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1. งานเตรียมพืน้ท่ีและงานวางผงัอาคาร

งานเตรยีมพืน้ทีแ่ละงานวางผงัอาคาร ถอืเป็นงานส�าคญังานแรกๆ ของกระบวนการ

ก่อสรา้ง โดยในขัน้ตอนน้ี ผูร้บัเหมาจะตอ้งท�าการส�ารวจชัน้ดนิ เพือ่ก�าหนดชนิด 

ความสงูของเสาเขม็และฐานรากใหเ้หมาะสม นอกจากนัน้ยงัจะตอ้งวางผงัหรอืก�าหนด

จดุบงัคบัและขอบเขตของอาคาร ทัง้แนวราบและแนวดิง่ ใหเ้ป็นไปตามแบบทีก่�าหนด

และตามขอ้บงัคบัทางกฎหมาย

2. งานเสาเขม็
หลงัจากทีว่างผงัอาคารเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะท�าใหเ้ราทราบถงึของเขตของอาคาร 
และต�าแหน่งของเสาเขม็ดว้ย เสาเขม็มหีน้าทีร่องรบัน�้าหนกัของอาคาร โดยปจัจบุนั
มเีสาเขม็หลายชนิด แยกตามวสัดทุีน่�ามาใช ้เชน่ เสาเขม็ปนู เสาเขม็ไม ้เสาเขม็เหลก็ 
หรอืแยกตามลกัษณะวธิกีารลงเสาเขม็ เชน่ เสาเขม็ตอก และเสาเขม็เจาะ หากเป็น
เสาเขม็ปนูหรอืคอนกรตี ควรตรวจสอบใหอ้ยูใ่นสภาพด ีไมแ่ตกหกั หรอืรา้ว หากพบ
ความเสยีหายทีต่วัเสาเขม็ สามารถใชผ้ลติภณัฑด์งัต่อไปน้ี ซ่อมแซม: 

•  Sikadur®-32 TH
•  Sika MonoTop®-412 TH  

3. งานฐานราก
ฐานรากคอื สว่นทีต่่อจากเสาเขม็ขึน้มา เป็นสว่นทีจ่ะตอ้งรวบรวมและรองรบัการ
ถ่ายเทน�้าหนกัจากโครงสรา้งของอาคาร ก่อนทีจ่ะถ่ายเทน�้าหนกัน้ีไปยงัเสาเขม็ 
เพือ่ชว่ยใหฐ้านราก มสีภาพทีส่มบรูณ์ แขง็แรง สามารถใชผ้ลติภณัฑ ์ ดงัต่อไปน้ี 
ควบคูไ่ปดว้ย 

•  Plastocrete® 
•  Separol®
•  Antisol® S

4. งานโครงสร้าง
อาคารทัว่ไป ประกอบไปดว้ย โครงสรา้งเสา โครงสรา้งคาน และโครงสรา้งพืน้ เชือ่ม

ต่อประสานถงึกนั โครงสรา้งท�าหน้าทีร่ว่มกนัในการรบัน�้าหนกั ก่อนถ่ายเทน�้าหนกั

ไปยงัฐานราก ควรตรวจสอบใหโ้ครงสรา้งอยูใ่นสภาพด ีไมแ่ตกรา้ว ก่อนการก่อ ฉาบ 

หรอืเทพืน้ เพือ่ชว่ยใหโ้ครงสรา้งมสีภาพทีส่มบรูณ์ สามารถใชผ้ลติภณัฑ ์ดงัต่อไปน้ี

ควบคูไ่ปดว้ย 

•  Plastocrete®

•  Separol®
•  Antisol® S 

•  SikaGrout®-212 GP 

ซกิา้ มสีว่นรว่มอยา่งไร ในงานก่อสรา้งทีย่ ัง่ยนื
ซกิา้ ผลติและจ�าหน่ายเคมกี่อสรา้งครบวงจรทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ซึง่ครอบคลุมตัง้แต่งานฐานราก ไปจนถงึงานหลงัคา  
เราปรบัปรงุและพฒันาผลติภณัฑด์ว้ยนวตักรรมใหม่ๆ  อยา่งต่อเน่ือง ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล ในเรือ่งคณุภาพผลติภณัฑ ์
(ISO) และคณุภาพสิง่แวดลอ้ม (LEED)
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5. งานวางระบบสขุาภิบาล
งานวางระบบท่อสุขาภบิาล เป็นอกีหน่ึงงานที่ต้องใหค้วามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ 
เน่ืองจากงานวางระบบทอ่น้ี หากเกดิความผดิพลาดหรอืบกพรอ่ง อาจท�าใหเ้กดิ
ปญัหาใหญ่ไดใ้นอนาคต เพราะทอ่ต่างๆ จะถกูวางหรอืฝงัอยูภ่ายในอาคาร ซึง่ยากต่อ
การบ�ารงุรกัษา หรอืแกไ้ขในอนาคต ดงันัน้ จงึควรออกแบบใหด้ตีัง้แต่ตน้ และท�างาน
ใหไ้ดต้ามแบบอยา่งเครง่ครดั เชน่ ตอ้งใชท้อ่ทีม่คีวามหนา หรอืขนาดทีเ่หมาะสม  
ลดหรอืหลกีเลีย่งจดุหกัเลีย้วองศาแคบ เป็นตน้

6. งานหลงัคาและดาดฟ้าคอนกรีต
หลงัคาท�าหน้าทีร่บัสภาวะอากาศทีร่อ้นจดัในตอนกลางวนั อากาศเยน็ในตอนกลางคนื 
และตอ้งรองรบัน�้าฝนในฤดฝูนอกีดว้ย หลงัคามหีลายชนิด เชน่ หลงัคากระเบือ้ง
คอนกรตี หลงัคากระเบือ้งไฟเบอรซ์เีมนต ์หรอืหลงัคาเมทลัชที ซึง่แต่ละแบบมขีอ้ด ี
ขอ้เสยีต่างกนั จงึตอ้งท�าความเขา้ใจและเลอืกใชใ้หเ้หมาะสม ทีส่�าคญัจะตอ้งค�านึงถงึ 
เรื่องฉนวนกนัความรอ้น และวสัดุกนัซมึบนหลงัคาดว้ย ควรเลอืกใชผ้ลติภณัฑ ์ 
ดงัต่อไปน้ี

•  Sika® MultiSeal AP 
•  Sikasil® AP 
•  Sikalastic®-501 Roofseal Plus

7. งานก่ออิฐ ฉาบปนู
งานก่ออฐิ ฉาบปนู สว่นผนงักัน้หอ้ง หรอืผนงัรอบอาคาร วสัดทุีน่�ามาก่อไดแ้ก่ บลอ็ค
คอนกรตี อฐิมอญ อฐิมวลเบา เป็นตน้ การยดึตดิระหวา่งบลอ็คหรอืระหวา่งกอ้น ตอ้ง
ใชป้นูส�าหรบังานก่อ ซึง่จะมคีวามเหนียวเป็นพเิศษ จงึควรใชน้�้ายาผสมปนูฉาบเพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพของปนูก่อ และปนูฉาบ ท�าใหป้นูมคีวามแขง็แรง ลดการแตกรา้ว 
ฉาบลืน่ เรยีบสวย สามารถใชผ้ลติภณัฑ ์ดงัต่อไปน้ี

•  Sikanol®

การก่อผนงั จ�าเป็นทีจ่ะตอ้งเสยีบเหลก็ยดึระหวา่งอฐิไวก้บัโครงสรา้งเสาดว้ย และ
เพือ่ใหเ้หลก็ยดึตดิอยูใ่นรเูจาะไดเ้ป็นอยา่งด ีควรเลอืกใชผ้ลติภณัฑ ์ดงัต่อไปน้ี

•  Sika AnchorFix®-1

8. งานติดตัง้ประต ูหน้าต่าง
โดยปกตแิลว้การก่ออฐิ ฉาบปนู จะเวน้ชอ่งวา่งไวส้�าหรบัการตดิตัง้ ประต ูหน้าต่าง 
และชอ่งแสง สิง่ส�าคญัทีจ่ะตอ้งคอยตรวจสอบใหด้คีอื มชีอ่งวา่ง และรอยต่อ ระหวา่ง
วงกบกบัผนงัปนูมากเกนิไปหรอืไม ่หากมากเกนิไป ตอ้งท�าการอุดชอ่งวา่งเหลา่นัน้  
เพราะน�้าสามารถซมึผา่นจดุน้ีเขา้ไปได ้ควรเลอืกใชว้สัดยุาแนวทีด่แีละเหมาะสม

•  SikaHyflex®-160 Construction
•  Sika MaxTack® 
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9.3 งานปพืูน้ไม้ ปารเ์ก้ และไม้เอน็จิเนียร์

ไมส้�าหรบังานปพูืน้มหีลากหลายชนิด ไดแ้ก่ ไมส้กั ไมม้ะคา่ ไมแ้ดง ไมป้ารเ์ก ้
และไมเ้อน็จเินียร ์ เมือ่ตอ้งการปพูืน้ไมส้ิง่ทีต่อ้งค�านึงถงึคอื กาวตดิพืน้ไมท้ีม่ ี
คณุภาพ ไมม่กีลิน่ฉุน ใชง้านงา่ย มคีวามยดืหย่นุ ชว่ยดดูซบัเสยีง และมอีายุ
การใชง้านทีย่าวนาน

•  Sika® Leveling Mortar 
•  SikaBond® T-55 J

9.4 งานพืน้ลานจอดรถ และลานอเนกประสงค์

พืน้ลานจอดรถ หรอืลานอเนกประสงค ์ทีม่กีารใชง้านหนกักวา่พืน้ทีอ่ื่น ๆ  ตอ้งเลอืก
ใชว้สัดปุพูืน้ทีอ่อกแบบมาส�าหรบัรบังานหนกัโดยเฉพาะ หากไมต่อ้งการปทูบั 
ดว้ยวสัดปุพูืน้ แต่อยากใหม้คีวามแขง็แรงและสสีนัสวยงาม ปจัจบุนัมทีางเลอืก
หรอืวธิกีารทีส่ามารถท�าไดเ้ชน่กนั

•  Sikafloor® ColourSeal

9.2 งานปกูระเบือ้ง

การปกูระเบือ้ง ไมเ่พยีงแคเ่ลอืกกระเบือ้ง เลอืกส ีเลอืกลายเทา่นัน้ ยงัจะตอ้งเลอืก 
กาวซเีมนต ์ใหเ้หมาะสมกบัชนิดของกระเบือ้ง และพืน้ผวิดว้ย เชน่ การปกูระเบือ้ง 
แผน่ใหญ่ ดดูซมึน�้าต�่า ควรทีจ่ะเลอืกใชก้าวซเีมนตค์ณุภาพสงู ทีอ่อกแบบมาให้
รองรบังานประเภทนัน้ได ้หากเลอืกใชก้าวซเีมนตไ์มเ่หมาะสมกบังาน กจ็ะสง่ผล
ใหก้ระเบือ้งหลุดรอ่นไดง้า่ย

•  SikaCeram®-191
•  SikaCeram®-150 TH
•  SikaCeram®-250

9. งานปพืูน้ ผนัง (กระเบือ้ง ปารเ์ก้  และไม้เอน็จิเนียร)์

9.1 งานกนัซึมส�าหรบัพืน้ และผนังห้องน�้า

งานปกูระเบือ้ง ในพืน้ทีส่ว่นเปียก เชน่ หอ้งน�้า หรอืระเบยีง ควรจะตอ้งท�าระบบ
กนัซมึก่อนการปกูระเบือ้งดว้ยทกุครัง้ หากไมไ่ดท้�าระบบกนัซมึไว ้ แลว้เกดิ
ปญัหาน�้ารัว่ซมึ การแกไ้ขปญัหากจ็ะท�าไดย้าก และมคีา่ใชจ้า่ยสงู

•  SikaTop® Seal-107
•  Sika® SealTape-S  
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10. งานฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดาน เป็นสว่นทีช่ว่ยปิดบงั ทอ่และสาย ของงานระบบต่างๆ ฝ้ามสีองประเภท
หลกัๆ คอื ฝ้าฉาบเรยีบ และฝ้าทบีาร ์ซึง่ทัง้สองแบบน้ีมขีอ้ดขีอ้เสยีแตกต่างกนั เชน่ 
ฝ้าฉาบเรยีบ จะดสูวยไมเ่หน็รอยต่อ แต่จะท�าการบ�ารงุรกัษาทอ่และสาย ของงาน
ระบบต่างๆ ไดย้ากกวา่ ฝ้าทบีาร ์เป็นตน้

11. งานติดตัง้สขุภณัฑ์
งานตดิตัง้สขุภณัฑ ์ควรจะตอ้งท�าโดยชา่งผูช้�านาญการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สขุภณัฑ์
สมยัใหมบ่างรุน่ อาจมคีวามซบัซอ้นในการตดิตัง้มากกวา่ทีผ่า่นมา นอกจากน้ียงัตอ้ง
ใหค้วามใสใ่จในเรือ่งของการยาแนวรอยต่อ ระหวา่งอุปกรณ์หรอืสขุภณัฑก์บัพืน้และ
ผนงั โดยเลอืกใชว้สัดทุีม่คีณุสมบตัใินการยดึเกาะด ี สมัผสัน�้าได ้ ยบัยัง้การเจรญิ
เตบิโตของเชือ้รา และทนต่อสภาพการใชง้านภายในหอ้งน�้าไดเ้ป็นอยา่งดี

•  Sikasil® Kitchen and Bathroom

12. งานสี
นอกจากแบบของบา้นแลว้ สบีา้นยงัสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ผูอ้ยูอ่าศยั ปจัจบุนัมสีี
ใหเ้ลอืกหลายชนิด เชน่ สนี�้าอะครลิคิ สนี�้ามนั สซีเีมนต ์และสอีพีอ๊กซี ่ซึง่สแีต่ละชนิด
ออกแบบมาเพือ่พืน้ผวิทีต่่างกนั แต่สิง่ทีส่�าคญัไปกวา่การเลอืกส ี คอืการตรวจดใูห้
แน่ใจวา่พืน้ผวิทีต่อ้งการจะทาสนีัน้ เรยีบเนียน ปราศจากรอยแตกลายงา รพูร่นุต่างๆ 
หรอืไม ่หากพืน้ผวิมขีอ้บกพรอ่งต่างๆ สามารถใชซ้เีมนตแ์ต่งผวิคอนกรตี ส�าหรบังาน
ฉาบบาง เพือ่ปกปิดพืน้ผวิก่อนท�าการทาสทีบั

•  SikaWall® Skim Coat TH

13. งานติดตัง้ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรบัอากาศ
งานตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นงานทีต่อ้งท�าโดยชา่งผูช้�านาญการ สว่นผูใ้ชค้วรศกึษา
วธิกีารใช ้ วธิกีารบ�ารงุรกัษา และวธิกีารแกไ้ขปญัหาเบือ้งตน้ จากคูม่อืการใชง้าน
เสมอ ในกรณทีีต่อ้งการตดิตัง้อุปกรณ์บางอยา่งหรอืตอ้งการจะอุดรเูพือ่ปิดชอ่งวา่ง 
ควรเลอืกใชผ้ลติภณัฑ:์

•  Sika MaxTack®
•  Sika Boom® AP 
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ผลติภณัฑ ์

ล�าดบั/ ขัน้ตอน ผลิตภณัฑ์ คณุสมบติั

- งานเสาเขม็ Sikadur®-32 TH อพีอ๊กซี ่ชนิด 2 สว่นผสม ส�าหรบังานเชือ่มประสานระหวา่งคอนกรตีเก่า และ
คอนกรตีใหม ่ใหค้า่แรงยดึเกาะ และคา่ก�าลงัแรงดงึสงู

Sika MonoTop®-412 TH มอรต์า้แบบสว่นผสมเดยีว ทีม่สีว่นผสมของซเีมนตผ์สมเสน้ใยไฟเบอร ์และสารซลิกิา้
ฟูมใหก้�าลงัอดัสงู ส�าหรบังานฉาบซ่อมและแต่งผวิคอนกรตีทีเ่สยีหายอนัเน่ืองมาจาก
การถอดแบบ หรอื คอนกรตีแตกหกัตามขอบมมุต่างๆ งานโครงสรา้งของตวัอาคาร 
งานสะพาน งานสาธารณูปโภค เป็นตน้

- งานฐานราก Plastocrete® น�้ายาผสมคอนกรตีประเภทพลาสตไิซเซอร ์ ทีม่คีณุสมบตัลิดน�้าชว่ยท�าใหค้อนกรตี
มคีวามเหลวตวัสามารถเทไดแ้ละชว่ยใหม้คีณุสมบตักินัซมึทีด่ ี นอกจากน้ียงัชว่ยลด
ปรมิาณน�้าทีใ่ชใ้นการผสมคอนกรตีท�าใหค้อนกรตีมคีา่การรบัก�าลงัอดัสงู

Separol® น�้ายาทาแบบ ส�าหรบัทาผวิแบบหล่อคอนกรตีไดท้ัง้แบบเหลก็และแบบไม ้ ช่วยให ้

คอนกรตีไมต่ดิแบบและมผีวิเรยีบสวยชว่ยลดปรมิาณฟองอากาศทีเ่กดิขึน้ทีผ่วิคอนกรตี

Antisol® S น�้ายาบม่คอนกรตี สามารถใชไ้ดท้นัทดีว้ยวธิกีารสเปรยห์รอืพน่ไปบนผวิคอนกรตี

- งานโครงสรา้ง SikaGrout®-212 GP ซเีมนตพ์เิศษ ทีม่คีณุสมบตักิารไหลตวัด ีไมห่ดตวั และรบัก�าลงัอดัไดส้งู ใชเ้ทเกราท์
ใตแ้ผน่เหลก็ ฐานเสา หรอืยดึสลกัเกรยีวต่างๆ

- งานหลงัคาและ 
  ดาดฟ้าคอนกรตี

Sika® MultiSeal AP เทปกาวอเนกประสงค ์ ประเภทบทิเูมน ใชปิ้ดรอยต่อกนัน�้าซมึผา่น สามารถยดึตดิ

กบัผวิวสัดหุลายประเภท มคีวามยดืหยุน่ทนต่อการฉกีขาด แสงแดด และฝนไดด้ ี

สามารถทาสทีบัได ้

Sikasil® AP วสัดยุาแนวประเภทซลิโิคนสว่นผสมเดยีว บม่ตวัดว้ยความชืน้ ใชไ้ดท้ัง้ภายในและ

ภายนอกอาคาร ทนต่อสภาพอากาศไดด้ ีและยดึตดิกบัพืน้ผวิไดห้ลายประเภท

Sikalastic®-501  
Roofseal Plus

อะครลิคิทากนัซมึ สตูรปรบัปรงุ เตมิโพลยีรูเีทน ชว่ยป้องกนัน�้าไดด้ ีเน้ือแน่น เรยีบเนียน 
ไมเ่ป็นฝุน่

- งานก่ออฐิ ฉาบปนู Sikanol® น�้ายาผสมปนูทรายส�าหรบัปนูก่อ ปนูฉาบ ชว่ยเพิม่ความสามารถในการยดึเกาะและ

การลืน่ไหลตวัของปนูซเีมนตใ์นงานก่ออฐิ ฉาบปนู

Sika AnchorFix®-1 วสัดยุดึเหลก็เสรมิแทง่เกลยีวและขอ้ออ้ยแบบคณุภาพสงู ใหก้�าลงัเรว็ ประเภทอพีอ๊กซี่

- งานตดิตัง้ประตู
  หน้าต่าง

SikaHyflex®-160  
Construction

วสัดยุาแนวรอยต่อประเภทโพลยีรูเีทน เทคโนโลย ีi-Cure Technology  สว่นผสมเดยีว 
บม่ดว้ยความชืน้ ส�าหรบัรอยต่อทีม่กีารเคลือ่นตวัในงานก่อสรา้งอาคาร ใชไ้ดท้ัง้ภายใน

และภายนอกอาคาร

- งานตดิตัง้ประตู
  หน้าต่าง

- งานตดิตัง้ระบบไฟฟ้า  

  และแสงสวา่ง  
  ระบบปรบัอากาศ

Sika MaxTack® กาวพลงัตะป ู ประเภทโพลยีรูเีทนชนิดพเิศษสตูรน�้า มพีลงัการยดึตดิสงู แหง้ตวัเรว็ 

และรบัน�้าหนกัได ้ส�าหรบัตดิวสัด ุ2 ชนิดเขา้ดว้ยกนัแทนการตอกตะป ูสามารถตดิได้

กบัวสัดหุลายชนิด ใชไ้ดท้ัง้ภายใน ภายนอกอาคารทีไ่มโ่ดดแสดแดดโดยตรง



7ซกิ้า เคมก่ีอสรา้งเพื่อความยัง่ยนื ตัง้แต่งานฐานราก ถงึงานหลงัคา

ล�าดบั/ ขัน้ตอน ผลิตภณัฑ์ คณุสมบติั

- งานกนัซมึส�าหรบัพืน้  
  และผนงัหอ้งน�้า

SikaTop® Seal -107 วสัดกุนัซมึ ประเภทซเีมนตม์อรต์า้ ชนิด 2 สว่นผสม ใหแ้รงยดึเกาะสงูยดืหยุน่ ไมเ่ป็นพษิ  

สมัผสักบัน�้าดืม่ได ้ใชใ้นงานฉาบหรอืทาป้องกนัการซมึผา่นของน�้า เหมาะส�าหรบังาน

หอ้งน�้า กนัซมึผนงัหอ้งใตด้นิ งานถงัเกบ็น�้า เป็นตน้

Sika® SealTape-S เทปส�าหรบังานกนัซมึก่อนปกูระเบือ้ง ใชปิ้ดรอยต่อขอบมมุต่างๆ ในพืน้ทีเ่ปียกชืน้ 

เชน่ หอ้งน�้า หอ้งครวั สระวา่ยน�้า และรอยต่อระหวา่งแผน่คอนกรตีในหอ้งใตด้นิ 

- งานปกูระเบือ้ง 
  

SikaCeram® -191 กาวซเีมนตป์กูระเบือ้งส�าเรจ็รปู ชนิดสว่นผสมเดยีว ส�าหรบังานปกูระเบือ้งเซรามคิ

ทัว่ไป หนิออ่น กระเบือ้งแกรนิต กระเบือ้งโมเสค ในงานพืน้ ผนงั ใชภ้ายในอาคาร 

เชน่ กระเบือ้งในหอ้งนัง่เลน่ หอ้งนอน หอ้งครวั อาคารส�านกังาน เป็นตน้

SikaCeram®-150 TH กาวซเีมนตป์กูระเบือ้งส�าเรจ็รปู ชนิดสว่นผสมเดยีว ส�าหรบังานปกูระเบือ้งเซรามคิ

ทัว่ไป หนิออ่น กระเบือ้งแกรนิต กระเบือ้งโมเสค ในงานพืน้ ผนงั ใชไ้ดท้ัง้ภายในและ

ภายนอกอาคาร เชน่ กระเบือ้งในหอ้งนัง่เลน่ หอ้งนอน หอ้งครวั อาคารส�านกังาน เป็นตน้

SikaCeram®- 250 กาวซเีมนตป์กูระเบือ้งส�าเรจ็รปู ชนิดสว่นผสมเดยีว ประกอบดว้ยโพลเีมอรด์ดัแปลง 

ส�าหรบังานปกูระเบือ้งเซรามคิ และหนิเทยีม กระเบือ้งเซรามคิทีม่กีารดดูซมึน�้าสงู

และต�่าทกุประเภท ในงานพืน้ ผนงั สามารถใชไ้ดท้ัง้ภายใน และภายนอกอาคาร เชน่ 

กระเบือ้งในหอ้งน�้า ระเบยีง ดาดฟ้า สระวา่ยน�้า เป็นตน้

- งานปพูืน้ไม ้ปารเ์ก ้ 
  ไมเ้อน็จเินียร์

Sika® Leveling Mortar ซเีมนตม์อรต์า้ชนิดสว่นผสมเดยีว ส�าหรบัการปรบัระดบัพืน้คอนกรตี บา้นพกัอาศยั 

และอาคารพาณชิย ์ก่อนท�าการตดิกระเบือ้ง พืน้ไมป้ารเ์ก ้กนัซมึดาดฟ้า เป็นตน้

SikaBond® T-55 J กาวประเภทโพลยีรูเีทน สว่นผสมเดยีวใชส้�าหรบัตดิพืน้ไม ้ไมป้ารเก ้และไมเ้อน็จเินียร ์

บนพืน้คอนกรตี เป็นกาวประเภททีม่คีวามหนืดต�่า ใชง้านงา่ย มคีวามยดืหยุน่ดเียีย่ม

- งานพืน้ลานจอดรถ  
  และลานอเนกประสงค์

Sikafloor® ColourSeal อะครลิคิชนิดมสี ี ใชบ้ม่และเคลอืบผวิคอนกรตี ส�าหรบังานพืน้และโครงสรา้งของวสัดุ

ประเภทเพิม่ความแขง็แกรง่ผวิ ชว่ยลดการแหง้ตวัทีผ่วิหน้าและการแตกรา้ว ลดการเกดิ

ฝุน่และเพิม่ความตา้นทานการถกูขดูขดี ยดึเกาะไดด้ทีัง้คอนกรตีเก่าและคอนกรตีใหม ่

ใชไ้ดท้ัง้งานภายใน และภายนอกอาคาร

-  งานตดิตัง้สขุภณัฑ์ Sikasil® Kitchen and  
Bathroom

วสัดยุาแนวอเนกประสงค ์ประเภทซลิโิคน ส�าหรบัรอยต่อบรเิวณทีต่อ้งสมัผสักบัน�้า

และความชืน้ในหอ้งครวั หอ้งอาบน�้า มคีณุสมบตัป้ิองกนัและยบัยัง้การเจรญิเตบิโต

ของเชือ้รา และแบคทเีรยี

-  งานทาสี SikaWall® Skim Coat TH ผงซเีมนตส์�าเรจ็รปู ใชผ้สมกบัน�้า ส�าหรบังานฉาบบาง (1-3 มม.) เพือ่แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง 

ของพืน้ผวิคอนกรตี เชน่ รอยแตกลายงาตามด ฟองอากาศ ตะเขบ็ ยดึเกาะไดด้กีบั

พืน้ผวิ ใชไ้ดท้ัง้งานภายใน และภายนอกอาคาร

- งานตดิตัง้ระบบไฟฟ้า  

  และแสงสวา่ง  
  ระบบปรบัอากาศ

Sika Boom® AP โฟมสเปรยอ์เนกประสงค ์ประเภทโพลยีรูเีทน สามารถขยายตวัได ้1.5-2 เทา่ เป็นฉนวน

กนัความรอ้น และกนัเสยีงรบกวน ใชปิ้ดชอ่งวา่งรโูพรงของผนงัโครงสรา้งต่างๆ



GLOBAL BUT LOCAL PARTNERSHIP

กรณุาอา่นเอกสารขอ้มลูผลติภณัฑ ์และขอ้มลูความปลอดภยัก่อนการใชง้าน

รวมถงึเงือ่นไขการขายทีบ่รษิทัก�าหนดไว้

ซกิา้ (ประเทศไทย) จ�ากดั เป็นบรษิทัในเครอืของกลุม่ซกิา้ (ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด)์ 
ผลติและจ�าหน่ายเคมภีณัฑส์�าหรบัธรุกจิงานก่อสรา้ง และธรุกจิกาวอุตสาหกรรม 
ซกิา้ เป็นบรษิทัผูน้�าและมคีวามเชีย่วชาญหลกัใน 5 กลุม่ผลติภณัฑ ์คอื วสัดยุาแนว 
รอยต่อ วสัดสุ�าหรบัการตดิยดึ วสัดดุดูซบัเสยีง วสัดเุสรมิความแขง็แรง และวสัด ุ
ปกป้องโครงสรา้ง  โดยแบง่กลุม่ลกูคา้หลกัออกเป็น 7 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่ผูผ้ลติคอนกรตี  

กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญระบบงานกนัซมึ กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญระบบงานกนัซมึหลงัคา กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ 
ระบบงานพืน้ กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญระบบงานยาแนวรอยต่อและงานตดิยดึ กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ 
ระบบงานซ่อมแซมและป้องกนัคอนกรตี และกลุม่ผูป้ระกอบกาวอุตสาหกรรม
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ซิก้า (ประเทศไทย) จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่ และโรงงาน 
700/37 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ชลบุร ี 
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองต�าหร ุ 
อ.เมอืง จ.ชลบุร ี20000
โทรศัพท์ :  +66 3810 9500
โทรสาร :  +66 3821 4286
E-mail :  sikathai@th.sika.com
Website :  tha.sika.com

โรงงานสระบุรี
44 ม.4 ถ.หนองแค  ต.โคกแย้ 
อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 
โทรศัพท์ :  +66 3810 9555 
โทรสาร :  +66 3667 8601-2 

ส�านักงานกรุงเทพฯ
183/13 อาคารรีเจ้นท์เฮาส์ ชั�น 16 ถ.ราชด�าริ   
แขวงลมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ :  +66 2651 8646-7 
โทรสาร :  +66 2651 8645


