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แนวทางในการแกปั้ญหา
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กระเบื�องสระวา่ยนํ�าหลดุลอ่น เกดิปัญหานํ�ารั �วซมึ และปัญหายาแนวเกดิเชื�อรา หลดุลอ่น

ปัญหาการรั �วซมึ

หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั

กรณีปัญหาร่องยาแนวเกดิเชื�อรา หลุดล่อน
ใชเ้หลก็ขดูยาแนวออกจากรอ่งใหไ้ดม้ากที�สดุ จากนั �นทาํความสะอาดไมใ่หม้ ีคราบฝุ่ นผง หรอืเศษสิ�งสกปรก ตดิคา้งอยู่
ใชก้าวยาแนวสําหรบัสระว่ายนํ�า Davco POOL TILE GROUT หรอืกาวยาแนวอพี๊อกซี� Davco Ultra Epoxy 
Tile Grout ยาแนวรอ่งกระเบื�องจนเตม็ ปลอ่ยใหก้าวยาแนวแหง้ตวัประมาณ 1 - 2 ชั �วโมง จงึใชผ้า้สะอาดเชด็ทาํความสะอาด
ผวิหน้ากระเบื�องทั �งหมด ปลอ่ยใหก้าวยาแนวแหง้ตวัเตม็ที�อยา่งน้อย 24 ชั �วโมง จงึเปิดใชง้านพื�นที�ได้

สกดักระเบื�องเดมิออกใหห้มด
ทาํความสะอาดพื�นผวิใหป้ราศจากฝุ่นผง 
คราบนํ�ามนั ใชว้สัดอุุดรอยต่อประเภท
โพลยีรูเีทน Sikaflex® PRO-3
ยงิตามขอบมมุสระวา่ยนํ�าใหค้รบทกุมมุ

วธิกีารทํางาน

2

ปกูระเบื�องดว้ยกาวซเีมนตส์าํหรบั
สระวา่ยนํ�า Davco POOL TILE 
ADHESIVE ใหเ้ตม็พื�นที� ปลอ่ยให้
ปนูกาว แหง้ตวั 24 ชั �วโมง

ยาแนวกระเบื�องดว้ยกาวยาแนวสาํหรบั
สระวา่ยนํ�า Davco POOL TILE GROUT 
หรอื กาวยาแนวอพีอ๊กซี� Davco Ultra 
Epoxy Tile Grout
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ทา/ฉาบ ซเีมนตก์นัซมึแบบ 2 สว่นผสม 
SikaTop®-107 Seal TH หรอื ซเีมนต์
กนัซมึสว่นผสมเดยีว LANKO 227 
FLEX SHIELD อยา่งน้อย 2 รอบ ใหท้ั �ว
ภายในสระวา่ยนํ�า  ทาชั �นแรกปลอ่ยให้
แหง้ตวัประมาณ 3 - 6 ชั �วโมง แลว้ทา
ชั �นถดัไปในแนวขวางกบัชั �นแรก ปลอ่ยให้
กนัซมึแหง้ตวั 3 วนั จงึสามารถทาํงานอื�น
ต่อได ้

24 ซกิา้ครบ! จบชวัร!์ / STOP LEAK - FIX CRACK

แนวทางในการแกปั้ญหา
กระเบื�องหอ้งนํ�าหลุดลอ่น เกดิปัญหานํ�ารั �วซมึ และปัญหายาแนวเกดิเชื�อรา หลุดลอ่น

ปัญหาการรั �วซมึ

หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั

กรณีปัญหาร่องยาแนวเกดิเชื�อรา หลุดล่อน
ใชเ้หลก็ขดูยาแนวออกจากรอ่งใหไ้ดม้ากที�สดุ จากนั �นทาํความสะอาดไมใ่หม้ ีคราบฝุ่ นผง หรอืเศษสิ�งสกปรก ตดิคา้งอยู่
ใชก้าวยาแนว Davco CLEAN GROUT ยาแนวรอ่งกระเบื�องจนเตม็ ปลอ่ยใหก้าวยาแนวแหง้ตวัประมาณ 1 - 2 ชั �วโมง 
จงึใช้ผา้สะอาดเชด็ทําความสะอาดผวิหน้ากระเบื�องทั �งหมด ปล่อยให้กาวยาแนวแห้งตวัเต็มที�อย่างน้อย 24 ชั �วโมง
จงึเปิดใชง้านพื�นที�ได้

สกดักระเบื�องเดมิออกใหห้มด
ทาํความสะอาดพื�นผวิใหป้ราศจากฝุ่นผง 
คราบนํ�ามนั ใชว้สัดอุุดรอยต่อประเภท
โพลยีรูเีทน Sikaflex®-11 FC+,
SikaHyflex®-160 Construction, 
หรอื LANKO 603 POLYURETHANE
ยงิตามขอบมมุหอ้งนํ�าใหค้รบทกุมมุ

วธิกีารทํางาน

2

สาํหรบักระเบื�องเซรามคิ ปกูระเบื�องดว้ย
กาวซเีมนต ์Davco TTB PLUS ถา้เป็น
กระเบื�องแกรนิตโต ้แนะนําใหป้กูระเบื�อง
ดว้ยกาวซเีมนต ์Davco GRANITO PLUS
ใหเ้ต็มพื�นที� ปล่อยใหปู้นกาวแหง้ตวั
24 ชั �วโมง
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ยาแนวกระเบื�องดว้ยกาวยาแนวป้องกนั
เชื�อรา Davco CLEAN GROUT

4

ทา/ฉาบ ซเีมนตก์นัซมึแบบ 2 สว่นผสม 
SikaTop®-107 Seal TH หรอื LANKO 
226 FLEX อยา่งน้อย 2 รอบ ใหท้ั �ว
พื�นหอ้งนํ�า และทาขึ�นผนงัประมาณ
15 ซม. ทาชั �นแรกปล่อยใหแ้หง้ตวั
ประมาณ 3 - 6 ชั �วโมง แลว้ทาชั �นถดัไป 
ในแนวขวางกบัชั �นแรก ปลอ่ยใหก้นัซมึ
แหง้ตวั 3 วนั จงึสามารถทาํงานอื�น
ต่อได ้1
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20 ซกิา้ครบ! จบชวัร!์ / STOP LEAK - FIX CRACK

กระเบื�องระเบยีงหลุดล่อน เกดิปัญหานํ�ารั �วซมึ และปัญหายาแนวเกดิเชื�อรา หลุดล่อน

ปัญหาการรั �วซมึ แนวทางในการแกปั้ญหา

กรณีปัญหาร่องยาแนวเกดิเชื�อรา หลุดล่อน

หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั

ใชเ้หลก็ขดูยาแนวออกจากรอ่งใหไ้ดม้ากที�สดุ จากนั �นทาํความสะอาดไมใ่หม้ ีคราบฝุ่ นผง หรอืเศษสิ�งสกปรก ตดิคา้งอยู่
ใชก้าวยาแนว Davco GRANITO TILE GROUT DUSTLESS สาํหรบักระเบื�องแกรนิตโต ้หรอืกาวยาแนว Davco 
CLEAN GROUT สาํหรบักระเบื�องเซรามคิ ยาแนวรอ่งกระเบื�องจนเตม็ ปลอ่ยใหก้าวยาแนวแหง้ตวัประมาณ 1 - 2 ชั �วโมง 
จงึใชผ้า้สะอาดเชด็ทาํความสะอาดผวิหน้ากระเบื�องทั �งหมด ปลอ่ยใหก้าวยาแนวแหง้ตวัเตม็ที�อยา่งน้อย 24 ชั �วโมง จงึเปิด 
ใชง้านพื�นที�ได้

สกดักระเบื�องเดมิออกใหห้มด
ทาํความสะอาดพื�นผวิใหป้ราศจากฝุ่นผง 
คราบนํ�ามนั ใชว้สัดอุุดรอยต่อประเภท
โพลยีรูเีทน Sikaflex®-11 FC+,
SikaHyflex®-160 Construction, 
หรอื LANKO 603 POLYURETHANE
ยงิตามขอบมมุใหค้รบทกุมมุ

วธิกีารทํางาน

2

ปกูระเบื�องดว้ยกาวซเีมนต ์Davco SUPER 
TTB หรอื Davco ULTRAFLEX ใหเ้ตม็
พื�นที� ปลอ่ยใหป้นูกาวแหง้ตวั 24 ชั �วโมง

ยาแนวกระเบื�องดว้ยกาวยาแนว Davco 
GRANITO TILE GROUT DUSTLESS
สาํหรบักระเบื�อง แกรนิตโต ้หรอื กาวยาแนว 
Davco CLEAN GROUT สาํหรบักระเบื�อง
เซรามคิ
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ทา/ฉาบ ซเีมนตก์นัซมึแบบสว่นผสมเดยีว 
LANKO 227 FLEX SHIELD หรอื
แบบ 2 สว่นผสม SikaTop®-107 Seal 
TH อยา่งน้อย  2 รอบ ใหท้ั �วพื�นที�
บรเิวณระเบยีง และทาขึ�นผนงัประมาณ 
15 ซม. ทาชั �นแรกปลอ่ยใหแ้หง้ตวั
ประมาณ 3 - 6 ชั �วโมง แลว้ทาชั �นถดัไป
ในแนวขวางกบัชั �นแรก ปลอ่ยใหก้นัซมึ
แหง้ตวั 3 วนั จงึสามารถทาํงานอื�น
ต่อได ้
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