
LANKO SKIMCOAT
ผลิติภัณัฑ์ฉ์าบบาง แลิะปรับัแต่งผวิ 
สำำาหรับังานผนงัแลิะฝ้้า
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คุุณสำมบตัแิลิะ
ปรัะโยชน์ของ SKIM COAT

สกิิมโค้้ท ซีเีมนตฉ์าบบางสำำาหรับังานตกแต่งผวิผนงั 

เชน่ งานปรับัคุวามเรัยีบผนงั ปิดรัอยทรัายหยาบเมด็

ทรัาย ตามด รัอยแตกขนาดเลิก็ ดว้ยเทคุโนโลิยขีอง 

ซิิก้ิา ทำาใหผ้ลิติภัณัฑ์ม์คีุวามเหนียวลิ่�นเหมาะมอ่ ใช้

กบังานฉาบบางไดด้ ีเพิ่ิ�มคุณุสำมบตัคิุวามแขง็แรังของ 

ใหผ้วิผนงัพิ่รัอ้มสำำาหรับัการัทำางานตกแต่ง เชน่ ทาสำ ี

หรัอ่ตดิวอลิเปเปอรัห์ลิงัจากการัฉาบเสำรัจ็ 

สำกมิโคุท้สำามารัถใชง้านไดห้ลิากหลิายพิ่่น้ผวิ เชน่ ผนงัก่ออฐิฉาบปนู ผนงัสำำาเรัจ็รัปูพิ่รัคีุาสำ ผนงัแผน่เบา เป็นตน้

สำำาหรับัในผนงัที�มโีคุรังสำรัา้งเหลิก็ สำกมิโคุท้ สำามารัถชะลิอการัแทรักซีมึของนำ้า ออกซีเิจน  คุารับ์อเนต ที�เป็นสำาเหตุของแตกรัา้ว

จากการัเกดิสำนิมในโคุรังสำรัา้ง ไดอ้กีดว้ย

ภัาพิ่แสำดง 
การัเขา้ทำาลิายเหลิก็เสำรัมิโคุรัสำรัา้ง

โค้รงสร้างของผนัังค้อนักิรีต

ภัาพิ่แสำดง 
การัทำางานของ LANKO SKIM COAT

สำนิม ฉาบดว้ย LANKO SKIM COAT

LANKO SKIMCOAT
 เทคุโนโลิยจีาก สำวติเซีอรัแ์ลินด์

 สำตูรัพิ่ฒันามาจากผูเ้ชี�ยวชาญอยา่งยาวนาน  

ไดร้ับัการัยอมรับัถงึคุณุภัาพิ่ที�ดกีวา่สำกมิโคุท้ทั �วไป

 หน้าแกรัง่ ฝุ้น่น้อย ฉาบงา่ยแลิะเรัยีบลิ่�น

 ทำางานไดร้ัาบรั่�น จบงานไดเ้รัว็

 ผลิติภัณัฑ์ใ์หเ้ลิอ่กคุรับ ตอบโจทยท์กุงานฉาบผนงั

ขั �นัตอนักิารแก้ิไขปััญหาและตกิแต่งผนััง

เตรียมพ้ื้�นัผิว 
และซ่ิอมแซิมผนััง,ฝ้้า ปัรบัระดับัเรียบให้เสมอกินัั

ฉาบบาง
เพ้ื้�อค้วามเรียบเนีัยนั สวยงาม ทาสีทบัหน้ัา

ผนงัแลิะฝ้้าทั �วไป

โป๊ว อุดรัอยแตกรัา้ว 

แกไ้ขขอ้พิ่กพิ่รัอ่งดว้ย 
LANKO 107 WALL PUTTY

ทาสำทีบัหน้า เพิ่่�อเพิ่ิ�มคุวาม

สำวยงามใหก้บัผนงัทาสำ ี

หรัอ่วอลิลิเ์ปเปอรั์

ฉาบตกแต่งผนงัเรัยีบเนียนดว้ย 
-LANKO 110 SKIMCOAT  
-LANKO 101 PARENDUIT 
-LANKO 102 INTERIOR  
 SKIMCOAT 
-LANKO 103 SKIMCOAT PLUS

แนะนำาฉาบอยา่งน้อย 2 ชัน้

*มใีหเ้ลิอ่กทัง้สำตูรัมาตรัฐาน 

/ สำตูรัพิ่รัเีมี�ยม / สำตูรัไมต่อ้งใชส้ำรีัองพิ่่น้

กรัณทีี�ผนงัหรัอ่เพิ่ดานมคีุวามไม่
เรัยีบเสำมอกนัแนะนำาให้ใชป้นูฉาบ
ปรับัรัะดบั 
LANKO 111 BASECOAT 1-4 มม.
LANKO113 PATCH 3-10 มม.

แนะนำาฉาบอยา่งน้อย 2 ชัน้
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ปญัหาแลิะลิกัษณะ
ขอ้บกพิ่รั่องของพิ่่น้ผวิผนัง

รอยแตกิลายงา
เกดิจากผวิปนูฉาบมคีุวามชุม่นำ้าไมเ่พิ่ยีงพิ่อ ขณะที�
ปนูเซีต็ตวัซีึ�งจะเหน็วา่ ชา่งตอ้งพิ่รัมนำ้าลิงไปในปนู
หลิงัการัฉาบเพิ่่�อไมใ่หเ้กดิรัอยแตกลิายงานั �นเอง

รอยหยาบเมด็ัทราย
รัอยคุวามหยาบของเมด็ทรัายนัน้จะมากหรัอ่น้อย
ขึน้อยูก่บัขนาดของเมด็ทรัายแลิะปรัมิาณของทรัาย
ที�เป็นสำว่นผสำมในปนูฉาบ ผวิผนงัที�หยาบมากยิ�ง
เป็นที�สำะสำมของฝุ้น่แลิะทำาใหผ้นงัดสูำกปรัก

ปััญหาของผนัังปันูัฉาบ

รอยรพูื้รนุัตามดั
เกดิจากฟองอากาศในเน้่อคุอนกรัตีที�ยงัเหลิวอยู่
พิ่ยายามดนัตวัออกเม่�อคุอนกรัตีแหง้แขง็ จงึเกดิ
เป็นรัพูิ่รันุกรัะจายไปทั �วผวิปนูที�ตดิกบัแบบหลิอ่

รอยต่อตะเขบ็แบบ
รัอยนูนที�เกดิขึน้บรัเิวณรัอยต่อของแบบเทคุอนกรัตี
หากเป็นแบบไมร้ัอยนูนยิ�งกวา้งแลิะหนากวา่แบบ
เหลิก็ ดงันัน้ก่อนฉาบแต่งผวิคุอนกรัตีคุวรัเจยีรัรัอย
นูนที�สำงูเกนิน้ีออกไปก่อนเพิ่่�อสำามารัถฉาบคุวาม
หนาไดเ้สำมอกนั

รอยแตกิร้าวและรอยพื้รนุัของผิวหน้ัา
มกัเกดิกบัผวิคุอนกรัตีที�ปลิอ่ยเปลิอ่ย แลิะถกู
กดักรัอ่นจากมลิภัาวะ ผวิคุอนกรัตีที�ไมไ่ดร้ับัการั
ฉาบแต่งผวิหน้า จะมคีุวามพิ่รันุที�ผวิหน้าสำงูทำาให้
ก๊าซีคุารับ์อนไดออกไซีด ์นำ้า อากาศ แลิะสำภัาวะ
อากาศที�รันุแรังสำามารัถแทรักซีมึเขา้ทำาลิายเน้่อ
คุอนกรัตี เหลิก็เสำรัมิไดง้า่ยขึน้

ปััญหาของผิวค้อนักิรีตหล่อ

1 : กิารซ่ิอมแซิมแบบเฉพื้าะจุดุั 2 : กิารฉาบเพ้ื้�อปัรบัค้วามหนัา 3 : กิารฉาบบางเพ้ื้�อปิัดัข้อบกิพื้ร่อง

เชน่ รัอยต่อแผน่ไมอ้ดัซีเีมนต ์ รัอยรัา้วตาม
มมุวงกบ รัอยหวัตะป ูรัอยแตกรัา้วขนาดเลิก็ 
ตามผนงัที�ไมไ่ดเ้กดิจากปญัหาโคุรังสำรัา้ง

ใช ้LANKO 107 WALL PUTTY ทดแทน การัใช ้

ปนูดำา หรัอ่หมั �นโป๊วทั �วไป อุดปิดรัอย งา่ยต่อ

การัขดัแต่งแลิะทาสำทีบัไดเ้รัยีบเนียน

เพิ่รัาะผนงัคุอนกรัตีแลิะปนูฉาบมกัจะไมไ่ด ้
รัะดบัเสำมอกนัเม่�อทาสำทีบัหน้าจะยิ�งเน้นให้
เหน็รัะดบัที�ต่างกนัอยา่งชดัเจน โดยเฉพิ่าะถา้
ใชส้ำเีงา หรัอ่กึ�งเงาจะยิ�งเดน่ชดัมาก

ใชป้นูฉาบสำำาเรัจ็ปรับัคุวามหนา
LANKO 111 BASECOAT
LANKO 113 PATCH

แทนการัใช ้ปนูทรัายทั �วไป ใชง้านงา่ยในการัปรับั

แตง่รัะดบั ใหเ้รัยีบเสำมอกนักอ่นการัลิงฉาบบาง

เชน่ รัอยรัพูิ่รันุตามด รัอยแตกลิายงา รัอยเมด็ 
ทรัาย รัอยตะเขบ็แบบ ซีึ�งมกัมกีารักรัะจายอยู ่
ทั �วไปตามพิ่่น้ผวิผนงั การัปรับัแต่งจงึตอ้งทำา
ต่อเน่�องเป็นผน่ใหญ่ แลิะสำามารัถปลิอ่ยเป็น
ผวิคุอนกรัตีเปลิอ่ยไดท้ัง้ภัายในแลิะภัายนอก

ใชป้นูฉาบบาง SKIM COAT 
LANKO 101 PARENDUIT
LANKO 102 INTERIOR SKIMCOAT
LANKO 103 SKIMCOAT PLUS
LANKO 110 SKIMCOAT 
ใชเ้พิ่่�อปิดขอ้บกพิ่รัอ่ง ลิดคุวามเสำยีหาย แลิะ
ยด่อายใุนการัป้องกนัผนงัจากสำภัาวะอากาศ  
ก่อนการัทาสำผีนงัทบั ดว้ยคุณุสำมบตัขิอง
ผลิติภัณัฑ์ ์LANKO ที�ออกแบบมาใหส้ำามารัถ
ใช้ไดร้ัว่มกบัสำทีาผนงัไดท้ั �วไป 

3 ลกัิษณะข้อบกิพื้ร่องของผนัังและกิารซ่ิอมแซิมด้ัวย LANKO
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ผลิตภัณัฑ์์

LANKO 101 PARENDUIT 
สำาหรับงานัฉาบบาง 0.3-2 มม.

LANKO 102 INTERIOR SKIMCOAT 
สำาหรับงานัฉาบบาง 0.3-2 มม.

LANKO 103 SKIMCOAT PLUS
สำาหรับงานัฉาบบาง 0.3-2 มม.

LANKO 107 WALL PUTTY
หมนััโป๊ัวอะค้ริลิกิ (พื้ตัตี�) พื้ร้อมใช้้งานั

LANKO 110 SKIMCOAT (สีเทาและสีขาว)
สำาหรับงานัฉาบบาง 0.5-2 มม.

ค้ณุสมบติั ใหผ้วิผนงั เรัยีบเนียน สำวยงามเป็นพิ่เิศษ ปรัะหยดัเพิ่รัาะ

ฉาบไดบ้างที�สำดุถงึ 0.3 มม. ปลิอ่ยเปลิอ่ยผวิไดไ้มเ่ป็นฝุ้น่ 

ทาสำทีบัได ้ชว่ยเพิ่ิ�มคุวามสำวยงามใหก้บัสำทีาทบัหน้า หรัอ่

วอลิลิเ์ปเปอรั์

คุรัมีฉาบบางสำำาเรัจ็รัปู ฉาบงา่ย ลิ่�นมอ่ ขดัแต่งได ้ใหพ้ิ่่น้

ผวิสำขีาว เรัยีบเนียน สำวยงาม ไมเ่ป็นฝุ้น่ ทาสำทีบัไดโ้ดย 

จะทารัองพิ่่น้หรัอ่ไมท่ากไ็ด ้ชว่ยเพิ่ิ�มคุวามสำวยงามใหส้ำี

ทาทบัหน้า โดยไมต่อ้งใชร้ัองพิ่่น้

เน้่อคุรัมีสำำาเรัจ็รัปูพิ่รัอ้มใช ้ฉาบงา่ย ลิ่�นมอ่ ใหผ้วิเรัยีบ

เนียน สำามารัถฉาบเรัยีบหรัอ่ขึน้ลิวดลิายไดด้ว้ยเคุรั่�องพิ่น่ 

สำามารัถปลิอ่ยเปลิอ่ยหรัอ่ชว่ยเพิ่ิ�มคุวามสำวยงามใหส้ำทีาทบั

หน้า โดยไมต่อ้งใชร้ัองพิ่่น้ ทนตอ่สำภัาวะอากาศเป็นพิ่เิศษ

สำำาหรับัแกไ้ขขอ้บกพิ่รัอ่งต่างๆ แบบเฉพิ่าะจดุ แหง้เรัว็

ไมห่ดตวั ขดัตกแต่งได ้ไมแ่ตก ไมย่บุตวั ไมห่ลิุดลิอ่น ไม่

เป็นเช่อ้รัา สำามารัถทาสำทีบั ใชไ้ดท้ัง้ภัายในแลิะภัายนอก

ใหผ้วิหนงัเรัยีบสำวยงาม ไมม่รีัอยเมด็ทรัาย ไมเ่ป็นฝุ้น่ 

ยดึเกาะกบัพิ่่น้ผวิเดมิไดด้ ีชว่ยเพิ่ิ�มคุวามสำวยงามใหก้บั

สำทีบัหน้า

ลกัิษณะกิารใช้้งานั
แกไ้ขรัอยแตกรัา้วขนาดเลิก็ รัฟูองอากาศ    – 

รัอยแตกลิายงา รัอยเมด็ทรัาย    – 

แต่งรัอยต่อของตะเขบ็แบบ     

แกไ้ขรัอยปนูกะเทาะตามผนงั มมุเสำา บวั – – –  –

ปิดรัอยแตกรัา้ว แลิะรัอยหวัตะปู – – –  –

ปลิอ่ยผวิเปลิอ่ยเป็นวสัำดทุบัหน้าได้    – 

ฉาบทบัสำรีัองพิ่่น้    – –

ลกัิษณะผลิตภัณัฑ์์
เน้่อวสัำดุ คุรัมีสำขีาว คุรัมีสำขีาว คุรัมีสำขีาว คุรัมีขน้สำขีาว ปนูผสำมพิ่เิศษ สำเีทาแลิะสำขีาว

การัใชง้าน ผสำมดว้ยซีเีมนต ์(ขาว/เทา) หรัอ่ยปิซีั �ม สำำาเรัจ็รัปูพิ่รัอ้มใชง้านไมต่อ้งผสำม สำำาเรัจ็รัปูพิ่รัอ้มใชง้านไมต่อ้งผสำม สำำาเรัจ็รัปูพิ่รัอ้มใชง้านไมต่อ้งผสำม ผสำมดว้ยนำ้า

พิ่่น้ผวิที�ใช้ ผนงัแลิะฝ้้า (ภัายใน/ภัายนอก) ผนงัแลิะฝ้้า (ภัายใน) ผนงัแลิะฝ้้า (ภัายใน/ภัายนอก) ผนงัแลิะฝ้้า (ภัายใน/ภัายนอก) ผนงัแลิะฝ้้า (ภัายใน/ภัายนอก)

อตัรัาการัใช้ 0.4-0.8 กก./ตรั.ม./หนา 1 มม. 0.5-1.5 กก./ตรั.ม./ หนา 1 มม. 0.5-1.5 กก./ตรั.ม./ หนา 1 มม. ขึน้อยูก่บัลิกัษณะพิ่่น้ผวิ 1.3 กก./ตรั.ม./หนา 1 มม.

ขนาดบรัรัจุ กรัะป๋อง 5 กก. แลิะถงั 20 กก. ถงั 25 กก. กรัะป๋อง 5 กก. แลิะถงั 20 กก. กรัะป๋อง 5 กก. แลิะถงั 20 กก. กรัะป๋อง 1.5 กก. แลิะถงั 5 กก. ถุง 20 กก.

อตัราส่วนัผสม และกิารเตรียมวสัดัุ ผสำม LANKO 101 1 กก. กบัซีเีมนต ์หรัอ่ยปิซีั �ม 0.7-1 กก. 

ผสำมจนเขา้เป็นเน้่อเดยีวกนั หา้มผสำมนำ้าเพิ่ิ�ม

LANKO 102 พิ่รัอ้มใชง้านไดท้นัท ีไมต่อ้งผสำม

หา้มเตมินำ้า หรัอ่สำารัเคุมใีดๆ

LANKO 103 พิ่รัอ้มใชง้านไดท้นัท ีไมต่อ้งผสำม

หา้มเตมินำ้า หรัอ่สำารัเคุมใีดๆ

LANKO 107 พิ่รัอ้มใชง้านไดท้นัท ีไมต่อ้งผสำม ผสำม LANKO 110 1 ถุง 20 กก. 

กบันำ้า 7.0-7.5 ลิติรั ผสำมใหเ้ขา้เป็นเน้่อเดยีวกนั

กิารเตรียมพ้ื้�นัผิว และขั �นัตอนักิารฉาบ  สำกดัรัอยตะเขบ็แบบ หรัอ่สำนัที�นูนหนาออกแลิะเชด็ฝุ้น่

ออกก่อนฉาบ

 ฉาบดว้ยเกรัยีงเหลิก็หรัอ่สำแตนเลิสำ

 ฉาบรัอบแรักเป็นการัอุดรัพูิ่รันุเหลิา่นัน้ก่อน เพิ่่�อใหก้ารั

ฉาบชัน้ต่อไปงา่ยแลิะรัวดเรัว็ขึน้

 การัฉาบแต่ลิะชัน้ใหท้ิง้รัะยะหา่ง 3-4 ชม. หรัอ่จนกวา่ 

ชัน้แรักจะแหง้ สำามารัถใชก้รัะดาษทรัายขดัแต่งลิบรัอย

เกรัยีงได้

 ทิง้ใหแ้หง้ 3-7 วนั ก่อนทำาการัตกแต่งต่อไป

 สำกดัรัอยตะเขบ็แบบ หรัอ่สำนัที�นูนหนาออก แลิะ

ทำาคุวามสำะอาดพิ่่น้ผวิก่อนฉาบ

 ฉาบดว้ยเกรัยีงเหลิก็หรัอ่สำแตนเลิสำ

 ฉาบทบัหน้าไดห้ลิายชัน้ ขึน้อยูก่บัคุวามหนาที�ตอ้งการั 

แลิะสำภัาพิ่พิ่่น้ผวิ

 การัฉาบแต่ลิะชัน้ใหท้ิง้รัะยะหา่ง 3-4 ชม. หรัอ่จนกวา่

ชัน้แรักจะแหง้ สำามารัถใชก้ารัะดาษทรัายขดัแต่ง

ลิบรัอยเกรัยีงได้

 ทิง้ไวใ้หแ้หง้ แลิะสำามารัถทาสำทีบัไดใ้น 24 ชม.

 สำกดัรัอยตะเขบ็แบบ หรัอ่สำนัที�นูนหนาออก แลิะ

ทำาคุวามสำะอาดพิ่่น้ผวิก่อนฉาบ

 ฉาบดว้ยเกรัยีงเหลิก็หรัอ่สำแตนเลิสำ ชัน้ที� 1 เพิ่่�อ 

ปิดรัอยรัา้ว รัอยตามด

 ฉาบชัน้ต่อไป เพิ่่�อตกแต่งผวิใหมใ่หเ้รัยีบเนียน  

โดยทิง้รัะยะหา่ง 3-4 ชม. ขึน้อยูก่บัสำภัาพิ่อากาศ

 สำามารัถขดัแต่งลิบรัอยเกรัยีงดว้ยกรัะดาษทรัายได้

 สำามารัถปลิอ่ยเปลิอ่ยโดยไมต่อ้งมวีสัำดทุบัหน้า

 ทิง้ไวใ้หแ้หง้ แลิะสำามารัถทาสำทีบัไดใ้น 24 ชม.

 ทำาคุวามสำะอาดบรัเิวณที�ตอ้งการัอุดใหส้ำะอาดแหง้แลิะ

ไมม่ฝีุ้น่ 

 โป๊วดว้ยเกรัยีงโป๊ว

 ทิง้ไวใ้หแ้หง้ ขดัแต่งดว้ยกรัะดาษทรัายใหเ้รัยีบ

 สำำาหรับัรัอยแตกรัา้ว รัหูรัอ่รัอ่งขนาดใหญ่ ใหโ้ป๊วเป็น

ชัน้ๆ จนเตม็ โดยทิง้ใหแ้หง้ก่อนโป๊วชัน้ต่อไป

 พิ่รัมนำ้าใหพ้ิ่่น้ผวิชุม่นำ้าก่อนขึน้ฉาบ

 ฉาบดว้ยเกรัยีงเหลิก็หรัอ่สำแตนเลิสำ เพิ่่�อปิดรัอยรัา้ว 

รัอยตามด

 ฉาบชัน้ต่อไปโดยทิง้รัะยะหา่ง 3-4 ชม.

 ทิง้ไวใ้หแ้หง้ 3-7 วนั ก่อนทำาการัตกแต่งต่อไป

*(ถา้ใชป้รัมิาณมากใหผ้สำมดว้ยเคุรั่�องป ั �นผสำม)

ผลิติภัณัฑ์ส์ำำาหรับั
งานฉาบแต่งผวิผนังแลิะฝ้้า



5LANKO SKIMCOAT ผลิตภัณฑ์สำ�หรับฉ�บบ�ง และปรับแต่งผิว สำ�หรับง�นผนังและฝ้�

ผลิตภัณัฑ์์

LANKO 101 PARENDUIT 
สำาหรับงานัฉาบบาง 0.3-2 มม.

LANKO 102 INTERIOR SKIMCOAT 
สำาหรับงานัฉาบบาง 0.3-2 มม.

LANKO 103 SKIMCOAT PLUS
สำาหรับงานัฉาบบาง 0.3-2 มม.

LANKO 107 WALL PUTTY
หมนััโป๊ัวอะค้ริลิกิ (พื้ตัตี�) พื้ร้อมใช้้งานั

LANKO 110 SKIMCOAT (สีเทาและสีขาว)
สำาหรับงานัฉาบบาง 0.5-2 มม.

ค้ณุสมบติั ใหผ้วิผนงั เรัยีบเนียน สำวยงามเป็นพิ่เิศษ ปรัะหยดัเพิ่รัาะ

ฉาบไดบ้างที�สำดุถงึ 0.3 มม. ปลิอ่ยเปลิอ่ยผวิไดไ้มเ่ป็นฝุ้น่ 

ทาสำทีบัได ้ชว่ยเพิ่ิ�มคุวามสำวยงามใหก้บัสำทีาทบัหน้า หรัอ่

วอลิลิเ์ปเปอรั์

คุรัมีฉาบบางสำำาเรัจ็รัปู ฉาบงา่ย ลิ่�นมอ่ ขดัแต่งได ้ใหพ้ิ่่น้

ผวิสำขีาว เรัยีบเนียน สำวยงาม ไมเ่ป็นฝุ้น่ ทาสำทีบัไดโ้ดย 

จะทารัองพิ่่น้หรัอ่ไมท่ากไ็ด ้ชว่ยเพิ่ิ�มคุวามสำวยงามใหส้ำี

ทาทบัหน้า โดยไมต่อ้งใชร้ัองพิ่่น้

เน้่อคุรัมีสำำาเรัจ็รัปูพิ่รัอ้มใช ้ฉาบงา่ย ลิ่�นมอ่ ใหผ้วิเรัยีบ

เนียน สำามารัถฉาบเรัยีบหรัอ่ขึน้ลิวดลิายไดด้ว้ยเคุรั่�องพิ่น่ 

สำามารัถปลิอ่ยเปลิอ่ยหรัอ่ชว่ยเพิ่ิ�มคุวามสำวยงามใหส้ำทีาทบั

หน้า โดยไมต่อ้งใชร้ัองพิ่่น้ ทนตอ่สำภัาวะอากาศเป็นพิ่เิศษ

สำำาหรับัแกไ้ขขอ้บกพิ่รัอ่งต่างๆ แบบเฉพิ่าะจดุ แหง้เรัว็

ไมห่ดตวั ขดัตกแต่งได ้ไมแ่ตก ไมย่บุตวั ไมห่ลิุดลิอ่น ไม่

เป็นเช่อ้รัา สำามารัถทาสำทีบั ใชไ้ดท้ัง้ภัายในแลิะภัายนอก

ใหผ้วิหนงัเรัยีบสำวยงาม ไมม่รีัอยเมด็ทรัาย ไมเ่ป็นฝุ้น่ 

ยดึเกาะกบัพิ่่น้ผวิเดมิไดด้ ีชว่ยเพิ่ิ�มคุวามสำวยงามใหก้บั

สำทีบัหน้า

ลกัิษณะกิารใช้้งานั
แกไ้ขรัอยแตกรัา้วขนาดเลิก็ รัฟูองอากาศ    – 

รัอยแตกลิายงา รัอยเมด็ทรัาย    – 

แต่งรัอยต่อของตะเขบ็แบบ     

แกไ้ขรัอยปนูกะเทาะตามผนงั มมุเสำา บวั – – –  –

ปิดรัอยแตกรัา้ว แลิะรัอยหวัตะปู – – –  –

ปลิอ่ยผวิเปลิอ่ยเป็นวสัำดทุบัหน้าได้    – 

ฉาบทบัสำรีัองพิ่่น้    – –

ลกัิษณะผลิตภัณัฑ์์
เน้่อวสัำดุ คุรัมีสำขีาว คุรัมีสำขีาว คุรัมีสำขีาว คุรัมีขน้สำขีาว ปนูผสำมพิ่เิศษ สำเีทาแลิะสำขีาว

การัใชง้าน ผสำมดว้ยซีเีมนต ์(ขาว/เทา) หรัอ่ยปิซีั �ม สำำาเรัจ็รัปูพิ่รัอ้มใชง้านไมต่อ้งผสำม สำำาเรัจ็รัปูพิ่รัอ้มใชง้านไมต่อ้งผสำม สำำาเรัจ็รัปูพิ่รัอ้มใชง้านไมต่อ้งผสำม ผสำมดว้ยนำ้า

พิ่่น้ผวิที�ใช้ ผนงัแลิะฝ้้า (ภัายใน/ภัายนอก) ผนงัแลิะฝ้้า (ภัายใน) ผนงัแลิะฝ้้า (ภัายใน/ภัายนอก) ผนงัแลิะฝ้้า (ภัายใน/ภัายนอก) ผนงัแลิะฝ้้า (ภัายใน/ภัายนอก)

อตัรัาการัใช้ 0.4-0.8 กก./ตรั.ม./หนา 1 มม. 0.5-1.5 กก./ตรั.ม./ หนา 1 มม. 0.5-1.5 กก./ตรั.ม./ หนา 1 มม. ขึน้อยูก่บัลิกัษณะพิ่่น้ผวิ 1.3 กก./ตรั.ม./หนา 1 มม.

ขนาดบรัรัจุ กรัะป๋อง 5 กก. แลิะถงั 20 กก. ถงั 25 กก. กรัะป๋อง 5 กก. แลิะถงั 20 กก. กรัะป๋อง 5 กก. แลิะถงั 20 กก. กรัะป๋อง 1.5 กก. แลิะถงั 5 กก. ถุง 20 กก.

อตัราส่วนัผสม และกิารเตรียมวสัดัุ ผสำม LANKO 101 1 กก. กบัซีเีมนต ์หรัอ่ยปิซีั �ม 0.7-1 กก. 

ผสำมจนเขา้เป็นเน้่อเดยีวกนั หา้มผสำมนำ้าเพิ่ิ�ม

LANKO 102 พิ่รัอ้มใชง้านไดท้นัท ีไมต่อ้งผสำม

หา้มเตมินำ้า หรัอ่สำารัเคุมใีดๆ

LANKO 103 พิ่รัอ้มใชง้านไดท้นัท ีไมต่อ้งผสำม

หา้มเตมินำ้า หรัอ่สำารัเคุมใีดๆ

LANKO 107 พิ่รัอ้มใชง้านไดท้นัท ีไมต่อ้งผสำม ผสำม LANKO 110 1 ถุง 20 กก. 

กบันำ้า 7.0-7.5 ลิติรั ผสำมใหเ้ขา้เป็นเน้่อเดยีวกนั

กิารเตรียมพ้ื้�นัผิว และขั �นัตอนักิารฉาบ  สำกดัรัอยตะเขบ็แบบ หรัอ่สำนัที�นูนหนาออกแลิะเชด็ฝุ้น่

ออกก่อนฉาบ

 ฉาบดว้ยเกรัยีงเหลิก็หรัอ่สำแตนเลิสำ

 ฉาบรัอบแรักเป็นการัอุดรัพูิ่รันุเหลิา่นัน้ก่อน เพิ่่�อใหก้ารั

ฉาบชัน้ต่อไปงา่ยแลิะรัวดเรัว็ขึน้

 การัฉาบแต่ลิะชัน้ใหท้ิง้รัะยะหา่ง 3-4 ชม. หรัอ่จนกวา่ 

ชัน้แรักจะแหง้ สำามารัถใชก้รัะดาษทรัายขดัแต่งลิบรัอย

เกรัยีงได้

 ทิง้ใหแ้หง้ 3-7 วนั ก่อนทำาการัตกแต่งต่อไป

 สำกดัรัอยตะเขบ็แบบ หรัอ่สำนัที�นูนหนาออก แลิะ

ทำาคุวามสำะอาดพิ่่น้ผวิก่อนฉาบ

 ฉาบดว้ยเกรัยีงเหลิก็หรัอ่สำแตนเลิสำ

 ฉาบทบัหน้าไดห้ลิายชัน้ ขึน้อยูก่บัคุวามหนาที�ตอ้งการั 

แลิะสำภัาพิ่พิ่่น้ผวิ

 การัฉาบแต่ลิะชัน้ใหท้ิง้รัะยะหา่ง 3-4 ชม. หรัอ่จนกวา่

ชัน้แรักจะแหง้ สำามารัถใชก้ารัะดาษทรัายขดัแต่ง

ลิบรัอยเกรัยีงได้

 ทิง้ไวใ้หแ้หง้ แลิะสำามารัถทาสำทีบัไดใ้น 24 ชม.

 สำกดัรัอยตะเขบ็แบบ หรัอ่สำนัที�นูนหนาออก แลิะ

ทำาคุวามสำะอาดพิ่่น้ผวิก่อนฉาบ

 ฉาบดว้ยเกรัยีงเหลิก็หรัอ่สำแตนเลิสำ ชัน้ที� 1 เพิ่่�อ 

ปิดรัอยรัา้ว รัอยตามด

 ฉาบชัน้ต่อไป เพิ่่�อตกแต่งผวิใหมใ่หเ้รัยีบเนียน  

โดยทิง้รัะยะหา่ง 3-4 ชม. ขึน้อยูก่บัสำภัาพิ่อากาศ

 สำามารัถขดัแต่งลิบรัอยเกรัยีงดว้ยกรัะดาษทรัายได้

 สำามารัถปลิอ่ยเปลิอ่ยโดยไมต่อ้งมวีสัำดทุบัหน้า

 ทิง้ไวใ้หแ้หง้ แลิะสำามารัถทาสำทีบัไดใ้น 24 ชม.

 ทำาคุวามสำะอาดบรัเิวณที�ตอ้งการัอุดใหส้ำะอาดแหง้แลิะ

ไมม่ฝีุ้น่ 

 โป๊วดว้ยเกรัยีงโป๊ว

 ทิง้ไวใ้หแ้หง้ ขดัแต่งดว้ยกรัะดาษทรัายใหเ้รัยีบ

 สำำาหรับัรัอยแตกรัา้ว รัหูรัอ่รัอ่งขนาดใหญ่ ใหโ้ป๊วเป็น

ชัน้ๆ จนเตม็ โดยทิง้ใหแ้หง้ก่อนโป๊วชัน้ต่อไป

 พิ่รัมนำ้าใหพ้ิ่่น้ผวิชุม่นำ้าก่อนขึน้ฉาบ

 ฉาบดว้ยเกรัยีงเหลิก็หรัอ่สำแตนเลิสำ เพิ่่�อปิดรัอยรัา้ว 

รัอยตามด

 ฉาบชัน้ต่อไปโดยทิง้รัะยะหา่ง 3-4 ชม.

 ทิง้ไวใ้หแ้หง้ 3-7 วนั ก่อนทำาการัตกแต่งต่อไป

*(ถา้ใชป้รัมิาณมากใหผ้สำมดว้ยเคุรั่�องป ั �นผสำม)



6 LANKO SKIMCOAT ผลิตภัณฑ์ฉาบบาง และปรับแต่งผิว สำาหรับงานผนังและฝ้า

ผลิตภััณฑ์์

LANKO 111 BASECOAT
สำาหรบังานัฉาบ ปัรบัแต่งพ้ื้�นัผิว 1 - 4 มม.

LANKO 113 PATCH 
สำาหรบังานัฉาบ ปัรบัแต่งผิว  3-10 มม.

LANKO LOFT
สำาหรบังานัฉาบ ปัรบัแต่งผิว  0.5-2 มม.

คุ้ณสมบัติ แกไ้ขรัอยบกพิ่รัอ่งของพิ่นงัที�มคีุวามลิกึต่น้ ไมเ่ทา่กนั ให้

ผวิผนงั เรัยีบเนียน สำวยงาม มกีารัยดึเกาะที�ดกีบัพิ่่น้ผวิ 

สำามารัถฉาบ ไดห้ลิายชัน้ โดยไมเ่กดิปญัหาการัหลิุดลิอ่น

ฉาบตกแต่งคุอนกรัตีหลิอ่ ผวิปนูฉาบทั �วไปไดด้ ีให้

ผวิหน้าที�มเีมด็ทรัายลิะเอยีดกลิมกลิน่กบัผนงัปนูฉาบ

เดมิ เหมาะสำำาหรับัการัเตรัยีมพิ่่น้ผวิก่อนทาสำ ีตดิวอลิลิ์

เปเปอรั ์หรัอ่วสัำดตุกแต่งทั �วไป

ปนูฉาบบางสำไตลิล์ิอฟทท์ี�มผีวิหน้าแกรัง่ ทนทาน สำามารัถ

สำรัา้งสำรัรัคุล์ิวดลิายไดต้ามชอบ ฉาบทบัไดห้ลิายชัน้เพิ่่�อให้

ไดคุ้วามหนาแลิะลิวดลิายใหช้ดัเจนยิ�งขึน้

ลักิษณะกิารใช้้งานั
แกไ้ขรัอยแตกรัายงาขนาดเลิก็ รัฟูองอากาศ  – –

รัอยแตกลิายงา รัอยเมด็ทรัาย   –

แต่งรัอยต่อของตะเขบ็แบบ   –

แกไ้ขรัอยปนูกะเทาะตามผนงั มมุเสำา บวั   –

ปิดรัอยแตกรัา้ว แลิะรัอยหวัตะปู –  

ปลิอ่ยผวิเปลิอ่ยเป็นวสัำดทุบัหน้าได้   

ฉาบทบัสำรีัองพิ่่น้ – – 

ลักิษณะผลิตภััณฑ์์
เน้่อวสัำดุ ปนูทรัายผสำมพิ่เิศษ (เน้่อลิะเอยีด) ปนูทรัายผสำมพิ่เิศษ ปนูผสำมพิ่เิศษลิอฟท์

การัใชง้าน ผสำมดว้ยนำ้า ผสำมดว้ยนำ้า ผสำมดว้ยนำ้า

พิ่่น้ผวิที�ใช้ ผนงัแลิะฝ้้า (ภัายใน/ภัายนอก) ผนงัแลิะฝ้้า (ภัายใน/ภัายนอก) ผนงั (ภัายใน/ภัายนอก)

อตัรัาการัใช้ 1.3 กก./ตรั.ม./หนา 1 มม. 1.3 กก./ตรั.ม./หนา 1 มม. 1.75 /ตรั.ม./หนา 1มม.

ขนาดบรัรัจุ ถุง 20 กก. ถุง 25 กก. ถงั 8 กก. แลิะ 20 กก.

อัตราส่วนัผสม และกิารเตรียมวัสดัุ ผสำม LANKO 111 1 ถุง 20 กก. กบันำ้า 5.4-5.6 ลิติรั  

ใหเ้ขา้เป็นเน้่อเดยีวกนั

ผสำม LANKO 113 1 ถุง 25 กก. กบันำ้า 5.25-5.50 ลิติรั 

ใหเ้ขา้เป็นเน้่อเดยีวกนั

ผสำม LANKO LOFT กบันำ้าสำะอาดจนเขา้เป็นเน้่อเดยีวกนั

• LANKO LOFT 7 กก. ผสำมนำ้า 3.0 - 3.15 ลิติรั

• LANKO LOFT 20 กก. ผสำมนำ้า 8.5 - 9.0 ลิติรั

กิารเตรียมพ้ื้�นัผิว และขั �นัตอนักิารฉาบ  พิ่รัมนำ้าใหพ้ิ่่น้ผวิอิ�มตวัก่อนฉาบ 

 ฉาบดว้ยเกรัยีงเหลิก็หรัอ่สำแตนเลิสำ เพิ่่�อปิดรัอยรัา้ว 

รัอยตามด รัอยตะเขบ็แบบ

 ทิง้รัะยะหา่ง 3-4 ชม. สำามารัถฉาบทบัไดห้ากตอ้งการั

ผวิเรัยีบ ไมม่เีมด็ทรัาย

 ทิง้ไวใ้หแ้หง้ 3-7 วนั ก่อนทำาการัตกแต่ง

 พิ่รัมนำ้าใหพ้ิ่่น้ผวิอิ�มตวัก่อนฉาบ 

 ฉาบดว้ยเกรัยีงเหลิก็หรัอ่สำแตนเลิสำ

 ทิง้รัะยะหา่ง 3-4 ชม. สำามารัถฉาบทบัได้

 ทิง้ชัน้สำดุทา้ยพิ่อหมาด แลิว้ป ั �นแต่งผวิดว้ยโฟมหรัอ่

ฟองนำ้าเบาๆ

 ทิง้ไวใ้หแ้หง้ 7 วนั ก่อนทำาการัตกแต่งต่อไป

 พิ่รัมนำ้าใหพ้ิ่่น้ผวิอิ�มตวัก่อนฉาบ / พิ่่น้ผวิเก่าใชก้รัะดาษ

ทรัายขดัคุรัาบสำ ีนำ้ายาออกก่อน

 ฉาบดว้ยเกรัยีงเหลิก็หรัอ่สำแตนเลิสำ

 ทิง้รัะยะหา่ง 30-45 นาท ีสำามารัถฉาบทบัไดเ้พิ่่�อเพิ่ิ�ม

ลิวดลิาย

 เม่�อผวิฉาบแหง้แลิว้ ใชเ้กรัยีงพิ่ลิาสำตกิปาดแวกซี ์LANKO 

LOFT WAX เพิ่่�อเคุลิอ่บกนันำ้าแลิะขบัลิวดลิายตามชอบ 

แนะนำาปาด 2 รัอบ เวน้รัะยะหา่ง 30 นาท ีก่อนชัน้ถดัไป

ผลิติภัณัฑ์ส์ำำาหรับั
งานฉาบแต่งผวิผนังแลิะฝ้้า



7LANKO SKIMCOAT ผลิตภัณฑ์สำ�หรับฉ�บบ�ง และปรับแต่งผิว สำ�หรับง�นผนังและฝ้�

ผลิตภััณฑ์์
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พิ่่น้ผวิที�ใช้ ผนงัแลิะฝ้้า (ภัายใน/ภัายนอก) ผนงัแลิะฝ้้า (ภัายใน/ภัายนอก) ผนงั (ภัายใน/ภัายนอก)

อตัรัาการัใช้ 1.3 กก./ตรั.ม./หนา 1 มม. 1.3 กก./ตรั.ม./หนา 1 มม. 1.75 /ตรั.ม./หนา 1มม.

ขนาดบรัรัจุ ถุง 20 กก. ถุง 25 กก. ถงั 8 กก. แลิะ 20 กก.

อัตราส่วนัผสม และกิารเตรียมวัสดัุ ผสำม LANKO 111 1 ถุง 20 กก. กบันำ้า 5.4-5.6 ลิติรั  

ใหเ้ขา้เป็นเน้่อเดยีวกนั
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ผสำม LANKO LOFT กบันำ้าสำะอาดจนเขา้เป็นเน้่อเดยีวกนั

• LANKO LOFT 7 กก. ผสำมนำ้า 3.0 - 3.15 ลิติรั

• LANKO LOFT 20 กก. ผสำมนำ้า 8.5 - 9.0 ลิติรั
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 ฉาบดว้ยเกรัยีงเหลิก็หรัอ่สำแตนเลิสำ เพิ่่�อปิดรัอยรัา้ว 

รัอยตามด รัอยตะเขบ็แบบ

 ทิง้รัะยะหา่ง 3-4 ชม. สำามารัถฉาบทบัไดห้ากตอ้งการั

ผวิเรัยีบ ไมม่เีมด็ทรัาย

 ทิง้ไวใ้หแ้หง้ 3-7 วนั ก่อนทำาการัตกแต่ง

 พิ่รัมนำ้าใหพ้ิ่่น้ผวิอิ�มตวัก่อนฉาบ 

 ฉาบดว้ยเกรัยีงเหลิก็หรัอ่สำแตนเลิสำ

 ทิง้รัะยะหา่ง 3-4 ชม. สำามารัถฉาบทบัได้

 ทิง้ชัน้สำดุทา้ยพิ่อหมาด แลิว้ป ั �นแต่งผวิดว้ยโฟมหรัอ่

ฟองนำ้าเบาๆ

 ทิง้ไวใ้หแ้หง้ 7 วนั ก่อนทำาการัตกแต่งต่อไป

 พิ่รัมนำ้าใหพ้ิ่่น้ผวิอิ�มตวัก่อนฉาบ / พิ่่น้ผวิเก่าใชก้รัะดาษ

ทรัายขดัคุรัาบสำ ีนำ้ายาออกก่อน

 ฉาบดว้ยเกรัยีงเหลิก็หรัอ่สำแตนเลิสำ

 ทิง้รัะยะหา่ง 30-45 นาท ีสำามารัถฉาบทบัไดเ้พิ่่�อเพิ่ิ�ม

ลิวดลิาย

 เม่�อผวิฉาบแหง้แลิว้ ใชเ้กรัยีงพิ่ลิาสำตกิปาดแวกซี ์LANKO 

LOFT WAX เพิ่่�อเคุลิอ่บกนันำ้าแลิะขบัลิวดลิายตามชอบ 

แนะนำาปาด 2 รัอบ เวน้รัะยะหา่ง 30 นาท ีก่อนชัน้ถดัไป

ลอฟท์์ตััวจริิง !สายแกริ่ง ดุุดุัน ตัิดุท์นท์าน

*ชนิิดของพื้้�นิผิวิและการเตรยีมพื้้�นิผิวิเป็็นิป็จัจยัหลกัในิการใชง้านิผิลติภัณัฑ์ ์สามารถตดิต่อขอคำำาแนิะนิำาเพื้ิ �มเตมิไดท้ี่ี �แผินิกลกูคำา้สมัพื้นัิธ์์



GLOBAL BUT LOCAL PARTNERSHIP

กรัณุาอา่นเอกสำารัขอ้มลูิผลิติภัณัฑ์ ์แลิะขอ้มลูิคุวามปลิอดภัยัก่อนการัใชง้าน

รัวมถงึเง่�อนไขการัขายที�บรัษิทักำาหนดไว้

ซีกิา้ (ปรัะเทศไทย) จำากดั เป็นบรัษิทัในเคุรัอ่ของกลิุม่ซีกิา้ (ปรัะเทศสำวสิำเซีอรัแ์ลินด)์ 
ผลิติแลิะจำาหน่ายเคุมภีัณัฑ์ส์ำำาหรับัธุรุักจิงานก่อสำรัา้ง แลิะธุรุักจิกาวอุตสำาหกรัรัม 
ซีกิา้ เป็นบรัษิทัผูน้ำาแลิะมคีุวามเชี�ยวชาญหลิกัใน 5 กลิุม่ผลิติภัณัฑ์ ์คุอ่ วสัำดยุาแนว 
รัอยต่อ วสัำดสุำำาหรับัการัตดิยดึ วสัำดดุดูซีบัเสำยีง วสัำดเุสำรัมิคุวามแขง็แรัง แลิะวสัำด ุ
ปกป้องโคุรังสำรัา้ง  โดยแบง่กลิุม่ลิกูคุา้หลิกัออกเป็น 8 กลิุม่ ไดแ้ก่ กลิุม่ผูผ้ลิติคุอนกรัตี  

กลิุม่ผูเ้ชี�ยวชาญรัะบบงานกนัซีมึ กลิุม่ผูเ้ชี�ยวชาญรัะบบงานกนัซีมึหลิงัคุา กลิุม่ผูเ้ชี�ยวชาญ 
รัะบบงานพิ่่น้ กลิุม่ผูเ้ชี�ยวชาญรัะบบงานยาแนวรัอยตอ่แลิะงานตดิยดึ กลิุม่ผูเ้ชี�ยวชาญ 
รัะบบงานซี่อมแซีมแลิะป้องกนัคุอนกรัตี กลิุม่ผูเ้ชี�ยวชาญงานตกแต่งอาคุารั แลิะ
กลิุม่ผูป้รัะกอบกาวอุตสำาหกรัรัม
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สำานัักิงานัใหญ่ และโรงงานั 
700 / 37 ม.5 นิคุมอุตสำาหกรัรัมอมตะซีิตี้ ชลิบุรัี    
ถ.บางนา-ตรัาด กม. 57 ต.คุลิองตำาหรัุ  
อ.เม่อง จ.ชลิบุรัี 20000
โทรัศัพิ่ท์ :  +66 3810 9500
โทรัสำารั :  +66 3821 4286 
เว็บไซีด์ :  tha.sika.com

บริษัท ซิิกิ้า (ปัระเทศไทย) จุำากิัดั


