
การจัดัการน้ำำ�า
การผลิติน้ำำ�าด่�มแลิะการบำำาบำดัน้ำำ�าเสียี
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2 การจัดัการน้ำำ�า

การผลิติน้ำำ�าด่�มแลิะการบำำาบำดัน้ำำ�าเสียี

กลุ่่�มผลิุ่ตภัณัฑ์์ ประเภัทผลิุ่ตภัณัฑ์์ ตวัอย�างผลิุ่ตภัณัฑ์์ โรงงานผลิุ่ต
น�้ำาด่ืม / 
บ�อเกบ็น�้ำา

โรงงาน 
กลุ่ัน่น�้ำาทะเลุ่

ระบบ
ระบายน�้ำาเสีีย
แลุ่ะบ�อตรวจ
ระบาย

โรงบ�าบดั
น�้ำาเสีีย

น้ำำ�ายาผสีมคู่อน้ำกรตี น้ำำ�ายากนั้ำซึมึ Sika® WT 200 P TH

การซึ�อมแซึม
คู่อน้ำกรตี

การปกป้องโคู่รงเหลิก็ SikaTop ® Armatec ® -110 EpoCem ®

การฉาบำซึ�อมแซึม Sika MonoTop® -614 T

การเทเกรา้ท์ SikaGrout® -214 TH

มอรต์า้ฉาบำป้องกนั้ำ การป้องกนั้ำคู่วามช้่�น้ำ Sikagard®-75 EpoCem® /
Sikafloor®-81 EpoCem®

กนั้ำซึมึ
มอรต์า้

มอรต์า้กนั้ำซึมึสีองสี�วน้ำประกอบำ SikaTop®-107 Seal

มอรต์า้กนั้ำซึมึสี�วน้ำประกอบำเดยีว LANKO 227 FLEX SHIELD

อพี็อ็กซึเีรซึิ�น้ำแบำบำ
หลิายช้ั �น้ำ

การเคู่ลิอ่บำป้องกนั้ำ Sikagard®-62 / Sikagard®-63 N

การเคู่ลิอ่บำป้องกนั้ำ SikaCor®-950 F

กนั้ำซึมึช้นิ้ำดพ็�น้ำดว้ย
คู่วามรอ้น้ำ

กนั้ำซึมึช้นิ้ำดทาเคู่ลิอ่บำถังัน้ำำ�าด่�ม Sikalastic®-870 BT

การเคู่ลิอ่บำป้องกนั้ำสีารเคู่มี Sikalastic®-870 BT

กนั้ำซึมึรอยต�อ วอเตอรส์ีต๊อป Sika Waterbar®

เทปปิดรอยต�อ Sikadur-Combiflex® SG 

ยางบำวมน้ำำ�า SikaSwell® S-2, Sika® Hydrotite CJ

กาวยาแน้ำว ปิดรอยต�อคู่อน้ำกรตี Sikaflex® PRO-3 SL

กาวเสียีบำเหลิก็ เคู่มเีสียีบำเหลิก็ Sika AnchorFix®-3030

กนั้ำซึมึดา้น้ำน้ำอก
ของถังั

แผ�น้ำกนั้ำซึมึ SikaProof®-612 / 
SikaShield® W159 ED 1.5 mm

การอดัฉดี
ซึ�อมแซึม

การอดัฉดีพ็ยีช่้นิ้ำดยด่หย่�น้ำ Sika® Injection-127 H

ผลิุ่ตภัณัฑ์ท่ี์แนะน�า

ไม�แน้ำะน้ำำาใหใ้ช้ง้าน้ำใช้ง้าน้ำได้ การใช้ง้าน้ำที�อาจัเป็น้ำไปได้

1

2

3

โรงงาน้ำผลิติน้ำำ�าด่�ม , บำ�อเกบ็ำน้ำำ�า , โรงงาน้ำกลิั �น้ำน้ำำ�าทะเลิ , แทง็คู่น์้ำำ�า
 ́โคู่รงสีรา้งคู่อน้ำกรตี
 ́กนั้ำซึมึรอยต�อ
 ́การกนั้ำซึมึแลิะปกป้องพ็่�น้ำผวิ
 ́พ็่�น้ำแลิะหลิงัคู่าอาคู่าร

1 ท�อระบำายน้ำำ�า , ปากท�อระบำายน้ำำ�า
 ́โคู่รงสีรา้งคู่อน้ำกรตี
 ́การปกป้องพ็่�น้ำผวิ
 ́การซึ�อมแซึมคู่อน้ำกรตี

2

โรงบำำาบำดัน้ำำ�าเสียี
 ́โคู่รงสีรา้งคู่อน้ำกรตี
 ́กนั้ำซึมึรอยต�อ
 ́การกนั้ำซึมึหลิงัคู่าแลิะปกป้อง
พ็่�น้ำอาคู่าร

3

ภัาพรวม
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การจัดัการน้ำำ�า

การผลิติน้ำำ�าด่�มแลิะการบำำาบำดัน้ำำ�าเสียี

การสีมัผสัี Crystalline มอรต้์ากนัซึึม เรซ่ิึนแบบหลุ่ายชั้ั ้ำน กนัซึึมชั้นิด
พ�นด้วยความร้อน

Sika® WT-200 P TH SikaTop®-107 Seal TH LANKO 227 
FLEX SHIELD

Sikagard®-62 Sikalastic®-870 BT

คู่วามช้่�น้ำของพ็่�น้ำผวิ ไม�มี ช้่�น้ำ ช้่�น้ำ แหง้* แหง้*

คู่วามสีามารถัใน้ำการ
เช้่�อมประสีาน้ำรอยรา้ว

ไม� ไม� ไม� ไม�, หากใช้เ้สีน้้ำใยเสีรมิ
แรง 0.3 – 0.5 มม.

สีง่

คู่วามตา้น้ำทาน้ำน้ำำ�าด�าง ต�ำำา ต�ำำา ต�ำำา สีง่ สีง่

คู่วามหน้ำาใน้ำการทำางาน้ำ ไม�มี > 2 มม. > 2 มม. ขึ�น้ำกบัำระบำบำ 1.5 – 2 มม.

ตารางแสีดงประสิีทธิิภัาพการเคลืุ่อบป้องกนัเมื่อสีมัผสัีกบัน�้ำาด่ืม

* หากคู่วามช้่�น้ำพ็่�น้ำผวิมากกว�า 4 เปอรเ์ซึน็้ำต ์จัำาเป็น้ำตอ้งใช้ส้ีารป้องกนั้ำคู่วามช้่�น้ำช้ั �วคู่ราว เช้�น้ำ Sika® EpoCem®

การสีมัผสัี มอรต้์ากนัซึึม มอรต้์าฉาบป้องกนั เรซ่ิึนแบบหลุ่ายชั้ั ้ำน กนัซึึมชั้นิด
พ�นด้วยความร้อน

SikaTop ®-107 Seal TH Sikagard®-75 EpoCem® /
Sikafloor®-81 EpoCem®

SikaCor®-950 F Sikagard®-63 N / 
Sikagard®-62

Sikalastic ® -870 BT

คู่วามช้่�น้ำของพ็่�น้ำผวิ ช้่�น้ำ ช้่�น้ำ ช้่�น้ำ แหง้* แหง้*

การเช้่�อมประสีาน้ำรอยรา้ว 0 ถังึ 0.5 มม ไม� ไม� ไม� เสีรมิกำาลิงัไม�เกนิ้ำ 
0.5 มม.

สีง่

กนั้ำซึมึ ใช้� ใช้� +/- ใช้� ใช้�

คู่วามตา้น้ำทาน้ำซึลัิเฟต 
(SO4 2+)

ขอ้จัำากดั ปาน้ำกลิาง สีง่ สีง่ สีง่

คู่วามตา้น้ำทาน้ำต�อกรดซึลัิ
ฟ่รกิโบำจันิี้ำคู่ (H2SO4)

ไม� ขอ้จัำากดั ขอ้จัำากดั ปาน้ำกลิาง ขอ้จัำากดั

ทน้ำทาน้ำต�อ UV ใช้� ใช้� ขอ้จัำากดั ขอ้จัำากดั*** ใช้�
( สีจีัะเปลิี�ยน้ำ )

คู่วามหน้ำาใน้ำการใช้ง้าน้ำ > 2 มม. 2 มม. ขึ�น้ำกบัำระบำบำ ขึ�น้ำกบัำระบำบำ 1.5 – 2 มม.

ตารางประสิีทธิิภัาพสี�าหรบัการเคลืุ่อบป้องกนัเมื่อสีมัผสัีกบัน�้ำาเสีีย

** หากคู่วามช้่�น้ำของพ็่�น้ำผวิมากกว�า 4 เปอรเ์ซึน็้ำต ์จัำาเป็น้ำตอ้งใช้ส้ีารป้องกนั้ำคู่วามช้่�น้ำช้ั �วคู่ราว เช้�น้ำ Sika ® EpoCem ®
** ป้องกนั้ำการเปลิี�ยน้ำแปลิง H2S ไปสี่� H2So4 หา้มจั่�มลิงใน้ำน้ำำ�ายาที�มคีู่วามกรดสีง่–ไม�มกีารป้องกนั้ำสีารเคู่มี
*** เพ็่�อหลิกีเลิี�ยงการเปลิี�ยน้ำสีแีลิะกลิายเป็น้ำฝุ่่�น้ำผง ขึ�น้ำอย่�กบัำผลิติภัณัฑ์ ์ผลิติภัณัฑ์ ์เช้�น้ำ Sikafloor®-359 N,, SikaCor ® EG-511 5 สีามารถัใช้ไ้ดก้บัำบำรเิวณเปิดโลิ�งได้

ตารางการเลืุ่อกสี�าหรบัการเคลืุ่อบป้องกนัท่ีสีมัผสัีกบัน�้ำาเสีีย

การใช้ั้งาน มอรต้์ากนัซึึม มอรต้์าฉาบป้องกนั เรซ่ิึนแบบหลุ่ายชั้ั ้ำน กนัซึึมชั้นิด
พ�นด้วยความร้อน

SikaTop®-107 Seal TH Sikagard®-75 EpoCem® /
Sikafloor®-81 EpoCem®

SikaCor®-950 F Sikagard®-63 N / 
Sikagard®-62

Sikalastic ® -870 BT

WWTP:  ถังักรอง
แลิะถังัตกตะกอน้ำ 
(แบำบำเปิด)

WWTP: หลิ่ม
แลิะพ็่�น้ำที�อบัำอากาศ

WWTP: ถังับำำาบำดัน้ำำ�าเสียี
แบำบำไม�เตมิอากาศ / 
ถังัไบำโอก๊าซึ

เหมาะสีำาหรบัำเม่�อใช้แ้ลิว้
มวีสัีดอ่่�น้ำปิดทบัำ

ถังัขยะอ่ตสีาหกรรม* 
แลิะโรงงาน้ำบำำาบำดัน้ำำ�าเสียี

เหมาะสีำาหรบัำเม่�อใช้แ้ลิว้
มวีสัีดอ่่�น้ำปิดทบัำ

ตรวจัสีอบำสีารเคู่มทีี�ใช้จ้ัรงิ
ที�หน้้ำางาน้ำอกีคู่รั �งหนึ้ำ�ง

ตรวจัสีอบำสีารเคู่มทีี�ใช้จ้ัรงิ
ที�หน้้ำางาน้ำอกีคู่รั �งหนึ้ำ�ง

ตรวจัสีอบำสีารเคู่มทีี�ใช้จ้ัรงิ
ที�หน้้ำางาน้ำอกีคู่รั �งหนึ้ำ�ง

* สีำาหรบัำสีารเคู่มบีำางช้นิ้ำดแลิะการสีรา้งพ็่�น้ำที�จัดัเกบ็ำสีำารองอาจัจัำาเป็น้ำตอ้งมกีารเคู่ลิอ่บำอ่�น้ำๆ เช้�น้ำ SikaCor ® VEL ( ไวนิ้ำลิ เอสีเตอร ์)

ใช้ง้าน้ำได้ การใช้ง้าน้ำที�อาจัเป็น้ำไปได้ ไม�แน้ำะน้ำำาใหใ้ช้ง้าน้ำ



GLOBAL BUT LOCAL PARTNERSHIP

กรณ่าอ�าน้ำเอกสีารขอ้มล่ิผลิติภัณัฑ์ ์แลิะขอ้มล่ิคู่วามปลิอดภัยัก�อน้ำการใช้ง้าน้ำ

รวมถังึเง่�อน้ำไขการขายที�บำรษิัทักำาหน้ำดไว้

ซึกิา้ (ประเทศไทย) จัำากดั เป็น้ำบำรษิัทัใน้ำเคู่รอ่ของกลิ่�มซึกิา้ (ประเทศสีวสิีเซึอรแ์ลิน้ำด)์ 
ผลิติแลิะจัำาหน้ำ�ายเคู่มภีัณัฑ์ส์ีำาหรบัำธุ่รกจิังาน้ำก�อสีรา้ง แลิะธุ่รกจิักาวอ่ตสีาหกรรม 
ซึกิา้ เป็น้ำบำรษิัทัผ่น้้ำำาแลิะมคีู่วามเช้ี�ยวช้าญหลิกัใน้ำ 5 กลิ่�มผลิติภัณัฑ์ ์คู่อ่ วสัีดย่าแน้ำว 
รอยต�อ วสัีดส่ีำาหรบัำการตดิยดึ วสัีดด่ด่ซึบัำเสียีง วสัีดเ่สีรมิคู่วามแขง็แรง แลิะวสัีด ่
ปกป้องโคู่รงสีรา้ง  โดยแบำ�งกลิ่�มลิก่คู่า้หลิกัออกเป็น้ำ 8 กลิ่�ม ไดแ้ก� กลิ่�มผ่ผ้ลิติคู่อน้ำกรตี  

กลิ่�มผ่เ้ช้ี�ยวช้าญระบำบำงาน้ำกนั้ำซึมึ กลิ่�มผ่เ้ช้ี�ยวช้าญระบำบำงาน้ำกนั้ำซึมึหลิงัคู่า กลิ่�มผ่เ้ช้ี�ยวช้าญ 
ระบำบำงาน้ำพ็่�น้ำ กลิ่�มผ่เ้ช้ี�ยวช้าญระบำบำงาน้ำยาแน้ำวรอยต�อแลิะงาน้ำตดิยดึ กลิ่�มผ่เ้ช้ี�ยวช้าญ 
ระบำบำงาน้ำซึ�อมแซึมแลิะป้องกนั้ำคู่อน้ำกรตี กลิ่�มผ่เ้ช้ี�ยวช้าญงาน้ำตกแต�งอาคู่าร แลิะ
กลิ่�มผ่ป้ระกอบำกาวอ่ตสีาหกรรม
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สี�านักงานใหญ� แลุ่ะโรงงาน 
700 / 37 ม.5 น้ำิคู่มอ่ตสีาหกรรมอมตะซึิตี� ช้ลิบำ่รี    
ถั.บำางน้ำา-ตราด กม. 57 ต.คู่ลิองตำาหร่  
อ.เม่อง จั.ช้ลิบำ่รี 20000
โทรศัพ็ท์ :  +66 3810 9500
โทรสีาร :  +66 3821 4286 
เว็บำไซึด์ :  tha.sika.com

บริษัท ซึิก้า (ประเทศไทย) จ�ากัด


