กก.

บริษท
ั เจริญสิทธิภัณฑฮารดแวร จํากัด
1372, ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุร,ี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร, 10800
โทร
061-091 5588
โทร
02-911 2929
แฟกซ
02-911 5545
อีเมล
vit.homestation@gmail.com

คุณสุมนา
คุณใหม
คุณชูวิทย
LINE ID
Tel
ตอ
ตอ

061-091-5588
083-884 5588
081-934-4696
061-091 5588
02-911-2929
291
293
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