เคมีภณ
ั ฑ์คณ
ุ ภาพสูง สำ�ำหรับงานก่อสร้าง
ซิก้าให้มากกว่าที่คณ
ุ คาดหวัง
tha.sika.com

SIKA WORLDWIDE
SIKA
WORLDWIDE
LEADER IN
CONSTRUCTION
ซิกา้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแนวทางแก้ปญั หาด้วย
นวัต กรรมใหม่ๆ โดยคำ�ำ นึ ง ถึง คุ ณ ภาพ การบริก าร
ความปลอดภัย และความใส่ใจในสิง่ แวดล้อมด้วยการ
พัฒนาแบบยังยื
่ น ทำ�ำให้ซกิ ้านำ� ำมาซึ่งความสำ�ำเร็จกับ
โอกาสใหม่ๆ ในตลาดทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
พนักงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และพันธมิตรทีแ่ ข็งแรง

Sika ดำ�ำเนินธุรกิจ

โรงงานผลิต มากกว่า

101

300

ในประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
ประเทศ

พนักงาน มากกว่า

แห่ ง

ยอดขาย

27,000 คน CHF 9.3 พันล้าน
(ข้อมูลปี 2564)

SIKA A COMPANY WITH 100 YEARS OF HISTORY
Sika ก่อตัง้ โดย Kaspar Winkler ในปี พ.ศ. 2453 ด้วยผลิตภัณฑ์ตวั แรก “Sika 1” น้�้ำำยาผสมคอนกรีตทีม่ คี ณ
ุ สมบัตกิ นั ซึม เพือ่ นำ�ำมาใช้ในการก่อสร้าง
อุโมงค์ Gotthard จนทำ�ำให้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว กลายเป็นส่วนประกอบทีจำ่ ำ� เป็นสำ�ำหรับงานสร้างทางรถไฟแบบใช้ระบบไฟฟ้าทีเ่ ชือ่ มระหว่างยุโรปเหนือ และ

ยุโรปใต้ ต่อมาได้มกี ารขยายธุรกิจและเครือข่ายไปยังประเทศอืน่ ๆ ทัวโลก
่ โดยมีสาขาเพิม่ ขึน้ อีก 15 สาขา ในทวีปยุโรป ประเทศอเมริกา อาร์เจนตินา บราซิล
และญีป่ นุ่ และพัฒนาเป็ นธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ เพือ่ งานก่อสร้างในปี พ.ศ. 2473

SIKA THAILAND COMPANY PROFILE
Sika Thailand เป็ นบริษทั ในเครือของกลุ่มบริษทั ซิก้า ผลิตและจำ�ำหน่ ายเคมีภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง และกาวอุตสาหกรรม ครบวงจรที่ใหญ่ท่สี ุด

ในประเทศไทย ยึดมันในเรื
่
อ่ งนโยบายคุณภาพ และสิง่ แวดล้อมเป็ นหลัก โดยมีความมุง่ มัน่ และเห็นความสำ�ำคัญในการจัดการระบบคุณภาพด้าน
การส่งมอบสินค้า และการบริการ เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้คงที่ การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง การทุ่มเทอย่างต่อเนื่องทีจ่ ะดูแล และป้องกันสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นพิษและลดผลกระทบทางสภาพแวดล้อม
อันประกอบไปด้วยมลพิษทางอากาศ น้�้ำำเสีย ฝุน่ ละออง ของเสียจากการอุปโภค บริโภค และการประหยัด ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านระบบการจัดการ
ทีใ่ ช้ทรัพยากรอย่างมีคณ
ุ ค่า
ก่อตัง้ บริ ษทั ซิ ก้า (ประเทศไทย) จำ�ำกัด

ผลิตและจำ�ำหน่ ายเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

2535

ขยายธุรกิ จกาวอุตสาหกรรม สำ�ำหรับโรงงานประกอบรถยนต์ รถบัส
รถบรรทุก เรือ โรงงานผลิตชิน้ ส่วนอุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO สถาบัน TUV NORD
ISO 9001

2541

ผูจ้ ดั จำ�ำหน่ าย รวมถึงกลุ่มธุรกิจประเภทโมเดิรน์ เทรด

ISO 14001

เข้าสู่ธุรกิจงานกันซึมประเภทโพลียรู เี ทนทีต่ อ้ งการใช้เทคโนโลยีทม่ี คี ุณภาพสูง

SikaGrind® ซึง่ สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้กบ
ั ผูผ้ ลิตซีเมนต์
และลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือซิก้า

2559

ควบรวมกิ จการของ Parex ขยายกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทมอร์ตา้ และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ สำ�ำหรับตลาดงานตกแต่งอาคาร และช่องทางการจัดจำ�ำหน่ าย

ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 4 ระบบ จากสถาบัน SGS
ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001

ซื้อกิ จการกาวยึดติ ดฮามาไทต์ ซึง่ เป็ นธุรกิจของบริษทั โยโกฮามา
รับเบอร์ จำ�ำกัด ฮามาไทต์เป็ นผูน้ าตลาดด้านผลิตภัณฑ์ยาแนวและกาวยึดติด
สำ�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น
3

2555

นำ� ำเสนอเทคโนโลยีใหม่ช่วยเพิ่ มกำ�ำลังการผลิ ตซี เมนต์ในหม้อบด

ก่อตัง้ โรงงานแห่งที่ 2 ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ. สระบุรี
เปิ ดตัวผลิ ตภัณฑ์ SikaCeram® กาวซีเมนต์ตดิ กระเบือ้ ง

2562

2542

เปิ ดตัวผลิ ตภัณฑ์กลุ่มงานหลังคา Sarnafil® เพื่อขยายตลาดด้าน
เทคโนโลยีระบบงานก่อสร้างหลังคา ให้เป็ นทีร่ จู้ กั ในประเทศไทย
นำ� ำเสนอเทคโนโลยีกนั ซึมแบบสเปรย์พ่น 2 ส่วนผสม

2556

2537

เพิ่ มช่องทางการจัดจำ�ำหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ โดยการขยายตลาดไปยังร้านค้า

ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO สถาบัน TUV NORD

2550

2532

2564

EIGHT TARGET MARKETS
ซิกา้ เป็ นบริษทั ผูนำ้ �ำและมีความเชีย่ วชาญระดับสากลในผลิตภัณฑ์ประเภทเคมีภณ
ั ฑ์เพือ่ งานก่อสร้าง และกาวอุตสาหกรรม โดยแบ่งความสามารถ
หลักออกเป็ น 5 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ คือ วัสดุยาแนวรอยต่อ วัสดุสำำ� หรับการติดยึด วัสดุดดู ซับเสียง วัสดุเสริมความแข็งแรง และวัสดุปกป้องโครงสร้าง
รับน้�้ำำหนักต่าง ๆ และแบ่งกลุม่ ลูกค้าหลักออกเป็ น 8 กลุม่ ได้แก่ ธุรกิจงานคอนกรีต ธุรกิจงานกันซึมทัวไป
่ ธุรกิจงานกันซึมหลังคา ธุรกิจงานพืน้
ธุรกิจงานยาแนวและติดยึด ธุรกิจงานซ่อมแซมและเสริมกำ�ำลังโครงสร้าง ธุรกิจงานตกแต่งอาคาร และธุรกิจกาวอุตสาหกรรม

ธุรกิ จงานคอนกรีต

ธุรกิ จงานยาแนวและติ ดยึด

ธุรกิ จงานกันซึมทัวไป
่

ธุรกิ จงานซ่อมแซมและเสริ มกำ�ำลังโครงสร้าง

ธุรกิ จงานกันซึมหลังคา

ธุรกิ จงานตกแต่งอาคาร

ระบบงานพืน้

ธุรกิ จกาวอุตสาหกรรม

BEYOND THE EXPECTED

ซิกา้ ให้มากกว่าทีค่ ณ
ุ คาดหวัง

ทีซ่ กิ า้ เราแก้ปญั หาและความท้าทายทุกอย่างด้วยวิธที ด่ี ที ส่ี ดุ และให้ความสำ�ำคัญกับลูกค้าของเราเป็ นอันดับแรกเสมอ เมือ่ มองภาพรวมของ
เมกะเทรนด์ทวโลก
ั่
ซิกา้ ยิง่ มุง่ มันที
่ จ่ ะคิดค้นนวัตกรรมและแนวทางแก้ปญั หา โดยการสร้างสรรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทีล่ ดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้พวกเราทุกคนมีอนาคตทีด่ อี ย่างยังยื
่ น นันคื
่ อวิธที ซ่ี กิ า้ สร้างความไว้วางใจ: การส่งมอบผลลัพธ์ทด่ี ี และเหนือความคาดหมายให้กบั ทุกคน

นวัตกรรม: ซิกา้ มีผเู้ ชีย่ วชาญด้านวิจยั และพัฒนา

ความยังยื
่ น: ซิกา้ คิดค้นนวัตกรรมทีส่ ามารถลด

ผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้อ มที่เ กิด จากการก่ อ สร้า ง
อาคารให้มคี วามยังยื
่ น มีอายุการใช้งานทีย่ าวนานขึน้

มีอายุการใช้งานทีย่ าวนาน การบำ�ำรุงรักษาน้อย
แต่มคี วามปลอดภัยและความยังยื
่ นนี้มหาศาล

เทคโนโลยีการลดน้�้ำำ: น้�้ำำยาผสมคอนกรีตของซิกา้
ช่วยลดปริมาณน้�้ำำทีใ่ ช้ในการผลิตคอนกรีตมากถึง
40% คอนกรีตยังคงแข็งแรง ให้คา่ กำ�ำลังอัดสูง

ผลิ ตภัณฑ์สำำ� หรับงานผลิ ตคอนกรีต: ซิกา้ มี
น้�้ำำยาผสมคอนกรีตทีม่ คี ุณภาพและประสิทธิภาพสูง
ให้คอนกรีตมีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม

ผลิตภัณฑ์สำำ� หรับงานกันซึม: ซิกา้ มีระบบกันซึม

ผลิ ตภัณฑ์สำำ� หรับงานกันซึมหลังคา:

กว่า 1,200 คน ทีป่ ระสานงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชดิ
เพือ่ หาแนวทางแก้ปญั หาและผลิตภัณฑ์ทด่ี ที ส่ี ดุ

ความทนทาน: ผลิตภัณฑ์ซกิ า้ ช่วยให้สงิ่ ก่อสร้าง

ที่ช่ว ยปกป้ อ งโครงสร้า งของอาคารไม่ใ ห้เ กิด การ
รัวซึ
่ ม เสียหาย และมีอายุการใช้งานทีย่ าวนาน

ระบบกันซึมหลังคาเขียวจากซิกา้ ช่วยปรับปรุง
คุณภาพอากาศ และลดอุณหภูมใิ นเมืองให้ต่่ำำ� ลงได้

ผลิตภัณฑ์สำำ� หรับงานตกแต่งอาคาร:

ซิกา้ มีผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามทนทานสำ�ำหรับห้องอาบน้�้ำำ
ตัง้ แต่ซเี มนต์กนั ซึม ปูนติดกระเบือ้ ง กาวยาแนว

ผลิ ตภัณฑ์สำำ� หรับงานพืน้ อุตสาหกรรม:

ผลิ ตภัณฑ์สำำ� หรับงานยาแนวและยึดติ ด:

ผลิ ตภัณฑ์สำำ� หรับงานซ่อมแซม: ผลิตภัณฑ์
สำ�ำหรับงานซ่อมแซมของซิกา้ ช่วยยืดอายุการใช้งาน
และเพิม่ ความปลอดภัยให้กบั อาคารและโครงสร้าง

กาวสำ�ำหรับงานอุตสาหกรรม: ซิกา้ มีกาว
อุตสาหกรรมครบวงจรสำ�ำหรับโรงประกอบรถยนต์
อูซ่ ่อมรถ อูต่ ่อเรือ ไปจนถึงธุรกิจพลังงานบริสทุ ธิ ์

ซิกา้ มีกาวยาแนวรอยต่อคุณภาพสูง แรงยึดเกาะสูง
ทนต่อทุกสภาพอากาศ น้�้ำำและฝนไม่ซมึ เข้าสูอ่ าคาร

ผลิตภัณฑ์งานพืน้ ของซิกา้ ทำ�ำงานง่าย ช่วยให้งาน
เสร็จไว พืน้ กลับมาเปิดใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

CONTENT
ผลิ ตภัณฑ์แบรนด์ ซิ ก้า
CONCRETE PRODUCTION

WATERPROOFING

ผลิ ตภัณฑ์สำำ� หรับงานผลิ ตคอนกรีต

ผลิ ตภัณฑ์สำำ� หรับงานกันซึมทัวไป
่

Sika® Plastocrete® (ซิกา้ พลาสโตกรีต)

(ซิกา้ ท๊อป-107 ซีล ทีเอช)

08

SikaTop®-107 Seal TH

08

Sika MonoTop® 102 Water Plug TH (ซิกา้ โมโนท๊อป 102 วอเตอร์ ปลัก๊ ทีเอช)

Sika® Separol TH (ซิกา้ เซพพารอล ทีเอช)

08

SikaProof® Membrane

Sika® Antisol® S TH (ซิกา้ แอนติโซล เอส ทีเอช)

08

SikaSwell® S-2

Sika® Super-1

(ซิกา้ ซุปเปอร์-1)

(ซิกา้ พรูฟ เมมเบรน)

(ซิกา้ สเวล เอส2)

GROUTING AND FIXING

BUILDING FINISHING

ผลิ ตภัณฑ์สำำ� หรับงานเกร้าท์ และเทฐานเครื่องจักร

ผลิ ตภัณฑ์สำำ� หรับงานตกแต่งอาคาร

(ซิกา้ เกร้าท์ 212 จีพ)ี

SikaGrout®-212 GP

09

Sika® SealTape-F

(ซิกา้ ซีลเทป เอฟ)

SikaGrout®-212-11 TH (ซิกา้ เกร้าท์ 212-11 ทีเอช)

09

ROOFING

SikaGrout®-214-11 TH (ซิกา้ เกร้าท์ 214-11 ทีเอช)

09

ผลิ ตภัณฑ์สำำ� หรับงานกันซึมหลังคา และดาดฟ้ า

16
16
16
16

17

CONCRETE REPAIR AND PROTECTION

Sikalastic®-501 Roofseal Plus (ซิกา้ ลาสติค-501 รูฟซิล พลัส)

18

ผลิ ตภัณฑ์สำำ� หรับงานซ่อมแซม และปกป้ องคอนกรีต

Sikalastic®-632 R (ซิกา้ ลาสติค-632 อาร์)

18

SikaLatex® (ซิกา้ ลาเท็กซ์)

10

INDUSTRIAL FLOORING

Sikanol® (ซิกา้ นอล)

10

ผลิ ตภัณฑ์สำำ� หรับงานพืน้ และปกป้ องพืน้ ผิว

(ซิกา้ การ์ด-700 เอส)

Sikagard®-700 S

Sika® MonoTop®-614T

(ซิกา้ โมโนทอป-614ที)

Sika® MonoTop®-412TH
Sika® Repair Mortar

(ซิกา้ โมโนทอป-412 ทีเอช)

(ซิกา้ รีแพร์มอร์ตา้ )

Sika FastFix® -430 Road TH (ซิกา้ ฟาสฟิ ก-430

โรด ทีเอช)

10

Sikafloor® Level-30 TH (ซิกา้ เลเวล 30 ทีเอช)

11

Sikafloor® CureHard-24

11

Sikafloor® ProSeal-22

11

Sikafloor®-3 QuartzTop

(ซิกา้ ฟลอร์ เคียวฮาร์ด-24)

(ซิกา้ ฟลอร์ โปรซีล-22)
(ซิกา้ ฟลอร์-3 ควอน์ตท๊อป)

19
19
19
19

11

ผลิ ตภัณฑ์แบรนด์ แลงโก้

STRUCTURAL STRENGTHENING

ผลิ ตภัณฑ์สำำ� หรับงานเสริ มกำ�ำลังโครงสร้าง

SKIMCOAT / RENDERING
12

ผลิ ตภัณฑ์สำำ� หรับฉาบแต่งผิวผนังและฝ้ า

12

แลงโก้ 101 พาเรนดวิท

21

12

แลงโก้ 102 อินทีเรีย สกิมโค้ท

21

12

แลงโก้ 103 สกิมโค้ท พลัส

21

JOINT SEALING & ELASTIC

แลงโก้ 107 วอลล์ พัตตี้

21

ผลิ ตภัณฑ์สำำ� หรับงานยาแนวรอยต่อ และติ ดยึด

แลงโก้ LOFT แลงโก้ ลอฟท์

22

13

แลงโก้ 110 สกิมโค้ท สีขาว ภายใน ไร้ฝนุ่

22

SikaHyflex®-160 Construction (ซิกา้ ไฮเฟล็กซ์-160 คอนสตัคชั
๊ น)
่

13

แลงโก้ 110 สกิมโค้ท สีขาว ภายนอก

22

Sikasil®-119 Multipurpose (ซิกา้ ซิล-119 มัลติเพอร์โพส)

13

แลงโก้ 110 สกิมโค้ท สีเทา ภายในและภายนอก

22

13

แลงโก้ 111 ไฟน์โค้ท

23

SikaBond®-234 Maxtack (ซิกา้ บอนด์-234 แมคแทค)

14

แลงโก้ 113 แพ็ช

23

Sikaflex®-118 Extreme Grab (ซิกา้ เฟล็กซ์-118 เอ๊กซ์ตรีม แกร็บ)

14

FLOOR & SURFACE PROTECTION

14

ผลิ ตภัณฑ์สำำ� หรับงานพืน้ และผลิ ตภัณฑ์เพื่อการปกป้ องพืน้ ผิว

15

แลงโก้ 123 เซล์ฟ ทิค

24

15

แลงโก้ 173 เซล์ฟ สกิม

24

15

แลงโก้ 241 ลิควิด ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์

24

Sikadur®-31 CF Normal
Sika AnchorFix®-1

(ซิกา้ ดัวร์-31 ซีเอฟ นอร์มอล)

(ซิกา้ แองเคอร์ฟิค-1)

Sika AnchorFix®-2+ Tropical
Sikadur®-32 TH

Sikaflex®-11FC+

(ซิกา้ แองเคอร์ฟิค-2+ทร๊อปพิคอล )

(ซิกา้ ดัวร์-32 ทีเอช)

(ซิกา้ เฟล็กซ์- 11เอฟซี+)

Sikasil®- 129 Kitchen & Bathroom

SikaBond® T55(J)
Sika Boom® AP

(ซิกา้ ซิล-129 คิทเช่น แอนด์บาธรูม)

(ซิกา้ บอนด์ ที55 (เจ))

(ซิกา้ บูม เอพี)

Sika® MultiSeal AP

(ซิกา้ มัลติซลิ เอพี)

GN Manual Gun-STD (จีเอ็น แมนนวล กัน เอสทีด)ี

CONTENT
ผลิ ตภัณฑ์แบรนด์ แลงโก้

ผลิ ตภัณฑ์แบรนด์ เดพโก้

FLOOR & SURFACE PROTECTION

TILE ADHESIVES

ผลิ ตภัณฑ์สำำ� หรับงานพืน้ และผลิ ตภัณฑ์เพื่อการปกป้ องพืน้ ผิว

ผลิ ตภัณฑ์กาวซีเมนต์ปกู ระเบือ้ ง

แลงโก้ 243 ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์

เดพโก้ เอซี-ทู

33

REPAIRING & GROUT & EPOXY

เดพโก้ ทีทบี ี พลัส

33

ผลิ ตภัณฑ์สำำ� หรับงานซ่อมโครงสร้าง งานเกราท์และกาวอีพอ๊ กซี่

เดพโก้ แกรนิตโต้ พลัส

33

24

แลงโก้ 701 คลาเวกซ์

25

เดพโก้ ซุปเปอร์ ทีทบี ี

33

แลงโก้ 706 คาลซี

25

เดพโก้ อัลตร้าเฟล็กซ์

34

แลงโก้ 712 โรด ราพิเดกซ์

25

เดพโก้ พูล

34

แลงโก้ 731 สตรัคเจอร์ รีแพร์

25

เดพโก้ อีซฟ่ี ิกซ์

34

แลงโก้ 732 เรพ ฟาซาด

26

เดพโก้ อินเจ็คไทล์ ฟิกซ์ (สำ�ำหรับพืน้ )

34

แลงโก้ 751 ลาเท็กซ์

26

TILE GROUT

แลงโก้ 534 รีบาร์ แองเคอร์รงิ่

26

ผลิ ตภัณฑ์กาวยาแนว

WATERPROOFING

เดพโก้ คลาสสิค

ผลิ ตภัณฑ์สำำ� หรับป้ องกันการรัวซึ
่ ม

35

แลงโก้ 202 เมทริกซ์

27

เดพโก้ คลีนเกร้าท์ ป้องกันราดำ�ำ ไร้ฝนุ่
เดพโก้ แกรนิตโต้ ป้องกันราดำ�ำ ไร้ฝนุ่

แลงโก้ 222 คอนเซ็นเทรด

27

เดพโก้ บล็อกแก้ว ป้องกันราดำ�ำ ไร้ฝนุ่

35

แลงโก้ 224 แร็พพิด ปลัก๊

27

เดพโก้ พูล

36

แลงโก้ 226 เฟล็กซ์

27

เดพโก้ อัลตร้า อีพอ๊ กซี่

36

แลงโก้ 227 เฟล็กซ์ ชิลด์

28

ADDITIONAL MATERIAL

แลงโก้ 228 ซุปเปอร์ เฟล็กซ์

28

อุปกรณ์และวัสดุประกอบอื่น ๆ

แลงโก้ 451 รูฟซีล (โซวาคริว)

28

แบคกิง้ ร็อด

37

แลงโก้ 452 เดมพ์เฟล็กซ์

28

โพลีเอสเตอร์ สปนั บอนด์ แฟบริค

37

แลงโก้ 261 พาวเวอร์ซลี

29

กลาส ไฟเบอร์ เมช

37

SEALANTS

ผลิ ตภัณฑ์วสั ดุอดุ รอยต่อ
แลงโก้ 603 โพลียรู เี ทน

30

แลงโก้ 612 อะคริลกิ

30

ADMIXTURE

ผลิ ตภัณฑ์น้�้ำำยาและสารผสมเพิ่ ม เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
แลงโก้ 311 พลาสท์ตไิ ซส์เซอร์

31

แลงโก้ 322 พรูฟ

31

แลงโก้ 361 เคียว

31

35
35

CONCRETE PRODUCTION

ผลิตภัณฑ์สำ�หรับงานผลิตคอนกรีต

Sika® Plastocrete® (ซิ ก้า พลาสโตกรีต)

น้�้ำำยาผสมคอนกรีตหรือมอร์ต้าสำ�ำหรับงานกันซึม






สำำ�หรัับงานโครงสร้้างคอนกรีีต ที่่�สััมผััสน้ำำ��โดยตรง เช่่น ห้้องน้ำำ��
บ่อเก็บน้�้ำำ และสระว่ายน้�้ำำ
ช่่วยเพิ่่�มคุุณสมบััติกิ ารกัันซึึมของคอนกรีีต และปููนฉาบ
ช่่วยเพิ่่�มความสามารถในการเทของคอนกรีีต
ช่่วยลดปริิมาณน้ำำ��ที่่�ใช้้ในการผสมคอนกรีีต ทำำ�ให้้คอนกรีีต
มีคา่ การรับกำ�ำลังอัดสูงขึน้
คอนกรีีตไม่่หดตััว เมื่่�อแห้้งและแข็็งตััว



ขนาดบรรจุุ :

5 ลิิตร / แกลลอน

ลิตร / ถัง
ปริิ มาณการใช้้ : 200-250 ซีีซีี / ปููนซีีเมนต์์ 1 ถุุง (50 กก.)
25



Sika® Super-1 (ซิ ก้า ซุปเปอร์-1)

น้�้ำำยาผสมคอนกรีตประเภทลดน้�้ำำอย่างมาก






สำำ�หรัับงานเทคอนกรีีตที่่�ต้้องการความรวดเร็็วในการก่่อสร้้าง
เช่น เสา คาน และพืน้
มีีคุณ
ุ สมบััติช่ิ ว่ ยเร่่งให้้คอนกรีีตแข็็งตััวเร็็วขึ้้�น
ช่่วยปรัับปรุุงให้้คอนกรีีตมีีความข้้นเหลวที่่�ดีี สามารถเทเข้้าแบบได้้ง่า่ ยขึ้้�น
ช่่วยลดปริิมาณน้ำำ��ที่่�ใช้้ในการผสมคอนกรีีต ทำำ�ให้้คอนกรีีต
มีคา่ การรับกำ�ำลังอัดสูงขึน้
สามารถขึ้้�นแบบได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ประหยััดแรงงาน และเวลาทำำ�งาน

25



ขนาดบรรจุุ :
ปริิ มาณการใช้้ :



ขนาดบรรจุุ :

25

ขนาดบรรจุุ :

25



กก. / ถััง
0.5 ลิิตร / ปููนซีีเมนต์์ 1 ถุุง (50 กก.)

Sika® Separol TH (ซิ ก้า เซพพารอล ทีเอช)

น้�้ำำยาทาแบบ สูตรน้�้ำำมัน
 	ช่่วยให้้ถอดแบบง่่าย

และเร็็ว คอนกรีีตไม่่ติดิ แบบ
 	ผิิวคอนกรีีตเรีียบสวยหลัังถอดแบบ
 ไม่่ทิ้้�งรอยคราบน้ำำ��ยา ไม่่มีผ
ี ลต่่อการฉาบปููน หรืือทาสีีทับั
 	ช่่วยยืืดอายุุการใช้้งานของแบบ
 ใช้้งานง่่าย โดยการทา หรืือพ่่น
 สามารถใช้้ได้้กับ
ั แบบเหล็็ก พลาสติิก และไม้้



ลิิตร / ถััง
200 ลิตร / ถัง
ปริิ มาณการใช้ : 1 ลิิตร / 20-25 ตร.ม. (แบบไม้้)
1 ลิตร / 40-50 ตร.ม. (แบบเหล็ก)

Sika® Antisol® S TH (ซิ ก้า แอนติ โซล เอส ทีเอช)

น้�้ำำยาบ่มคอนกรีตชนิ ดสลายตัวได้
 	สำำ�หรัับงานบ่่มคอนกรีีตทั่่�วไป

และคอนกรีีตที่่�ต้้องมีีการ
แต่งผิวอื่น ๆ เพิม่ เติม เช่น งานฉาบแต่งผิว งานทาสี
 ช่่วยให้้คอนกรีีตเกิิดปฏิิกิริิ ย
ิ าไฮเดรชั่่�นที่่�สมบููรณ์์ มีีกำำ�ลังั อััดสููง
 	ช่่วยให้้คอนกรีีตมีีความคงทนแข็็งแรง ผิิวหน้้าแกร่่งขึ้้�น
 	ช่่วยลดอััตราการหดตััวของผิิวหน้้าคอนกรีีต ป้้องกัันการแตกร้้าว
 พร้้อมใช้้งาน โดยการทา หรืือพ่่น

8

เคมีภัณฑ์คุณภาพสูง สำ�หรับงานก่อสร้าง



ลิิตร / ถััง
ลิตร / ถัง
ปริิ มาณการใช้้ : 1 ลิิตร / 5.5-6.0 ตร.ม.
200



GROUTING AND FIXING

ผลิตภัณฑ์สำำ� หรับงานเกราท์ และเทฐานเครื่องจักร

SikaGrout®-212 GP (ซิ ก้าเกร้าท์ 212 จีพี)

ซีเมนต์พิเศษให้กำำ� ลังอัดสูง และไม่หดตัว





สิ นค้า

ขายดี

รัับกำำ�ลัังอััดได้้ 730 KSC
มีีความเหลว และไหลตััวได้้ดีี ทำำ�ให้้เทเข้้าแบบง่่าย คอนกรีีตไม่่เป็็นโพรง
ไม่่หดตััวเมื่่�อแห้้ง และแข็็งตััว
ทนต่่อแรงกระแทกได้้ดีี
สำำ�หรัับงานซ่่อมโครงสร้้างคอนกรีีต งานเทฐานเครื่่�องจัักร และซ่่อมรููโพรง
คอนกรีต ซึง่ มีขนาดช่องว่าง 10-50 มม.




ขนาดบรรจุุ : 20 กก. / ถุุง
ปริิ มาณการใช้้ :
น้�้ำำ 3 ลิตร / SikaGrout®-212 GP 1 ถุง (20 กก.)
(1 ลูกบาศก์เมตร ใช้ 94 ถุง)

SikaGrout®-212-11 TH (ซิ ก้าเกร้าท์ 212-11 ทีเอช)

ซีเมนต์พิเศษให้กำำ� ลังอัดสูง และไม่หดตัว ชนิ ดเนื้ อละเอียด





สิ นค้า

ขายดี

รัับกำำ�ลัังอััดได้้สูงู ถึึง 820 KSC
มีีความเหลว และไหลตััวได้้ดีี ทำำ�ให้้เทเข้้าแบบง่่าย คอนกรีีตไม่่เป็็นโพรง
ไม่่หดตััวเมื่่�อแห้้ง และแข็็งตััว
ทนต่่อแรงสั่่�นสะเทืือนและแรงกระแทกได้้ดีี
สำำ�หรัับงานเทฐานเครื่่�องจัักร และซ่่อมรููโพรงคอนกรีีต
ซึง่ มีขนาดช่องว่าง 5-50 มม.




ขนาดบรรจุุ : 25 กก. / ถุุง
ปริิ มาณการใช้้ :	น้ำำ�� 3.75 ลิิตร / SikaGrout®-212-11 TH
1 ถุง (25 กก.) (1 ลูกบาศก์เมตร ใช้ 75 ถุง)

SikaGrout®-214-11 TH (ซิ ก้าเกร้าท์ 214-11 ทีเอช)

ซีเมนต์พิเศษให้กำำ� ลังอัดสูง และไม่หดตัว





สิ นค้า

ขายดี

รัับกำำ�ลัังอััดได้้สูงู ถึึง 800 KSC
มีีความเหลว และไหลตััวได้้ดีี ทำำ�ให้้เทเข้้าแบบง่่าย คอนกรีีตไม่่เป็็นโพรง
ไม่่หดตััวเมื่่�อแห้้ง และแข็็งตััว
ทนต่่อแรงสั่่�นสะเทืือน
สำำ�หรัับงานเทฐานเครื่่�องจัักร และซ่่อมรููโพรงคอนกรีีต
ซึง่ มีขนาดช่องว่าง 10-70 มม.




ขนาดบรรจุุ : 25 กก. / ถุุง
ปริิ มาณการใช้้ :	น้ำำ�� 3.75 ลิิตร / SikaGrout®-214-11 TH
1 ถุง (25 กก.) (1 ลูกบาศก์เมตรใช้ 75 ถุง)

เคมีภัณฑ์คุณภาพสูง สำ�หรับงานก่อสร้าง

9

CONCRETE REPAIR AND PROTECTION ผลิตภัณฑ์สำ�หรับงานซ่อมแซม และปกป้องคอนกรีต
SikaLatex® (ซิ ก้าลาเท็กซ์)

น้�้ำำยาประสานคอนกรีต






ใช้้ผสมกัับปููนทราย เพื่่�อเพิ่่�มการยึึดเกาะระหว่่างคอนกรีีตเก่่า
และคอนกรีตใหม่
ใช้้ในงานฉาบซ่่อม ปรัับแต่่งผิิวหน้้าคอนกรีีต งานก่่ออิิฐ
งานติดกระเบือ้ ง และงานกันซึมทัว่ ๆ ไป
ช่่วยเพิ่่�มการยึึดเกาะ
ช่่วยลดการหดตััว และรอยแตกร้้าวของคอนกรีีต
เพิ่่�มคุุณสมบััติใิ นการกัันซึึม

ขนาดบรรจุุ :

1



กก. / แกลลอน
5 กก. / แกลลอน
25 กก. / ถัง
ปริิ มาณการใช้้ : 	ขึ้้�นอยู่่�กัับการใช้้งาน



ขนาดบรรจุุ :

5



ลิิตร / แกลลอน
25 ลิตร / ถัง
200 ลิตร / ถัง
ปริิ มาณการใช้้ : 0.05-0.4%/ ต่่อน้ำำ��หนัักปููนซีีเมนต์์.



ขนาดบรรจุุ :

3 ลิิตร / กระป๋๋อง



Sikanol® (ซิ ก้านอล)

น้�้ำำยาผสมปูนฉาบ แทนปูนขาว






ใช้้ผสมปููนทราย สำำ�หรัับงานก่่ออิิฐ และงานฉาบทั่่�วไป
ช่่วยให้้ปูนู ฉาบได้้ง่า่ ย ยึึดเกาะได้้ดีี และเรีียบสวย
เพิ่่�มการลื่่�นไหล และลดปริิมาณฟองอากาศในเนื้้�อปููนฉาบ
ลดความตึึงผิิวของปููน และรอยแตกร้้าว
เพิ่่�มความแข็็งแรงเพื่่�ออายุุการใช้้งานที่่�นานขึ้้�น

Sikagard®-700 S (ซิ ก้าการ์ด-700 เอส)

วัสดุสำำ� หรับเคลือบผิวป้ องกันน้�้ำำซึมผ่าน
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ใช้้เคลืือบพื้้�นผิิว เพื่่�อป้้องกัันการซึึมผ่่านของน้ำำ�� และควบคุุมความชื้้�น
ใช้้ได้้กับั พื้้�นผิิวหลายประเภท เช่่น คอนกรีีต มอร์์ต้า้ ปููนฉาบ อิิฐก่่อ
กระเบือ้ งคอนกรีต หิน และซีเมนต์ใยหิน
ปรัับปรุุงพื้้�นผิิวให้้ต้า้ นทานต่่อความสกปรก ลดการเกิิดเชื้้�อรา
วััสดุุสีใี ส จึึงไม่่ทำำ�ให้้สีขี องพื้้�นผิิวเดิิมเปลี่่�ยนแปลง

ลิตร / ถัง
สีี :
สีีใส
ปริิ มาณการใช้้ : 0.375-0.625 ลิิตร / ตร.ม / 1 ชั้้�น
(สำ�ำหรับพืน้ ผิวทีด่ ดู ซับน้�้ำำในระดับปกติ)
15




CONCRETE REPAIR AND PROTECTION ผลิตภัณฑ์สำ�หรับงานซ่อมแซม และปกป้องคอนกรีต
Sika MonoTop®-614T (ซิ ก้าโมโนทอป-614ที)

ซีเมนต์มอร์ต้าให้กำำ� ลังอัดสูง และรับกำ�ำลังได้เร็วเป็ นพิ เศษ
สำ�ำหรับงานฉาบซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต





ผสมกัับน้ำำ�� เพื่่�อใช้้ในงานฉาบซ่่อมแซมคอนกรีีตที่่�เสีียหาย
โดยเฉพาะในแนวดิง่ คอนกรีตทีเ่ สียหายอันเนื่องจากเหล็กเสริมเป็ นสนิม
มีีสารซิิลิก้ิ า้ ฟููม และเส้้นใยไฟเบอร์์เพื่่�อช่่วยในการยึึดเกาะ
ให้้กำำ�ลังั อััดสููงถึึง 550 KSC
สามารถฉาบได้้ถึงึ 50 มม. ต่่อชั้้�น




ขนาดบรรจุุ :
ปริิ มาณการใช้้ :

กก. / ถุุง
19-20 กก. / ตร.ม. / ความหนา 10 มม.

20

Sika® MonoTop®-412TH (ซิ ก้าโมโนทอป-412 ทีเอช)

ซีเมนต์มอร์ต้าให้กำำ� ลังอัดสูง สำ�ำหรับงานฉาบซ่อมทัวไป
่
และงานฉาบซ่อมแซม โครงสร้างคอนกรีต







ผสมกัับน้ำำ�� เพื่่�อใช้้ในงานฉาบซ่่อมแซมคอนกรีีตที่่�เสีียหายหรืือหลุุดล่่อน
เนื้้�อละเอีียด เหนีียว ฉาบง่่าย ไม่่ย้อ้ ย
มีีส่ว่ นผสมของเส้้นใยไฟเบอร์์เพื่่�อช่่วยในการยึึดเกาะ
ฉาบได้้หนาถึึง 35 มม. ในการฉาบแต่่ละชั้้�น
ให้้กำำ�ลังั อััดสููงถึึง 450 KSC
สามารถฉาบด้้วยมืือ หรืือใช้้วิธีิ พ่ี น่ แบบเปีียก




ขนาดบรรจุุ : 20 กก. / ถุุง
ปริิ มาณการใช้้งาน: 20 กก./ 1 ตร.ม. / ความหนา 10 มม.

Sika® Repair Mortar (ซิ ก้า รีแพร์มอร์ต้า)

ซีเมนต์มอร์ต้า เสริ มเส้นใยไฟเบอร์ สำ�ำหรับงานฉาบซ่อม
และแต่งผิวคอนกรีตที่เสียหาย







ผสมกัับน้ำำ�� เพื่่�อใช้้ในงานฉาบซ่่อมรููพรุุน รููโพรง แต่่งผิิว
คอนกรีตทีไ่ ม่เรียบ หรือคอนกรีตทีแ่ ตกหักตามขอบมุมต่างๆ
มีีสารซิิลิก้ิ า้ ฟููม และเส้้นใยไฟเบอร์์เพื่่�อช่่วยในการยึึดเกาะ
ให้้กำำ�ลังั อััดสููงกว่่าปููนธรรมดา 200 KSC
สามารถฉาบได้้ถึงึ 1-25 มม. ต่่อชั้้�น
ปล่่อยสารระเหยอิินทรีีย์ต่ำำ��
์ / ไม่่เป็็ นพิิษ
สามารถทาสีีทับั ได้้




ขนาดบรรจุุ : 20 กก. / ถุุง
ปริิ มาณการใช้้ :	ขึ้้�นอยู่่�กัับการใช้้งาน

Sika FastFix®-430 Road TH (ซิกา้ ฟาสฟิ ก-430 โรด ทีเอช)

ปูนนอนชริ งค์ผสมเส้นใยไฟเบอร์
สำ�ำหรับงานซ่อมถนนแบบเร่งด่วน







ใช้้ซ่่อมแซมพื้้�นในงานอุุตสาหกรรม ทางเดิินคอนกรีีต ถนน
ใช้้ปิิดหลุุมฝาท่่อระบายน้ำำ�� และฝาปิิดหลุุมอุุปกรณ์์สาธารณะที่่�ติิดตั้้�งบนถนน
ใช้้เททางเดิิน พื้้�นผิิวถนน หรืือเทฝังั วััสดุุปิิดรอยต่่อถนน
เซ็็ทตััวเร็็ว สามารถเปิิดใช้้งานได้้อย่่างรวดเร็็ว
ให้้กำำ�ลังั อััดสููงถึึง 300 KSC ภายใน 4 ชั่่�วโมง
ให้้กำำ�ลังั อััดสููงถึึง 500 KSC




ขนาดบรรจุุ : 25 กก. / ถุุง
ปริิ มาณการใช้้งาน: 1 ลููกบาศก์์เมตร
ใช้ Sika FastFix®-430 Road TH (25 กก.) จำ�ำนวน 77 ถุง

เคมีภัณฑ์คุณภาพสูง สำ�หรับงานก่อสร้าง
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STRUCTURAL STRENGTHENING

ผลิตภัณฑ์สำ�หรับงานเสริมกำ�ลังโครงสร้าง

Sikadur®-31 CF Normal (ซิ ก้าดัวร์-31 ซีเอฟ นอร์มอล)

กาวอีพอ๊ กซี่คณ
ุ ภาพสูง สำ�ำหรับงานเสียบเหล็ก
และเชื่อมประสาน


สิ นค้า

ขายดี







สามารถใช้้กับั งานเจาะยึึดเหล็็ก
ใช้้ยึดึ ติิดวััสดุุต่่าง ๆ ในงานโครงสร้้าง เช่่น ชิ้้�นงานคอนกรีีต
เหล็ก หิน กระเบือ้ ง ไม้
ใช้้เป็็ นมอร์์ต้า้ สำำ�หรัับงานซ่่อมตามขอบและมุุม งานอุุดรอยต่่อ รอยแตกร้้าว
มีีคุณ
ุ สมบััติใิ นการยึึดเกาะที่่�ดีีเยี่่�ยม
ใช้้ได้้กับั พื้้�นผิิวแห้้ง และพื้้�นผิิวชื้้�น
ไม่่มีส่ี ว่ นผสมของสารละลายโซเวนท์์ จึึงทำำ�ให้้ไม่่มีกี ลิ่่�น
ไม่่หดตััว และไม่่ย้อ้ ยตััว แม้้ใช้้ในแนวเหนืือศีีรษะ



ขนาดบรรจุุ :

1 กก. / ชุุด (A+B)

กก. / ชุด (A+B)
ปริิ มาณการใช้้ :	ขึ้้�นอยู�กับั ขนาดของเหล็็กที่่�จะยึึด
และรูเจาะเสียบเหล็ก
2



Sika AnchorFix®-1 (ซิ ก้า แองเคอร์ฟิค-1)

กาวสำ�ำหรับงานเสียบเหล็ก ประเภทแห้งตัวเร็ว
ใช้้เป็็ นวััสดุุยึดึ เหล็็กเสริิม และสลัักเกลีียว ในงานทั่่�วไป
ทีม่ กี ารรับน้�้ำำหนักเบา ถึงปานกลาง
 แห้้งตััวเร็็ว
 ใช้้ได้้กับ
ั ปืืนยิิงกาวมาตรฐานทั่่�วไป ไม่่หดตััวเมื่่�อแห้้ง และแข็็งตััว
 	มีีคุณ
ุ สมบััติใิ นการยึึดเกาะที่่�ดีีเยี่่�ยมกัับคอนกรีีต และวััสดุุอื่่�น ๆ
 ใช้้เจาะเสีียบเหล็็กขนาด 8-27 มม.
 ไม่่มีส่
ี ว่ นผสมของสารละลายโซเวนท์์ จึึงทำำ�ให้้ไม่่มีกี ลิ่่�น
 ไม่่หดตััว และไม่่ย้อ
้ ยตััว แม้้ใช้้ในแนวเหนืือศีีรษะ





ขนาดบรรจุุ : 300 มล. / หลอด
ปริิ มาณการใช้้ :	ขึ้้�นอยู�กับั ขนาดของเหล็็กที่่�จะยึึด
และรูเจาะเสียบเหล็ก

Sika AnchorFix®-2+ Tropical

(ซิ ก้า แองเคอร์ฟิค-2+ ทร๊อปพิ คอล)
กาวสำ�ำหรับงานสลักเกลียวคุณภาพสูง ประเภทแข็งตัวเร็ว
ใช้้เป็็ นวััสดุุยึดึ เหล็็กเสริิม และสลัักเกลีียว ในงานโครงสร้้าง
ทีม่ กี ารรับน้�้ำำหนักปานกลาง ถึงสูง
 แห้้งตััวเร็็ว
 ใช้้ได้้กับ
ั ปืืนยิิงกาวมาตรฐานทั่่�วไป ไม่่หดตััวเมื่่�อแห้้ง และแข็็งตััว
 	มีีคุณ
ุ สมบััติใิ นการยึึดเกาะที่่�ดีีเยี่่�ยมกัับคอนกรีีต และวััสดุุอื่่�น ๆ
 ใช้้เจาะเสีียบเหล็็กขนาด 8-27 มม.
 ไม่่มีส่
ี ว่ นผสมของสารละลายโซเวนท์์ จึึงทำำ�ให้้ไม่่มีกี ลิ่่�น
 ไม่่หดตััว และไม่่ย้อ
้ ยตััว แม้้ใช้้ในแนวเหนืือศีีรษะ





ขนาดบรรจุุ : 550 มล. / หลอด
ปริิ มาณการใช้้ :	ขึ้้�นอยู�กับั ขนาดของเหล็็กที่่�จะยึึด
และรูเจาะเสียบเหล็ก

Sikadur®-32 TH (ซิ ก้าดัวร์-32 ทีเอช)

กาวอีพอ๊ กซี่คณ
ุ ภาพสูง สำ�ำหรับงานประสานคอนกรีต
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ใช้้เป็็นกาวสำำ�หรัับประสานคอนกรีีตเก่่า และคอนกรีีตใหม่่
มีีคุณ
ุ สมบััติกิ ารยึึดเกาะดีีเยี่่�ยม
ใช้้ได้้กับั พื้้�นผิิวแห้้ง และพื้้�นผิิวชื้้�น
ไม่่มีส่ี ว่ นผสมของสารละลายโซเวนท์์ จึึงทำำ�ให้้ไม่่มีกี ลิ่่�น
ไม่่ย้อ้ ยตััว แม้้ใช้้ในแนวเหนืือศีีรษะ




ขนาดบรรจุุ : 2 กก. / ชุุด (A+B)
ปริิ มาณการใช้้ : 0.3-0.8 กก. / ตร.ม.
ขึน้ อยู่กบั ความพรุนของผิว

JOINT SEALING & ELASTIC ผลิตภัณฑ์สำ�หรับงานยาแนวรอยต่อ และติดยึด
Sikaflex®-11FC+ (ซิ ก้าเฟล็กซ์- 11เอฟซี+)

วัสดุยาแนวและยึดติ ด ประเภทโพลียรู ีเทน ชนิ ดแห้งตัวเร็ว
สูตรใหม!









ใช้้เป็็นกาวสำำ�หรัับยึึดติิดวััสดุุต่า่ งๆ และใช้้เป็็นกาวยาแนวรอยต่่อทั่่�วไป
ยึึดติิดได้้ดีกัี บั พื้้�นผิิวคอนกรีีต พื้้�นผิิวก่่ออิิฐ หิินเทีียม กระเบื้้�อง เซรามิิค
ไม้ และ โลหะ โดยไม่ตอ้ งใช้น้้ำำ� ยารองพืน้
ยืืดหยุ่่�นสููง รองรัับรอยต่่อที่่�มีีการเคลื่่�อนตััว ±35 %
ทนทานต่่อแรงกล ทนทานต่่อทุุกสภาพอากาศ
ใช้้ได้้ทั้้�งภายในและภายนอกอาคาร ทั้้�งแนวตั้้�งและแนวนอน
สามารถทาสีีทับั ได้้
เป็็นวััสดุุที่่�ปล่่อยสารระเหยในปริิมาณที่่�ต่ำำ��





ขนาดบรรจุุ : 300 มล. / หลอด
สีี :	สีีขาว และสีีเทา
ปริิ มาณการใช้้ :	ขึ้้�นอยู่่�กัับพื้้�นที่่�การใช้้งาน

SikaHyflex®-160 Construction
(ซิ ก้าไฮเฟล็กซ์-160 คอนสตัคชั
๊ น)
่

วัสดุยาแนวรอยต่อประเภทโพลียรู ีเทน ชนิ ดยืดหยุ่น








สำำ�หรัับยาแนวรอยต่่อโครงสร้้างทั่่�วไป รอยต่่อที่่�มีีการเคลื่่�อนตััว เช่่น รอยต่่อผนััง  ขนาดบรรจุุ : 300 มล. / หลอด
อาคาร ผนังและพืน้ กรอบประตู หน้าต่าง แนวขอบวงกบ ผนังสำ�ำเร็จรูป เป็นต้น
600 มล. / หลอด
มีีคุณ
ุ สมบััติกัิ นั รั่่�วซึึม ทนต่่อฝน แดด และสภาวะอากาศได้้ดีี
 สีี :	สีีขาว และสีีเทา
เนื้้�อกาวยิิงง่่าย ไม่่ย้อ้ ยตััว ใช้้ได้้ทั้้�งแนวตั้้�งและแนวนอน
 ปริิ มาณการใช้้ : 1 หลอด (310 มล.) / 3 เมตร
ยืืดหยุ่่�นสููง รองรัับรอยต่่อที่่�มีีการเคลื่่�อนตััวได้้สูงู ถึึง 35%
1 หลอด (600 มล.) / 6 เมตร
ยึึดเกาะได้้ดีกัี บั วััสดุุหลายประเภท เช่่น คอนกรีีต ไม้้ โลหะ อลููมิเิ นีียม พีีวีซีี ี เป็็ นต้้น
ทีข่ นาดของรอยต่อ 10 x 10 มม. (กว้าง x ลึก)
อายุุการใช้้งานยาวนาน ต้้องการการบำำ�รุุงรัักษาต่ำำ��
ไม่่มีส่ี ว่ นส่่วนผสมของตััวทำำ�ละลาย จึึงทำำ�ให้้ไม่่มีกี ลิ่่�นฉุุน และไม่่มีฟี องอากาศ

Sikasil®-119 Multipurpose
(ซิ ก้าซิ ล-119 มัลติ เพอร์โพส)

ซิ ลิโคนยาแนวอเนกประสงค์ คุณภาพสูง กันน้�้ำำ กันความชื้น
ทนทานต่อยูวี







สำำ�หรัับยาแนวกัันน้ำำ��รั่่�วซึึม บริิเวณขอบประตูู หน้้าต่่าง วงกบ งานหลัังคา
กันสาด รางระบายน้�้ำำ และยาแนวแต่งขอบงานทัวไป
่ เช่น ตูโ้ ชว์ เฟอร์นเิ จอร์
ยึึดเกาะได้้ดีกัี บั วััสดุุหลายประเภท เช่่น แก้้ว โลหะ พื้้�นผิิวที่่�ทาสีี กรอบอลููมิเิ นีียม
ไม้ กระเบือ้ งเซรามิก พีวซี แี ละคอนกรีต เป็นต้น
มีีคุณ
ุ สมบััติกัิ นั น้ำำ�� กัันความชื้้�น ทนทานต่่อแสงยููวี ี
ยืืดหยุ่่�นสููง
ไม่่กัดั กร่่อนพื้้�นผิิว
ใช้้ได้้ทั้้�งภายในและภายนอก




ขนาดบรรจุุ : 300 มล. / หลอด
สี :
สีใส สีขาว
ปริิ มาณการใช้้ : 1 หลอด (300 มล.)
3 เมตร ทีข
่ นาดของรอยต่อ 10 x 10 มม. (กว้าง x ลึก)
2 เมตร ทีข
่ นาดของรอยต่อ 15 x 10 มม. (กว้าง x ลึก)
1.5 เมตร ทีข
่ นาดของรอยต่อ 20 x 10 มม. (กว้าง x ลึก)

Sikasil®- 129 Kitchen & Bathroom
(ซิ ก้าซิ ล-129 คิ ทเช่น แอนด์บาธรูม)

กาวซิ ลิโคน สำ�ำหรับงานยาแนวรอยต่อสุขภัณฑ์






สำำ�หรัับงานยาแนวรอยต่่อบริิเวณที่่�ต้้องสััมผััสกัับน้ำำ��ความชื้้�น
ในห้องครัว และห้องน้�้ำำ เช่น ซิงค์ อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้�้ำำ โถสุขภัณฑ์
ป้้องกััน และยัับยั้้�งการเจริิญเติิบโตของเชื้้�อรา และแบคทีีเรีีย
ยึึดเกาะได้้ดีเี ยี่่�ยมกัับพื้้�นผิิวหลายชนิิด เช่่น กระจก เซรามิิก
และกระเบือ้ ง โลหะ พลาสติกลามิเนต ยาง สแตนเลส คอนกรีต
ใช้้ได้้ทั้้�งภายในและภายนอก
ทนต่่อสภาพอากาศได้้ดีี





ขนาดบรรจุุ : 300 มล. / หลอด
สีี :	สีีใส และสีีขาว
ปริิ มาณการใช้้ :	ขึ้้�นอยู่่�กัับพื้้�นที่่�การใช้้งาน

เคมีภัณฑ์คุณภาพสูง สำ�หรับงานก่อสร้าง
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JOINT SEALING & ELASTIC ผลิตภัณฑ์สำ�หรับงานยาแนวรอยต่อ และติดยึด
SikaBond®-234 MaxTack® (ซิ ก้าบอนด์ -234 แมคแทค)

กาวพลังตะปู อเนกประสงค์ พลังการยึดติ ดสูง





ใช้้ได้้กับั งานซ่่อมแซม โดยไม่่ต้อ้ งใช้้เทป ตะปูู หรืือสกรูู
ใช้้ได้้ทั้้�งพื้้�นผิิวที่่�มีีรูพู รุุน และพื้้�นผิิวที่่�ไม่่มีรูี พู รุุน เช่่น ไม้้
คอนกรีต ปูน อิฐ หิน เหล็ก อลูมเิ นียม โลหะอืน่ ๆ
ง่่ายต่่อการใช้้งาน และทำำ�ความสะอาด
สามารถทาสีีทับั ได้้ด้ว้ ยสีีน้ำำ��อิมัิ ลั ชั่่�น





ขนาดบรรจุุ : 300 มล. / หลอด
สีี :	สีีขาว
ปริิ มาณการใช้้ : 1 หลอด 300 มล. / 14 เมตร
(เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม.)

Sikaflex®-118 Extreme Grab

(ซิ ก้าเฟล็กซ์-118 เอ๊กซ์ตรีม แกร็บ)
กาวตะปูคณ
ุ ภาพสูง ยึดติ ดได้ทนั ทีโดยไม่ใช้วสั ดุค้ �้ำำยัน







ใช้้ยึดึ ติิดวััสดุุต่่าง ๆ ในงานก่่อสร้้าง งานซ่่อมแซม และงานตกแต่่ง
ทีม่ น้ี ้ำำ� หนัก แทนการตอกตะปู เจาะผนัง เช่น ติดหินประดับ
ติดกระเบือ้ งตกแต่ง ติดกระจกเงา ติดกระถางต้นไม้ ติดชัน้ วางของ
ติิดวััสดุุที่่�มีน้ำำ��
ี หนัักได้้ทันั ทีีโดยไม่่ต้อ้ งใช้้วัสั ดุุค้ำำ��ยันั
ยึึดเกาะได้้ดีกัี บั พื้้�นผิิวหลากหลายประเภท เช่่น คอนกรีีต มอร์์ต้า้
หิน อิฐ ไฟเบอร์ซเี มนต์ เซรามิก ไม้ อะลูมเิ นียม โลหะ และเหล็ก
ปล่่อยสารระเหยในปริิมาณที่่�ต่ำำ�� จึึงปลอดภััยต่่อผู้้�ใช้้งาน ผู้้�อยู่่�อาศััย
ใช้้ได้้ทั้้�งภายในและภายนอกอาคาร




ขนาดบรรจุุ : 290 มล. / หลอด
สีี :	สีีขาว

SikaBond® T55(J) (ซิ ก้าบอนด์ ที55 (เจ))

กาวติ ดพืน้ ไม้ ประเภทโพลียรู ีเทน ชนิ ดยืดหยุ่น
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เหมาะกัับไม้้ปาร์์เก้้ และไม้้เอ็็นจิิเนีียร์์
วััสดุุส่ว่ นผสมเดีียว ใช้้งานง่่าย แห้้งตััวเร็็ว ประหยััดเวลา
และค่าใช้จา่ ย
วััสดุุมีคี วามคงทน ทำำ�ให้้มีอี ายุุการใช้้งานที่่�ยาวนาน
มีีคุณ
ุ สมบััติกิ ารดููดซัับเสีียง ลดเสีียงที่่�เกิิดจากการก้้าวเท้้า
ไม่่มีกี ลิ่่�นฉุุน





ขนาดบรรจุุ : 2 กก. / หลอด
สีี :	สีีน้ำำ��ตาลอ่่อน
ปริิ มาณการใช้้ : 0.6-1.0 กก. / ตร.ม.
(ขึน้ อยูก่ บั สภาพของพืน้ ผิว)

JOINT SEALING & ELASTIC ผลิตภัณฑ์สำ�หรับงานยาแนวรอยต่อ และติดยึด
Sika Boom® AP (ซิ ก้า บูม เอพี)

โฟมสเปรย์อเนกประสงค์ ประเภทโพลียรู ีเทน
สิ นค้า

ขายดี









ใช้้ปิิดช่่องว่่างรููโพรงต่่าง ๆ บริิเวณโครงหลัังคา ผนััง ฝ้้าเพดาน รอยต่่อ
กรอบประตู หน้าต่าง ท่อทางเดินแอร์ ท่อระบายอากาศ ท่อระบายน้�้ำำ
งานฉนวนกันความร้อน ความเย็น กันเสียงสะท้อน กันน้�้ำำซึมผ่าน
เนื้้�อโฟมขยายตััวได้้ประมาณ 1.5-2 เท่่า
ยึึดเกาะได้้ดีกัี บั พื้้�นผิิวได้้หลายประเภท เช่่น คอนกรีีต มอร์์ต้า้ กระเบื้้�อง
ไม้ กระจก สังกะสี อลูมเิ นียม
ปราศจากสาร CFC / HCFC จึึงไม่่ก่่อให้้เกิิดมลพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
อายุุการใช้้งานยาวนาน ทนต่่อสภาพอากาศ
สามารถตััดแต่่งผิิวโฟมที่่�แห้้งตััวแล้้ว ทาสีีทับั ได้้



ขนาดบรรจุุ : 500 มล. / กระป๋๋อง
ปริิ มาณการใช้้ :	ขึ้้�นอยู่่กับั พื้้�นที่่�ใช้้งาน



ขนาดบรรจุุ :



Sika® MultiSeal AP (ซิ ก้า มัลติ ซิล เอพี)

เทปกาวอเนกประสงค์คณ
ุ ภาพสูง ประเภทบิทเู มน
กันน้�้ำำซึมผ่าน
สิ นค้า

ขายดี






ใช้้ปิิดทัับรอยแตกร้้าว ปิิดรอยต่่อ เพื่่�อป้้องกัันน้ำำ��ซึึมผ่่าน
บริเวณกระเบือ้ งมุงหลังคา ครอบหลังคา รอยต่อหลังคากับผนัง
รอยต่อระเบียง รอยต่อรางน้�้ำำฝน รอยต่อในอาคาร
กันสาด ปล่องควัน เป็นต้น
มีีความยืืดหยุ่่�น ทนทานต่่อการฉีีกขาด
ทนทานต่อแสงแดด ฝน และสภาวะอากาศได้ดี
มีีกาวในตััว ใช้้งานง่่าย สามารถทาสีีทับั ได้้




กว้้าง 50 มม. ยาว 3 เมตร / ม้้วน
กว้าง 100 มม. ยาว 3 เมตร / ม้วน
กว้าง 250 มม. ยาว 3 เมตร / ม้วน
กว้าง 300 มม. ยาว 10 เมตร / ม้วน
สีี : 	สีีเทา
ปริิ มาณการใช้้ : 	ขึ้้�นกัับขนาดพื้้�นที่่�ใช้้งาน

GN Manual Gun-STD (จีเอ็น แมนนวล กัน เอสทีดี)

ปื นยิงกาวมาตรฐาน แบบไม่ใช้ลม
สำ�ำหรับหลอดแข็งและหลอดนิ่ ม



ขนาดบรรจุุ :

นิ้้�วสำำ�หรัับหลอดแข็็ง 310 มล.
นิ้วสำ�ำหรับหลอด 310, 400 มล.
15 นิ้วสำ�ำหรับหลอด 310, 400, 600 มล.
9
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WATERPROOFING

ผลิตภัณฑ์สำำ� หรับงานกันซึมทัวไป
่

SikaTop®-107 Seal TH (ซิ ก้าท๊อป-107 ซีล ทีเอช)

ซีเมนต์พิเศษสำ�ำหรับฉาบหรือทาป้ องกันการรัวซึ
่ ม
ชนิ ดยืดหยุ่น แบบ 2 ส่วนผสม





สิ นค้า

ขายดี

สำำ�หรัับงานฉาบหรืือทากัันซึึมผนัังห้้องใต้้ดินิ ของงานโครงสร้้างใหม่่ หรืือ
งานซ่อมโครงสร้าง งานบ่อเก็บน้�้ำำดี
สามารถฉาบปิิดรอยแตกร้้าว หรืือรููพรุุนขนาดเล็็กบนคอนกรีีต
มีีการยึึดเกาะที่่�ดีีเยี่่�ยม และยืืดหยุุ่น� สููง
ไม่่เป็็ นพิิษ สามารถใช้้กับั น้ำำ��ดื่่�มได้้
ใช้้งานง่่ายโดยการฉาบหรืือทา

ขนาดบรรจุุ :



กก. / ชุุด (A+B)
/ ชุด (A+B)
ปริิ มาณการใช้้ : 3-4 กก. / ตร.ม. / 2 ชั้้�น



ขนาดบรรจุุ :



5

25 กก.

Sika MonoTop® 102 Water Plug TH
(ซิ ก้า โมโนท๊อป 102 วอเตอร์ ปลัก๊ ทีเอช)

ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ สำ�ำหรับอุดรอยรัวน้�
่ ้ำำ






มีีคุณ
ุ สมบััติที่่�ิ แห้้งเร็็ว สามารถอุุดรอยรั่่�วขณะที่่�น้ำำ��ยัังซึึมอยู่่�
เซตและแข็็งตััวภายใน 1.30 นาทีี ที่่�อุุณหภููมิ ิ (25 °C)
ใช้้งานง่่าย โดยผสมกัับน้ำำ�� ปั้้�นเป็็ นก่่อน และอุุดบริิเวณที่่�รั่่�วซึึม
ให้้กำำ�ลังั การยึึดเกาะดีีกับั ทุุกพื้้�นผิิว โดยไม่่หดตััวเมื่่�อแห้้ง และแข็็งตััว
ใช้้ได้้กับั ทุุกพื้้�นผิิว เช่่น คอนกรีีต เขื่่�อน สระน้ำำ��
ช่องระบายน้�้ำำใต้ผวิ ทาง ฯลฯ



กก. / กระป๋๋อง
4.5 กก. / กระป๋อง
15 กก. / ถุง
ปริิมาณการใช้้ :	ขึ้้�นอยู่่�กัับพื้้�นที่่�การใช้้งาน และแรงดัันของน้ำำ��
1

SikaProof® Membrane (ซิ ก้าพรูฟ เมมเบรน)

วัสดุกนั ซึมประเภทบิทเู มน ที่มีความยืดหยุ่น ชนิ ดทาเคลือบ





วััสดุุกันั ซึึมสำำ�หรัับงานโครงสร้้างใต้้ดินิ ภายนอกอาคาร
สำำ�หรัับงานกัันซึึมโครงสร้้างเก่่าและใหม่่
สามารถใช้้งานบนพื้้�นคอนกรีีตที่่�มีีความชื้้�นได้้
ใช้้งานง่่ายด้้วยการใช้้ลูกู กลิ้้�ง หรืือแปรงทา





ขนาดบรรจุุ : 20 กก. / ถััง
สีี :	สีีดำำ�
ปริิ มาณการใช้้ : 0.6 ลิิตร / ตร.ม. / 1 ชั้้�น
(แนะนำ�ำให้ทำำ� งาน 3-4 ชัน้ )

SikaSwell® S-2 (ซิ ก้าสเวล เอส-2)

วัสดุกนั ซึมชนิ ดบวมน้�้ำำ
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ใช้้กับั รอยต่่อต่่าง ๆ เพื่่�องานกัันซึึม
ขยายตััวเมื่่�อสััมผััสน้ำำ��จึึงกัันซึึมได้้ดีี
ไม่่ถูกู ชะล้้างด้้วยน้ำำ��ภายใต้้ความดััน
ทำำ�งานได้้ง่า่ ยและรวดเร็็ว





ขนาดบรรจุุ : 600 มล. / หลอด
สีี :	สีีแดง
ปริิ มาณการใช้้ :	ขึ้้�นอย่่กับั ความยาวของรอยต่่อ

BUILDING FINISHING

ผลิตภัณฑ์สำำ� หรับงานตกแต่งอาคาร

Sika® SealTape-F (ซิ ก้า ซีลเทป เอฟ)

เทปสำ�ำหรับกันซึมบริ เวณรอยต่อก่อนปูกระเบือ้ งในพืน้ ที่
เปี ยกชื้นและสระว่ายน้�้ำำ





เพื่่�อป้้องกัันปัญั หารั่่�วซึึมสำำ�หรัับรอยต่่อของมุุมต่่าง ๆ
ใช้้กับั มุุมของห้้องน้ำำ�� ระเบีียง สระว่่ายน้ำำ�� ห้้องใต้้ดินิ
ใช้้งานง่่ายเพีียงวางวััสดุุตรงบริิเวณมุุมขอบก่่อนการปููกระเบื้้�อง
สามารถยืืดหยุ่่�นตััวได้้ และกัันน้ำำ�� 100%





ขนาดบรรจุุ : 10 เมตร / ม้้วน
สีี :
แถบสีีเหลืือง
ปริิ มาณการใช้้ : 1 เมตร / ความยาวพื้้�นที่่�ใช้้งาน 1 เมตร

เคมีภัณฑ์คุณภาพสูง สำ�หรับงานก่อสร้าง
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ROOFING

ผลิตภัณฑ์สำำ� หรับงานกันซึมหลังคา ดาดฟ้ า

Sikalastic®-501 Roofseal Plus (ซิ ก้าลาสติ ค-501 รูฟซิ ล พลัส)

วัสดุกนั ซึม สำ�ำหรับหลังคา ดาดฟ้ า
ประเภทโพลียรู ีเทน


ปกปิิดรอยแตกร้้าวได้้ดีี



 	กัันน้ำำ��รั่่�วซึึมได้้ 100%



เนื้้�อวััสดุุมีคี วามยืืดหยุ่่�นสููง รองรัับการขยัับตััวของโครงสร้้างอาคาร
ทนทานต่่อรัังสีียูวีู แี ละสภาพอากาศ อายุุการใช้้งานยาวนาน

ขนาดบรรจุุ :

กก. / ถััง
กก. / ถัง
สีี :	สีีขาว สีีเทา สีีเขีียว
ปริิ มาณการใช้้ : 0.35 กก. / ตร.ม. / 1 ชั้้�น
4

20




สูตรใหม่

ทนน้�้ำำแช่ขงั
Sikalastic®-632 R (ซิ ก้าลาสติ ค-632 อาร์)

วัสดุกนั ซึม คุณภาพสูง สำ�ำหรับหลังคา ดาดฟ้ า
ประเภทโพลียรู ิ เทน
สามารถป้้องกัันฝนขณะทำำ�งาน
กันฝนได้ทนั ทีหลังจากทำ�ำการเคลือบไปแล้ว 60 นาที
 	บ่่มตััวและแห้้งตััวเร็็ว
 	ด้้วยเทคโนโลยีี MTC จึึงไม่่ก่่อให้้เกิิดฟองอากาศบนพื้้�นผิิว
 	ยืืดหยุุ่น
� สููง และสามารถปกปิิดรอยแตกร้้าวขนาดเล็็กได้้
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ขนาดบรรจุุ : 21 กก. / ถััง
สีี :	สีีเทาอ่่อน
ปริิ มาณการใช้้ : 1.4-2.4 กก. / ตร.ม.

INDUSTRIAL FLOORING

ผลิตภัณฑ์สำำ� หรับงานพืน้ และปกป้ องพืน้ ผิว

Sikafloor® Level-30 (TH) (ซิ ก้าฟลอร์ เลเวล-30 ทีเอช)

ปูนซีเมนต์ปรับระดับพืน้ คอนกรีตคุณภาพสูง
ใช้้ปรัับระดัับพื้้�นเพื่่�อแก้้ไขปัญั หา พื้้�นเอีียงไม่่ได้้ระดัับ พื้้�นผิิวขรุุขระ
ไม่สม่�่ำำเสมอ พืน้ เป็ นแอ่ง พืน้ ผิวแตกร้าวขนาดเล็ก
 ไหลตััวดีี ปรัับระดัับด้้วยตััวเอง
 	ทำำ�ความหนาได้้ตั้้�งแต่่ง 3-30 มม.
 การหดตััวน้้อย รัับกำำ�ลัังอััดสููง
 ทนต่่อการขููดขีีดและการเสีียดสีี
 แห้้งตััวเร็็ว ใช้้งานได้้หลัังจาก 3 ชั่่�วโมง
 ปล่่อยสารระเหยในปริิมาณต่ำำ�� จึึงปลอดภััยต่่อสุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อม




ขนาดบรรจุุ : 25 กก. / ถุุง
สีี :	สีีเทา
ปริิ มาณการใช้้ : 1.6 กก./ ตร.ม /มม.



ขนาดบรรจุุ :




Sikafloor® CureHard-24 (ซิ ก้าฟลอร์ เคียวฮาร์ด-24)

น้�้ำำยาเคลือบผิวคอนกรีตเพื่อลดการเกิ ดฝุ่ น
ประเภทโซเดียมซิ ลิเกต
 	ช่่วยลดการเกิิดฝุ่่�น

เพื่่�อความทนทานต่่อสารเคมีีบางชนิิด และทนทานต่่อการขููดขีีด
 	มีีการแทรกซึึมดีี
 ปราศจากตััวทำำ�ละลาย จึึงไม่่มีก
ี ลิ่่�นฉุุน และไม่่เป็็นพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
 ใช้้เคลืือบผิิวคอนกรีีตทั่่�วไป ในบริิเวณที่่�เป็็ นคลัังสิินค้้า
ห้องเก็บของ ทีจ่ อดรถ สถานีบริการ เป็ นต้น


ลิิตร / ถััง
ลิตร / ถัง
สีี :	สีีใส
ปริิ มาณการใช้้ : 0.15- 0.25 ลิิตร / ตร.ม. / 1 ชั้้�น
(4-7 ตร.ม. / ลิตร/ 1ชัน้ )
25

200




Sikafloor® ProSeal-22 (ซิ ก้าฟลอร์ โปรซีล-22)

น้�้ำำยาเคลือบผิวคอนกรีตเพื่อลดการเกิ ดฝุ่ น
สารประกอบอะคริิลิคิ ชนิิดใส ใช้้บ่ม่ คอนกรีีตสด และเคลืือบ
คอนกรีตทีแ่ ห้งตัวแล้ว
 	ช่่วยลดการแห้้งตััวที่่�ผิิวหน้้า และลดการแตกร้้าว
 ลดการเกิิดฝุ่่�น และเพิ่่�มความต้้านทานการขููดขีีด
 พร้้อมใช้้งาน
 ใช้้ได้้ทั้้�งภายในและภายนอกอาคาร






ขนาดบรรจุุ : 20 ลิิตร / ถััง
สีี :	สีีใส
ปริิ มาณการใช้้ : 0.1- 0.2 ลิิตร / ตร.ม. / 1 ชั้้�น

Sikafloor®-3 QuartzTop (ซิ ก้าฟลอร์-3 ควอน์ ตท๊อป)

ผงซีเมนต์พิเศษสำ�ำหรับงานขัดพืน้ ผิวแกร่ง ชนิ ดไม่มีผงโลหะ
 	ช่่วยเพิ่่�มความแกร่่งผิิวหน้้าคอนกรีีต







เพิ่่�มคุุณสมบััติใิ นการต้้านทานการซึึมผ่่านของน้ำำ��
 เพิ่่�มคุุณสมบััติใิ นการทนต่่อน้ำำ��มัันและจารบีี
 	มีีให้้เลืือกหลายสีี



ขนาดบรรจุุ : 25 กก.
	สีี: 	สีีเทา สีีเทาอ่่อน สีีเขีียว สีีเขีียวเข้้ม
ปริิ มาณการใช้้ : 3-5 กก. / ตร.ม.
ขึน้ อยูก่ บั การใช้งานและส่วนผสมของคอนกรีต

เคมีภัณฑ์คุณภาพสูง สำ�หรับงานก่อสร้าง
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LANKO เป็ นเคมีภณ
ั ฑ์ก่อสร้างชัน้ นำ�ำจากประเทศฝรังเศสที
่
ม่ อี ายุมากกว่า 40 ปี
ซึง่ ได้ขยายตลาดไปหลายประเทศทัวโลก
่
รวมถึงเข้ามาในประเทศไทยเมือ่ ปี 1992
พร้อมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำ�ำหรับการก่อสร้าง-ซ่อมแซมอาคาร
LANKO มีผลิตภัณฑ์หลายหมวดหมูด่ ว้ ยกันดังนี้
ผลิตภัณฑ์สำำ� หรับงานฉาบแต่งผิวผนังและฝ้า
ผลิตภัณฑ์สำำ� หรับงานพืน้ และงานปกป้องพืน้ ผิว
ผลิตภัณฑ์สำำ� หรับงานซ่อมแซมโครงสร้าง งานเกราท์
ผลิตภัณฑ์สำำ� หรับป้องกันการรัวซึ
่ ม
ผลิตภัณฑ์สำำ� หรับวัสดุอุดรอยต่อ
ผลิตภัณฑ์น้้ำำ� ยาและสารผสมเพิม่ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
LANKO เป็นผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั มาตรฐานในระดับสากล ซึง่ มุง่ เน้นการนำ�ำนวัตกรรมใหม่ๆ
มาใช้พฒั นาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสำ�ำหรับการใช้งาน โดยนอกจากผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
สำ�ำหรับงานโครงการแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ใช้งานง่าย (D.I.Y) สำ�ำหรับลูกค้าสามารถ
ทำ�ำการซ่อมแซมและตกแต่งทีอ่ ยูอ่ าศัยด้วยตัวเองได้อกี ด้วย
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SKIMCOAT / RENDERING

ผลิตภัณฑ์สำำ� หรับฉาบแต่งผิวผนังและฝ้ า

แลงโก้ 101 พาเรนดวิ ท
โพลิ เมอร์พิเศษ สำ�ำหรับงานฉาบบาง ฉาบได้หนา 0.3- 4 มม.





ใช้้ผสมกัับปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์ประเภท 1 หรืือยิิปซั่่�ม
สำ�ำหรับฉาบแต่งผิว (สีทไ่ี ด้ตามสีเนื้อปูน)
ให้้ผิวิ เรีียบเนีียน แกร่่ง ไม่่มีรี อยเม็็ดทราย และไม่่เป็็ นฝุ่่�น
ปกปิิดรอยแตกลายงา หรืือฟองอากาศขนาดเล็็กได้้
สามารถทาสีีทับั หรืือปล่่อยเปลืือยได้้ ใช้้ได้้ทั้้�งภายในและภายนอก



กก. / กระป๋๋อง
กก. / ถัง
25 กก. / ถัง
ปริ มาณการใช้ : 0.6- 0.8 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.
ขนาดบรรจุุ :

5

20

แลงโก้ 102 อิ นทีเรีย สกิ มโค้ท
โพลิ เมอร์พิเศษสำ�ำเร็จรูป สำ�ำหรับงานฉาบบาง ผนังหรือฝ้ าภายใน





ใช้้ฉาบบางเพื่่�อปิิดข้้อบกพร่่องของผนัังและฝ้้า
ฉาบง่่ายลื่่�นมืือ ไม่่เป็็ นฝุ่่�น
ช่่วยให้้ผนัังทาสีีได้้สวยงาม หรููหรายิ่่�งขึ้้�น
สามารถทาสีีทับั ได้้ใน 24 ชม. โดยจะทาสีีรองพื้้�นหรืือไม่่ก็ไ็ ด้้




กก. / กระป๋๋อง
20 กก. / ถัง
ปริิ มาณการใช้้ : 0.5- 1.5 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.
ขึน้ อยูก่ บั สภาพพืน้ ผิว
ขนาดบรรจุุ :

5

แลงโก้ 103 สกิ มโค้ท พลัส
โพลิ เมอร์ชนิ ดพิ เศษสำ�ำเร็จรูป สำ�ำหรับงานฉาบบางผนังหรือฝ้ า ใช้ได้ทงั ้ ภายในและภายนอก





เนื้้�อครีีมผสมสำำ�เร็็จรููป พร้้อมใช้้ สีีขาว สามารถปล่่อยเป็็ นผนัังสีีขาวได้้
ฉาบง่่าย ลื่่�นมืือ สามารถใช้้ฉาบหรืือใช้้เครื่่�องพ่่น เพื่่�อสร้้างลวดลายได้้
ให้้ผิวิ เรีียบ เนีียน แกร่่ง ไม่่มีรี อยเม็็ดทราย ไม่่เป็็ นฝุ่่�น
สามารถทาสีีทับั ได้้ใน 24 ชม. โดยจะทาสีีรองพื้้�นหรืือไม่่ก็ไ็ ด้้




กก. / กระป๋๋อง
20 กก. / ถัง
ปริิ มาณการใช้้ : 0.5- 1.5 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.
ขึน้ อยูก่ บั สภาพพืน้ ผิว
ขนาดบรรจุุ :

5

แลงโก้ 107 วอลล์ พัตตี้
หมันโป๊ ว อะคริ ลิก สำ�ำหรับโป๊ วอุดรอยแตกร้าว รอยต่อ หัวตะปู ตะเข็บ
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เนื้้�อวััสดุุสีขี าว พร้้อมใช้้ ไม่่ต้อ้ งผสม
ใช้้งานง่่าย ใช้้ได้้ทั้้�งผิิวคอนกรีีต ปููนฉาบ อิิฐ หรืือ ไม้้
แห้้งเร็็ว ไม่่แตก ไม่่หด ไม่่ยุบุ ตััว
ไม่่เกิิดเชื้้�อรา ทาสีีทับั ได้้ ใช้้ได้้ทั้้�งภายในและภายนอก




กก. / กระป๋๋อง
5 กก. / กระป๋อง
ปริิ มาณการใช้้ : ขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะพื้้�นที่่�การใช้้งาน
ขนาดบรรจุุ :

1.5

SKIMCOAT / RENDERING

ผลิตภัณฑ์สำำ� หรับฉาบแต่งผิวผนังและฝ้ า

แลงโก้ LOFT แลงโก้ ลอฟท์
ปูนฉาบผนังสไตล์ลอฟท์ สำ�ำหรับงานฉาบผนังตกแต่งผนัง ฉาบได้บาง 0.5- 2 มม.





ให้้พื้้�นผิิวและลวดลายที่่�สวยงามในรููปแบบลอฟท์์
ปกป้้องผนัังและให้้ผิวิ ที่่�มัันเงา
สามารถใช้้ตกแต่่งผนัังได้้ทั้้�งภายในและภายนอก
แวกซ์์ไม่่มีตัี วั ทำำ�ละลายที่่�ติิดไฟ ไม่่มีกี ลิ่่�นเหม็็น






ขนาดบรรจุุ :

กก. / ชุุด (ซีีเมนต์์ 7 กก.+ แวกซ์์ 1 กก.)
ซีเมนต์ 20 กก. / ถัง
แวกซ์ 5 กก. / กระป๋อง
สีี :
เทา เทาอ่่อน
ปริิ มาณการใช้้ : เซ็็ท 8 กก. 10-15 ตร.ม.
ซีเมนต์ 20 กก. 25-35 ตร.ม.
แวกซ์ 5 กก. 50-70 ตร.ม.
8

แลงโก้ 110 สกิ มโค้ท สีขาว ภายใน ไร้ฝนุ่
ปูนฉาบแต่งผิวชนิ ดบาง สำ�ำหรับงานผนังหรือฝ้ า ฉาบได้บาง 0.5- 2 มม.





ใช้้ผสมกัับน้ำำ��แล้้วฉาบบนผิิวคอนกรีีตหรืือปููนฉาบ ฉาบง่่ายลื่่�นมืือ ยึึดเกาะ
กับผิวเดิมได้ดี
สามารถใช้้ปรัับแต่่งผิิวผนัังที่่�ไม่่เรีียบ มีีรูฟู องอากาศ รอยแตกร้้าว ลายงา
ให้ผวิ เรียบเนียนสวยงาม
สามารถขััดแต่่งเพื่่�อลบรอยเกรีียงได้้ เพื่่�อทาสีีทับั หรืือตกแต่่งอื่่�น ๆ ต่่อไป
สีีขาว ทาสีีขึ้้�นได้้ง่า่ ย ประหยััดค่่าสีี





ขนาดบรรจุุ : 20 กก. / ถุุง
สีี :
ขาว
ปริิ มาณการใช้้ : 1.3 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.

แลงโก้ 110 สกิ มโค้ท สีขาว ภายนอก
ปูนฉาบแต่งผิวชนิ ดบาง สำ�ำหรับงานผนังหรือฝ้ า ภายนอก ฉาบได้บาง 0.5- 2 มม.






ใช้้ผสมกัับน้ำำ��แล้้วฉาบบนผิิวคอนกรีีตหรืือปููนฉาบ
ฉาบง่ายลืน่ มือ ยึดเกาะกับผิวเดิมได้ดี
สามารถใช้้ปรัับแต่่งผิิวผนัังที่่�ไม่่เรีียบ มีีรูฟู องอากาศ
รอยแตกร้าว ลายงา ให้ผวิ เรียบเนียนสวยงาม
สามารถขััดแต่่งเพื่่�อลบรอยเกรีียงได้้ เพื่่�อทาสีีทับั หรืือตกแต่่งอื่่�น ๆ ต่่อไป
เหมาะสำำ�หรัับงานตกแต่่งก่่อนทาสีี หรืืองานแต่่งเปลืือย
ประหยััด ทาสีีขึ้้�นง่่าย





ขนาดบรรจุุ : 20 กก. / ถุุง
สีี :
ขาว
ปริิ มาณการใช้้ : 1.3 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.

แลงโก้ 110 สกิ มโค้ท สีเทา ภายในและภายนอก
ปูนฉาบแต่งผิวชนิ ดบาง สำ�ำหรับงานผนังหรือฝ้ าภายในและภายนอก ฉาบได้บาง 0.5- 2 มม.
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ใช้้ผสมกัับน้ำำ��แล้้วฉาบบนผิิวคอนกรีีตหรืือปููนฉาบ
ฉาบง่ายลืน่ มือ ยึดเกาะกับผิวเดิมได้ดี
สามารถใช้้ปรัับแต่่งผิิวผนัังที่่�ไม่่เรีียบ มีีรูฟู องอากาศ
รอยแตกร้าว ลายงา ให้ผวิ เรียบเนียนสวยงาม
สามารถขััดแต่่งเพื่่�อลบรอยเกรีียงได้้ เพื่่�อทาสีีทับั หรืือตกแต่่งอื่่�น ๆ ต่่อไป
เหมาะสำำ�หรัับงานตกแต่่งก่่อนทาสีี หรืืองานแต่่งเปลืือย





ขนาดบรรจุุ : 20 กก. / ถุุง
สีี :
เทา
ปริิ มาณการใช้้ : 1.3 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.

SKIMCOAT / RENDERING

ผลิตภัณฑ์สำำ� หรับฉาบแต่งผิวผนังและฝ้ า

แลงโก้ 111 ไฟน์ โค้ท
ปูนฉาบสำ�ำเร็จรูป สำ�ำหรับฉาบปรับระดับผิวผนังและฝ้ าภายในภายนอก ฉาบได้หนา 1- 4 มม.





ใช้้ผสมกัับน้ำำ��แล้้วฉาบบนผิิวคอนกรีีตหรืือปููนฉาบ
ฉาบง่ายลืน่ มือ ยึดเกาะกับผิวเดิมได้ดี
สามารถใช้้แก้้ไขรอยแตกลายงา รอยตามด รอยเม็็ดทรายบนผิิวปููนฉาบ
ให้้ผิวิ เรีียบ สวย ไม่่เป็็ นฝุ่่�น ทาสีีทับั ได้้
สามารถใช้้เป็็ นปููนฉาบชั้้�นแรกก่่อนการฉาบทัับด้้วยปููนฉาบบางแลงโก้้





ขนาดบรรจุุ : 20 กก. / ถุุง
สีี :
เทา
ปริิ มาณการใช้้ : 1.3 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.

แลงโก้ 113 แพ็ช
ปูนฉาบสำ�ำเร็จรูป สำ�ำหรับงานฉาบปรับแต่ง ซ่อมแซมผิวผนังหรือฝ้ าภายในและภายนอก





ใช้้ผสมกัับน้ำำ��แล้้วฉาบบนผิิวคอนกรีีตหรืือปููนฉาบ
ยึดเกาะกับผิวเดิมได้ดี ฉาบได้หนา 3- 10 มม.
ใช้้แก้้ไขรอยตะเข็็บแบบ มุุมเสา หรืือขอบบััวที่่�แตกบิ่่�น
ให้้ผิวิ ที่่�คล้้ายกัับผิิวปููนฉาบทั่่�วไป
สามารถทาสีปิดรอยซ่อมแซมได้กลมกลืน
สามารถใช้้เป็็ นปููนฉาบชั้้�นแรกก่่อนการฉาบทัับด้้วยปููนฉาบบางแลงโก้้




ขนาดบรรจุุ :
ปริิ มาณการใช้้ :

กก. / ถุุง
1.3 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.
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FLOOR & SURFACE PROTECTION

ผลิตภัณฑ์สำำ� หรับงานพืน้ และผลิตภัณฑ์เพือ่ การปกป้ องพืน้ ผิว

แลงโก้ 123 เซล์ฟ ทิ ค
ปูนเทปรับระดับ สำ�ำหรับพืน้ ภายในและภายนอก เทปรับระดับได้หนา 7- 20 มม.





เหมาะสำำ�หรัับพื้้�นภายในหรืือภายนอก เช่่น ระเบีียง ทางเดิิน
พืน้ โรงงาน ทีจ่ อดรถ
สามารถใช้้ปรัับระดัับพื้้�นที่่�ไม่่ได้้ระดัับให้้เรีียบเสมอกััน
สามารถปล่่อยเปลืือย ปููทับั ด้้วยพรม ปาร์์เก้้ กระเบื้้�องยาง หรืือทาสีีทับั
ยึึดเกาะกัับพื้้�นผิิวเดิิมได้้เป็็ นอย่่างดีี




ขนาดบรรจุุ :
ปริิ มาณการใช้้ :

25

ขนาดบรรจุุ :
ปริิ มาณการใช้้ :

25

ขนาดบรรจุุ :
ปริิ มาณการใช้้ :

20

ขนาดบรรจุุ :
สีี :

25

กก. / ถุุง
กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.

1.8

แลงโก้ 173 เซล์ฟ สกิ ม
ปูนเทปรับระดับ สำ�ำหรับพืน้ ภายใน เทปรับระดับได้หนา 3- 8 มม.





เหมาะสำำ�หรัับพื้้�นภายในที่่�ต้้องการความเรีียบเป็็ นพิิเศษ เช่่น
คอนโด สำ�ำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม
สามารถใช้้เทปรัับระดัับพื้้�นที่่�เป็็ น แอ่่ง หลุุดล่่อน ขรุุขระ เอีียง
ยึึดเกาะกัับพื้้�นผิิวเดิิมได้้ดีี
สามารถปููทับั ด้้วยพรม กระเบื้้�องยาง ปาร์์เก้้ ไม้้ลามิิเนต หรืือสีีทาพื้้�น




กก. / ถุุง
กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.

1.5

แลงโก้ 241 ลิ ควิ ด ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์
น้�้ำำยาเคลือบผิวเพิ่ มความแกร่ง สำ�ำหรับพืน้ คอนกรีตเก่าและใหม่





เพื่่�อให้้ผิวิ หน้้าคอนกรีีตแข็็งแกร่่งยิ่่�งขึ้้�น ลดการเกิิดฝุ่่�นเป็็ นขุุย
ลดการเสื่่�อมสภาพของคอนกรีีต
สามารถรองรัับการสััญจรได้้ดีี
ใช้้งานง่่าย โดยการพ่่น การทาด้้วยแปรงหรืือลููกกลิ้้�ง




ลิิตร / แกลลอน
ตร.ม. / ลิิตร
(ขึน้ อยูก่ บั ความพรุนของพืน้ ผิว)
6- 12

แลงโก้ 243 ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์
ปูนขัดพิ เศษ เพิ่ มความแข็งแกร่งของผิวหน้ าคอนกรีต
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สำำ�หรัับโรยบนผิิวหน้้าคอนกรีีตที่่�ยัังไม่่แห้้งและขััดเรีียบเพื่่�อเพิ่่�มความ
แกร่งให้ผวิ หน้า
เหมาะสำำ�หรัับพื้้�นโรงงานอุุตสาหกรรม ลานจอดรถ โกดัังเก็็บของ
ห้างสรรพสินค้า
ทนทานต่่อการขััดสีี ปกป้้องพื้้�นผิิวจากคราบน้ำำ��มััน
ไม่่ผสมผงโลหะ ปราศจากคราบสนิิม





กก. / ถุุง
เทา เทาอ่่อน เขีียวอ่่อน เขีียวเข้้ม
เขียวพิเศษ แดง
ปริิ มาณการใช้้ : 3- 7 กก. / ตร.ม.
(ขึน้ อยูก่ บั ความต้องการความแกร่งของพืน้ )

REPAIRING & GROUT & EPOXY

ผลิตภัณฑ์สำำ� หรับงานซ่อมโครงสร้าง งานเกราท์และกาวอีพอ๊ กซี่

แลงโก้ 701 คลาเวกซ์
ปูนนอนชริ้งค์เกราท์ รับกำ�ำลังอัดสูง สำ�ำหรับงานทัวไป
่





สามารถรัับกำำ�ลัังอััดได้้สูงู ถึึง 750 KSC
เหมาะสำำ�หรัับงานเทฐานเครื่่�องจัักร ซ่่อมแซมโครงสร้้างคอนกรีีต
หรืองานสาธารณูปโภคต่าง ๆ
ไม่่หดตััวเมื่่�อแห้้งและเซ็็ตตััวแล้้ว
ไหลตััวได้้ดีี ไม่่ทำำ�ให้้เกิิดรอยร้้าว ไม่่เยิ้้�มน้ำำ��




ขนาดบรรจุุ : 25 กก. / ถุุง
ปริิ มาณการใช้้ :
- 1 ถุง ผสมน้�้ำำ 3.7- 4.5 ลิตร ได้ปริมาตร โดยประมาณ 12-13 ลิตร
- 1 ถุง ผสมน้�้ำำ 3.3- 4.4 ลิตร ผสมหินเกล็ด 3 / 8” 10 ลิตร
ได้ปริมาตร โดยประมาณ 20 ลิตร

แลงโก้ 706 คาลซี
ปูนนอนชริ้งค์เกราท์ ชนิ ดทนซัลเฟต รับกำ�ำลังอัดสูง





สามารถรัับกำำ�ลัังอััดได้้สูงู ถึึง 650 KSC
เหมาะสำำ�หรัับงานนอกชายฝั่่�ง บริิเวณทะเลและน้ำำ��ที่่�มีีส่ว่ นผสมของซััลเฟต
ปริมาณสูงได้ดเี ยีย่ ม
มีีความข้้นเหลวที่่�เหมาะสม ทำำ�งานง่่าย เทแล้้วไม่่เป็็ นโพรง
ไม่่หดตััวเมื่่�อแห้้งและเซ็็ตตััวแล้้ว




ขนาดบรรจุุ : 25 กก. / ถุุง
ปริิ มาณการใช้้ :
- 1 ถุง ผสมน้�้ำำ 3- 3.25 ลิตร ได้ปริมาตร โดยประมาณ 12.5 ลิตร
- 1 ถุง ผสมน้�้ำำ 3.3- 4.4 ลิตร ผสมหินเกล็ด 3 / 8” 10 ลิตร
ได้ปริมาตร โดยประมาณ 20 ลิตร

แลงโก้ 712 โรด ราพิ เดกซ์
ปูนนอนชริ้งค์เกราท์ สำ�ำหรับซ่อมพืน้ ชนิ ดแห้งเร็ว




แห้้งเร็็ว รัับกำำ�ลัังอััดได้้สูงู 350 KSC ภายใน 6 ชั่่�วโมง
เหมาะสำำ�หรัับงานซ่่อมแซมที่่�ต้้องการเปิิดใช้้งานได้้เร็็ว เช่่น พื้้�นโรงงาน
อุตสาหกรรม ถนนทางเดินคอนกรีต งานวางขอบฝาท่อ งานฝงั เสาไฟ
สามารถเปิิดใช้้หน้้างานได้้ในเวลา 4- 6 ชม. หลัังเท




ขนาดบรรจุุ : 25 กก. / ถุุง
ปริิ มาณการใช้้ :
-1 ถุง ผสมน้�้ำำ 3- 3.5 ลิตร ได้ปริมาตร โดยประมาณ 12.5 ลิตร
-1 ถุง ผสมน้�้ำำ 3.3- 4.4 ลิตร ผสมหินเกล็ด 3 / 8” 10 ลิตร
ได้ปริมาตร โดยประมาณ 20 ลิตร

แลงโก้ 731 สตรัคเจอร์ รีแพร์
ปูนฉาบผสมไฟเบอร์ สำ�ำหรับฉาบซ่อมแซมโครงสร้าง






สามารถรัับกำำ�ลัังอััดได้้สูงู ถึึง 450 KSC
ฉาบได้้หนา 5- 35 มม. สามารถใช้้กับั เครื่่�องพ่่นได้้
เหมาะสำำ�หรัับงานซ่่อมแซมโครงสร้้างคอนกรีีต
หรือแผ่นคอนกรีตสำ�ำเร็จรูป
ใช้้ฉาบแทนปููนนอนชริ้้�งค์์เกราท์์ได้้ ในกรณีีที่่�ไม่่สะดวกในกรณีีปิิดแบบเท
ทนทานน้ำำ��ทะเลและน้ำำ��ที่่�มีีส่ว่ นผสมของซััลเฟตได้้เป็็ นอย่่างดีีี�




กก. / กระป๋๋อง
25 กก. / ถุง
ปริิ มาณการใช้้ : 2 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.
ขนาดบรรจุุ :

5
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REPAIRING & GROUT & EPOXY

ผลิตภัณฑ์สำำ� หรับงานซ่อมโครงสร้าง งานเกราท์และกาวอีพอ๊ กซี่

แลงโก้ 732 เรพ ฟาซาด
ปูนฉาบผสมไฟเบอร์ สำ�ำหรับงานซ่อมแซมทัวไป
่






สามารถรัับกำำ�ลัังอััดสููงถึึง 200 KSC
ฉาบได้้หนา 1- 25 มม. สามารถใช้้กับั เครื่่�องพ่่นได้้
เหมาะสำำ�หรัับงานซ่่อมแซมอาคาร รอยแตก บิ่่�น หรืือโพรง
เนื้้�อละเอีียด เหนีียว ฉาบง่่ายไม่่ไหลย้้อย
ให้ผวิ เรียบ คล้ายผิวปูนฉาบทัวไป
่
สามารถทาสีีทับั ได้้ใน 24 ชม.



กก. / กระป๋๋อง
กก. / ถุง
ปริิ มาณการใช้้ : 2 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.
ขนาดบรรจุุ :

5

25



แลงโก้ 751 ลาเท็กซ์
น้�้ำำยาประสานคอนกรีตช่วยเพิ่ มการยึดเกาะ สำ�ำหรับคอนกรีต ปูนฉาบ และปูนทรายปรับระดับ





เพิ่่�มความแข็็งแรงในการยึึดเกาะระหว่่างคอนกรีีตเก่่ากัับคอนกรีีตใหม่่
ใช้้ทำำ�ปูนู สลััดดอก ปููนซ่่อมแซมทั่่�วไป หรืือปููนก่่อ
ช่่วยลดการหดตััว การแตกร้้าว การเกิิดฝุ่่�นผงบนผิิวคอนกรีีตหรืือปููนฉาบ
เพิ่่�มคุุณสมบััติใิ นการกัันซึึม ความทนทานต่่อแรงดึึง
การขีดข่วน การกระแทก

ขนาดบรรจุุ :



ลิิตร / แกลลอน
ลิตร / แกลลอน
20 ลิตร / แกลลอน
200 ลิตร / ถัง
ปริิ มาณการใช้้ : ขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะการใช้้งาน



ขนาดบรรจุุ :



1

5

แลงโก้ 534 รีบาร์ แองเคอร์ริ่ง
กาวอีพอ๊ กซี่สองส่วนผสม สำ�ำหรับยึดและซ่อมแซม
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ยึึดเกาะดีีเยี่่�ยม สามารถใช้้ยึดึ ติิดวััสดุุต่่าง ๆ เช่่น
เหล็ก คอนกรีต หิน กระเบือ้ ง
ใช้้เจาะเสีียบเหล็็กขนาด 6- 15 มม.
ใช้้โป๊๊วแต่่งคอนกรีีตที่่�บิ่่�นเสีียหาย ไม่่หดตััว
ช่่วยป้้องกัันเหล็็กเส้้นจากการกััดกร่่อนที่่�ทำำ�ให้้เกิิดสนิิม

กก. / ชุุด (A+B)
กก. / ชุด (A+B)
ปริิ มาณการใช้้ : 1.9 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.
1

2



WATERPROOFING

ผลิตภัณฑ์สำำ� หรับป้ องกันการรัวซึ
่ ม

แลงโก้ 202 เมทริ กซ์
ซีเมนต์กนั ซึมชนิ ดตกผลึก ส่วนผสมเดียว






ใช้้งานง่่าย เพีียงผสมน้ำำ��แล้้วทา
สามารถใช้้กับั งานกัันซึึมที่่�ต้้องรัับแรงดัันน้ำำ��ด้้านบวกและด้้านลบได้้ดีเี ยี่่�ยม
ทนทานต่่อแรงกระแทกและการเสีียดสีีได้้ดีี ทนแรงดัันน้ำำ��สููง
เหมาะสำำ�หรัับงานโครงสร้้างบริิเวณใต้้ดินิ ก่่อนเทคอนกรีีต
โครงสร้างคอนกรีตทัวไป
่
สามารถใช้้กับั งานอ่่างเก็็บน้ำำ��เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภคได้้




ขนาดบรรจุุ : 25 กก. / ถุุง
ปริิ มาณการใช้้ : 2 กก. / ตร.ม. สำำ�หรัับการทา
2 กก. / ตร.ม. สำ�ำหรับการโรย- ด้านทีส่ ม
ั ผัสกับน้�้ำำ
3-3.5 กก. / ตร.ม. สำ�ำหรับการโรย- ด้านทีไ่ ม่สม
ั ผัสกับน้�้ำำ

แลงโก้ 222 คอนเซ็นเทรด
ซีเมนต์ทากันซึม ชนิ ดผิวหน้ าแกร่ง





สามารถใช้้ฉาบหรืือทาลงบนผิิวปููนฉาบ ผิิวคอนกรีีต
เพือ่ กันซึมได้โดยตรง
เหมาะสำำ�หรัับใช้้เป็็ นกัันซึึมในงานโครงสร้้างรอบฐานราก
ผนังภายในและภายนอกของห้องใต้ดนิ
ไม่่เป็็ นพิิษ สามารถใช้้ได้้กับั บริิเวณภายในของ แท้้งค์์น้ำำ�� อ่่างเก็็บน้ำำ�� รางน้ำำ��
ใช้้ได้้ทั้้�งภายในและภายนอก



กก. / กระป๋๋อง
25 กก. / ถุง		
ปริิ มาณการใช้้ : 3 กก. / ตร.ม. / การทา 2 ชั้้�น



ขนาดบรรจุุ :

1



กก. / กระป๋๋อง
5 กก. / กระป๋อง
25 กก. / ถัง		
ปริิ มาณการใช้้ : ขึ้้�นอยู่่�กัับพื้้�นที่่�การใช้้งาน



ขนาดบรรจุุ :

4.5



ขนาดบรรจุุ :

5

แลงโก้ 224 แร็พพิ ด ปลัก๊
ซีเมนต์แห้งเร็ว สำ�ำหรับอุดน้�้ำำรัว่





เซ็็ตตััวได้้ใน 30 วิินาทีี สามารถเซ็็ตตััวได้้แม้้ในขณะน้ำำ��ซึึมอยู่่�
ใช้้งานง่่าย โดยผสมปููนกัับน้ำำ��ปั้้�นเป็็ นก้้อนกลมและอุุดบริิเวณที่่�รั่่�วซึึม
ใช้้อุุดปิิดรอยรั่่�วซึึมบนผิิวปููนฉาบหรืือคอนกรีีต ก่่อนการซ่่อมแซมต่่อไป
ไม่่เป็็ นพิิษ สามารถใช้้ได้้กับั แท้้งค์์น้ำำ�� ห้้องใต้้ดินิ ห้้องน้ำำ�� สระว่่ายน้ำำ��

แลงโก้ 226 เฟล็กซ์
ซีเมนต์ทากันซึม ชนิ ดยืดหยุ่น 2 ส่วนผสม





สามารถใช้้ป้้องกัันการแตกร้้าวได้้ดีี โดยเฉพาะบริิเวณรอยต่่อชน ขอบมุุม
ยึึดเกาะกัับพื้้�นผิิวต่่าง ๆ ได้้ดีเี ยี่่�ยม เช่่น ผิิวคอนกรีีต พีีวีซีี ี
ท่อระบายน้�้ำำ เป็ นต้น
เหมาะสำำ�หรัับใช้้เป็็ นงานกัันซึึมก่่อนปููกระเบื้้�อง งานโครงสร้้างที่่�มีีการสั่่�น
สะเทือนทีไ่ ม่สมั ผัสกับแสงแดดโดยตรง เช่น ระเบียง อ่างเก็บน้�้ำำ ห้องน้�้ำำ
ไม่่เป็็ นพิิษ สามารถใช้้ได้้กับั แท้้งค์์น้ำำ�� หรืือบ่่อเลี้้�ยงปลาได้้



กก. / ชุุด (บรรจุุในภาชนะเดีียวกััน)
23 กก. / ชุด (ปูน 18 กก. / ถุง และ
	น้�้ำำยา 5 ลิตร / แกลลอน)
ปริิ มาณการใช้้ : 3- 4 กก./ ตร.ม. / การทา 2 ชั้้�น/ หนา 2
มม.
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WATERPROOFING

ผลิตภัณฑ์สำำ� หรับป้ องกันการรัวซึ
่ ม

แลงโก้ 227 เฟล็กซ์ ชิ ลด์
ซีเมนต์ทากันซึม ชนิ ดยืดหยุ่น ส่วนผสมเดียว






ใช้้ป้้องกัันการรั่่�วซึึมได้้ทั้้�งภายในและภายนอกอาคาร
ั
ใช้้งานง่่ายเพีียงผสมน้ำำ��แล้้วทา มีีความยืืดหยุ่่�นสููง จึึงไม่่ทำำ�ให้้เกิิดปัญหาแตกร้้
าว
สามารถใช้้กันั น้ำำ��ได้้ทั้้�ง 2 ด้้าน (ด้้านที่่�สััมผััสน้ำำ��โดยตรงและด้้านที่่�ไม่่สัมั ผััสน้ำำ��)
สามารถใช้้ได้้กับั พื้้�นผิิวหลากหลายประเภท เช่่น คอนกรีีต ปููนฉาบคอนกรีีต
อิฐบล็อก ระบบคอนกรีตสำ�ำเร็จรูป
ไม่่เป็็ นพิิษ สามารถใช้้ได้้กับั อ่่างเก็็บน้ำำ��ดีี แท้้งค์์น้ำำ�� หรืือบริิเวณที่่�กัักเก็็บน้ำำ��




กก. / กระป๋๋อง
/ ถุง		
ปริิ มาณการใช้้ : 3- 4 กก./ ตร.ม. / การทา 2 ชั้้�น/ หนา 2 มม.
ขนาดบรรจุุ :

4

20 กก.

แลงโก้ 228 ซุปเปอร์ เฟล็กซ์
ซีเมนต์ทากันซึม ชนิ ดยืดหยุ่น 2 ส่วนผสม






สามารถใช้้ได้้กับั บริิเวณที่่�ต้้องเผชิิญกัับมลภาวะทางอากาศหรืือการ
กัดกร่อนจากน้�้ำำทะเล
ใช้้ฉาบเป็็ นกัันซึึมก่่อนปููกระเบื้้�องหรืือฉาบปููนทัับหน้้า เช่่น สระว่่ายน้ำำ��
อ่างเก็บน้�้ำำ ท่อบำ�ำบัดน้�้ำำเสีย
มีีความยืืดหยุ่่�น สามารถต้้านทานรอยแตกร้้าวได้้ถึงึ 4 มม.
ทนรัังสีียูวีู ี สามารถปล่่อยเปลืือยได้้ในบริิเวณที่่�ไม่่มีน้ำำ��
ี แช่่ขังั
ใช้้ได้้ทั้้�งภายในและภายนอกอาคาร




ขนาดบรรจุุ : 33 กก. / ชุุด (ปููน 23 กก. / ถุุง และ
	น้�้ำำยา 10 ลิตร / แกลลอน)
ปริิ มาณการใช้้ : 3- 4 กก. / ตร.ม. / การทา 2 ชั้้�น/ หนา 2 มม.

แลงโก้ 451 รูฟซีล (โซวาคริ ว)
อะคริ ลิกกันซึม ชนิ ดยืดหยุ่น (ส่วนผสมเดียว)






เหมาะสำำ�หรัับใช้้ทากัันซึึมบนบริิเวณ หลัังคา ดาดฟ้้า ผนัังอาคาร ใช้้ได้้ทั้้�ง
ภายในและภายนอก
ยืืดหยุ่่�นสููงถึึง 400% ใช้้ปิิดรอยแตกร้้าวขนาด 1-2 มม. ได้้
ใช้้ทาบนผิิวปููนฉาบ ผิิวคอนกรีีต หรืือผนัังก่่ออิิฐ เพื่่�อกัันซึึมได้้โดยตรง
ยึึดเกาะดีีเยี่่�ยม ใช้้งานได้้ดีทุี กุ พื้้�นผิิว เช่่น คอนกรีีต โลหะ
ไม้ พลาสติก เป็ นต้น
ทนทานต่่อรัังสีี UV





กก. / กระป๋๋อง
20 กก. / ถัง
สีี :
ขาว เทา เขีียว แดง น้ำำ��เงิิน น้ำำ��ตาล
ปริิ มาณการใช้้ : 0.7-1.0 กก. / ตร.ม. / การทา 1 ชั้้�น
ขนาดบรรจุุ :

5

แลงโก้ 452 เดมพ์เฟล็กซ์
โพลิ เมอร์กนั ซึม ชนิ ดยืดหยุ่น (ส่วนผสมเดียว)
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เหมาะสำำ�หรัับใช้้ทาเป็็ นกัันซึึมก่่อนปููกระเบื้้�อง หรืือทาทัับ กระเบื้้�องเดิิม
ก่อนปูกระเบือ้ งใหม่ทบั บริเวณ ห้องน้�้ำำ ห้องครัว ระเบียง
สามารถใช้ได้ทงั ้ ภายในและภายนอก
ยืืดหยุ่่�นสููงกว่่า 500% พร้้อมแรงยึึดเกาะดีีเยี่่�ยม
สามารถใช้้งานได้้ดีบี นทุุกพื้้�นผิิว เช่่น คอนกรีีต ผนัังก่่ออิิฐ ฉาบปููน
แผ่นยิปซัม่ ไม้ พลาสติก ไม้สงั เคราะห์ เป็ นต้น





ขนาดบรรจุุ : 20 กก. / ถััง
สีี :	ฟ้้าอ่่อน
ปริิ มาณการใช้้ : 0.9 กก. / ตร.ม. / การทา 1 ชั้้�น

WATERPROOFING

ผลิตภัณฑ์สำำ� หรับป้ องกันการรัวซึ
่ ม

แลงโก้ 261 พาวเวอร์ซีล
เทปยางบิวทิ ลอเนกประสงค์ ประเภทยางสังเคราะห์คณ
ุ ภาพสูง







ใช้้งานง่่ายเหมาะสำำ�หรัับงานปิิดรอยต่่อ บริิเวณ หลัังคา รางน้ำำ��ฝน
รางระบายน้�้ำำ ปล่องไฟ เป็ นต้น
ยึึดเกาะดีีเยี่่�ยม ใช้้ได้้กับั วััสดุุหลากหลายประเภท เช่่น โพลีีคาร์์บอเนต
อะลูมเิ นียม คอมโพสิท ไม้ ผ้าใบ ไฟเบอร์กลาส คอนกรีต เหล็ก สังกะสี
เมทัลชีท ขาเหล็ก U-Clmp และ เหล็กรัดครอบ C-line เป็ นต้น
ทนทานต่่อสภาพอากาศและรัังสีียูวีู ี
ทึึบน้ำำ�� ป้้องกัันการซึึมผ่่านของน้ำำ��
ต้้านทานการฉีีกขาดสููง





ขนาดบรรจุุ :

กว้้าง 10 ซม. ยาว 3 ม.
กว้าง 30 ซม. ยาว 3 ม.
กว้าง 30 ซม. ยาว 10 ม.
ปริิ มาณการใช้้ : ขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะงานที่่�ต้้องการใช้้วัสั ดุุ
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SEALANTS

ผลิตภัณฑ์วสั ดุอดุ รอยต่อ

แลงโก้ 603 โพลียรู ีเทน
วัสดุอดุ รอยต่อประเภทโพลียรู ีเทน สำ�ำหรับขนาดร่องกว้าง 5- 50 มม.






ยืืดหยุ่่�นตััวสููงกว่่า 500% ยึึดเกาะดีีเยี่่�ยม โดยเฉพาะคอนกรีีต
เหมาะสำำ�หรัับอุุดรอยต่่อโครงสร้้าง รอยต่่อผนัังอาคาร อุุดร่่องขอบวงกบ
สามารถอุุดรอยแตกร้้าว เพื่่�อป้้องกัันการรั่่�วซึึม สามารถทาสีีทับั ได้้
ทนทานต่่อสภาวะอากาศ แสงแดด ใช้้ได้้ทั้้�งภายในและภายนอก
สามารถใช้้ได้้กับั พื้้�นผิิว คอนกรีีต หิิน อิิฐ กระเบื้้�อง โลหะ ไม้้ พีีวีซีี ี



ขนาดบรรจุุ :

มล. / หลอด
มล. / หลอด
สีี :
ขาว เทา
ปริิ มาณการใช้้ : 300 มล. 1 หลอด / ยาว 3 ม.
และฟลอยด์ 600 มล. / ยาว 6 ม.
(ขนาดร่องกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)
300

600




แลงโก้ 612 อะคริ ลิก
วัสดุอดุ รอยต่อประเภทอะคริ ลิก สำ�ำหรับรอยต่อขนาด 4- 12 มม.






30

เคมีภัณฑ์คุณภาพสูง สำ�หรับงานก่อสร้าง

ใช้้อุุดรอยต่่อหรืือยาแนว มีีความยืืดหยุ่่�นปานกลาง
ป้้องกัันการรั่่�วซึึมและความชื้้�นไม่่ให้้ซึมึ ผ่่าน
สามารถใช้้อุุดร่่องขอบวงกบที่่�เป็็ นไม้้ อะลููมิเิ นีียม สแตนเลส
สามารถใช้้ยาแนวกระเบื้้�อง เซรามิิก หิิน หรืือสุุขภััณฑ์์ได้้
สามารถทาสีีทับั ได้้ เหมาะสำำ�หรัับงานภายใน





ขนาดบรรจุุ : 280 มล. / หลอด
สีี :
ขาว เทา
ปริิ มาณการใช้้ : 100 มล. / 1 ม. ที่่�รอยต่่อขนาด 10 x 10 มม.
(ความกว้างของรอยต่อ x ความลึกของรอยต่อ)

ADMIXTURE

ผลิตภัณฑ์น้�้ำำยาและสารผสมเพิ่ม เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพ

แลงโก้ 311 พลาสท์ติไซส์เซอร์
น้�้ำำยาผสมปูนฉาบแทนปูนขาว




สำำ�หรัับผสมปููนทรายที่่�ใช้้ในงานฉาบทั่่�วไป
ช่่วยควบคุุมฟองอากาศในเนื้้�อปููนฉาบให้้มีขี นาดเล็็ก ละเอีียด คงตััว
ให้้ผิวิ ปููนฉาบที่่�เรีียบสวยงาม และลดรอยแตกร้้าว
ไม่ทำำ� ให้สขี องปูนฉาบเปลีย่ น



ขนาดบรรจุุ :

ลิิตร / แกลลอน
ลิตร / แกลลอน
200 ลิตร / ถัง
ปริิ มาณการใช้้ : ผสมกัับน้ำำ��ในปริิมาณ 50- 400 ซีีซีี /
ปูนซีเมนต์ 100 กก.
5

20



แลงโก้ 322 พรูฟ
น้�้ำำยาผสมกันซึมสำ�ำหรับคอนกรีตหรือปูนฉาบ





เพิ่่�มคุุณสมบััติกิ ารกัันซึึมของคอนกรีีตและปููนฉาบ ลดการแตกร้้าว
เข้้มข้้น ผสมปููนได้้มาก
เหมาะสำำ�หรัับโครงสร้้างที่่�สััมผััสน้ำำ��โดยตรง เช่่น ห้้องน้ำำ�� สระว่่ายน้ำำ�� อ่่างเก็็บน้ำำ��
ช่่วยลดอััตราส่่วนของน้ำำ��ในคอนกรีีต ไม่่ทำำ�ให้้สีขี องปููนฉาบเปลี่่�ยน



ขนาดบรรจุุ :

ลิิตร / แกลลอน
ลิตร / แกลลอน
ปริ มาณการใช้ : ผสมกับน้�้ำำในปริมาณ 0.25 ลิตร /
ปูนซีเมนต์ 1 ถุง (50 กก.)
5

20

แลงโก้ 361 เคียว
น้�้ำำยาบ่มคอนกรีต ชนิ ดซิ ลิเกต





สำำ�หรัับบ่่มคอนกรีีตทั่่�วไป เพื่่�อลดการแตกร้้าวและการหดตััว
ช่่วยลดปัญั หาการระเหยของน้ำำ�� เหมาะสำำ�หรัับทำำ�งานในสภาพอากาศร้้อน
แดดจัดหรือลมแรง
เหมาะสำำ�หรัับงานโครงสร้้างขนาดใหญ่่ งานที่่�มีีพื้้�นผิิวมาก เช่่น พื้้�นถนน
พร้้อมใช้้งาน โดยทาด้้วยแปรง ลููกกลิ้้�ง หรืือโดยการพ่่น



ขนาดบรรจุุ :

ลิิตร / แกลลอน
ลิตร / ถัง
ปริิ มาณการใช้้ : 1 ลิิตร / 5- 6 ตร.ม.
20

200
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DAVCO เป็ นตราสินค้าจากประเทศออสเตรเลียทีเ่ ป็ นผูนำ้ �ำในอุตสาหกรรม
กาวซีเมนต์และกาวยาแนว สำ�ำหรับงานปูกระเบือ้ งมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1972
และเริม่ ขยายตลาดไป 9 ประเทศ ในทวีปเอเชีย จนนำ�ำเข้ามาในประเทศไทย
เมือ่ ปี ค.ศ.2006 DAVCO มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทค่ี รบครัน
รวมถึงมีการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
และตอบสนองต่อการปูกระเบือ้ งในพืน้ ทีต่ ่างๆ
ทำ�ำให้กลายเป็ นหนึ่งในผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์และกาวยาแนวทีล่ กู ค้า
ให้ความพึงพอใจมากทีส่ ดุ
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TILE ADHESIVES

ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ปกู ระเบือ้ ง

เดพโก้ เอซี-ทู
กาวซีเมนต์ สำ�ำหรับกระเบือ้ งดูดซึมน้�้ำำ เซรามิ คขนาดมาตรฐาน




เหมาะสำำ�หรัับกระเบื้้�องขนาดมาตรฐาน 30x30 ซม.
ไม่่สกปรกเลอะเทอะ และง่่ายต่่อการทำำ�ความสะอาด
ผสมง่่าย กวนลื่่�นมืือ ทำำ�งานง่่าย




ขนาดบรรจุุ :
ปริิ มาณการใช้้ :

20
3-6

กก. / ถุุง
ตร.ม. / ถุุง

เดพโก้ ทีทีบี พลัส
กาวซีเมนต์ สำ�ำหรับกระเบือ้ งเซรามิ ค





เหมาะสำำ�หรัับกระเบื้้�องเซรามิิคทุุกขนาด
(พืน้ / ผนัง ภายในและภายนอก)
ใช้้ได้้กับั กระเบื้้�องแกรนิิตโต้้ ขนาด 30x60 ซม.
(พืน้ / ผนังภายใน และพืน้ ภายนอก)
ปรัับแต่่งแนวกระเบื้้�องได้้ภายใน 15 นาทีี
ไม่่มีสี ารระเหยที่่�เป็็ นอัันตรายต่่อสุุขภาพ



ขนาดบรรจุุ :
ปริ มาณการใช้ :

20

กก. / ถุุง
/ สำ�ำหรับถุง 20 กก.

3-6 ตร.ม.

เดพโก้ แกรนิ ตโต้ พลัส
กาวซีเมนต์ สำ�ำหรับกระเบือ้ งแกรนิ ตโต้







เหมาะสำำ�หรัับกระเบื้้�องแกรนิิตโต้้ และกระเบื้้�องดููดซึึมน้ำำ��ต่ำำ��โดยเฉพาะ
ยึึดเกาะดีีเยี่่�ยม
เพิ่่�มเวลาปรัับแต่่งกระเบื้้�อง แก้้งานง่่าย เสร็็จไว
ปรัับแต่่งแนวกระเบื้้�องได้้ภายใน 15 นาทีี
ปาดลื่่�น เนื้้�อละเอีียด ใช้้งานง่่าย
ผ่่านมาตรฐาน LEED v 4.1 และมาตรฐาน มอก.2703-2559




ขนาดบรรจุุ :
ปริิ มาณการใช้้ :

3-6

ขนาดบรรจุุ :

20

20

กก. / ถุุง
ตร.ม. / ถุุง

เดพโก้ ซุปเปอร์ ทีทีบี
กาวซีเมนต์ สำ�ำหรับกระเบือ้ งดูดซึมน้�้ำำต่�่ำำ พอร์ซแลน แกรนิ ต หิ นอ่อน แกรนิ ตโต้ หิ นธรรมชาติ
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เหมาะสำำ�หรัับกระเบื้้�องแผ่่นใหญ่่ และกระเบื้้�องดููดซึึมน้ำำ��ต่ำำ��
เหมาะสำำ�หรัับกระเบื้้�องขนาด 60x60 ซม. ขึ้้�นไป
ยึึดเกาะได้้ดีเี ยี่่�ยม ติิดผนัังแน่่น กระเบื้้�องไม่่ลื่่�นไหลขณะทำำ�งาน
สามารถใช้้ปูกู ระเบื้้�องบนผลิิตภััณฑ์์กันั รั่่�วซึึม ในบริิเวณที่่�เปีียก
ผ่่านมาตรฐาน LEED & WELL และมาตรฐาน มอก.2703-2559



กก. / ถุุง
กก. / ถุง
ปริิ มาณการใช้้ : 3-6 ตร.ม. / สำำ�หรัับถุุง 20 กก.
5-6 ตร.ม. / สำ�ำหรับถุง 25 กก.
25



TILE ADHESIVES

ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ปกู ระเบือ้ ง

เดพโก้ อัลตร้าเฟล็กซ์
กาวซีเมนต์ สำ�ำหรับปูทบั กระเบือ้ งเดิ ม พืน้ ที่สญ
ั จรสูง







สามารถปููทับั กระเบื้้�องเดิิม ใช้้งานได้้บนพื้้�นผิิวหลากหลายชนิิด เช่่น
ไม้สงั เคราะห์ ไม้อดั ยิปซัมบอร์
่ ด แผ่นไฟเบอร์ซเี มนต์
ทนต่่อการแช่่น้ำำ��และสามารถใช้้งานบนวััสดุุทากัันซึึม เช่่น สระว่่ายน้ำำ��
สปา ซาวน่า
โพลิิเมอร์์ชนิิดพิิเศษ คุุณภาพสููงเพิ่่�มแรงยึึดเกาะดีีเยี่่�ยมและแห้้งตััวเร็็ว
ผสมง่่าย กวนลื่่�นมืือ ทำำ�งานง่่าย
เหมาะสำำ�หรัับกระเบื้้�องทุุกชนิิด ทุุกขนาด กระเบื้้�องไม่่ดูดู ซึึมน้ำำ��
ผ่่านมาตรฐาน LEED & WELL และมาตรฐาน มอก.2703-2559




ขนาดบรรจุุ :

20

ขนาดบรรจุุ :
ปริิ มาณการใช้้ :

20

กก. / ถุุง / สีีขาว สีีเทา
25 กก. / ถุง / สีเทา
ปริิ มาณการใช้้ : 3-6 ตร.ม. / สำำ�หรัับถุุง 20 กก.
5-6 ตร.ม. / สำ�ำหรับถุง 25 กก.

เดพโก้ พูล
กาวซีเมนต์ สำ�ำหรับปูกระเบือ้ งสระว่ายน้�้ำำ หรือบริ เวณที่ต้องแช่น้�้ำำตลอดเวลา






กาวซีีเมนต์์สูตู รพิิเศษสำำ�หรัับสระว่่ายน้ำำ�� ยึึดเกาะดีีเยี่่�ยม
ทนต่่อแรงดัันน้ำำ��ได้้ดีี เหมาะสำำ�หรัับบริิเวณที่่�ต้้องแช่่น้ำำ�� เช่่น สระว่่ายน้ำำ��
อ่างเลีย้ งปลา บ่อน้�้ำำพุ สปา และซาวน่า
สามารถใช้้ได้้กับั กระเบื้้�องหลากหลายชนิิดตั้้�งแต่่ 5x5 ซม.ขึ้้�นไป
สามารถใช้้ได้้บนพื้้�นและผนััง ภายในและภายนอก
ผ่่านมาตรฐาน มอก.2703-2559




4-5

กก. / ถุุง
ตร.ม. / ถุุง

เดพโก้ อีซี่ฟิกซ์
กาวปูกระเบือ้ งสำ�ำเร็จรูป พร้อมใช้





เหมาะสำำ�หรัับงานซ่่อมแซมและตกแต่่งกระบื้้�องผนัังภายใน เช่่น ห้้องน้ำำ��
ห้องครัว เคาน์เตอร์ เสา งานตกแต่งบูธ
เหมาะสำำ�หรัับกระเบื้้�องเซรามิิก โมเสกแก้้ว โมเสกเซรามิิก
เนื้้�อครีีมสีีขาว ช่่วยลดปัญั หารอยคราบปููนกาวตามแนวรอยต่่อกระเบื้้�อง
ยึึดเกาะดีีเยี่่�ยม สามารถใช้้ปูทัู บั กระเบื้้�องเดิิม หรืือใช้้งานได้้บนหลาก
หลายพืน้ ผิว เช่น ไม้อดั ไม้อดั สังเคราะห์ ผนัง คอนกรีต



ขนาดบรรจุุ : 5 กก. / กระป๋๋อง
ปริิ มาณการใช้้ : 7.5-25 ตร.ม.
ขึน้ อยูก่ บั เกรียงหวี ขนาดของกระเบือ้ งและลักษณะการติดตัง้



ขนาดบรรจุุ :



เดพโก้ อิ นเจ็คไทล์ ฟิ กซ์ (สำ�ำหรับพืน้ )
น้�้ำำยาซ่อมแซม เติ มเต็มโพรงใต้กระเบือ้ ง ด้วยการฉี ด
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ลดเวลาการซ่่อมแซม ไม่่ต้อ้ งรื้้�อกระเบื้้�อง
เพิ่่�มการยึึดเกาะของกระเบื้้�องเดิิม โดยไม่่ต้อ้ งรื้้�อกระเบื้้�อง
สามารถเปิิดพื้้�นที่่�ใช้้งานได้้หลัังจากซ่่อมแซม 24 ชั่่�วโมง

ลิิตร / แกลลอน
ลิตร / แกลลอน
ปริิ มาณการใช้้ : 	ขึ้้�นอยู่่�กัับพื้้�นที่่�การใช้้งาน
5

20



TILE GROUT

ผลิตภัณฑ์กาวยาแนว

เดพโก้ คลาสสิ ค
กาวยาแนว สำ�ำหรับร่องกระเบือ้ งกว้าง 1- 6 มม.




มีีโพลิิเมอร์์พิเิ ศษ ให้้แรงยึึดเกาะสููง
ทนต่่อน้ำำ��ยาทำำ�ความสะอาดทั่่�วไป
ใช้้งานง่่าย สะดวกรวดเร็็ว





ขนาดบรรจุุ : 1 กก. / ถุุง
สีีมาตรฐาน: 10 สีี
ปริิ มาณการใช้้ : 0.5- 16 ตร.ม. ต่่อ 1 กก.
(ขึน้ อยูก่ บั ขนาดและร่องกว้างของกระเบือ้ ง)

เดพโก้ คลีน เกร้าท์
กาวยาแนว สูตรป้ องกันเชื้อรา แบคทีเรีย ตะไคร่น้�้ำำ สำ�ำหรับร่องกระเบือ้ งกว้าง 1- 6 มม.






ป้้องกัันน้ำำ��ซึึม ลดคราบสกปรกฝังั แน่่น
ทนทานต่่อน้ำำ��ยาทำำ�ความสะอาด
แข็็งแรง ยึึดเกาะดีี ทนทานต่่อการแตกร้้าว
ผ่่านมาตรฐาน LEED & WELL การปล่่อยสารระเหยต่ำำ��
จึงปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน
ผ่่านมาตรฐาน EN13888 CG2WA และ ANSI 118.6





ขนาดบรรจุุ : 1 กก. / ถุุง
สีีมาตรฐาน: 25 สีี
ปริิ มาณการใช้้ : 0.5- 16 ตร.ม. / 1 กก.
(ขึน้ อยูก่ บั ขนาดและร่องกว้างของกระเบือ้ ง)

เดพโก้ แกรนิ ตโต้ ป้ องกันราดำ�ำ ไร้ฝนุ่
กาวยาแนว สำ�ำหรับร่องกระเบือ้ งกว้าง 0.5- 2 มม.








ไหลเข้้าร่่องกระเบื้้�องขนาดเล็็กได้้ดีี เรีียบเนีียน ไม่่ขูดู ผิิวกระเบื้้�อง
สารซานิิไทซ์์ ช่่วยป้้องกัันราดำำ� ตะไคร่่น้ำำ�� และแบคทีีเรีีย 100%
สารไฮโดรโพบิิค ป้้องกัันและลดการดููดซึึมน้ำำ�� และคราบสกปรกฝังั แน่่น 99.9%
โพลิิเมอร์์พิเิ ศษ เพิ่่�มการยึึดเกาะ ป้้องกัันการแตกร้้าว
ทนต่่อการกััดกร่่อนจากสารเคมีี เช่่น น้ำำ��ยาทำำ�ความสะอาดห้้องน้ำำ��
ทนต่่อรัังสีียูวีู ี ด้้วยเนื้้�อสีีพิเิ ศษ
ผ่่านมาตรฐาน LEED & WELL การปล่่อยสารระเหยต่ำำ��
จึงปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน





ขนาดบรรจุุ : 1 กก. / ถุุง
สีีมาตรฐาน: 5 สีี
ปริิ มาณการใช้้ : 3- 20 ตร.ม. ต่่อ 1 กก.
(ขึน้ อยูก่ บั ขนาดและร่องกว้างของกระเบือ้ ง)

เดพโก้ บล็อกแก้ว ป้ องกันราดำ�ำ ไร้ฝนุ่
กาวยาแนว สำ�ำหรับกระเบือ้ งอิ ฐดิ นเผา บล็อกแก้ว ร่องกระเบือ้ งกว้าง 5- 20 มม.






โพลิิเมอร์์พิเิ ศษ สููตรสำำ�หรัับใช้้กับั ร่่องกระเบื้้�องขนาดใหญ่่
ป้องกันการแตกร้าว
สารซานิิไทซ์์ ช่่วยป้้องกัันราดำำ� ตะไคร่่น้ำำ�� และแบคทีีเรีีย 100%
สารไฮโดรโพบิิค ป้้องกัันและลดการดููดซึึมน้ำำ��
และคราบสกปรกฝงั แน่น 99.9%
ทนต่่อการกััดกร่่อนจากสารเคมีี เช่่น น้ำำ��ยาทำำ�ความสะอาดห้้องน้ำำ��
ทนต่่อรัังสีียูวีู ี ด้้วยเนื้้�อสีีพิเิ ศษ





ขนาดบรรจุุ : 1 กก. / ถุุง
สีีมาตรฐาน:
สีีขาว
ปริิ มาณการใช้้ : 0.1- 5 ตร.ม. ต่่อ 1 กก.
(ขึน้ อยูก่ บั ขนาดและร่องกว้างของกระเบือ้ ง)
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TILE GROUT

ผลิตภัณฑ์กาวยาแนว

เดพโก้ พูล
กาวยาแนว สระว่ายน้�้ำำคุณภาพสูง สำ�ำหรับยาแนวร่องกระเบือ้ ง 2- 10 มม.





เหมาะสำำ�หรัับบริิเวณที่่�เปีียกชื้้�นและแช่่น้ำำ��ตลอดเวลา เช่่น สระว่่ายน้ำำ��
อ่างเลีย้ งปลา น้�้ำำพุ สปา และ ซาวน่า
ลดการดููดซึึมน้ำำ��และทนต่่อรัังสีียูวีู ี
ทนต่่อสารเคมีีในสระว่่ายน้ำำ�� ป้้องกัันเชื้้�อราและคราบสกปรก
ใช้้งานง่่าย และง่่ายต่่อการทำำ�ความสะอาด





ขนาดบรรจุุ : 5 กก. / กระป๋๋อง
สีีมาตรฐาน: 	สีีขาว สีีเทา สีีเทาชนวน สีีดำำ�
ปริิ มาณการใช้้ : 0.6- 3 ตร.ม. / 1 กก.
(ขึน้ อยูก่ บั ขนาดและร่องกว้างของกระเบือ้ ง)

เดพโก้ อัลตร้า อีพอ๊ กซี่
กาวยาแนวอีพอ๊ กซี่ 100% สองส่วนผสม ประสิ ทธิ ภาพสูง สำ�ำหรับยาแนวร่องกระเบือ้ ง 1- 15 มม.
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เหมาะสำำ�หรัับบริิเวณที่่�ต้้องการสุุขอนามััยสููง เช่่น โรงพยาบาล โรงงาน
อุตสาหกรรม ห้องปฎิบตั กิ าร คลินิกสัตวแพทย์ โรงครัว
ทนต่่อสารเคมีี ป้้องกัันราดำำ�และคราบสกปรก
เหมาะสำำ�หรัับบริิเวณที่่�ต้้องสััมผััสกัับน้ำำ��อย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น สระว่่ายน้ำำ��
อ่างเลีย้ งปลา น้�้ำำพุ สปา
ห้้องอบไอน้ำำ�� ลานล้้างรถ ห้้องน้ำำ��
แรงยึึดเกาะดีีเยี่่�ยม สามารถใช้้เป็็ นกาวปููกระเบื้้�องได้้
ใช้้งานง่่าย และง่่ายต่่อการทำำ�ความสะอาด





ขนาดบรรจุุ :

กก. / ชุุด
(พาร์ท เอ 3 กก. และ พาร์ท บี 1 กก.)
สีีมาตรฐาน: 	สีีเทา สีีขาว
ปริิ มาณการใช้้ : 2- 4 ตร.ม. / 1 กก.
(ขึน้ อยูก่ บั ขนาดและร่องกว้างของกระเบือ้ ง)
4

ADDITIONAL MATERIAL

อุปกรณ์และวัสดุประกอบอื่น ๆ

แบคกิ้ งร็อด
เส้นโฟมอุดร่อง




วััสดุุชนิิดโพลิิเอทีีลีนี เป็็ นเส้้นกลม แบบมาตรฐาน หรืือเส้้นเหลี่่�ยม
เส้นแบน (สินค้าสังพิ
่ เศษ)
สำำ�หรัับปรัับระดัับความลึึกก่่อนการใช้้วัสั ดุุอุุดรอยต่่อชนิิดต่่าง ๆ เช่่น
ซิลโิ คน อะคริลกิ โพลียรู เี ทน โพลีซลั ไฟด์
มีีขนาดเส้้นผ่่าศููนย์์กลาง 8 มม. ยาว 100 ม.

โพลีเอสเตอร์ สปันบอนด์ แฟบริ ค
แผ่นใยเสริ มแรง ชนิ ดโพลีเอสเตอร์




ทนทานต่่อสารเคมีี
ทำำ�จากเส้้นใยโพลีีเอสเตอร์์ เป็็ นแผ่่นเหนีียว
เจาะรููเพื่่�อให้้วัสั ดุุกันั ซึึมผ่่านได้้



ขนาด :

กว้้าง 1 ม. ยาว 300 ม.



ขนาด :

กว้้าง 1.2 ม. ยาว 6 ม.
กว้าง 1.2 ม. ยาว 10 ม.
กว้าง 1.2 ม. ยาว 100 ม.

แลงโก้ กลาส ไฟเบอร์ เมช
ตาข่ายไฟเบอร์เสริ มแรง สำ�ำหรับงานกันซึม





เป็็ นตาข่่ายเสริิมความแข็็งแรง สำำ�หรัับใช้้ในงานกัันซึึม
ทำำ�จากไฟเบอร์์กลาสเคลืือบอะคริิลิกิ
เนื้้�อเหนีียว รัับแรงดึึงได้้มากกว่่า 180 N
ขนาดตาข่่าย 9x9 ช่่องต่่อตารางนิ้้�ว ช่่วยให้้วัสั ดุุกันั ซึึมผ่่านได้้ดีี
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มันใจ
่ ปกป้ อง บ้านของคุณด้วย
ผลิตภัณฑ์ในเครือซิก้า
1. งานปูกระเบือ
้ งเซรามิ กขนาดมารตฐานทัวไป
่

2. งานยาแนวรอยต่อ วงกบ ประตู หน้ าต่าง

บริ เวณห้องนอน ห้องนัง่ เล่น

n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

เดพโก้ เอซี-ทู (กาวปูกระเบือ้ ง)
เดพโก้ ทีทบี ี พลัส (กาวปูกระเบือ้ ง)
เดพโก้ คลาสสิค (กาวยาแนว)
เดพโก้ เอ็กซ์ตร้า พลัส (กาวยาแนว)

แลงโก้ 603 โพลียรู เี ทน
แลงโก้ 612 อะคริลกิ
ซิกา้ เฟล็กซ์-11 เอฟซี+
ซิกา้ ไฮเฟล็กซ์-160 คอนสตัคชั
๊ น่
ซิกา้ ซิล-119 มัลติเพอร์โพส
ซิกา้ ซิล-129 คิทเช่น แอนด์บาธรูม

18. งานปิ ดรอยต่อ และยาแนว

บริ เวณหลังคา

n
n
n
n

แลงโก้ 261 พาวเวอร์ซลี
ซิกา้ เฟล็กซ์-11 เอฟซี+
ซิกา้ มัลติซลิ เอพี
ซิกา้ บูม เอพี

18

2

17. งานเสียบเหล็ก
n
n
n

ซิกา้ ดัวร์-31 ซีเอฟ นอร์มอล
ซิกา้ แองเคอร์ฟิค-1
ซิกา้ แองเคอร์ฟิค-2+
ทร๊อปพิคอล

3
1

16. งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต
n
n
n
n
n

17

แลงโก้ 731 สตรัคเจอร์ รีแพร์
แลงโก้ 732 เรพ ฟาซาด
แลงโก้ 751 ลาเท็กซ์
ซิกา้ รีแพร์มอร์ตา้
ซิกา้ โมโนท๊อป-614 ที

16

13
15. งานขัดพืน
้ ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์
n
n

แลงโก้ 243 ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์
ซิกา้ ฟลอร์-3 ควอน์ตท๊อป

14
15

12

14. งานปูกระเบือ
้ งลาดจอดรถ
n
n
n
n

เดพโก้ อัลตร้าเฟล็กซ์ (กาวติดกระเบือ้ ง)
เดพโก้ อัลตร้า อีพอ๊ กซี่ (กาวยาแนว)
เดพโก้ คลีน เกร้าท์ (กาวยาแนว)
เดพโก้ แกรนิตโต้ (กาวยาแนว)

13. งานกันซึมโครงสร้างใต้ดิน
n
n
n

แลงโก้ 201 บิทเู มน อิมลั ชัน่
แลงโก้ 202 เมทริกซ์
ซิกา้ พรูฟ เมมเบรน

12. งานกันซึมสระว่ายน้�้ำำ
n
n

แลงโก้ 228 ซุปเปอร์ เฟล็กซ์
ซิกา้ ท๊อป-107 ซีล ทีเอช

4. งานกันซึม และยาแนวในห้องน้�้ำำ

3. งานฉาบแต่งผนังภายนอก
n
n
n

แลงโก้ 226 เฟล็กซ์
แลงโก้ 227 เฟล็กซ์ ชิลด์
แลงโก้ 452 เดมพ์เฟล็กซ์
ซิกา้ ท๊อป-107 ซีล ทีเอช
n ซิกา้ ซีลเทป เอฟ
n ซิกา้ สเวล เอส2
n ซิกา้ ซิล-129 คิทเช่น แอนด์บาธรูม

แลงโก้ 101 พาเรนดวิท
แลงโก้ 103 สกิมโค้ท พลัส
แลงโก้ ลอฟท์

n
n
n
n

5. งานปูกระเบือ
้ งแกรนิ ตโต้ หิ นอ่อน หิ นแกรนิ ต

บริ เวณห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว ห้องน้�้ำำ

n
n
n
n
n

เดพโก้ แกรนิตโต้ พลัส (กาวติดกระเบือ้ ง)
เดพโก้ ซุปเปอร์ ทีทบี ี พลัส (กาวติดกระเบือ้ ง)
เดพโก้ คลีน เกร้าท์ (กาวยาแนว)
เดพโก้ แกรนิตโต้ (กาวยาแนว)
เดพโก้ บล็อกแก้ว (กาวยาแนว)

6. งานกันซึมหลังคาดาดฟ้ า ระเบียง
n
n
n
n

แลงโก้ 227 เฟล็กซ์ ชิลด์
แลงโก้ 228 ซุปเปอร์ เฟล็กซ์
แลงโก้ 451 รูฟซีล (โซวาคริว)
ซิกา้ ลาสติค-501 รูฟซิล พลัส

5
7. งานปรับระดับพืน
้ ภายนอก
n
n

4

แลงโก้ 123 เซล์ฟ ทิค
แลงโก้ 173 เซล์ฟ สกิม

6
8. งานฉาบแต่งผนังภายใน

8

n
n
n

7

9

n

แลงโก้ 102 อินทีเรีย สกิมโค้ท
แลงโก้ 103 สกิมโค้ท พลัส
แลงโก้ 110 สกิมโค้ท สีขาว
ภายใน ไร้ฝนุ่
แลงโก้ ลอฟท์

9. งานยึดติ ดชนิ ดยืดหย่น
ุ
n
n
n
n

11

ซิกา้ บอนด์ ที55 (เจ)
ซิกา้ บอนด์-234 แมคแทค
ซิกา้ เฟล็กซ์-118 เอ๊กซ์ตรีม แกร็บ
ซิกา้ เฟล็กซ์-11 เอฟซี+

10

11.

งานปูกระเบือ้ งโมเสกแก้ว บล๊อกแก้ว
บริ เวณสระว่ายน้�้ำำ สปา ซาวน่ า

10. งานปูทบ
ั กระเบือ้ งเดิ ม ไม้อดั ซีเมนต์ ยิ ปซัม่ ไม้

n
n
n
n

เดพโก้ พูล (กาวติดกระเบือ้ ง)
เดพโก้ อัลตร้าเฟล็กซ์ (กาวติดกระเบือ้ ง)
เดพโก้ พูล (กาวยาแนว)
เดพโก้ อัลตร้า อีพอ๊ กซี่ (กาวยาแนว)

n
n
n
n

งานซ่อมแซม ตกแต่ง กระเบือ้ งโมกเสกเซรามิ ก โมเสกแก้ว

เดพโก้ อัลตร้าเฟล็กซ์ (กาวติดกระเบือ้ ง)
เดพโก้ อีซฟ่ี ิกซ์ (กาวติดกระเบือ้ ง)
เดพโก้ อัลตร้า อีพอ๊ กซี่ (กาวยาแนว)
เดพโก้ แกรนิตโต้, เดพโก้ คลีน เกร้าท์ (กาวยาแนว)

GLOBAL BUT LOCAL PARTNERSHIP

ซิกา้ (ประเทศไทย) จำ�ำกัด เป็ นบริษทั ในเครือของกลุม่ ซิกา้ (ประเทศสวิสเซอร์แลนด์)
ผลิตและจำ�ำหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์สำำ� หรับธุรกิจงานก่อสร้าง และธุรกิจกาวอุตสาหกรรม
ซิกา้ เป็ นบริษทั ผูนำ้ �ำและมีความเชีย่ วชาญหลักใน 5 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ คือ วัสดุยาแนว
รอยต่อ วัสดุสำำ� 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

บริ ษทั ซิ ก้า (ประเทศไทย) จำ�ำกัด
สำ�นักงานใหญ่ และโรงงาน
700 / 37 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำ�หรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : +66 3810 9500
โทรสาร : +66 3821 4286
40
ภัณฑ์คุณภาพสูง สำ�หรับงานก่อสร้าง
เว็บไซด์ เคมี
: tha.sika.com
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กรุณาอ่านเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อมูลความปลอดภัยก่อนการใช้งาน
รวมถึงเงือ่ นไขการขายทีบ่ ริษทั กำ�ำหนดไว้

