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ผวิหน้าคอนกรตีไม่สมบูรณ์ เกดิเป็นหลุม ร ูโพรง

ปัญหางานคอนกรตี-โครงสรา้ง แนวทางในการแกปั้ญหา
วธิกีารทํางาน

สาํหรบังานที�มีความเสียหายมาก หรือต้องการแรงยึดเกาะสงูเป็นพิเศษ

ฉาบซ่อมดว้ย Sika MonoTop® 
-412 TH หรอื LANKO 731 
STRUCTURE REPAIR

2

2

สกดัคอนกรตีส่วนที�ไม่แขง็แรงออก 
และทาํความสะอาดพื�นผวิใหป้ราศจาก 
เศษฝุ่ นผง และคราบมนั ทากาว
อีพ๊อกซี�ประสานคอนกรีต
Sikadur®-32 TH ใหท้ั �วบรเิวณ
ที�จะทาํการฉาบซ่อม 

1

1
สกดัคอนกรตีส่วนที�ไม่แขง็แรงออก
และทาํความสะอาดพื�นผวิใหป้ราศจาก  
เศษฝุ่นผง และคราบมนั พรมนํ�าใหท้ั �ว
บรเิวณ แลว้ทานํ�ายาประสานคอนกรตี
SikaLatex® หรือ LANKO 751 
LATEX

1

2

2

1

หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั

สาํหรบังานที�มีความเสียหายเลก็น้อย หรือมีขนาดเลก็ และตื�น

ฉาบซ่อมดว้ยซเีมนตพ์เิศษสาํหรบังาน
ฉาบซ่อม Sika® Repair Mortar หรอื
ปนูฉาบทั �วไป LANKO 732 FACADE 
REPAIR บนพื�นผวิที�พรมนํ�า หรอืทา
นํ�ายาประสานคอนกรตีไวแ้ลว้
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ผวิหน้าพื�นคอนกรตี กะเทาะ หลุดล่อน

ปัญหางานคอนกรตี-โครงสรา้ง แนวทางในการแกปั้ญหา
วธิกีารทํางาน

สาํหรบังานพื�นในบริเวณที�ต้องรบัแรงกระแทกสงู เช่น พื�นที�สญัจรหนัก หรอืขอบรอ่งรอยต่อ

1

2

1
สกดัคอนกรตีสว่นที�ไมแ่ขง็แรงออก 
โดยใหม้คีวามลกึอยา่งน้อย 25 มม. 
ทาํความสะอาดพื�นผวิ ใหป้ราศจาก 
เศษฝุ่ นผง และคราบไขมนั ทาอพีอ๊กซี�
ประสานคอนกรตี Sikadur®-32 TH
ใหท้ั �วบรเิวณที�จะทาํการฉาบซ่อม

1

12

สาํหรบังานพื�นในบริเวณทั �วไปที�รบัแรงกระแทกตํ�า เช่น พื�นที�สญัจรปานกลางถึงสงู

เทซ่อมดว้ยไมโครคอนกรตี Sika®
Arctic Overlay ลงบนพื�นผวิที�ทา
นํ�ายาประสานไวแ้ลว้ โดยจะตอ้งทาํ
การเทซ่อม ก่อนที�นํ�ายาประสาน
จะแหง้ตวัสนิท

หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั

สกดัคอนกรตีสว่นที�ไมแ่ขง็แรงออก 
โดยใหม้คีวามลกึอยา่งน้อย 5 มม. 
ทาํความสะอาดพื�นผวิใหป้ราศจาก
เศษฝุ่ นผง และคราบไขมนั ฉาบซ่อม 
ดว้ยอพีอ๊กซี�มอรต์าร ์Sikadur®-31 
CF Normal หรอื LANKO 534 
REBAR ANCHORING
สําหรบัความหนามากกวา่ 10 มม. 
ฉาบซ่อมด้วยอีพ๊อกซี�มอร์ตาร ์
Sikadur® -41 CF Normal 
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เสาและคานคอนกรตีแตกรา้ว จนเหน็เหลก็เสรมิโครงสรา้ง

ปัญหางานคอนกรตี-โครงสรา้ง แนวทางในการแกปั้ญหา

1 2

1 2

วธิกีารทํางาน
สาํหรบังานฉาบซ่อม

1
สกดัคอนกรตีส่วนที�ไม่แขง็แรงออก
และทาํความสะอาดพื�นผวิใหป้ราศจาก 
เศษฝุ่ นผง และคราบมนั ตรวจสอบ
ความเสยีหายของเหลก็ในโครงสรา้ง
ขัดสนิม หรือทาบดามเหล็กตาม
มาตรฐาน ทาอพีอ๊กซี�ประสานคอนกรตี 
Sikadur®-32 TH ใหท้ั �วบรเิวณที�จะฉาบ

2

สาํหรบังานเข้าแบบ-เทซ่อม

ฉาบซ่อมดว้ยมอรต์า้ซ่อมแซมโครงสรา้ง 
SikaMonoTop®-412 TH หรอืปนู
ซ่อมแซมโครงสรา้ง LANKO 731 
STRUCTURE REPAIR บนพื�นผวิ
ที�ทาอพีอ๊กซี�ประสานคอนกรตีไวแ้ลว้ 

1
สกดัคอนกรตีสว่นที�ไมแ่ขง็แรงออก
ทาํความสะอาดพื�นผวิใหป้ราศจาก เศษฝุ่น
ผง และคราบมนั ตรวจสอบความเสยีหาย
ของเหลก็ในโครงสรา้งขดัสนิม หรอืทาบ
ดามเหลก็ตามมาตรฐาน ทาอพีอ๊กซี�
ประสานคอนกรตี Sikadur®-32 TH
ใหท้ั �วบรเิวณที�จะทาํการเขา้แบบเทเกรา้ท์

2
เทเขา้แบบซ่อมดว้ยซเีมนตพ์เิศษ 
SikaGrout®-212 GP หรอืปนูนอนชริ�งค์
เกราท์ LANKO 701 CLAVEX บนพื�นผวิ
ที�ทาอพีอ๊กซี� ประสานคอนกรตีไวแ้ลว้
*ตอ้งฉาบหรอืเทเขา้แบบซ่อม ก่อนที�
นํ�ายาประสานคอนกรตีจะแหง้ตวัสนิท

หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั
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แนวทางในการแกปั้ญหา

1

2

ทอ้งพื�น - เพดานคอนกรตีกะเทาะ หลุดล่อน จนเหน็เหลก็เสรมิ

ปัญหางานคอนกรตี-โครงสรา้ง

หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั

วธิกีารทํางาน
รอยแตกร้าว กะเทาะหลดุล่อน จนเหน็เหลก็เสริม

1
สกดัคอนกรตีสว่นที�ไมแ่ขง็แรงออก 
โดยใหม้คีวามลกึอยา่งน้อย 10 มม. 
ทาํความสะอาดพื�นผวิใหป้ราศจาก
เศษฝุ่ นผง และคราบไขมนั ตรวจสอบ
ความเสยีหายของเหลก็ในโครงสรา้ง
ขดัสนิม หรอืทาบดามเหลก็ตาม
มาตรฐาน ทาอพีอ๊กซี�เชื�อมประสาน 
คอนกรตี Sikadur®-32 TH ใหท้ั �ว
บรเิวณที�จะทาํการฉาบซ่อม

2
ฉาบซ่อมดว้ยมอรต์า้ซ่อมแซมโครงสรา้ง 
Sika MonoTop®-412 TH หรอืปนู
ซ่อมแซมโครงสรา้ง LANKO 731 
STRUCTURE REPAIR บนพื�นผวิ
ที�ทานํ�ายาประสานคอนกรตีไวแ้ลว้
โดยจะตอ้งทาํการฉาบซ่อม ก่อนที�
นํ�ายาประสานคอนกรตีจะแหง้ตวัสนิท
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ผนังคอนกรตีสาํเรจ็รปูหรอืปนูฉาบ แตกรา้ว แตกลายงา

ปัญหางานผนังอาคาร

2

1

วธิกีารทํางาน

แนวทางในการแกปั้ญหา

กรดีรอ่งเปิดรอยแตกรา้ว ทาํความสะอาด 
พื�นผวิที�จะทาํการแกไ้ข ใชห้มนัโป๊ว
อะครลิกิ LANKO 107 WALL PUTTY
ปาดปิดรอ่งที�เตรยีมไวใ้หเ้รยีบรอ้ย 
สามารถเกบ็รอยแตกบรเิวณเลก็ เชน่ 
รอยหวัตะป ูรอ่ง ฟองอากาศ ไดเ้ชน่กนั 
สาํหรบัความหนาเกนิ 4 มม. ใหโ้ป๊ว
เป็นชั �นๆ ปลอ่ยใหห้มนัโป๊วแหง้ตวั
เตม็ที�ประมาณ 1 วนั จงึสามารถทาสี
หรอืทาํงานอื�นต่อไปได้

2

ทาํความสะอาดพื�นผวิที�จะทาํการแกไ้ข
ใหส้ะอาดปราศจากฝุ่ นผง สิ�งสกปรก
คราบนํ�ามนั สพีลาสตกิที�เริ�มหลุดลอ่น
ใหส้ะอาด ฉาบแต่งผนงัดว้ยโพลเิมอร์
สาํหรบังานฉาบบาง LANKO 101 
PARENDUIT ประมาณ 2 - 3 ชั �น จนปิด
รอยแตกลายงาทั �งหมด หรอืเลอืกใช้
ผลติภณัฑฉ์าบบางสาํเรจ็รปู
LANKO 102 INTERIOR SKIMCOAT
สาํหรบังานภายในอาคาร (เนื�อครมีสขีาว)
LANKO 103 SKIMCOAT PLUS
สาํหรบังานภายนอกอาคาร (เนื�อครมีสขีาว)
ปลอ่ยใหว้สัดฉุาบบางแหง้ตวัเตม็ที�
ประมาณ 1 - 7 วนั ตามขอ้กาํหนด
ของวสัดทุี�เลอืกใช ้จงึสามารถทาสี
หรอืทาํงานอื�นต่อไปได้

1

สาํหรบัรอยแตกลายงาขนาดเลก็

สาํหรบัรอยร้าว ร ูหรือ ร่องขนาดเลก็

หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั
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2

1

ผนังคอนกรตีสาํเรจ็รปูไม่สมบูรณ์ เช่น รอยตะเขบ็แบบ ตามด ฟองอากาศ

ปัญหางานผนังอาคาร แนวทางในการแกปั้ญหา
วธิกีารทํางาน

ฉาบพื�นผวิที�ตอ้งการปรบัสภาพดว้ย
วสัดฉุาบแต่งผวิบาง
LANKO 110 SKIMCOAT แบบผง
หรอืโพลเิมอรส์าํหรบังานฉาบบาง
LANKO 101 PARENDUIT แบบครมี
หรอืเลอืกใชผ้ลติภณัฑฉ์าบบางสาํเรจ็รปู
LANKO 102 INTERIOR SKIMCOAT
สาํหรบังานภายในอาคาร (เนื�อครมีสขีาว)
LANKO 103 SKIMCOAT PLUS
สําหรบังานภายนอกอาคาร (เนื�อครมี 
สขีาว) หลงัจากนั �นปลอ่ยใหว้สัดฉุาบบาง
แหง้ตวัเตม็ที�ประมาณ 1 - 7 วนั ตามขอ้
กาํหนดของวสัดทุี�เลอืกใช ้จงึสามารถ
ทาส ีหรอืทาํงานอื�นต่อไปได้

2

ทาํความสะอาดพื�นผวิใหป้ราศจาก
คราบนํ�ามนั และฝุ่ นผง ใช ้LANKO 113 
PATCH ปาดเขา้ไปในรอยตะเขบ็แบบ
ใหเ้สมอกนั ปลอ่ยใหแ้หง้ตวัประมาณ 
1 - 3 วนั จงึสามารถทบัหน้าดว้ยวสัดุ
ฉาบแต่งผวิบางได้

1

สาํหรบัรอยตะเขบ็แบบ

สาํหรบัรตูามด ฟองอากาศ พื�นผิวไม่เรียบ

หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั
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ผวิหน้าคอนกรตี หรอืผนังปนูฉาบแตกรา้ว

ปัญหางานคอนกรตี-ผนังก่อฉาบ แนวทางในการแกปั้ญหา
วธิกีารทํางาน

รอยร้าวคงที� (ไม่ขยบัตวั) ขนาดเลก็ และตื�น

1
สกดัคอนกรตีหรอืปนูฉาบ ใหเ้ป็น
รปูทรงตวั V (สุดรอยร้าว)
ทําความสะอาดพื�นผวิใหป้ราศจาก
เศษฝุ่ นผง และคราบไขมนั ฉาบโป้ว 
ปิดรอยรา้ว ดว้ยอพีอ๊กซี�เชื�อมประสาน 
Sikadur®-31 CF Normalหรอื 
อพี๊อกซี� สาํหรบัยดึและซ่อมแซม 
LANKO 534 REBAR ANCHORING

1
สกดัคอนกรตีหรอืปนูฉาบ ใหเ้ป็น
รปูทรงตวั V (สดุรอยรา้ว)
ทาํความสะอาดพื�นผวิใหป้ราศจาก 
เศษฝุ่ นผง และคราบไขมนั พรมนํ�า
ใหพ้ื�นผวิมคีวามชุม่ชื�น และทานํ�ายา
ประสานคอนกรตี SikaLatex® หรอื
LANKO 751 LATEX ใหท้ั �วบรเิวณ
ที�จะทาํการฉาบซ่อม

1

1

2

รอยร้าวคงที� (ไม่ขยบัตวั) ขนาดกว้าง และลึก

2
ฉาบซ่อมดว้ยซเีมนต์พเิศษ สําหรบั
งานฉาบซ่อม Sika® Repair Mortar 
หรอืปูนฉาบทั �วไป LANKO 732 
FACADE REPAIR บนพื�นผวิ
ที�พรมนํ�า หรอืทานํ�ายาประสาน
คอนกรตีไวแ้ลว้

หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั
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งานพื�นเก่า มแีอ่งนํ�า นํ�าขงั ระดบัไม่เหมาะสม

ปัญหางานพื�น และงานปรบัระดบัพื�น แนวทางในการแกปั้ญหา
ขอ้มลูผลติภณัฑ์

Sikafloor® Level-30 (TH)
ปนูซีเมนตป์รบัระดบัคณุภาพสงู

สาํหรบัการใชง้านภายในและภายนอก

ปรบัระดบัดว้ยตวัเอง ที�ความหนา 3 - 30 มลิลเิมตร

ไหลตวัด ีทาํงานงา่ย

สามารถใชง้านไดห้ลงัจากตดิตั �ง 3 ชั �วโมง

ขั �นตอนการตดิตั �งสอบถามเพิ�มเตมิไดท้างฝ่ายขาย

หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั
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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+,
Sikaflex®-740 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

1

3

4

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 ้

3
4

2
1
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แนวทางในการแกปั้ญหา

1

3

4

2

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

1

3

4

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 ้
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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+,
Sikaflex®-740 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

1

3

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

3

4
2
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2
2

3

1

ในการอุดนํ�ารั �วที�กาํลงัรั �วซมึบรเิวณ
ทอ้งพื�นคอนกรตีใตห้อ้งนํ�า ใชซ้เีมนต์
สาํหรบัอุดรอยรั �วชนิดแหง้เรว็พเิศษ 
Sika MonoTop®-102 Water Plug 
TH หรอื LANKO 224 RAPID PLUG
ในบรเิวณที�นํ�าหยด เช่น รอบท่อ
หรอืรอยแตกรา้ว

วธิกีารทํางาน

2

ทา/ฉาบ ซเีมนตก์นัซมึแบบ 2 สว่นผสม 
SikaTop®-107 Seal TH หรอื LANKO 
226 FLEX ฉาบทาใหท้ั �วหอ้งนํ�า
ทาชั �นแรกปล่อยใหแ้หง้ตวัประมาณ
3 - 6 ชั �วโมง แลว้ทาชั �นถดัไปในแนว
ขวางกบัชั �นแรก ปลอ่ยใหแ้หง้ตวั 3 วนั 
จงึสามารถทาํการปกูระเบื�องได้

แนวทางในการแกปั้ญหา 1

3

นํ�าซมึ ดา้นขา้งท่อระบายนํ�าระหว่างปนูกบัท่อระบายนํ�า

ปัญหาการรั �วซมึ

หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั

บรเิวณพื�นหอ้งนํ�าใชว้สัดอุุดรอยต่อ
ประเภทโพลยีรูเีทน Sikaflex®-740 
Construction, หรอื LANKO 603 
POLYURETHANE ยงิรอบทอ่ระบายนํ�า 
และขอบมุมหอ้งนํ�าใหค้รบทุกมุม
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หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั

แนวทางในการแกปั้ญหา
วธิกีารทํางาน
สาํหรบัพื�นผิวรางนํ�าเดิมที�ปล่อยให้แห้งตวัได้

1

สาํหรบัพื�นผิวเดิมที�เปียกชื�นตลอดเวลา

ทาํความสะอาดพื�นผวิไมใ่หม้คีราบตะไคร ่รา หรอื

เศษสิ�งสกปรกต่างๆ ตดิคา้งอยู่

ทานํ�ายารองพื�น Sikalastic® U-Primer 1 รอบ 

ปลอ่ยใหแ้หง้ตวัประมาณ 3 - 6 ชั �วโมง

ทาโพลยีรูเีทนกนัซมึ Sikalastic®-632 R
อยา่งน้อย 2 รอบ โดยปลอ่ยใหแ้หง้ตวั ประมาณ

3 - 6 ชั �วโมง ก่อนทากนัซมึชั �นถดัไป จากนั �นปล่อย

ใหแ้หง้ตวัเตม็ที�อย่างน้อย 24 ชั �วโมง จงึสามารถ

เปิดใชง้านพื�นที�ได้

การทําระบบกนัซมึในรางนํ�าคอนกรตี

ปัญหาการรั �วซมึ

1

2

2
ทาํความสะอาดพื�นผวิไมใ่หม้คีราบตะไคร ่รา หรอื
เศษสิ�งสกปรกต่างๆ ตดิคา้งอยู่

ทา/ฉาบ ซเีมนตก์นัซมึแบบสว่นผสมเดยีว LANKO 
227 FLEX SHIELD อยา่งน้อย 2 รอบ ใหท้ั �ว
ภายในรางนํ�าคอนกรตี ทาชั �นแรกปลอ่ยใหแ้หง้ตวั
ประมาณ 3 - 6 ชั �วโมง แลว้ทาชั �นถดัไปในแนวขวาง
กบัชั �นแรก ปลอ่ยใหก้นัซมึแหง้ตวั 3 วนั จงึสามารถ
ทาํงานอื�นต่อได ้
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2

1

หาจดุที�พื�นผวิมกีารหลุดลอ่น หรอืเกดิ
โพรงอากาศโดยการเคาะ ทาํเครื�องหมาย
บนกระเบื�องที�ตอ้งการทาํงานใหม ่เจาะรู
ลงไปในบรเิวณรอ่งยาแนวกระเบื�อง

วธิกีารทํางาน

2

แนวทางในการแกปั้ญหา 1

โพรงอากาศใตแ้ผ่นกระเบื�อง

ปัญหาการรั �วซมึ

หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั

ฉดีนํ�ายา Davco INJECTILE FIX ลงใน
รรูอ่งยาแนวกระเบื�องที�เจาะไว ้ใหส้งัเกตุ
ว่ามนํี�ายาที�ฉีดเขา้ไป ไหลออกมาผา่นรู
ที�เจาะไวห้รอืไม ่เชด็นํ�ายาสว่นเกนิออก
จากผวิหน้ากระเบื�องก่อนนํ�ายาแขง็ตวั 
ปลอ่ยใหนํ้�ายาแหง้ตวั 24 ชั �วโมง กอ่นเปิด 
ใชง้านบรเิวณที�ซ่อมแซมกระเบื�อง
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มนํี�ารั �วซมึโครงสรา้งชั �นใตด้นิ

ปัญหาการรั �วซมึ

d

หมายเหตุ :
d = ความหนาผนงั, d/2 ระยะหา่ง
ระหวา่ง packer กบั packer และ packer กบัรอยรา้ว

1

2

หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั

แนวทางในการแกปั้ญหา
วธิกีารทํางาน
สาํหรบัพื�นที�ใหญ่โดยการอดัฉีดด้วยโพลียรีูเทนโฟม

1

สาํหรบัพื�นที�เลก็โดยการอดุปิดผิวด้วยซีเมนตแ์ห้งเรว็

2
- ปิดผวิดว้ยซเีมนต์แหง้เรว็พเิศษ  
 สาํหรบัอุดรอยนํ�ารั �ว Sika Mono- 
 Top®-102 Water Plug TH หรอื 
 ซเีมนตแ์ขง็ตวัเรว็อุดนํ�ารั �ว LANKO  
 224 RAPID PLUG

- ทาํความสะอาดรอยรา้วดว้ยแปรง
 หรอืเครื�องเป่าลม ให้ปราศจาก
 สิ�งสกปรก และพื�นผวิที�หลุดล่อน
- ตดิตั �ง Packer สาํหรบัใชใ้นการฉดี
 โฟมโพลยีรูเีทน Sika® Injection
 -127 H โดยใชส้ว่านเจาะรู ทํามุม
 45 องศา ทั �ง 2 ดา้น ของรอยรั �ว
-  ทาํความสะอาดรทูี�เจาะไวด้ว้ย
 เครื�องเป่าลม  แลว้ตดิตั �ง Packer
- ผสมโฟมโพลยีรูเีทน Sika® Injection
 -127 H ตามสดัสว่นใน PDS
- ทําการฉีดโฟมโพลยีูรเีทน Sika®  
 Injection-127 H ที�ผสมเรยีบรอ้ยแลว้
 ดว้ยเครื�องอดัแรงดนัสงูไปใน Packer  

โดยฉีดจากล่างขึ�นบน เมื�อโฟมโพล-ี
 ยรูเีทน Sika® Injection-127 H   

สมัผสักบันํ�าจะเปลี�ยนสภาพเป็นโฟม  
 ซึ�งเมื�อโฟมไดล้น้ออกมานอก Packer  

แลว้ใหเ้ปลี�ยนไปฉีด Packer ถดัไป
 จนครบ
- หลงัจากโฟมไดเ้ซท็ตวัแลว้ ใหถ้อด
 Packer ออก
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แนวทางในการแกปั้ญหา
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ

Sikalastic®-632 R
กนัซึมแบบทา ประเภทโพลียรีูเทน คณุภาพสงู

สามารถทนนํ�าแชข่งับนหลงัคาได้

หลงัการตดิตั �ง สามารถทนฝนได้

ภายใน 1 ชั �วโมง

ขั �นตอนการตดิตั �งสอบถามเพิ�มเตมิไดท้างฝ่ายขาย

หลงัคาคอนกรตีเก่า กนัซมึหลุดล่อน มนํี�าขงั รั �วซมึ

ปัญหาการรั �วซมึ

หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั
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แนวทางในการแกปั้ญหา

Sarnafil®
กนัซึมประเภทแผน่พีวีซี

สามารถตดิตั �งบนหลงัคาไดท้กุชนิด

อายกุารใชง้านยาวนานเกนิ 35 ปี

ขั �นตอนการตดิตั �งสอบถามเพิ�มเตมิไดท้างฝ่ายขาย

หลงัคาเมทลัชทีเก่า นํ�ารั �วซมึตามหวัน๊อต และรอยต่อเมทลัชที

ปัญหาการรั �วซมึ
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ

หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั
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หลงัคากระเบื�องลอนคู่เก่า นํ�ารั �วซมึตามหวัน๊อต และรอยต่อ

ปัญหาการรั �วซมึ แนวทางในการแกปั้ญหา
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ

สตูรใหม ่ทนนํ�าแชข่งับนหลงัคา

ยดืหยุน่สงู ปกปิดรอยแตกรา้ว

ขั �นตอนการตดิตั �งสอบถามเพิ�มเตมิไดท้างฝ่ายขาย

Sikalastic®-501 Roofseal Plus
กนัซึมแบบทา ประเภทโพลียรีูเทนโมดิฟาย

สตูรนํ�า คณุภาพสงู

หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั



Si
ka

 T
ha

ila
nd

 /
 S

TO
P 

LE
A

K 
- F

IX
 C

R
A

CK
 /

 10
.2

02
2 

/ 
TH

ช่องทางการติดต่อ:

กรณุาอา่นเอกสารขอ้มลูผลติภณัฑ ์และขอ้มลูความปลอดภยัก่อนการใชง้าน

รวมถงึเงื�อนไขการขายที�บรษิทักาํหนดไว้

บริษทั ซิก้า (ประเทศไทย) จาํกดั
สาํนกังานใหญ่ และโรงงาน
700/37 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี� ชลบุร ี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตาํหร ุอ.เมอืง จ.ชลบุร ี20000

โทรศพัท์ : +66 3810 9500 โทรสาร : +66 3821 4286
E-mail : sikathai@th.sika.com, service@th.sika.com
Website : tha.sika.com

คน้หารา้นคา้
store-location

Facebook
Sika Thailand

Youtube
Sika Thailand

กลุม่ LINE
สาํหรบัชา่งงานกระเบื�อง

@davcothailand

Website
tha.sika.com
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