กันซึ ม แบบมือโปร

แนวทางการแก้ปญั หาน�้ ำรัวซึ
่ ม ส�ำหรับ
ชัน้ ใต้ดนิ ห้องน�้ ำ และหลังคา

กันซึม แบบมือโปร

แนวทางการแก้ปญั หาน�้ ำรัวซึ
่ ม ส�ำหรับ
ชัน้ ใต้ดนิ ห้องน�้ ำ และหลังคา

หลังคา ดาดฟ้า

ห้องน�้ำ
ปัญหา:

ปัญหา:

ป้องกันน�้ำรัวซึ
่ มบริเวณรอยต่อในพืน้ ทีเ่ ปียก
อย่างไร ?
กันซึมพืน้ และผนัง ก่อนปูกระเบือ้ งอย่างไร ?
ติดกระเบือ้ งในห้องน�้ำอย่างไร ?
ยาแนวสุขภัณฑ์ในพืน้ ทีเ่ ปียกอย่างไร ?

ยาแนวรอยต่อบริเวณหลังคาอย่างไร ?
ปิดรอยต่อ รอยแตกร้าวกระเบือ้ งหลังคาและ
รางน�้ำฝนอย่างไร ?
ปกป้อง และกันซึมหลังคา ดาดฟ้าอย่างไร ?
อุดช่องว่าง รูโพรงบริเวณหลังคาอย่างไร ?

ชัน้ ใต้ดนิ
ปัญหา:
อุดรูน้�ำรัวอย่
่ างไร ?
กันซึมโครงสร้างคอนกรีตอย่างไร ?
ป้องกันความชืน้ ชัน้ ใต้ดนิ อย่างไร ?
ป้องกันน�้ำซึมผ่านผนังอย่างไร ?

ปัญหา

แนวทางการแก้ปัญหา

อุดรูน้�ำรัวอย่
่ างไร ?
กันซึมโครงสร้างคอนกรีตอย่างไร ?
ป้องกันความชืน้ ชัน้ ใต้ดนิ อย่างไร ?

Sika MonoTop®-102 Water Plug

4

SikaTop®-107 Seal TH

5

Sikaproof® Membrane

6

ป้องกันน�้ำซึมผ่านผนังอย่างไร ?
ป้องกันน�้ำรัวซึ
่ มบริเวณรอยต่อในพืน้ ทีเ่ ปียก
อย่างไร ?

Sikagard®-700 S

7

Sika® Sealtape-S

8

กันซึมพืน้ และผนัง ก่อนปูกระเบือ้ งอย่างไร ?

SikaTop®-107 Seal TH

9

ติดกระเบือ้ งในห้องน�้ำอย่างไร ?

SikaCeram®-199 TH

10

ยาแนวสุขภัณฑ์ในพืน้ ทีเ่ ปียกอย่างไร ?

Sikasil®-129 kitchen and bathroom 11

ยาแนวรอยต่อบริเวณหลังคาอย่างไร ?

Sikasil®-119 multipurpose

12

Sika® MultiSeal AP

13

Sikalastic®-501 Roofseal Plus

14

Sika Boom® AP

15

ปิดรอยต่อ รอยแตกร้าวกระเบือ้ งหลังคาและ
รางน�้ำฝนอย่างไร ?
ปกป้อง และกันซึมหลังคา ดาดฟ้าอย่างไร ?
อุดช่องว่าง รูโพรงบริเวณหลังคาอย่างไร ?

2

ซิก้า
กันซึม แบบมือโปร

ซิก้า
กันซึม แบบมือโปร

3

ชัน้ ใต้ดนิ

แนวทางการแก้ปญั หา

อุดรูน�้ำรัวอย่
่ างไร ?

กันซึมโครงสร้างคอนกรีต
อย่างไร ?

ซิก้า กันซึม

SIKA MONOTOP®-102
WATER PLUG

แบบมือโปร

ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ ส�ำหรับอุดรอยรัวน�
่ ้ำ

ซิก้า กันซึม

SIKATOP®-107 SEAL TH

แบบมือโปร

ซีเมนต์พิเศษ 2 ส่วนผสม ส�ำหรับฉาบหรือทา
เพือ่ ป้ องกันการรัวซึ
่ ม
́́ ส�ำหรับงานฉาบหรือทากันซึมผนังห้องใต้ดนิ ของงาน
โครงสร้างใหม่ หรืองานซ่อมโครงสร้าง งานบ่อเก็บน�้ำดี
́́ ใช้ทากันซึม ก่อนปูกระเบือ้ งทับหน้าในห้องน�้ำ ห้องครัว
́́ สามารถฉาบปิดรอยแตกร้าว หรือรูพรุนขนาดเล็กบน
คอนกรีต
́́ มีการยึดเกาะทีด่ เี ยีย่ ม
́́ ไม่เป็ นพิษ สามารถใช้กบั น�้ำดืม่ ได้

แห้งเร็ว สามารถอุดรอยรัวขณะที
่
น่ ้�ำยังซึมอยู่
 แข็งตัวภายใน 1.30 นาที ทีอ
่ ุณหภูม ิ (25 °C)
ั ้ นก่อนและอุดบริเวณทีร่ วั ่
 ใช้งานง่ายโดยผสมกับน�้ ำ ปนเป็
 ให้กำ
� ลังการยึดเกาะดีกบั ทุกพืน้ ผิว โดยไม่หดตัวเมือ่ แห้ง
และแข็งตัว
 ใช้ได้กบ
ั ทุกพืน้ ผิว เช่น คอนกรีต เขือ่ น สระน�้ำ
ช่องระบายน�้ำใต้ผวิ ทาง ฯลฯ


สี : สีเทา
ขนาดบรรจุ : 1 กก./กระป๋อง 4.5 กก./กระป๋อง

สี : สีเทา
ขนาดบรรจุ : 5 กก./ชุด 25 กก./ชุด

คุณประโยชน์
ใช้งานง่าย

4

ซิก้า
กันซึม แบบมือโปร

คุณประโยชน์
แข็งตัวเร็ว

หยุดน�ำถาวร

ยึดเกาะดีเยี่ยม

ไม่เป็ นพิ ษ
ใช้กบั น�้ำดื่มได้

ปิ ดรอยแตกร้าว
ขนาดเล็ก

ใช้งานง่าย

ซิก้า
กันซึม แบบมือโปร
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ชัน้ ใต้ดนิ

แนวทางการแก้ปญั หา

ป้ องกันความชื้น
ชัน้ ใต้ดินอย่างไร ?

ป้ องกันน�้ำซึมผ่านผนัง
อย่างไร ?

ซิก้า กันซึม

แบบมือโปร

ซิก้า กันซึม

SIKAPROOF®
MEMBRANE
วัสดุกนั ซึมประเภทบิทเู มน ที่มคี วามยืดหยุน่
ชนิดทาเคลือบ
́́
́́
́́
́́
́́

ซิก้า
กันซึม แบบมือโปร

วัสดุสำ� หรับเคลือบผวิ ป้ องกันน�ำ้ ซึมผ่าน
́́ ใช้เคลือบพืน้ ผิว เพือ่ ป้องกันการซึมผ่านของน�้ำ และ
ควบคุมความชืน้
́́ ใช้ได้กบั พืน้ ผิวหลายประเภท เช่น คอนกรีต มอร์ตา้ ปูน
ฉาบ อิฐก่อ กระเบือ้ งคอนกรีต หิน และซีเมนต์ใยหิน
́́ ปรับปรุงพืน้ ผิวให้ตา้ นทานต่อความสกปรก ลดการเกิด
เชือ้ รา
́́ วัสดุสใี ส จึงไม่ทำ� ให้สขี องพืน้ ผิวเดิมเปลีย่ นแปลง

สี : สีใส
ขนาดบรรจุ : 3 ลิตร/กระป๋อง 15 ลิตร/ถัง

คุณประโยชน์

6

แบบมือโปร

วัสดุกนั ซึมส�ำหรับงานโครงสร้างใต้ดนิ ภายนอกอาคาร
ส่วนผสมเดียว และพร้อมใช้งาน
ใช้งานง่ายด้วยการใช้ลกู กลิง้ หรือแปรงทา
ใช้ได้ทงั ้ งานกันซึมโครงสร้างใหม่และเก่า
สามารถใช้งานบนพืน้ คอนกรีตทีม่ คี วามชืน้ ได้

สี : สีดำ�
ขนาดบรรจุ : 20 กก./ ถัง

ใช้งานง่าย

SIKAGARD®-700S

คุณประโยชน์
งตังวตัเร็ววเร็ว
บ่มแข็/ แห้

ยืดหยุ่นสูง

ใช้ได้กบั พืน้ ผิว
หลายประเภท

ยับยัง้ เชื้อรา

ซิก้า
กันซึม แบบมือโปร
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ห้องน�้ ำ

แนวทางการแก้ปญั หา

ป้ องกันน�้ำรัวซึ
่ มบริเวณ
รอยต่อในพืน้ ที่เปี ยก
อย่างไร ?

กันซึมพืน้ และผนัง
ก่อนปูกระเบือ้ งอย่างไร ?

ซิก้า กันซึม

SIKA® SEALTAPE-S

แบบมือโปร

เทปส�ำหรับงานกันซึม ก่อนปูกระเบือ้ ง
́́ ใช้ปิดรอยต่อพืน้ และผนัง ตลอดแนวห้องก่อนปูกระเบือ้ ง
ทับหน้าในห้องน�้ำ ห้องครัว ระเบียง สระว่ายน�้ำ ห้อง
ใต้ดนิ เพือ่ ป้องกันปญั หารัวซึ
่ มบริเวณรอยต่อต่างๆ
́́ ใช้ปิดรอบท่อทีฝ่ งั ในคอนกรีต
́́ ใช้ได้ทงั ้ แนวดิง่ และแนวระนาบของรอยต่อทีค่ าดว่าจะมี
การขยายตัว
́́ ติดตัง้ ง่าย
́́ ยืดหยุน่ สูง ป้องกันน�้ำซึมผ่านได้ดี

สี : เทปสีเหลือง ใยสังเคราะห์ (เสริมความแข็งแรง) สีขาว
ขนาดบรรจุ : 10 เมตร/ ม้วน 50 เมตร/ม้วน

คุณประโยชน์
ใช้งานง่าย
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ซิก้า
กันซึม แบบมือโปร

ซิก้า กันซึม

SIKATOP®-107 SEAL TH

แบบมือโปร

ซีเมนต์พิเศษ 2 ส่วนผสม ส�ำหรับฉาบหรือทา
เพือ่ ป้ องกันการรัวซึ
่ ม
́́ ส�ำหรับงานฉาบหรือทากันซึมผนังห้องใต้ดนิ ของงาน
โครงสร้างใหม่ หรืองานซ่อมโครงสร้าง งานบ่อเก็บน�้ำดี
́́ ใช้ทากันซึม ก่อนปูกระเบือ้ งทับหน้าในห้องน�้ำ ห้องครัว
́́ สามารถฉาบปิดรอยแตกร้าว หรือรูพรุนขนาดเล็กบน
คอนกรีต
́́ มีการยึดเกาะทีด่ เี ยีย่ ม
́́ ไม่เป็ นพิษ สามารถใช้กบั น�้ำดืม่ ได้

สี : สีเทา
ขนาดบรรจุ : 5 กก./ชุด 25 กก./ชุด

คุณประโยชน์
ยืดหยุ่นสูง

ยึดเกาะดีเยี่ยม

ใช้กบั น�้ำดื่มได้

ปิ ดรอยแตกร้าว
ขนาดเล็ก

ใช้งานง่าย

ซิก้า
กันซึม แบบมือโปร
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ห้องน�้ ำ

แนวทางการแก้ปญั หา

ติดกระเบือ้ งในห้องน�้ำ
อย่างไร ?

ยาแนวสุขภัณฑ์
ในพืน้ ที่เปี ยกอย่างไร ?

ซิก้า กันซึม

SIKACERAM®-199 TH

แบบมือโปร

กาวซีเมนต์ คุณภาพสูง เพิ่มแรงยึดเกาะ
́́ ส�ำหรับกระเบือ้ งดูดซึมน�้ำต�่ำ พอร์ซเลน แกรนิต หินอ่อน
หินธรรมชาติ พืน้ และผนังภายใน ภายนอกอาคาร
́́ ส�ำหรับปูกระเบือ้ งขนาดใหญ่ และพืน้ ทีส่ ว่ นเปียก
ในห้องน�้ำ และสระว่ายน�้ำ
́́ สูตรพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีไร้ฝนุ่
́́ ยึดเกาะดีเยีย่ ม ติดผนังแน่น กระเบือ้ งไม่ลน่ื ไหล
ขณะท�ำงาน

สี : สีเทา
ขนาดบรรจุ : 25 กก./ ถุง
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ซิก้า
กันซึม แบบมือโปร

SIKASIL®-129 KITCHEN
AND BATHROOM

แบบมือโปร

กาวซิลิโคน ส�ำหรับงานยาแนวรอยต่อสุขภัณฑ์
́́ ส�ำหรับงานยาแนวรอยต่อบริเวณทีต่ อ้ งสัมผัสกับน�้ำ และ
ความชืน้ ในห้องครัว และห้องน�้ำ เช่น ซิงค์ อ่างล้างหน้า
อ่างอาบน�้ำ โถสุขภัณฑ์
́́ ป้องกันและยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ รา แบคทีเรีย
́́ ยึดเกาะได้ดเี ยีย่ มกับพืน้ ผิวหลายชนิด เช่น กระจก เซรา
มิก และกระเบือ้ ง โลหะ พลาสติกลามิเนต ยาง สแตนเลส
คอนกรีต

สี : สีใส สีขาว สีเทา และสีดำ�
ขนาดบรรจุ : 300 มล./ หลอด

คุณประโยชน์
พืน้ และผนัง
ภายใน / ภายนอก

ซิก้า กันซึม

คุณประโยชน์
ไม่มีฝนุ่

ใช้งานง่าย

ยับยัง้ เชื้อรา

ทนต่อสภาพอากาศ

ติ ดได้ดีกบั พืน้ ผิว
โลหะ และกระจก

ยืดหยุ่นสูง

ซิก้า
กันซึม แบบมือโปร
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หลังคา

แนวทางการแก้ปญั หา

ยาแนวรอยต่อ
บริเวณหลังคาอย่างไร ?

ปิดรอยต่อ รอยแตกร้าว
กระเบือ้ งหลังคาและ
รางน�้ำฝนอย่างไร ?

ซิก้า กันซึม

SIKASIL®-119
MULTIPURPOSE

แบบมือโปร

ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์ คุณภาพสูง กันน�้ำ
ทนต่อแสงยูวี
́́ ส�ำหรับยาแนวกันน�้ำรัวซึ
่ ม บริเวณขอบประตู หน้าต่าง
วงกบ งานหลังคา กันสาด รางระบายน�้ำ และยาแนวแต่ง
ขอบงานทัวไป
่ เช่น ตูโ้ ชว์ เฟอร์นิเจอร์
́́ ยึดเกาะได้ดกี บั วัสดุหลายประเภท เช่น แก้ว โลหะ พืน้
ผิวทีท่ าสี กรอบอลูมเิ นียม ไม้ กระเบือ้ งเซรามิก พีวซี แี ละ
คอนกรีต เป็ นต้น
́́ ยืดหยุน่ สูง กันน�้ำ กันความชืน้ ทนทานต่อแสงยูว ี
́́ ไม่กดั กร่อนพืน้ ผิว ใช้ได้ทงั ้ ภายในและภายนอกอาคาร

สี : สีขาว สีเทา สีใส และสีดำ�
ขนาดบรรจุ : 300 มล./ หลอด

คุณประโยชน์
ใช้ได้กบั วัสดุ
หลายประเภท
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ซิก้า
กันซึม แบบมือโปร

ซิก้า กันซึม

SIKA® MULTISEAL AP

แบบมือโปร

เทปกาวอเนกประสงค์คณ
ุ ภาพสูง
ประเภทบิทเู มน กันน�้ำซึมผ่าน
́́ ใช้ปิดทับรอยแตกร้าว ปิดรอยต่อ เพือ่ ป้องกันน�้ำซึม
ผ่าน บริเวณกระเบือ้ งมุงหลังคา ครอบหลังคา รอย
ต่อหลังคากับผนัง รอยต่อระเบียง รอยต่อรางน�้ำฝน
รอยต่อในอาคาร กันสาด ปล่องควัน เป็ นต้น
́́ มีความยืดหยุน่ ทนทานต่อการฉีกขาด
ทนทานต่อแสงแดด ฝน และสภาวะอากาศได้ดี
́́ มีกาวในตัว ใช้งานง่าย สามารถทาสีทบั ได้

สี : สีเทา
ขนาดบรรจุ :

100 มม. x 3 เมตร 250 มม. x 3 เมตร 300 มม. x 10 เมตร 1000 มม. x 10 เมตร

คุณประโยชน์
ติ ดได้ดีกบั พืน้ ผิว
โลหะ และกระจก

ภายใน / ภายนอก

ยืดหยุ่นสูง

ใช้งานง่าย

ทนการฉี กขาด

ทนต่อสภาพอากาศ

ทาสีทบั ได้

,ซิก้า
กันซึม แบบมือโปร
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หลังคา

แนวทางการแก้ปญั หา

ปกป้ อง และกันซึมหลังคา
ดาดฟ้ าอย่างไร ?

อุดช่องว่าง รูโพรง
บริเวณหลังคาอย่างไร ?

SIKALASTIC®-501
ROOFSEAL PLUS

ซิก้า กันซึม

แบบมือโปร

วัสดุกนั ซึม ส�ำหรับหลังคา ดาดฟ้ า
ประเภทอะคริลิค ผสมโพลียรู ิเทน
́́
́́
́́
́́
́́

SIKA BOOM® AP

ซิก้า กันซึม

แบบมือโปร

โฟมสเปรย์อเนกประสงค์ ประเภทโพลียรู เี ทน
́́ ใช้ปิดช่องว่างรูโพรงต่าง ๆ บริเวณโครงหลังคา ผนัง ฝ้า
เพดาน รอยต่อ กรอบประตู หน้าต่าง ท่อทางเดินแอร์
ท่อระบายอากาศ งานฉนวนกันความร้อน ความเย็น
́́ อัตราการขยายตัวสูง
́́ ยึดเกาะได้ดกี บั พืน้ ผิวได้หลายประเภท เช่น คอนกรีต
มอร์ตา้ กระเบือ้ ง ไม้ กระจก สังกะสี อลูมเิ นียม
́́ ปราศจากสาร CFC / HCFC จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิง่ แวดล้อม
́́ สามารถตัดแต่งผิวโฟมทีแ่ ห้งตัวแล้ว ทาสีทบั ได้

ส่วนประกอบเดียว และพร้อมใช้งาน
สูตรน�้ำ ปราศจากสารท�ำละลาย เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
มีประสิทธิภาพของการสะท้อนแสง
ยืดหยุน่ สูง สามารถปกปิดรอยแตกร้าวได้ดี
ทนต่อรังสียวู ี และสภาพอากาศ อายุการใช้งานยาวนาน

́́ ยึดเกาะได้ดเี ยีย่ มบนพืน้ ผิวทีเ่ ป็ นรูพรุนและไม่เป็ นรูพรุน

สี : สีขาว สีเทา และสีเขียว
ขนาดบรรจุ : 4 กก./ ถัง 20 กก./ ถัง

สี : สีเหลืองอ่อน
ขนาดบรรจุ : 500 มล./ กระป๋อง

คุณประโยชน์
ยืดหยุ่นสูง
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ซิก้า
กันซึม แบบมือโปร

คุณประโยชน์
ทนต่อรังสียวู ี

ปราศจากตั
วท�ำสีละลาย
ISOCYANATE
FREE
ยวู อี ม
เป็ นทนต่
มิ ตรต่ออรั
สิ่ งงแวดล้

กันน�้ำรัวซึ
่ ม

ฉนวนกันอุณหภูมิ

ฉนวนกันเสียง

ขยายตัวสูง

ซิก้า
กันซึม แบบมือโปร
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GLOBAL BUT LOCAL PARTNERSHIP

ซิกา้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็ นบริษทั ในเครือของกลุม่ ซิกา้ (ประเทศสวิสเซอร์แลนด์)
ผลิตและจ�ำหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์สำ� หรับธุรกิจงานก่อสร้าง และธุรกิจกาวอุตสาหกรรม
ซิกา้ เป็ นบริษทั ผูน้ �ำและมีความเชีย่ วชาญหลักใน 5 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ คือ วัสดุยาแนว
รอยต่อ วัสดุสำ� หรับการติดยึด วัสดุดดู ซับเสียง วัสดุเสริมความแข็งแรง และวัสดุ
ปกป้องโครงสร้าง โดยแบ่งกลุม่ ลูกค้าหลักออกเป็น 8 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ผูผ้ ลิตคอนกรีต
กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญระบบงานกันซึม กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญระบบงานกันซึมหลังคา กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ระบบงานพืน้ กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญระบบงานยาแนวรอยต่อและงานติดยึด กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ระบบงานซ่อมแซมและป้องกันคอนกรีต กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญงานตกแต่งอาคาร และ
กลุม่ ผูป้ ระกอบกาวอุตสาหกรรม
กรุณาอ่านเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อมูลความปลอดภัยก่อนการใช้งาน
รวมถึงเงือ่ นไขการขายทีบ่ ริษทั ก�ำหนดไว้

บริ ษทั ซิ ก้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด
สำ�นักงานกรุงเทพฯ
สำ�นักงานใหญ่ และโรงงาน
183 / 13 อาคารรีเจ้นท์เฮาส์ ชัน 16 ถ.ราชดำ�ริ
700 / 37 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ชลบุรี
แขวงลมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำ�หรุ
โทรศัพท์ : +66 2651 8646-7
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรสาร : +66 2651 8645
โทรศัพSERVICES
ท์ : +66 3810
SIKA
AG9500
Contact
โทรสาร : +66163821 4286
Tueffenwies
Phone +41 58 436 40 40
เว็บไซต์ : tha.sika.com
CH-8048
Zurich
www.sika.ch
Switzerland

