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PRODUCT CATALOG

SIKA WORLDWIDE
SIKA
WORLDWIDE
LEADER IN
CONSTRUCTION
ซิกา้ มีการพััฒนาผลิตภัณฑ์ และแนวทางแก้ปัญั หาด้้วย
นวัต กรรมใหม่ๆ โด้ยคำา นึ ง ถึึง คุ ณ ภาพั การบริก าร
ความปัลอด้ภัย และความใส่่ใจในส่ิง� แวด้ล้อมด้้วยการ
พััฒนาแบบยังยื
� น ทำาให้ซกิ ้านำ ามาซึ�งความส่ำาเร็จกับ
โอกาส่ใหม่ๆ ในตลาด้ทีม� กี ารเปัลีย� นแปัลงอย่างรวด้เร็ว
พันักงานทีม� ปัี ระส่ิทธิิภาพั และพัันธิมิตรทีแ� ข็็งแรง

SIKA SUBSIDIARY

Sika ดำำ�เนิินิธุุรกิิจ

โรงง�นิผลิต่ ม�กิกิว่�

ในิประเทศต่่�งๆ ท่วโลกิ
�

100

พนิ่กิง�นิ ม�กิกิว่�

200

ประเทศ

แห่่ ง

ยอดำข�ย

25,000 คนิ CHF 8.109 พ่นิล้�นิ
(ข้อมูลปี 2562)

SIKA A COMPANY WITH 100 YEARS OF HISTORY
Sika ก่อตัง� โด้ย Kaspar Winkler ในปัี พั.ศ. 2453 ด้้วยผลิตภัณฑ์ตวั แรก “Sika 1” นำ�ายาผส่มคอนกรีตทีม� คี ณ
ุ ส่มบัตกิ นั ซึม เพัือ� นำามาใช้้ในการก่อส่ร้าง
อุโมงค์ Gotthard จนทำาให้ผลิตภัณฑ์ด้งั กล่าว กลายเปั็นส่่วนปัระกอบทีจ� าำ เปั็นส่ำาหรับงานส่ร้างทางรถึไฟแบบใช้้ระบบไฟฟ้าทีเ� ช้ือ� มระหว่างยุโรปัเหนือ และ

ยุโรปัใต้ ต่อมาได้้มกี ารข็ยายธิุรกิจและเครือข็่ายไปัยังปัระเทศอืน� ๆ ทัวโลก
� โด้ยมีส่าข็าเพัิม� ข็ึน� อีก 15 ส่าข็า ในทวีปัยุโรปั ปัระเทศอเมริกา อาร์เจนตินา บราซิล
และญีปั� นุ่ และพััฒนาเปั็ นธิุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ เพัือ� งานก่อส่ร้างในปัี พั.ศ. 2473
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SIKA THAILAND COMPANY PROFILE
Sika Thailand เปั็ นบริษัทั ในเครือข็องกลุม่ บริษัทั ซิกา้ ผลิตและจำาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ก่อส่ร้าง และกาวอุตส่าหกรรม ครบวงจรทีใ� หญ่

ทีส่� ดุ้ ในปัระเทศไทย ยึด้มันในเรื
�
อ� งนโยบายคุณภาพั และส่ิง� แวด้ล้อมเปั็นหลัก โด้ยมีความมุง่ มัน� และเห็นความส่ำาคัญในการจัด้การระบบ
คุณภาพัด้้านการส่่งมอบส่ินค้า และการบริการ เพัือ� ตอบส่นองต่อความต้องการข็องลูกค้า การรักษัาคุณภาพัผลิตภัณฑ์ให้คงที� การ
ปัรับปัรุงและพััฒนาผลิตภัณฑ์ด้ว้ ยนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื�อง การทุม่ เทอย่างต่อเนื�องทีจ� ะดู้แล และปั้องกันส่ภาพัแวด้ล้อมทีเ� ปั็นพัิษั
และลด้ผลกระทบทางส่ภาพัแวด้ล้อม อันปัระกอบไปัด้้วยมลพัิษัทางอากาศ นำ�าเส่ีย ฝุุ่น่ ละออง ข็องเส่ียจากการอุปัโภค บริโภค และการ
ปัระหยัด้ ทรัพัยากรธิรรมช้าติ ผ่านระบบการจัด้การทีใ� ช้้ทรัพัยากรอย่างมีคณ
ุ ค่า

กิ่อต่่ง� บริ ษัท่ ซิิ กิ้� (ประเทศไทย) จำ�กิ่ดำ

ผลิตและจำาหน่ ายเคมีภณ
ั ฑ์เพัื�อใช้้ในอุตส่าหกรรมก่อส่ร้าง

2535

ขย�ยธุุรกิิ จกิ�วอุต่ส�ห่กิรรม ส่ำาหรับโรงงานปัระกอบรถึยนต์ รถึบัส่
รถึบรรทุก เรือ โรงงานผลิตช้ิน� ส่่วนอุปักรณ์ และเครื�องใช้้ไฟฟ้า

ไดำ้รบ่ กิ�รร่บรองม�ต่รฐ�นิ ISO สถ�บ่นิ TUV NORD
ISO 9001

2541

ผูจ้ ด้ั จำาหน่ าย รวมถึึงกลุ่มธิุรกิจปัระเภทโมเด้ิรน์ เทรด้

ISO 14001

เทคโนโลยีระบบงานก่อส่ร้างหลังคา ให้เปั็ นทีร� จู้ กั ในปัระเทศไทย

เข็้าสู่่ธิุรกิจงานกันซึมปัระเภทโพัลียรู เี ทนทีต� อ้ งการใช้้เทคโนโลยีทม�ี คี ุณภาพัสู่ง

2555

นิำ�เสนิอเทคโนิโลยีให่ม่ช่่วยเพิ� มกิำ�ล่งกิ�รผลิ ต่ซิี เมนิต่์ในิห่ม้อบดำ

SikaGrind® ซึง� ส่ามารถึช้่วยลด้ต้นทุนในการผลิตให้กบ
ั ผูผ้ ลิตซีเมนต์

และลด้ผลกระทบต่อส่ิง� แวด้ล้อม

กิ่อต่่ง� โรงง�นิแห่่งที� 2 ทีน� ิคมอุตส่าหกรรมหนองแค จ. ส่ระบุรี
เปิ ดำต่่วผลิ ต่ภั่ณฑ์์ SikaCeram® กาวซีเมนต์ตด้ิ กระเบือ� ง

2562

2542

เปิ ดำต่่วผลิ ต่ภั่ณฑ์์กิลุ่มง�นิห่ล่งค� Sarnafil® เพัื�อข็ยายตลาด้ด้้าน

นิำ�เสนิอเทคโนิโลยีกินิ่ ซิึมแบบสเปรย์พ่นิ 2 ส่วนิผสม

2556

2537

เพิ� มช่่องท�งกิ�รจ่ดำจำ�ห่นิ่ �ยผลิ ต่ภั่ณฑ์์ โด้ยการข็ยายตลาด้ไปัยังร้านค้า

ไดำ้รบ่ กิ�รร่บรองม�ต่รฐ�นิ ISO สถ�บ่นิ TUV NORD

2550

2532

2559

ควบรวมกิิ จกิ�รของ Parex ข็ยายกลุ่มอุตส่าหกรรมปัระเภทมอร์ตา้ และ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ส่ำาหรับตลาด้งานตกแต่งอาคาร และช้่องทางการจัด้จำาหน่ าย
ไดำ้รบ่ กิ�รร่บรองม�ต่รฐ�นิ ISO 4 ระบบ จ�กิสถ�บ่นิ SGS
ISO 14001, ISO 50001

ISO 9001, ISO 45001,
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EIGHT TARGET MARKETS
ซิกา้ เปั็ นบริษัทั ผูน้ ำาและมีความเช้ีย� วช้าญระด้ับส่ากลในผลิตภัณฑ์ปัระเภทเคมีภณ
ั ฑ์เพัือ� งานก่อส่ร้าง และกาวอุตส่าหกรรม โด้ยแบ่งความส่ามารถึ
หลักออกเปั็ น 5 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ คือ วัส่ดุ้ยาแนวรอยต่อ วัส่ดุ้ส่าำ หรับการติด้ยึด้ วัส่ดุ้ด้ดู้ ซับเส่ียง วัส่ดุ้เส่ริมความแข็็งแรง และวัส่ดุ้ปักปั้องโครงส่ร้าง
รับนำ�าหนักต่าง ๆ และแบ่งกลุม่ ลูกค้าหลักออกเปั็ น 8 กลุม่ ได้้แก่ ธิุรกิจงานคอนกรีต ธิุรกิจงานกันซึมทัวไปั
� ธิุรกิจงานกันซึมหลังคา ธิุรกิจงานพัืน�
ธิุรกิจงานยาแนวและติด้ยึด้ ธิุรกิจงานซ่อมแซมและเส่ริมกำาลังโครงส่ร้าง ธิุรกิจงานตกแต่งอาคาร และธิุรกิจกาวอุตส่าหกรรม

ธุุรกิิ จง�นิคอนิกิรีต่

ธุุรกิิ จง�นิย�แนิวและต่ิ ดำยึดำ

ธุุรกิิ จง�นิกิ่นิซิึมท่วไป
�

ธุุรกิิ จง�นิซิ่อมแซิมและเสริ มกิำ�ล่งโครงสร้�ง

ธุุรกิิ จง�นิกิ่นิซิึมห่ล่งค�

ธุุรกิิ จง�นิต่กิแต่่งอ�ค�ร

ระบบง�นิพ้นิ�

ธุุรกิิ จกิ�วอุต่ส�ห่กิรรม

CONTENT
ผลิ ต่ภั่ณฑ์์แบรนิดำ์ ซิิ กิ้�
CONCRETE PRODUCTION

WATERPROOFING

ผลิ ต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิผลิ ต่คอนิกิรีต่

ผลิ ต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิกิ่นิซิึมท่วไป
�

Sika® Plastocrete® (ซิกา้ พัลาส่โตกรีต)

(ซิกา้ ท๊อปั-107 ซีล ทีเอช้)

07

SikaTop®-107 Seal TH

07

Sika MonoTop® 102 Water Plug TH (ซิกา้ โมโนท๊อปั 102 วอเตอร์ ปัลัก� ทีเอช้)

Sika® Separol TH (ซิกา้ เซพัพัารอล ทีเอช้)

07

Sika® SealTape-S

Sika® Antisol® S TH (ซิกา้ แอนติโซล เอส่ ทีเอช้)

07

SikaSwell® S-2

Sika® Super-1

(ซิกา้ ซุปัเปัอร์-1)

(ซิกา้ ซีลเทปั เอส่)

(ซิกา้ ส่เวล เอส่2)

GROUTING AND FIXING

ROOFING

ผลิ ต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิเกิร้�ท์ และเทฐ�นิเคร้�องจ่กิร

ผลิ ต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิห่ล่งค� และดำ�ดำฟ้้�

(ซิกา้ เกร้าท์ 212 จีพั)ี

(ซิกา้ พัรูฟ เมมเบรน)

15
15
15
15

08

SikaProof® Membrane

SikaGrout®-212-11 TH (ซิกา้ เกราท์ 212-11 ทีเอช้)

08

Sikalastic®-501 Roofseal Plus (ซิกา้ ลาส่ติค-501 รูฟซิล พัลัส่)

16

SikaGrout®-214-11 TH (ซิกา้ เกราท์ 214-11 ทีเอช้)

08

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

16

SikaGrout®-212 GP

CONCRETE REPAIR AND PROTECTION

INDUSTRIAL FLOORING

ผลิ ต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิซิ่อมแซิม และปกิป้ องคอนิกิรีต่

ผลิ ต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิพ้นิ� และปกิป้ องพ้นิ� ผิว

SikaLatex® (ซิกา้ ลาเท็กซ์)

09

Sika® Leveling Mortar® (ซิกา้ เลเวลลิง� มอร์ตา้ )

Sikanol® (ซิกา้ นอล)

09

Sikafloor® CureHard-24

09

Sikafloor® ProSeal-22

10

Sikafloor®-3 QuartzTop

(ซิกา้ การ์ด้-700 เอส่)

Sikagard®-700 S

Sika® Repair Mortar

(ซิกา้ รีแพัร์มอร์ตา้ )

Sika® MonoTop®-614T

(ซิกา้ โมโนทอปั-614ที)
(ซิกา้ โมโนทอปั-615 เอช้บี)

Sika® MonoTop®-615HB

(ซิกา้ ฟลอร์ เคียวฮาร์ด้-24)

(ซิกา้ ฟลอร์ โปัรซีล-22)
(ซิกา้ ฟลอร์-3 ควอน์ตท๊อปั)

17
17
17
17

10
10

ผลิ ต่ภั่ณฑ์์แบรนิดำ์ แลงโกิ้

STRUCTURAL STRENGTHENING

SKIMCOAT / RENDERING

ผลิ ต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิเสริ มกิำ�ล่งโครงสร้�ง

ผลิ ต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บฉ�บแต่่งผิวผนิ่งและฝ้้�

(ซิกา้ ด้ัวร์-31 ซีเอฟ นอร์มอล)

16

11

แลงโก้ 101 พัาเรนด้วิท

19

11

แลงโก้ 102 อินทีเรีย ส่กิมโค้ท

19

11

แลงโก้ 103 ส่กิมโค้ท พัลัส่

19

11

แลงโก้ 107 วอลล์ พััตตี�

19

JOINT SEALING & ELASTIC

แลงโก้ LOFT แลงโก้ ลอฟท์

20

ผลิ ต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิย�แนิวรอยต่่อ และต่ิ ดำยึดำ

แลงโก้ 110 ส่กิมโค้ท ส่ีข็าว ภายใน ไร้ฝุ่นุ่

20

12

แลงโก้ 110 ส่กิมโค้ท ภายนอก

20

SikaHyflex®-160 Construction (ซิกา้ ไฮเฟล็กซ์-160 คอนส่ตัคช้ั
� น)
�

12

แลงโก้ 110 ส่กิมโค้ท ภายในและภายนอก

20

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

12

แลงโก้ 111 ไฟน์โค้ท

21

12

แลงโก้ 113 แพั็ช้

21

13

FLOOR & SURFACE PROTECTION

Sika MaxTack® (ซิกา้ แมคแทค)

13

ผลิ ต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิพ้นิ� และผลิ ต่ภั่ณฑ์์เพ้�อกิ�รปกิป้ องพ้นิ� ผิว

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

13

แลงโก้ 123 เซล์ฟ ทิค

22

13

แลงโก้ 173 เซล์ฟ ส่กิม

22

14

แลงโก้ 188 เซล์ฟ โอเวอร์เลย์เม้นท์

22

14

แลงโก้ 162 โฟลว์ ไพัร์ม

22

14

แลงโก้ 241 ลิควิด้ ฟลอร์ ฮาร์ด้เด้นเนอร์

23

Sikadur®-31 CF Normal
Sika AnchorFix®-1

(ซิกา้ แองเคอร์ฟิค-1)

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

Sikaflex®-11FC

(ซิกา้ แองเคอร์ฟิค-2+ทร๊อปัพัิคอล )

(ซิกา้ ด้ัวร์-32 ทีเอช้)

(ซิกา้ เฟล็กซ์- 11เอฟซี)

Sikasil®- 129 Kitchen & Bathroom
Sikasil® AP

(ซิกา้ ซิล-129 คิทเช้่น แอนด้์บาธิรูม)

(ซิกา้ ซิล เอพัี)

SikaBond® T55(J)
Sika Boom® AP

(ซิกา้ บอนด้์ ที55 (เจ))

(ซิกา้ บูม เอพัี)

Sika® MultiSeal AP

(ซิกา้ มัลติซลิ เอพัี)

GN Manual Gun-STD (จีเอ็น แมนนวล กัน เอส่ทีด้)ี

CONTENT
ผลิ ต่ภั่ณฑ์์แบรนิดำ์ แลงโกิ้
FLOOR & SURFACE PROTECTION

ADMIXTURE

ผลิ ต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิพ้นิ� และผลิ ต่ภั่ณฑ์์เพ้�อกิ�รปกิป้ องพ้นิ� ผิว

ผลิ ต่ภั่ณฑ์์นิำ��ย�และส�รผสมเพิ� ม เพ้�อเพิ� มประสิ ทธุิ ภั�พ

แลงโก้ 243 ฟลอร์ ฮาร์ด้เด้นเนอร์

23

แลงโก้ 311 พัลาส่ท์ตไิ ซส่์เซอร์

31

แลงโก้ 231 เวเธิอร์พัรูฟ้

23

แลงโก้ 322 พัรูฟ

31

แลงโก้ 235 โปัรเท็ก

23

แลงโก้ 361 เคียว

31

REPAIRING & GROUT & EPOXY

ผลิ ต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิซิ่อมโครงสร้�ง ง�นิเกิร�ท์และกิ�วอีพอ๊ กิซิี�

ผลิ ต่ภั่ณฑ์์แบรนิดำ์ เดำพโกิ้

แลงโก้ 700 นอนช้ริง� ค์ เกราท์ พัรีคาส่ท์

24

TILE ADHESIVES

แลงโก้ 701 คลาเวกซ์

24

ผลิ ต่ภั่ณฑ์์กิ�วซิีเมนิต่์ปกิู ระเบ้อ� ง

แลงโก้ 702 คาลฟาร์จ

24

เด้พัโก้ เอซี-ทู

33

แลงโก้ 706 คาลซี

24

เด้พัโก้ ทีทบี ี

33

แลงโก้ 712 โรด้ ราพัิเด้กซ์

25

เด้พัโก้ แกรนิตโต้

33

แลงโก้ 731 ส่ตรัคเจอร์ รีแพัร์

25

เด้พัโก้ ซุปัเปัอร์ ทีทบี ี

33

แลงโก้ 732 เรพั ฟาซาด้

25

เด้พัโก้ อัลตร้าเฟล็กซ์

34

แลงโก้ 751 ลาเท็กซ์

25

เด้พัโก้ พัูล

34

แลงโก้ 534 รีบาร์ แองเคอร์รงิ�

26

เด้พัโก้ อีซฟ�ี ิกซ์

34

WATERPROOFING

เด้พัโก้ อินเจ็คไทล์ ฟิกซ์ (ส่ำาหรับพัืน� )

34

ผลิ ต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บป้ องกิ่นิกิ�รร่วซิึ
� ม

TILE GROUT

แลงโก้ 202 เมทริกซ์

27

ผลิ ต่ภั่ณฑ์์กิ�วย�แนิว

แลงโก้ 222 คอนเซ็นเทรด้

27

เด้พัโก้ คลาส่ส่ิค

แลงโก้ 224 แร็พัพัิด้ ปัลัก�

27

แลงโก้ 225 ส่เลอรี�

35

27

เด้พัโก้ เอ็กซ์ตร้า พัลัส่ ปั้องกันราด้ำา ไร้ฝุ่นุ่
เด้พัโก้ แกรนิตโต้ ปัอ้ งกันราด้ำา ไร้ฝุ่นุ่

35

แลงโก้ 226 เฟล็กซ์

28

เด้พัโก้ บล็อกแก้ว ปั้องกันราด้ำา ไร้ฝุ่นุ่

35

แลงโก้ 227 เฟล็กซ์ ช้ิลด้์

28

เด้พัโก้ พัูล

36

แลงโก้ 228 ซุปัเปัอร์ เฟล็กซ์

28

เด้พัโก้ อัลตร้า อีพัอ๊ กซี�

36

แลงโก้ 201 บิทเู มน อิมลั ช้ัน�

28

ADDITIONAL MATERIAL

แลงโก้ 451 รูฟซีล (โซวาคริว)

29

อุปกิรณ์และว่สดำุประกิอบอ้�นิ ๆ

แลงโก้ 452 เด้มพั์เฟล็กซ์

29

แบคกิง� ร็อด้

37

แลงโก้ 453 โพัลียรู เี ทน

29

โพัลีเอส่เตอร์ ส่ปันั บอนด้์ แฟบริค

37

แลงโก้ 261 พัาวเวอร์ซลี

29

กลาส่ ไฟเบอร์ เมช้

37

SEALANTS

ผลิ ต่ภั่ณฑ์์วส่ ดำุอดำุ รอยต่่อ
แลงโก้ 603 โพัลียรู เี ทน

30

แลงโก้ 607 โพัลีซลั ไฟด้์

30

แลงโก้ 612 อะคริลกิ

30

6

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือซิก้า

35

CONCRETE PRODUCTION

ผลิต่ภั่ณฑ์์สำ�ห่ร่บง�นิผลิต่คอนิกิรีต่

Sika® Plastocrete® (ซิิ กิ้� พล�สโต่กิรีต่)

นิำ��ย�ผสมคอนิกิรีต่ห่ร้อมอร์ต่้�สำ�ห่ร่บง�นิกิ่นิซิึม






ส่ำาหรับงานโครงส่ร้างคอนกรีต ทีส่� มั ผัส่นำ�าโด้ยตรง เช้่น ห้องนำ�า
บ่อเก็บนำ�า และส่ระว่ายนำ�า
ช้่วยเพัิม� คุณส่มบัตกิ ารกันซึมข็องคอนกรีต และปัูนฉาบ
ช้่วยเพัิม� ความส่ามารถึในการเทข็องคอนกรีต
ช้่วยลด้ปัริมาณนำ�าทีใ� ช้้ในการผส่มคอนกรีต ทำาให้คอนกรีต
มีคา่ การรับกำาลังอัด้สู่งข็ึน�
คอนกรีตไม่หด้ตัว เมือ� แห้งและแข็็งตัว



ขนิ�ดำบรรจุ :

5 ลิตร / แกลลอน

ลิตร / ถึัง
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 200-250 ซีซี / ปัูนซีเมนต์ 1 ถึุง (50 กก.)
25



Sika® Super-1 (ซิิ กิ้� ซิุปเปอร์-1)

นิำ��ย�ผสมคอนิกิรีต่ห่ร้อมอร์ต่้�สำ�ห่ร่บง�นิกิ่นิซิึม






ส่ำาหรับงานเทคอนกรีตทีต� อ้ งการความรวด้เร็วในการก่อส่ร้าง
เช้่น เส่า คาน และพัืน�
มีคณ
ุ ส่มบัตช้ิ ว่ ยเร่งให้คอนกรีตแข็็งตัวเร็วข็ึน�
ช้่วยปัรับปัรุงให้คอนกรีตมีความข็้นเหลวทีด้� ี ส่ามารถึเทเข็้าแบบได้้งา่ ยข็ึน�
ช้่วยลด้ปัริมาณนำ�าทีใ� ช้้ในการผส่มคอนกรีต ทำาให้คอนกรีต
มีคา่ การรับกำาลังอัด้สู่งข็ึน�
ส่ามารถึข็ึน� แบบได้้อย่างต่อเนื�อง ปัระหยัด้แรงงาน และเวลาทำางาน

25



ขนิ�ดำบรรจุ :
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :



ขนิ�ดำบรรจุ :

25 ลิตร / ถึัง



200 ลิตร / ถึัง
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 1 ลิตร / 20-25 ตร.ม. (แบบไม้)
1 ลิตร / 40-50 ตร.ม. (แบบเหล็ก)



ขนิ�ดำบรรจุ :

25 ลิตร / ถึัง



ลิตร / ถึัง
0.5 ลิตร / ปัูนซีเมนต์ 1 ถึุง (50 กก.)

Sika® Separol TH (ซิิ กิ้� เซิพพ�รอล ทีเอช่)

นิำ��ย�ท�แบบ สูต่รนิำ��ม่นิ







ช้่วยให้ถึอด้แบบง่าย และเร็ว คอนกรีตไม่ตด้ิ แบบ
ผิวคอนกรีตเรียบส่วยหลังถึอด้แบบ
ไม่ทง�ิ รอยคราบนำ�ายา ไม่มผี ลต่อการฉาบปัูน หรือทาส่ีทบั
ช้่วยยืด้อายุการใช้้งานข็องแบบ
ใช้้งานง่าย โด้ยการทา หรือพั่น
ส่ามารถึใช้้ได้้กบั แบบเหล็ก พัลาส่ติก และไม้

Sika® Antisol® S TH (ซิิ กิ้� แอนิต่ิ โซิล เอส ทีเอช่)

นิำ��ย�บ่มคอนิกิรีต่ช่นิิ ดำสล�ยต่่วไดำ้






ส่ำาหรับงานบ่มคอนกรีตทัวไปั
� และคอนกรีตทีต� อ้ งมีการ
แต่งผิวอื�น ๆ เพัิม� เติม เช้่น งานฉาบแต่งผิว งานทาส่ี
ช้่วยให้คอนกรีตเกิด้ปัฏิิกริ ยิ าไฮเด้รช้ันที
� ส่� มบูรณ์ มีกาำ ลังอัด้สู่ง
ช้่วยให้คอนกรีตมีความคงทนแข็็งแรง ผิวหน้าแกร่งข็ึน�
ช้่วยลด้อัตราการหด้ตัวข็องผิวหน้าคอนกรีต ปั้องกันการแตกร้าว
พัร้อมใช้้งาน โด้ยการทา หรือพั่น



200 ลิตร / ถึัง

ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 1 ลิตร / 5.5-6.0 ตร.ม.

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือซิก้า
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GROUTING AND FIXING

ผลิต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิเกิร�ท์ และเทฐ�นิเคร้�องจ่กิร

SikaGrout®-212 GP (ซิิ กิ้�เกิร�ท์ 212 จีพี)

ซิีเมนิต่์พิเศษัให่้กิ�ำ ล่งอ่ดำสูง และไม่ห่ดำต่่ว





สิ นิค้�

ข�ยดำี

รับกำาลังอัด้ได้้ 730 KSC
มีความเหลว และไหลตัวได้้ด้ี ทำาให้เทเข็้าแบบง่าย คอนกรีตไม่เปั็นโพัรง
ไม่หด้ตัวเมือ� แห้ง และแข็็งตัว
ทนต่อแรงกระแทกได้้ด้ี
ส่ำาหรับงานซ่อมโครงส่ร้างคอนกรีต งานเทฐานเครือ� งจักร และซ่อมรูโพัรง
คอนกรีต ซึง� มีข็นาด้ช้่องว่าง 10-50 มม.




ขนิ�ดำบรรจุ : 20 กก. / ถึุง
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :
นำ�า 3 ลิตร / SikaGrout®-212 GP 1 ถึุง (20 กก.)
(1 ลูกบาศก์เมตร ใช้้ 94 ถึุง)

SikaGrout®-212-11 TH (ซิิ กิ้�เกิร�ท์ 212-11 ทีเอช่)

ซิีเมนิต่์พิเศษัให่้กิ�ำ ล่งอ่ดำสูง และไม่ห่ดำต่่ว ช่นิิ ดำเนิ้� อละเอียดำ





สิ นิค้�

ข�ยดำี

รับกำาลังอัด้ได้้ส่งู ถึึง 820 KSC
มีความเหลว และไหลตัวได้้ด้ี ทำาให้เทเข็้าแบบง่าย คอนกรีตไม่เปั็นโพัรง
ไม่หด้ตัวเมือ� แห้ง และแข็็งตัว
ทนต่อแรงส่ันส่ะเทื
�
อนและแรงกระแทกได้้ด้ี
ส่ำาหรับงานเทฐานเครือ� งจักร และซ่อมรูโพัรงคอนกรีต
ซึง� มีข็นาด้ช้่องว่าง 5-50 มม.




ขนิ�ดำบรรจุ : 25 กก. / ถึุง
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : นำ�า 3.75 ลิตร / SikaGrout®-212-11 TH
1 ถึุง (25 กก.) (1 ลูกบาศก์เมตร ใช้้ 75 ถึุง)

SikaGrout®-214-11 TH (ซิิ กิ้�เกิร�ท์ 214-11 ทีเอช่)

ซิีเมนิต่์พิเศษัให่้กิ�ำ ล่งอ่ดำสูง และไม่ห่ดำต่่ว





สิ นิค้�

8

ข�ยดำี

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือซิก้า

รับกำาลังอัด้ได้้ส่งู ถึึง 800 KSC
มีความเหลว และไหลตัวได้้ด้ี ทำาให้เทเข็้าแบบง่าย คอนกรีตไม่เปั็นโพัรง
ไม่หด้ตัวเมือ� แห้ง และแข็็งตัว
ทนต่อแรงส่ันส่ะเทื
�
อน
ส่ำาหรับงานเทฐานเครือ� งจักร และซ่อมรูโพัรงคอนกรีต
ซึง� มีข็นาด้ช้่องว่าง 10-70 มม.




ขนิ�ดำบรรจุ : 25 กก. / ถึุง
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : นำ�า 3.75 ลิตร / SikaGrout®-214-11 TH
1 ถึุง (25 กก.) (1 ลูกบาศก์เมตรใช้้ 75 ถึุง)

CONCRETE REPAIR AND PROTECTION ผลิต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิซิ่อมแซิม และปกิป้องคอนิกิรีต่
SikaLatex® (ซิิ กิ้�ล�เท็กิซิ์)

นิำ��ย�ประส�นิคอนิกิรีต่






ใช้้ผส่มกับปัูนทราย เพัือ� เพัิม� การยึด้เกาะระหว่างคอนกรีตเก่า
และคอนกรีตใหม่
ใช้้ในงานฉาบซ่อม ปัรับแต่งผิวหน้าคอนกรีต งานก่ออิฐ
งานติด้กระเบือ� ง และงานกันซึมทัว� ๆ ไปั
ช้่วยเพัิม� การยึด้เกาะ
ช้่วยลด้การหด้ตัว และรอยแตกร้าวข็องคอนกรีต
เพัิม� คุณส่มบัตใิ นการกันซึม



ขนิ�ดำบรรจุ :

1 กก. / แกลลอน

5 กก. / แกลลอน



25 กก. / ถึัง
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : ขึนิ� อยู่กิบ่ กิ�รใช่้ง�นิ



ขนิ�ดำบรรจุ :

Sikanol® (ซิิ กิ้�นิอล)

นิำ��ย�ผสมปูนิฉ�บ แทนิปูนิข�ว






ใช้้ผส่มปัูนทราย ส่ำาหรับงานก่ออิฐ และงานฉาบทัวไปั
�
ช้่วยให้ปันู ฉาบได้้งา่ ย ยึด้เกาะได้้ด้ี และเรียบส่วย
เพัิม� การลืน� ไหล และลด้ปัริมาณฟองอากาศในเนื�อปัูนฉาบ
ลด้ความตึงผิวข็องปัูน และรอยแตกร้าว
เพัิม� ความแข็็งแรงเพัือ� อายุการใช้้งานทีน� านข็ึน�



ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :



ขนิ�ดำบรรจุ :

5 ลิตร / แกลลอน
25 ลิตร / ถึัง

200 ลิตร / ถึัง

0.05-0.4%/ ต่อนำ�าหนักปัูนซีเมนต์.

Sikagard®-700 S (ซิิ กิ้�กิ�ร์ดำ-700 เอส)

ว่สดำุส�ำ ห่ร่บเคล้อบผิวป้ องกิ่นินิำ��ซิึมผ่�นิ





ใช้้เคลือบพัืน� ผิว เพัือ� ปั้องกันการซึมผ่านข็องนำ�า และควบคุมความช้ืน�
ใช้้ได้้กบั พัืน� ผิวหลายปัระเภท เช้่น คอนกรีต มอร์ตา้ ปัูนฉาบ อิฐก่อ
กระเบือ� งคอนกรีต หิน และซีเมนต์ใยหิน
ปัรับปัรุงพัืน� ผิวให้ตา้ นทานต่อความส่กปัรก ลด้การเกิด้เช้ือ� รา
วัส่ดุ้ส่ใี ส่ จึงไม่ทาำ ให้ส่ข็ี องพัืน� ผิวเด้ิมเปัลีย� นแปัลง




3 ลิตร / กระปั๋อง

15 ลิตร / ถึัง

สี :
ส่ีใส่
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 0.375-0.625 ลิตร / ตร.ม / 1 ช้ัน�
(ส่ำาหรับพัืน� ผิวทีด้� ดู้ ซับนำ�าในระด้ับปักติ)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือซิก้า
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CONCRETE REPAIR AND PROTECTION ผลิต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิซิ่อมแซิม และปกิป้องคอนิกิรีต่
Sika® Repair Mortar (ซิิ กิ้� รีแพร์มอร์ต่้�)

ซิีเมนิต่์พิเศษั สำ�ห่ร่บง�นิฉ�บซิ่อมที�มีคณ
ุ ภั�พสูง






ผส่มกับนำ�า เพัือ� ใช้้ในงานฉาบ ซ่อมแซมคอนกรีตทีแ� ตกหัก
ตามข็อบมุม รูโพัรงต่าง ๆ
มีส่ารซิลกิ า้ ฟูม และเส่้นใยไฟเบอร์เพัือ� ช้่วยในการยึด้เกาะ
ให้กาำ ลังอัด้สู่งกว่าปัูนธิรรมด้า 300-450 KSC
ส่ามารถึฉาบได้้ถึงึ 20 มม. ต่อช้ัน�
ส่ามารถึทาส่ีทบั ได้้




ขนิ�ดำบรรจุ : 5 กก. / กระปั๋อง
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 1.9 กก. / ตร.ม. / ความหนา 1 มม.

Sika MonoTop®-614T (ซิิ กิ้�โมโนิทอป-614ที)

ซิีเมนิต่์พิเศษั สำ�ห่ร่บง�นิฉ�บซิ่อมที�มีคณ
ุ ภั�พสูง
สำ�ห่ร่บง�นิฉ�บแนิวดำิ� ง






ผส่มกับนำ�า เพัือ� ใช้้ในงานฉาบซ่อมแซมคอนกรีตทีเ� ส่ียหายโด้ย
เฉพัาะในแนวด้ิง� คอนกรีตทีเ� ส่ียหายอันเนื�องจากเหล็กเส่ริม
เปั็ นส่นิม
มีส่ารซิลกิ า้ ฟูม และเส่้นใยไฟเบอร์เพัือ� ช้่วยในการยึด้เกาะ
ให้กาำ ลังอัด้สู่งถึึง 550 KSC
ส่ามารถึฉาบได้้ถึงึ 50 มม. ต่อช้ัน�

ขนิ�ดำบรรจุ :
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :

20 กก. / ถึุง





ขนิ�ดำบรรจุ :

20 กก. / ถึุง



19-20 กก. / ตร.ม. / ความหนา 10 มม.

Sika® MonoTop®-615HB (ซิิ กิ้�โมโนิทอป-615 เอช่บี)

ซิีเมนิต่์พิเศษั สำ�ห่ร่บง�นิฉ�บซิ่อมที�มีคณ
ุ ภั�พสูง
สำ�ห่ร่บง�นิฉ�บแนิวเห่นิ้ อศรีษัะ
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ผส่มกับนำ�า เพัือ� ใช้้ในงานฉาบซ่อมแซมคอนกรีตทีเ� ส่ียหาย
นำ�าหนักเบาให้ความคงตัวสู่ง ส่ามารถึใช้้ได้้ทงั � แนวด้ิง� และแนว
เหนือศรีษัะ
มีส่ารซิลกิ า้ ฟูม และเส่้นใยไฟเบอร์เพัือ� ช้่วยในการยึด้เกาะ
ให้กาำ ลังอัด้เร็ว และสู่งกว่าปัูนธิรรมด้า 250 KSC
ส่ามารถึฉาบได้้ถึงึ 60 มม. ต่อช้ัน� (แนวด้ิง� ) และ
50 มม. ต่อช้ัน� (แนวเหนือศรีษัะ)

STRUCTURAL STRENGTHENING

ผลิต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิเสริมกิำ�ล่งโครงสร้�ง

Sikadur®-31 CF Normal (ซิิ กิ้�ดำ่วร์-31 ซิีเอฟ้ นิอร์มอล)

กิ�วอีพอ๊ กิซิี�คณ
ุ ภั�พสูง สำ�ห่ร่บง�นิเสียบเห่ล็กิ
และเช่้�อมประส�นิ


สิ นิค้�

ข�ยดำี







ส่ามารถึใช้้กบั งานเจาะยึด้เหล็ก
ใช้้ยด้ึ ติด้วัส่ดุ้ต่าง ๆ ในงานโครงส่ร้าง เช้่น ช้ิน� งานคอนกรีต
เหล็ก หิน กระเบือ� ง ไม้
ใช้้เปั็ นมอร์ตา้ ส่ำาหรับงานซ่อมตามข็อบและมุม งานอุด้รอยต่อ รอยแตกร้าว
มีคณ
ุ ส่มบัตใิ นการยึด้เกาะทีด้� เี ยีย� ม
ใช้้ได้้กบั พัืน� ผิวแห้ง และพัืน� ผิวช้ืน�
ไม่มส่ี ว่ นผส่มข็องส่ารละลายโซเวนท์ จึงทำาให้ไม่มกี ลิน�
ไม่หด้ตัว และไม่ยอ้ ยตัว แม้ใช้้ในแนวศีรษัะ



ขนิ�ดำบรรจุ :

1 กก. / ชุ้ด้ (A+B)

2 กก. / ชุ้ด้ (A+B)



ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : ข็ึน� อยูกบั ข็นาด้ข็องเหล็กทีจ� ะยึด้
และรูเจาะเส่ียบเหล็ก



ขนิ�ดำบรรจุ : 300 มล. / หลอด้
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : ข็ึน� อยูกบั ข็นาด้ข็องเหล็กทีจ� ะยึด้
และรูเจาะเส่ียบเหล็ก

Sika AnchorFix®-1 (ซิิ กิ้� แองเคอร์ฟ้ิค-1)

กิ�วสำ�ห่ร่บง�นิเสียบเห่ล็กิ ประเภัทแห่้งต่่วเร็ว








ใช้้เปั็ นวัส่ดุ้ยด้ึ เหล็กเส่ริม และส่ลักเกลียว ในงานทัวไปั
�
ทีม� กี ารรับนำ�าหนักเบา ถึึงปัานกลาง
แห้งตัวเร็ว
ใช้้ได้้กบั ปัืนยิงกาวมาตรฐานทัวไปั
� ไม่หด้ตัวเมือ� แห้ง และแข็็งตัว
มีคณ
ุ ส่มบัตใิ นการยึด้เกาะทีด้� เี ยีย� มกับคอนกรีต และวัส่ดุ้อน�ื ๆ
ใช้้เจาะเส่ียบเหล็กข็นาด้ 8-27 มม.
ไม่มส่ี ว่ นผส่มข็องส่ารละลายโซเวนท์ จึงทำาให้ไม่มกี ลิน�
ไม่หด้ตัว และไม่ยอ้ ยตัว แม้ใช้้ในแนวศีรษัะ



Sika AnchorFix®-2+ Tropical
(ซิิ กิ้� แองเคอร์ฟ้ิค-2+ ทร๊อปพิ คอล)

กิ�วสำ�ห่ร่บง�นิสล่กิเกิลียวคุณภั�พสูง ประเภัทแข็งต่่วเร็ว








ใช้้เปั็ นวัส่ดุ้ยด้ึ เหล็กเส่ริม และส่ลักเกลียว ในงานโครงส่ร้าง
ทีม� กี ารรับนำ�าหนักปัานกลาง ถึึงสู่ง
แห้งตัวเร็ว
ใช้้ได้้กบั ปัืนยิงกาวมาตรฐานทัวไปั
� ไม่หด้ตัวเมือ� แห้ง และแข็็งตัว
มีคณ
ุ ส่มบัตใิ นการยึด้เกาะทีด้� เี ยีย� มกับคอนกรีต และวัส่ดุ้อน�ื ๆ
ใช้้เจาะเส่ียบเหล็กข็นาด้ 8-27 มม.
ไม่มส่ี ว่ นผส่มข็องส่ารละลายโซเวนท์ จึงทำาให้ไม่มกี ลิน�
ไม่หด้ตัว และไม่ยอ้ ยตัว แม้ใช้้ในแนวศีรษัะ




ขนิ�ดำบรรจุ : 550 มล. / หลอด้
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : ข็ึน� อยูกบั ข็นาด้ข็องเหล็กทีจ� ะยึด้
และรูเจาะเส่ียบเหล็ก

Sikadur®-32 TH (ซิิ กิ้�ดำ่วร์-32 ทีเอช่)

กิ�วอีพอ๊ กิซิี�มอร์ต่้�คุณภั�พสูง สำ�ห่ร่บง�นิประส�นิคอนิกิรีต่








ใช้้เปั็นกาวส่ำาหรับปัระส่านคอนกรีตเก่า และคอนกรีตใหม่
ใช้้ยด้ึ ติด้วัส่ดุ้ต่าง ๆ เช้่น คอนกรีต มอร์ตา้ เหล็ก
มีคณ
ุ ส่มบัตกิ ารยึด้เกาะด้ีเยีย� ม
รับแรงด้ึงได้้ถึงึ 200 KSC
ใช้้ได้้กบั พัืน� ผิวแห้ง และพัืน� ผิวช้ืน�
ไม่มส่ี ว่ นผส่มข็องส่ารละลายโซเวนท์ จึงทำาให้ไม่มกี ลิน�
ไม่หด้ตัว และไม่ยอ้ ยตัว แม้ใช้้ในแนวศีรษัะ




ขนิ�ดำบรรจุ : 2 กก. / ชุ้ด้ (A+B)
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 0.3-0.8 กก. / ตร.ม.
ข็ึน� อยูกบั ความพัรุนข็องผิว

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือซิก้า
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JOINT SEALING & ELASTIC ผลิต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิย�แนิวรอยต่่อ และต่ิดำยึดำ
Sikaflex®-11FC (ซิิ กิ้�เฟ้ล็กิซิ์- 11เอฟ้ซิี)

ว่สดำุย�แนิวและยึดำต่ิ ดำ ประเภัทโพลียรู ีเทนิ ช่นิิ ดำแห่้งต่่วเร็ว






ส่ำาหรับยาแนวรอยต่อระหว่างพัืน� งานซีลแนวตะเข็็บ
งานยาแนวรอยแตกร้าวตามผนัง งานติด้กระเบือ� งในห้องนำ�า เปั็นต้น
มีคณ
ุ ส่มบัตกิ นั รัวซึ
� ม ทนต่อฝุ่น และแด้ด้
ยืด้หยุน่ สู่ง ทนต่อแรงส่ันส่ะเทื
�
อน รองรับการเคลือ� นตัว 15%
ยึด้เกาะได้้ด้กี บั วัส่ดุ้หลายปัระเภท เช้่น คอนกรีต ไม้ กระเบือ� ง
เซรามิก โลหะ อลูมเิ นียม พัีวซี ี เปั็ นต้น
แห้งเร็ว และไม่ยอ้ ยตัว ใช้้ได้้กบั ปัืนยิงกาวมาตรฐานทัวไปั
�





ขนิ�ดำบรรจุ : 310 มล. / หลอด้
สี :
ส่ีข็าว และส่ีเทา
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :
ส่ำาหรับเปั็ นกาวยาแนว
1 หลอด้ / 3 เมตร ทีข็
� นาด้ข็องรอยต่อ 10 x 10 มม. (กว้าง x ลึก)
ส่ำาหรับเปั็ นกาวติด้ยึด้วัส่ดุ้
1 หลอด้ / 100 หมุด้ (ยิงเปั็ นหมุด้ทีเ� ส่้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. หนา 4 มม.)
1 หลอด้ / 12 เมตร (ยิงเปั็ นแถึบทีค
� วามกว้าง 5 มม. หนา 5 มม.)

SikaHyflex®-160 Construction

(ซิิ กิ้�ไฮเฟ้ล็กิซิ์-160 คอนิสต่่คช่่
� นิ)
�

ว่สดำุย�แนิวรอยต่่อประเภัทโพลียรู ีเทนิ ช่นิิ ดำย้ดำห่ยุ่นิ








ส่ำาหรับยาแนวรอยต่อโครงส่ร้างทัวไปั
� รอยต่อทีม� กี ารเคลือ� นตัว เช้่น รอยต่อผนัง  ขนิ�ดำบรรจุ :
อาคาร ผนังและพัืน� กรอบปัระตู หน้าต่าง แนวข็อบวงกบ ผนังส่ำาเร็จรูปั เปั็นต้น
มีคณ
ุ ส่มบัตกิ นั รัวซึ
� ม ทนต่อฝุ่น แด้ด้ และส่ภาวะอากาศได้้ด้ี
 สี :
เนื�อกาวยิงง่าย ไม่ยอ้ ยตัว ใช้้ได้้ทงั � แนวตัง� และแนวนอน
 ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :
ยืด้หยุน่ สู่ง รองรับรอยต่อทีม� กี ารเคลือ� นตัวได้้ส่งู ถึึง 35%
ยึด้เกาะได้้ด้กี บั วัส่ดุ้หลายปัระเภท เช้่น คอนกรีต ไม้ โลหะ อลูมเิ นียม พัีวซี ี เปั็ นต้น
อายุการใช้้งานยาวนาน ต้องการการบำารุงรักษัาตำ�า
ไม่มส่ี ว่ นส่่วนผส่มข็องตัวทำาละลาย จึงทำาให้ไม่มกี ลิน� ฉุน และไม่มฟี องอากาศ

300 มล. / หลอด้

600 มล. / หลอด้

ส่ีข็าว และส่ีเทา

1 หลอด้ (310 มล.) / 3 เมตร

1 หลอด้ (600 มล.) / 6 เมตร

ทีข็� นาด้ข็องรอยต่อ 10 x 10 มม. (กว้าง x ลึก)

Sikasil®-119 Multipurpose

(ซิิ กิ้�ซิิ ล-119 ม่ลต่ิ เพอร์โพส)

ซิิ ลิโคนิย�แนิวอเนิกิประสงค์ คุณภั�พสูง กิ่นินิำ�� กิ่นิคว�มช่้�นิ
ทนิท�นิต่่อยูวี








ส่ำาหรับยาแนวกันนำ�ารัวซึ
� ม บริเวณข็อบปัระตู หน้าต่าง วงกบ งานหลังคา
กันส่าด้ รางระบายนำ�า และยาแนวแต่งข็อบงานทัวไปั
� เช้่น ตูโ้ ช้ว์ เฟอร์นเิ จอร์
ยึด้เกาะได้้ด้กี บั วัส่ดุ้หลายปัระเภท เช้่น แก้ว โลหะ พัืน� ผิวทีท� าส่ี กรอบอลูมเิ นียม
ไม้ กระเบือ� งเซรามิก พัีวซี แี ละคอนกรีต เปั็นต้น
มีคณ
ุ ส่มบัตกิ นั นำ�า กันความช้ืน� ทนทานต่อแส่งยูว ี
ยืด้หยุน่ สู่ง
ไม่กด้ั กร่อนพัืน� ผิว
ใช้้ได้้ทงั � ภายในและภายนอก




ขนิ�ดำบรรจุ : 300 มล. / หลอด้
สี :
ส่ีใส่ ส่ีข็าว และส่ีเทา
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 1 หลอด้ (300 มล.)
3 เมตร ทีข็
� นาด้ข็องรอยต่อ 10 x 10 มม. (กว้าง x ลึก)
2 เมตร ทีข็
� นาด้ข็องรอยต่อ 15 x 10 มม. (กว้าง x ลึก)
1.5 เมตร ทีข็
� นาด้ข็องรอยต่อ 20 x 10 มม. (กว้าง x ลึก)

Sikasil®- 129 Kitchen & Bathroom
(ซิิ กิ้�ซิิ ล-129 คิ ทเช่่นิ แอนิดำ์บ�ธุรูม)

กิ�วซิิ ลิโคนิ สำ�ห่ร่บง�นิย�แนิวรอยต่่อสุขภั่ณฑ์์
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ส่ำาหรับงานยาแนวรอยต่อบริเวณทีต� อ้ งส่ัมผัส่กับนำ�าความช้ืน�
ในห้องครัว และห้องนำ�า เช้่น ซิงค์ อ่างล้างหน้า อ่างอาบนำ�า โถึสุ่ข็ภัณฑ์
ปั้องกัน และยับยังการเจริ
�
ญเติบโตข็องเช้ือ� รา และแบคทีเรีย
ยึด้เกาะได้้ด้เี ยีย� มกับพัืน� ผิวหลายช้นิด้ เช้่น กระจก เซรามิก
และกระเบือ� ง โลหะ พัลาส่ติกลามิเนต ยาง ส่แตนเลส่ คอนกรีต
ใช้้ได้้ทงั � ภายในและภายนอก
ทนต่อส่ภาพัอากาศได้้ด้ี





ขนิ�ดำบรรจุ : 300 มล. / หลอด้
สี :
ส่ีใส่ และส่ีข็าว
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : ข็ึน� อยูก่ บั พัืน� ทีก� ารใช้้งาน

JOINT SEALING & ELASTIC ผลิต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิย�แนิวรอยต่่อ และต่ิดำยึดำ
Sikasil® AP (ซิิ กิ้�ซิิ ล เอพี)

ว่สดำุย�แนิวรอยต่่อ ประเภัทซิิ ลิโคนิ






เปั็ นกาวซิลโิ คน 100% ช้นิด้ไม่มกี รด้ จึงไม่มกี ลิน� ฉุน
มีคณ
ุ ภาพัสู่ง เหมาะส่ำาหรับงานยาแนวรอยต่อบนพัืน� ผิว
หลายปัระเภท เช้่น กระจก โลหะ อลูมเิ นียม พัืน� ผิวเคลือบส่ี ไม้
อะคริลคิ แผ่นโพัลีคาร์บอเนต กระเบือ� งเซรามิก และคอนกรีต
ใช้้ยาแนวกันนำ�ารัวซึ
� มทัวไปั
� เช้่น งานกันซึมรอยต่อบนหลังคา และรางนำ�า
งานติด้ตัง� เมททอลช้ีท และงานผนังปัูน
ใช้้ได้้ทงั � งานภายใน และภายนอกอาคาร ทนต่อแส่งแด้ด้
และส่ภาวะอากาศ





ขนิ�ดำบรรจุ : 300 มล. / หลอด้
สี :
ส่ีข็าว ส่ีใส่ และส่ีเทา
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 1 หลอด้ ใช้้งานได้้ปัระมาณ
12.5 เมตร ทีข็
� นาด้รอยต่อ 6 x 4 มม. (กว้าง x ลึก)
6.5 เมตร ทีข็
� นาด้รอยต่อ 9 x 5 มม. (กว้าง x ลึก)

Sika MaxTack® (ซิิ กิ้� แมคแทค)

กิ�วพล่งต่ะปู แห่้งต่่วเร็ว พล่งกิ�รยึดำต่ิ ดำสูง






กาวยึด้ติด้พัลังสู่ง
ยึด้ติด้ได้้ด้กี บั วัส่ดุ้หลายปัระเภท เช้่น ไม้ ปัูน คอนกรีต ไฟเบอร์ซเี มนต์
อะโนได้ร์อลูมเิ นียม พัีวซี ี กระเบือ� งเซรามิก (ผิวด้้าน)
โพัลีส่ไตรีน และพัืน� ผิวทำาส่ี
ใช้้ได้้ทงั � ภายในและภายนอกอาคาร ทีไ� ม่โด้นแส่งแด้ด้โด้ยตรง
ไม่มกี ลิน� ฉุน





ขนิ�ดำบรรจุ : 280 มล. / หลอด้
สี :
ส่ีข็าว
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 1 หลอด้ 280 มล. / 15 เมตร
(เส่้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม.)

Sikaflex®-118 Extreme Grab

(ซิิ กิ้�เฟ้ล็กิซิ์-118 เอ๊กิซิ์ต่รีม แกิร็บ)
กิ�วต่ะปูคณ
ุ ภั�พสูง ยึดำต่ิ ดำไดำ้ทนิ่ ทีโดำยไม่ใช่้วส่ ดำุค�ำ� ย่นิ







ใช้้ยด้ึ ติด้วัส่ดุ้ต่าง ๆ ในงานก่อส่ร้าง งานซ่อมแซม และงานตกแต่ง
ทีม� นี �ำาหนัก แทนการตอกตะปัู เจาะผนัง เช้่น ติด้หินปัระด้ับ
ติด้กระเบือ� งตกแต่ง ติด้กระจกเงา ติด้กระถึางต้นไม้ ติด้ช้ัน� วางข็อง
ติด้วัส่ดุ้ทม�ี นี �ำาหนักได้้ทนั ทีโด้ยไม่ตอ้ งใช้้วส่ั ดุ้คา�ำ ยัน
ยึด้เกาะได้้ด้กี บั พัืน� ผิวหลากหลายปัระเภท เช้่น คอนกรีต มอร์ตา้
หิน อิฐ ไฟเบอร์ซเี มนต์ เซรามิก ไม้ อะลูมเิ นียม โลหะ และเหล็ก
ปัล่อยส่ารระเหยในปัริมาณทีต� �าำ จึงปัลอด้ภัยต่อผูใ้ ช้้งาน ผูอ้ ยูอ่ าศัย
ใช้้ได้้ทงั � ภายในและภายนอกอาคาร




ขนิ�ดำบรรจุ :
สี :

มล. / หลอด้
ส่ีข็าว

290

SikaBond® T55(J) (ซิิ กิ้�บอนิดำ์ ที55 (เจ))

กิ�วต่ิ ดำพ้นิ� ไม้ ประเภัทโพลียรู ีเทนิ ช่นิิ ดำย้ดำห่ยุ่นิ






เหมาะกับไม้ปัาร์เก้ และไม้เอ็นจิเนียร์
วัส่ดุ้ส่ว่ นผส่มเด้ียว ใช้้งานง่าย แห้งตัวเร็ว ปัระหยัด้เวลา
และค่าใช้้จา่ ย
วัส่ดุ้มคี วามคงทน ทำาให้มอี ายุการใช้้งานทีย� าวนาน
มีคณ
ุ ส่มบัตกิ ารดู้ด้ซับเส่ียง ลด้เส่ียงทีเ� กิด้จากการก้าวเท้า
ไม่มกี ลิน� ฉุน





ขนิ�ดำบรรจุ : 2 กก. / หลอด้
สี :
ส่ีน�ำาตาลอ่อน
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 0.6-1.0 กก. / ตร.ม.
(ข็ึน� อยูก่ บั ส่ภาพัข็องพัืน� ผิว)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือซิก้า
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JOINT SEALING & ELASTIC ผลิต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิย�แนิวรอยต่่อ และต่ิดำยึดำ
Sika Boom® AP (ซิิ กิ้� บูม เอพี)

โฟ้มสเปรย์อเนิกิประสงค์ ประเภัทโพลียรู ีเทนิ
สิ นิค้�

ข�ยดำี









ใช้้ปัิด้ช้่องว่างรูโพัรงต่าง ๆ บริเวณโครงหลังคา ผนัง ฝุ่้าเพัด้าน รอยต่อ
กรอบปัระตู หน้าต่าง ท่อทางเด้ินแอร์ ท่อระบายอากาศ ท่อระบายนำ�า
งานฉนวนกันความร้อน ความเย็น กันเส่ียงส่ะท้อน กันนำ�าซึมผ่าน
เนื�อโฟมข็ยายตัวได้้ปัระมาณ 1.5-2 เท่า
ยึด้เกาะได้้ด้กี บั พัืน� ผิวได้้หลายปัระเภท เช้่น คอนกรีต มอร์ตา้ กระเบือ� ง
ไม้ กระจก ส่ังกะส่ี อลูมเิ นียม
ปัราศจากส่าร CFC / HCFC จึงไม่ก่อให้เกิด้มลพัิษัต่อส่ิง� แวด้ล้อม
อายุการใช้้งานยาวนาน ทนต่อส่ภาพัอากาศ
ส่ามารถึตัด้แต่งผิวโฟมทีแ� ห้งตัวแล้ว ทาส่ีทบั ได้้



ขนิ�ดำบรรจุ : 500 มล. / กระปั๋อง
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : ข็ึน� อยู่กบั พัืน� ทีใ� ช้้งาน



ขนิ�ดำบรรจุ :



Sika® MultiSeal AP (ซิิ กิ้� ม่ลต่ิ ซิิล เอพี)

เทปกิ�วอเนิกิประสงค์คณ
ุ ภั�พสูง ประเภัทบิทเู มนิ
กิ่นินิำ��ซิึมผ่�นิ
สิ นิค้�

ข�ยดำี






ใช้้ปัิด้ทับรอยแตกร้าว ปัิด้รอยต่อ เพัือ� ปั้องกันนำ�าซึมผ่าน
บริเวณกระเบือ� งมุงหลังคา ครอบหลังคา รอยต่อหลังคากับผนัง
รอยต่อระเบียง รอยต่อรางนำ�าฝุ่น รอยต่อในอาคาร
กันส่าด้ ปัล่องควัน เปั็นต้น
มีความยืด้หยุน่ ทนทานต่อการฉีกข็าด้
ทนทานต่อแส่งแด้ด้ ฝุ่น และส่ภาวะอากาศได้้ด้ี
มีกาวในตัว ใช้้งานง่าย ส่ามารถึทาส่ีทบั ได้้




กว้าง 100 มม. ยาว 3 เมตร / ม้วน
กว้าง 250 มม. ยาว 3 เมตร / ม้วน
กว้าง 300 มม. ยาว 10 เมตร / ม้วน
สี :
ส่ีเทา
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : ข็ึน� กับข็นาด้พัืน� ทีใ� ช้้งาน

GN Manual Gun-STD (จีเอ็นิ แมนินิวล กิ่นิ เอสทีดำี)

ป้ นิยิงกิ�วม�ต่รฐ�นิ แบบไม่ใช่้ลม
สำ�ห่ร่บห่ลอดำแข็งและห่ลอดำนิิ� ม



ขนิ�ดำบรรจุ :

9 นิ�วส่ำาหรับหลอด้แข็็ง 310 มล.

10.5 นิ�วส่ำาหรับหลอด้ 310, 400 มล.

15 นิ�วส่ำาหรับหลอด้ 310, 400, 600 มล.
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WATERPROOFING

ผลิต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิกิ่นิซิึมท่วไป
�

SikaTop®-107 Seal TH (ซิิ กิ้�ท๊อป-107 ซิีล ทีเอช่)

ซิีเมนิต่์พิเศษัสำ�ห่ร่บฉ�บห่ร้อท�ป้ องกิ่นิกิ�รร่วซิึ
� ม
ช่นิิ ดำย้ดำห่ยุ่นิ แบบ 2 ส่วนิผสม





สิ นิค้�

ข�ยดำี

ส่ำาหรับงานฉาบหรือทากันซึมผนังห้องใต้ด้นิ ข็องงานโครงส่ร้างใหม่ หรือ
งานซ่อมโครงส่ร้าง งานบ่อเก็บนำ�าด้ี
ส่ามารถึฉาบปัิด้รอยแตกร้าว หรือรูพัรุนข็นาด้เล็กบนคอนกรีต
มีการยึด้เกาะทีด้� เี ยีย� ม และยืด้หยุน่ สู่ง
ไม่เปั็ นพัิษั ส่ามารถึใช้้กบั นำ�าด้ืม� ได้้
ใช้้งานง่ายโด้ยการฉาบหรือทา



ขนิ�ดำบรรจุ :

5 กก. / ชุ้ด้ (A+B)

25 กก. / ชุ้ด้ (A+B)



ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 2 กก. / ตร.ม. / 1 ช้ัน� /หนา 1 มม.
(แนะนำาให้ทาำ งาน 2 ช้ัน� โด้ยให้ได้้ความหนาปัระมาณ 2 มม.)



ขนิ�ดำบรรจุ :

Sika MonoTop® 102 Water Plug TH

(ซิิ กิ้� โมโนิท๊อป 102 วอเต่อร์ ปล่กิ� ทีเอช่)
ซิีเมนิต่์แห่้งเร็วพิเศษั สำ�ห่ร่บอุดำรอยร่วนิำ
� ��






มีคณ
ุ ส่มบัตทิ แ�ี ห้งเร็ว ส่ามารถึอุด้รอยรัวข็ณะที
�
น� �ำายังซึมอยู่
เซตและแข็็งตัวภายใน 1.30 นาที ทีอ� ุณหภูม ิ (25 °C)
ั � นก่อน และอุด้บริเวณทีร� วซึ
ใช้้งานง่าย โด้ยผส่มกับนำ�า ปันเปั็
ั� ม
ให้กาำ ลังการยึด้เกาะด้ีกบั ทุกพัืน� ผิว โด้ยไม่หด้ตัวเมือ� แห้ง และแข็็งตัว
ใช้้ได้้กบั ทุกพัืน� ผิว เช้่น คอนกรีต เข็ือ� น ส่ระนำ�า
ช้่องระบายนำ�าใต้ผวิ ทาง ฯลฯ



/ กระปั๋อง
4.5 กก. / กระปั๋อง
15 กก. / ถึุง
ปริม�ณกิ�รใช่้ : ข็ึน� อยูก่ บั พัืน� ทีก� ารใช้้งาน และแรงด้ันข็อง
นำ�า
1 กก.

Sika® SealTape-S (ซิิ กิ้� ซิีลเทป เอส)

ว่สดำุใช่้ส�ำ ห่ร่บง�นิกิ่นิซิึมกิ่อนิปูกิระเบ้อ� ง





เพัือ� ปั้องกันปัญั หารัวซึ
� มส่ำาหรับรอยต่อข็องมุมต่าง ๆ
ใช้้กบั มุมข็องห้องนำ�า ระเบียง ส่ระว่ายนำ�า ห้องใต้ด้นิ
ใช้้งานง่ายเพัียงวางวัส่ดุ้ตรงบริเวณมุมข็อบก่อนการปัูกระเบือ� ง
ส่ามารถึยืด้หยุน่ ตัวได้้ และกันนำ�า 100%



ขนิ�ดำบรรจุ :

เมตร / ม้วน
เมตร / ม้วน
สี :
แถึบส่ีเหลือง- ข็าว
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 1 เมตร / ความยาวพัืน� ทีใ� ช้้งาน 1 เมตร
10
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SikaSwell® S-2 (ซิิ กิ้�สเวล เอส-2)

ว่สดำุกินิ่ ซิึมช่นิิ ดำบวมนิำ��





ใช้้กบั รอยต่อต่าง ๆ เพัือ� งานกันซึม
ข็ยายตัวเมือ� ส่ัมผัส่นำ�าจึงกันซึมได้้ด้ี
ไม่ถึกู ช้ะล้างด้้วยนำ�าภายใต้ความด้ัน
ทำางานได้้งา่ ยและรวด้เร็ว





ขนิ�ดำบรรจุ : 600 มล. / หลอด้
สี :
ส่ีแด้ง
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : ข็ึน� อยู่กบั ความยาวข็องรอยต่อ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือซิก้า
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ROOFING

ผลิต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิกิ่นิซิึมห่ล่งค� ดำ�ดำฟ้้�

SikaProof® Membrane (ซิิ กิ้�พรูฟ้ เมมเบรนิ)

ว่สดำุกินิ่ ซิึมประเภัทบิทเู มนิ ที�มีคว�มย้ดำห่ยุ่นิ ช่นิิ ดำท�เคล้อบ





วัส่ดุ้กนั ซึมส่ำาหรับงานโครงส่ร้างใต้ด้นิ ภายนอกอาคาร
ส่ำาหรับงานกันซึมโครงส่ร้างเก่าและใหม่
ส่ามารถึใช้้งานบนพัืน� คอนกรีตทีม� คี วามช้ืน� ได้้
ใช้้งานง่ายด้้วยการใช้้ลกู กลิง� หรือแปัรงทา





ขนิ�ดำบรรจุ : 20 กก. / ถึัง
สี :
ส่ีด้าำ
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 0.6 ลิตร / ตร.ม. / 1 ช้ัน�
(แนะนำาให้ทาำ งาน 3-4 ช้ัน� )

Sikalastic®-501 Roofseal Plus (ซิิ กิ้�ล�สต่ิ ค-501 รูฟ้ซิิ ล พล่ส)

ว่สดำุกินิ่ ซิึม สำ�ห่ร่บห่ล่งค� ดำ�ดำฟ้้�
ประเภัทโพลียรู ีเทนิ





ปักปัิด้รอยแตกร้าวได้้ด้ี
กันนำ�ารัวซึ
� มได้้ 100%
เนื�อวัส่ดุ้มคี วามยืด้หยุน่ สู่ง รองรับการข็ยับตัวข็องโครงส่ร้างอาคาร
ทนทานต่อรังส่ียวู แี ละส่ภาพัอากาศ อายุการใช้้งานยาวนาน



ขนิ�ดำบรรจุ :

กก. / ถึัง
กก. / ถึัง
สี :
ส่ีข็าว ส่ีเทา ส่ีเข็ียว
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 0.35 กก. / ตร.ม. / 1 ช้ัน�
4

20




สูต่รให่ม่

ทนินิำ��แช่่ขง่
Sikalastic®-632 R (ซิิ กิ้�ล�สต่ิ ค-632 อ�ร์)

ว่สดำุกินิ่ ซิึม คุณภั�พสูง สำ�ห่ร่บห่ล่งค� ดำ�ดำฟ้้�
ประเภัทโพลียรู ิ เทนิ
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ส่ามารถึปั้องกันฝุ่นข็ณะทำางาน
กันฝุ่นได้้ทนั ทีหลังจากทำาการเคลือบไปัแล้ว 60 นาที
บ่มตัวและแห้งตัวเร็ว
ด้้วยเทคโนโลยี MTC จึงไม่ก่อให้เกิด้ฟองอากาศบนพัืน� ผิว
ยืด้หยุน่ สู่ง และส่ามารถึปักปัิด้รอยแตกร้าวข็นาด้เล็กได้้





ขนิ�ดำบรรจุ : 21 กก. / ถึัง
สี :
ส่ีเทาอ่อน
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 1.4-2.4 กก. / ตร.ม.

INDUSTRIAL FLOORING

ผลิต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิพ้นิ� และปกิป้ องพ้นิ� ผิว

Sika® Leveling Mortar® (ซิิ กิ้� เลเวลลิ� ง มอร์ต่้�)

ปูนิเทปร่บระดำ่บพ้นิ� คอนิกิรีต่ สำ�ห่ร่บคว�มห่นิ� 5-9 มม.





ซีเมนต์มอร์ตา้ ช้นิด้ส่่วนผส่มเด้ียว และพัร้อมใช้้งาน
เหมาะส่ำาหรับงานปัรับระด้ับพัืน� คอนกรีตในบ้านพัักอาศัย
และอาคารพัาณิช้ย์
เหมาะส่ำาหรับงานปัรับระด้ับพัืน� ทีม� คี วามหนาตัง� แต่ 5-9 มม.
ก่อนทีจ� ะทำาการติด้ตัง�
กระเบือ� งไวนิล พัรมปัูพัน�ื พัืน� ไม้ข็องส่นามกีฬา พัืน� ไม้ปัาร์เก้
ระบบพัืน� ส่ำาเร็จรูปั กันซึมด้าด้ฟ้า



ขนิ�ดำบรรจุ : 25 กก. / ถึุง
สี :
ส่ีเทา
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 2.1 กก. / ตร.ม. ทีค� วามหนา 1 มม.



ขนิ�ดำบรรจุ :




Sikafloor® CureHard-24 (ซิิ กิ้�ฟ้ลอร์ เคียวฮ�ร์ดำ-24)

นิำ��ย�เคล้อบผิวคอนิกิรีต่เพ้�อลดำกิ�รเกิิ ดำฝุ้่ นิ
ประเภัทโซิเดำียมซิิ ลิเกิต่






ช้่วยลด้การเกิด้ฝุุ่น่
เพัือ� ความทนทานต่อส่ารเคมีบางช้นิด้ และทนทานต่อการข็ูด้ข็ีด้
มีการแทรกซึมด้ี
ปัราศจากตัวทำาละลาย จึงไม่มกี ลิน� ฉุน และไม่เปั็นพัิษัต่อส่ิง� แวด้ล้อม
ใช้้เคลือบผิวคอนกรีตทัวไปั
� ในบริเวณที�เปั็ นคลังส่ินค้า
ห้องเก็บข็อง ทีจ� อด้รถึ ส่ถึานีบริการ เปั็ นต้น




25 ลิตร / ถึัง

200 ลิตร / ถึัง

สี :
ส่ีใส่
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 0.15- 0.25 ลิตร / ตร.ม. / 1 ช้ัน�
(4-7 ตร.ม. / ลิตร/ 1ช้ัน� )

Sikafloor® ProSeal-22 (ซิิ กิ้�ฟ้ลอร์ โปรซิีล-22)

นิำ��ย�เคล้อบผิวคอนิกิรีต่เพ้�อลดำกิ�รเกิิ ดำฝุ้่ นิ






ส่ารปัระกอบอะคริลคิ ช้นิด้ใส่ ใช้้บม่ คอนกรีตส่ด้ และเคลือบ
คอนกรีตทีแ� ห้งตัวแล้ว
ช้่วยลด้การแห้งตัวทีผ� วิ หน้า และลด้การแตกร้าว
ลด้การเกิด้ฝุุ่น่ และเพัิม� ความต้านทานการข็ูด้ข็ีด้
พัร้อมใช้้งาน
ใช้้ได้้ทงั � ภายในและภายนอกอาคาร





ขนิ�ดำบรรจุ : 20 ลิตร / ถึัง
สี :
ส่ีใส่
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 0.1- 0.2 ลิตร / ตร.ม. / 1 ช้ัน�

Sikafloor®-3 QuartzTop (ซิิ กิ้�ฟ้ลอร์-3 ควอนิ์ ต่ท๊อป)

ผงซิีเมนิต่์พิเศษัสำ�ห่ร่บง�นิข่ดำพ้นิ� ผิวแกิร่ง ช่นิิ ดำไม่มีผงโลห่ะ





ช้่วยเพัิม� ความแกร่งผิวหน้าคอนกรีต
เพัิม� คุณส่มบัตใิ นการต้านทานการซึมผ่านข็องนำ�า
เพัิม� คุณส่มบัตใิ นการทนต่อนำ�ามันและจารบี
มีให้เลือกหลายส่ี





ขนิ�ดำบรรจุ : 25 กก.
สี:
ส่ีเทา ส่ีเทาอ่อน ส่ีเข็ียว ส่ีเข็ียวเข็้ม
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 3-5 กก. / ตร.ม.
ข็ึน� อยูก่ บั การใช้้งานและส่่วนผส่มข็องคอนกรีต

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือซิก้า
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SKIMCOAT / RENDERING

ผลิต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บฉ�บแต่่งผิวผนิ่งและฝ้้�

แลงโกิ้ 101 พ�เรนิดำวิ ท
โพลิ เมอร์พิเศษั สำ�ห่ร่บง�นิฉ�บบ�ง ฉ�บไดำ้ห่นิ� 0.3- 4 มม.





ใช้้ผส่มกับปัูนซีเมนต์ปัอร์ตแลนด้์ปัระเภท 1 หรือยิปัซัม�
ส่ำาหรับฉาบแต่งผิว (ส่ีทไ�ี ด้้ตามส่ีเนื�อปัูน)
ให้ผวิ เรียบเนียน แกร่ง ไม่มรี อยเม็ด้ทราย และไม่เปั็ นฝุุ่น่
ปักปัิด้รอยแตกลายงา หรือฟองอากาศข็นาด้เล็กได้้
ส่ามารถึทาส่ีทบั หรือปัล่อยเปัลือยได้้ ใช้้ได้้ทงั � ภายในและภายนอก



ขนิ�ดำบรรจุ :
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :

5 กก. / กระปั๋อง
20 กก. / ถึัง

25 กก. / ถึัง

0.6- 0.8 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.

แลงโกิ้ 102 อิ นิทีเรีย สกิิ มโค้ท
โพลิ เมอร์พิเศษัสำ�เร็จรูป สำ�ห่ร่บง�นิฉ�บบ�ง ผนิ่งห่ร้อฝ้้�ภั�ยในิ





ใช้้ฉาบบางเพัือ� ปัิด้ข็้อบกพัร่องข็องผนังและฝุ่้า
ฉาบง่ายลืน� มือ ไม่เปั็ นฝุุ่น่
ช้่วยให้ผนังทาส่ีได้้ส่วยงาม หรูหรายิง� ข็ึน�
ส่ามารถึทาส่ีทบั ได้้ใน 24 ช้ม. โด้ยจะทาส่ีรองพัืน� หรือไม่กไ็ ด้้



ขนิ�ดำบรรจุ :

5 กก. / กระปั๋อง



20 กก. / ถึัง
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 0.5- 1.5 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.
ข็ึน� อยูก่ บั ส่ภาพัพัืน� ผิว



ขนิ�ดำบรรจุ :

แลงโกิ้ 103 สกิิ มโค้ท พล่ส
โพลิ เมอร์ช่นิิ ดำพิ เศษัสำ�เร็จรูป สำ�ห่ร่บง�นิฉ�บบ�งผนิ่งห่ร้อฝ้้� ใช่้ไดำ้ทง่ � ภั�ยในิและภั�ยนิอกิ





เนื�อครีมผส่มส่ำาเร็จรูปั พัร้อมใช้้ ส่ีข็าว ส่ามารถึปัล่อยเปั็ นผนังส่ีข็าวได้้
ฉาบง่าย ลืน� มือ ส่ามารถึใช้้ฉาบหรือใช้้เครือ� งพั่น เพัือ� ส่ร้างลวด้ลายได้้
ให้ผวิ เรียบ เนียน แกร่ง ไม่มรี อยเม็ด้ทราย ไม่เปั็ นฝุุ่น่
ส่ามารถึทาส่ีทบั ได้้ใน 24 ช้ม. โด้ยจะทาส่ีรองพัืน� หรือไม่กไ็ ด้้

5 กก. / กระปั๋อง

20 กก. / ถึัง



ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 0.5- 1.5 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.
ข็ึน� อยูก่ บั ส่ภาพัพัืน� ผิว



ขนิ�ดำบรรจุ :

แลงโกิ้ 107 วอลล์ พ่ต่ต่ี�
ห่ม่นิโป๊ ว อะคริ ลิกิ สำ�ห่ร่บโป๊ วอุดำรอยแต่กิร้�ว รอยต่่อ ห่่วต่ะปู ต่ะเข็บ





เนื�อวัส่ดุ้ส่ข็ี าว พัร้อมใช้้ ไม่ตอ้ งผส่ม
ใช้้งานง่าย ใช้้ได้้ทงั � ผิวคอนกรีต ปัูนฉาบ อิฐ หรือ ไม้
แห้งเร็ว ไม่แตก ไม่หด้ ไม่ยบุ ตัว
ไม่เกิด้เช้ือ� รา ทาส่ีทบั ได้้ ใช้้ได้้ทงั � ภายในและภายนอก



1.5 กก. / กระปั๋อง
5 กก. / กระปั๋อง

ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : ข็ึน� อยูก่ บั ลักษัณะพัืน� ทีก� ารใช้้งาน
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SKIMCOAT / RENDERING

ผลิต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บฉ�บแต่่งผิวผนิ่งและฝ้้�

แลงโกิ้ LOFT แลงโกิ้ ลอฟ้ท์
ปูนิฉ�บผนิ่งสไต่ล์ลอฟ้ท์ สำ�ห่ร่บง�นิฉ�บผนิ่งต่กิแต่่งผนิ่ง ฉ�บไดำ้บ�ง 0.5- 2 มม.





ให้พัน�ื ผิวและลวด้ลายทีส่� วยงามในรูปัแบบลอฟท์
ปักปั้องผนังและให้ผวิ ทีม� นั เงา
ส่ามารถึใช้้ตกแต่งผนังได้้ทงั � ภายในและภายนอก
แวกซ์ไม่มตี วั ทำาละลายทีต� ด้ิ ไฟ ไม่มกี ลิน� เหม็น






ขนิ�ดำบรรจุ :

8 กก. / ชุ้ด้ (ซีเมนต์ 7 กก.+ แวกซ์ 1 กก.)

ซีเมนต์ 20 กก. / ถึัง
แวกซ์ 5 กก. / กระปั๋อง
สี :
เทา เทาอ่อน
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : เซ็ท 8 กก. 10-15 ตร.ม.
ซีเมนต์ 20 กก. 25-35 ตร.ม.
แวกซ์ 5 กก. 50-70 ตร.ม.

แลงโกิ้ 110 สกิิ มโค้ท สีข�ว ภั�ยในิ ไร้ฝ้นิุ่
ปูนิฉ�บแต่่งผิวช่นิิ ดำบ�ง สำ�ห่ร่บง�นิผนิ่งห่ร้อฝ้้� ฉ�บไดำ้บ�ง 0.5- 2 มม.





ใช้้ผส่มกับนำ�าแล้วฉาบบนผิวคอนกรีตหรือปัูนฉาบ ฉาบง่ายลืน� มือ ยึด้เกาะ
กับผิวเด้ิมได้้ด้ี
ส่ามารถึใช้้ปัรับแต่งผิวผนังทีไ� ม่เรียบ มีรฟู องอากาศ รอยแตกร้าว ลายงา
ให้ผวิ เรียบเนียนส่วยงาม
ส่ามารถึข็ัด้แต่งเพัือ� ลบรอยเกรียงได้้ เพัือ� ทาส่ีทบั หรือตกแต่งอืน� ๆ ต่อไปั
ส่ีข็าว ทาส่ีข็น�ึ ได้้งา่ ย ปัระหยัด้ค่าส่ี





ขนิ�ดำบรรจุ : 20 กก. / ถึุง
สี :
ข็าว
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 1.3 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.

แลงโกิ้ 110 สกิิ มโค้ท ภั�ยนิอกิ
ปูนิฉ�บแต่่งผิวช่นิิ ดำบ�ง สำ�ห่ร่บง�นิผนิ่งห่ร้อฝ้้� ภั�ยนิอกิ ฉ�บไดำ้บ�ง 0.5- 2 มม.






ใช้้ผส่มกับนำ�าแล้วฉาบบนผิวคอนกรีตหรือปัูนฉาบ
ฉาบง่ายลืน� มือ ยึด้เกาะกับผิวเด้ิมได้้ด้ี
ส่ามารถึใช้้ปัรับแต่งผิวผนังทีไ� ม่เรียบ มีรฟู องอากาศ
รอยแตกร้าว ลายงา ให้ผวิ เรียบเนียนส่วยงาม
ส่ามารถึข็ัด้แต่งเพัือ� ลบรอยเกรียงได้้ เพัือ� ทาส่ีทบั หรือตกแต่งอืน� ๆ ต่อไปั
เหมาะส่ำาหรับงานตกแต่งก่อนทาส่ี หรืองานแต่งเปัลือย
ปัระหยัด้ ทาส่ีข็น�ึ ง่าย





ขนิ�ดำบรรจุ : 20 กก. / ถึุง
สี :
ข็าว
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 1.3 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.

แลงโกิ้ 110 สกิิ มโค้ท ภั�ยในิและภั�ยนิอกิ
ปูนิฉ�บแต่่งผิวช่นิิ ดำบ�ง สำ�ห่ร่บง�นิผนิ่งห่ร้อฝ้้�ภั�ยในิและภั�ยนิอกิ ฉ�บไดำ้บ�ง 0.5- 2 มม.
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ใช้้ผส่มกับนำ�าแล้วฉาบบนผิวคอนกรีตหรือปัูนฉาบ
ฉาบง่ายลืน� มือ ยึด้เกาะกับผิวเด้ิมได้้ด้ี
ส่ามารถึใช้้ปัรับแต่งผิวผนังทีไ� ม่เรียบ มีรฟู องอากาศ
รอยแตกร้าว ลายงา ให้ผวิ เรียบเนียนส่วยงาม
ส่ามารถึข็ัด้แต่งเพัือ� ลบรอยเกรียงได้้ เพัือ� ทาส่ีทบั หรือตกแต่งอืน� ๆ ต่อไปั
เหมาะส่ำาหรับงานตกแต่งก่อนทาส่ี หรืองานแต่งเปัลือย





ขนิ�ดำบรรจุ : 20 กก. / ถึุง
สี :
เทา
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 1.3 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.

SKIMCOAT / RENDERING

ผลิต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บฉ�บแต่่งผิวผนิ่งและฝ้้�

แลงโกิ้ 111 ไฟ้นิ์ โค้ท
ปูนิฉ�บสำ�เร็จรูป สำ�ห่ร่บฉ�บปร่บระดำ่บผิวผนิ่งและฝ้้�ภั�ยในิภั�ยนิอกิ ฉ�บไดำ้ห่นิ� 1- 4 มม.





ใช้้ผส่มกับนำ�าแล้วฉาบบนผิวคอนกรีตหรือปัูนฉาบ
ฉาบง่ายลืน� มือ ยึด้เกาะกับผิวเด้ิมได้้ด้ี
ส่ามารถึใช้้แก้ไข็รอยแตกลายงา รอยตามด้ รอยเม็ด้ทรายบนผิวปัูนฉาบ
ให้ผวิ เรียบ ส่วย ไม่เปั็ นฝุุ่น่ ทาส่ีทบั ได้้
ส่ามารถึใช้้เปั็ นปัูนฉาบช้ัน� แรกก่อนการฉาบทับด้้วยปัูนฉาบบางแลงโก้





ขนิ�ดำบรรจุ : 20 กก. / ถึุง
สี :
เทา
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 1.3 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.

แลงโกิ้ 113 แพ็ช่
ปูนิฉ�บสำ�เร็จรูป สำ�ห่ร่บง�นิฉ�บปร่บแต่่ง ซิ่อมแซิมผิวผนิ่งห่ร้อฝ้้�ภั�ยในิและภั�ยนิอกิ





ใช้้ผส่มกับนำ�าแล้วฉาบบนผิวคอนกรีตหรือปัูนฉาบ
ยึด้เกาะกับผิวเด้ิมได้้ด้ี ฉาบได้้หนา 3- 10 มม.
ใช้้แก้ไข็รอยตะเข็็บแบบ มุมเส่า หรือข็อบบัวทีแ� ตกบิน�
ให้ผวิ ทีค� ล้ายกับผิวปัูนฉาบทัวไปั
�
ส่ามารถึทาส่ีปัิด้รอยซ่อมแซมได้้กลมกลืน
ส่ามารถึใช้้เปั็ นปัูนฉาบช้ัน� แรกก่อนการฉาบทับด้้วยปัูนฉาบบางแลงโก้




ขนิ�ดำบรรจุ :
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :

25 กก. / ถึุง

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

ผลิต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิพ้นิ� และผลิต่ภั่ณฑ์์เพ้อ� กิ�รปกิป้ องพ้นิ� ผิว

แลงโกิ้ 123 เซิล์ฟ้ ทิ ค
ปูนิเทปร่บระดำ่บ สำ�ห่ร่บพ้นิ� ภั�ยในิและภั�ยนิอกิ เทปร่บระดำ่บไดำ้ห่นิ� 7- 20 มม.





เหมาะส่ำาหรับพัืน� ภายในหรือภายนอก เช้่น ระเบียง ทางเด้ิน
พัืน� โรงงาน ทีจ� อด้รถึ
ส่ามารถึใช้้ปัรับระด้ับพัืน� ทีไ� ม่ได้้ระด้ับให้เรียบเส่มอกัน
ส่ามารถึปัล่อยเปัลือย ปัูทบั ด้้วยพัรม ปัาร์เก้ กระเบือ� งยาง หรือทาส่ีทบั
ยึด้เกาะกับพัืน� ผิวเด้ิมได้้เปั็ นอย่างด้ี

ขนิ�ดำบรรจุ :
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :

25 กก. / ถึุง

ขนิ�ดำบรรจุ :
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :

25 กก. / ถึุง

ขนิ�ดำบรรจุ :
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :

25 กก. / ถึุง





ขนิ�ดำบรรจุ :

5 ลิตร / แกลลอน



ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :

40- 60 ซีซ ี / ตร.ม. (ก่อนทำาการเจือจาง)




1.8 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.

แลงโกิ้ 173 เซิล์ฟ้ สกิิ ม
ปูนิเทปร่บระดำ่บ สำ�ห่ร่บพ้นิ� ภั�ยในิ เทปร่บระดำ่บไดำ้ห่นิ� 3- 8 มม.





เหมาะส่ำาหรับพัืน� ภายในทีต� อ้ งการความเรียบเปั็ นพัิเศษั เช้่น
คอนโด้ ส่ำานักงาน โรงพัยาบาล โรงแรม
ส่ามารถึใช้้เทปัรับระด้ับพัืน� ทีเ� ปั็ น แอ่ง หลุด้ล่อน ข็รุข็ระ เอียง
ยึด้เกาะกับพัืน� ผิวเด้ิมได้้ด้ี
ส่ามารถึปัูทบั ด้้วยพัรม กระเบือ� งยาง ปัาร์เก้ ไม้ลามิเนต หรือส่ีทาพัืน�




1.5 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.

แลงโกิ้ 188 เซิล์ฟ้ โอเวอร์เลย์เม้นิท์
ปูนิเทปร่บระดำ่บเสริ มไฟ้เบอร์ สำ�ห่ร่บพ้นิ� ภั�ยในิและภั�ยนิอกิ เทปร่บระดำ่บไดำ้ห่นิ� 5- 30 มม.





ส่ามารถึใช้้ปัรับความลาด้เอียงได้้ ≤ 2°
ส่ามารถึใช้้ได้้กบั พัืน� โรงงานอุตส่าหกรรมเบาถึึงปัานกลางได้้
ไหลตัวได้้ด้ี ใช้้ปัรับระด้ับพัืน� ผิวก่อนการปัูทบั ด้้วยวัส่ดุ้อน�ื
รองรับแรงกระแทกได้้



1.8 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.

แลงโกิ้ 162 โฟ้ลว์ ไพร์ม
นิำ��ย�ท�รองพ้นิ� บนิพ้นิ� ปูนิห่ร้อคอนิกิรีต่ เพ้�อเพิ� มกิ�รยึดำเกิ�ะกิ่อนิใช่้ปนิู ปร่บระดำ่บ
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ใช้้ได้้ทงั � บนพัืน� ผิวทีเ� รียบแน่น หรือพัืน� ผิวทีพั� รุนและดู้ด้ซึมนำ�าสู่ง
ช้่วยเพัิม� การยึด้เกาะระหว่างพัืน� ผิวเก่ากับปัูนทีเ� ทใหม่
ช้่วยลด้ปัญั หาการหลุด้ล่อนและฟองอากาศบนผิวหน้าปัูน
ต้องใช้้ทารองพัืน� ก่อนใช้้ ปัูนปัรับระด้ับ แลงโกิ้ 123, 173, 188

20 ลิตร / แกลลอน

FLOOR & SURFACE PROTECTION

ผลิต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิพ้นิ� และผลิต่ภั่ณฑ์์เพ้อ� กิ�รปกิป้ องพ้นิ� ผิว

แลงโกิ้ 241 ลิ ควิ ดำ ฟ้ลอร์ ฮ�ร์ดำเดำนิเนิอร์
นิำ��ย�เคล้อบผิวเพิ� มคว�มแกิร่ง สำ�ห่ร่บพ้นิ� คอนิกิรีต่เกิ่�และให่ม่





เพัือ� ให้ผวิ หน้าคอนกรีตแข็็งแกร่งยิง� ข็ึน� ลด้การเกิด้ฝุุ่น่ เปั็ นข็ุย
ลด้การเส่ือ� มส่ภาพัข็องคอนกรีต
ส่ามารถึรองรับการส่ัญจรได้้ด้ี
ใช้้งานง่าย โด้ยการพั่น การทาด้้วยแปัรงหรือลูกกลิง�




ขนิ�ดำบรรจุ :
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :

20 ลิตร / แกลลอน
6- 12 ตร.ม. / ลิตร

(ข็ึน� อยูก่ บั ความพัรุนข็องพัืน� ผิว)

แลงโกิ้ 243 ฟ้ลอร์ ฮ�ร์ดำเดำนิเนิอร์
ปูนิข่ดำพิ เศษั เพิ� มคว�มแข็งแกิร่งของผิวห่นิ้ �คอนิกิรีต่





ส่ำาหรับโรยบนผิวหน้าคอนกรีตทีย� งั ไม่แห้งและข็ัด้เรียบเพัือ� เพัิม� ความ
แกร่งให้ผวิ หน้า
เหมาะส่ำาหรับพัืน� โรงงานอุตส่าหกรรม ลานจอด้รถึ โกด้ังเก็บข็อง
ห้างส่รรพัส่ินค้า
ทนทานต่อการข็ัด้ส่ี ปักปั้องพัืน� ผิวจากคราบนำ�ามัน
ไม่ผส่มผงโลหะ ปัราศจากคราบส่นิม





ขนิ�ดำบรรจุ :
สี :

25 กก. / ถึุง
เทา เทาอ่อน เข็ียวอ่อน เข็ียวเข็้ม
เข็ียวพัิเศษั แด้ง
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 3- 7 กก. / ตร.ม.
(ข็ึน� อยูก่ บั ความต้องการความแกร่งข็องพัืน� )

แลงโกิ้ 231 เวเธุอร์พรู้ฟ้
นิำ��ย�เคล้อบผิว เพ้�อปกิป้ องพ้นิ� ผิว ป้ องกิ่นินิำ��และคร�บสกิปรกิ





แทรกซึมลงในพัืน� ผิวได้้ด้ี ช้่วยลด้การดู้ด้ซึมนำ�า
ปักปั้องพัืน� ผิวจากการเกิด้คราบส่กปัรกหรือเช้ือ� รา
ทนต่อส่ภาพัอากาศ และรังส่ียวู ี
ไม่ทาำ ให้ส่ข็ี องพัืน� ผิวเด้ิมเปัลีย� น




ขนิ�ดำบรรจุ : 5 ลิตร / แกลลอน
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 1.25- 4 ตร.ม. / ลิตร
(ข็ึน� อยูก่ บั ความพัรุนข็องพัืน� ผิว)

แลงโกิ้ 235 โปรเท็กิ
นิำ��ย�เคล้อบผิว เพ้�อปกิป้ องพ้นิ� ผิว จ�กินิำ�� นิำ��ม่นิและคร�บสกิปรกิ





แทรกซึมด้ีเยีย� ม ส่ามารถึใช้้ได้้กบั กระเบือ� ง แกรนิตโต้ หินอ่อน
หินธิรรมช้าติ กระเบือ� งด้ินเผา ร่องยาแนว ฯลฯ
ั � � ามัน
เหมาะส่ำาหรับบริเวณ ห้องครัว ห้องนำ�า ลานจอด้รถึ ปัมนำ
ช้่วยจำากัด้การเจริญเติบโตข็องราและตะไคร่น�ำา
ไม่ทาำ ให้ส่ข็ี องพัืน� ผิวเด้ิมเปัลีย� นและไม่ข็น�ึ เงา




ขนิ�ดำบรรจุ : 5 ลิตร / แกลลอน
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 0.04- 0.7 ลิตร / ตร.ม.
(ข็ึน� อยูก่ บั ความพัรุนข็องพัืน� ผิว)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือซิก้า
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REPAIRING & GROUT & EPOXY

ผลิต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิซิ่อมโครงสร้�ง ง�นิเกิร�ท์และกิ�วอีพอ๊ กิซิี�

แลงโกิ้ 700 นิอนิช่ริ�งค์ เกิร�ท์ พรีค�สท์
ปูนินิอนิช่ริ�งค์เกิร�ท์ สำ�ห่ร่บง�นิประกิอบแผ่นิคอนิกิรีต่ ห่ร้อง�นิเทเกิร�ท์เข้�แบบ





ส่ามารถึรับกำาลังอัด้ได้้ส่งู ถึึง 550 KSC
ไหลตัวได้้ด้ี
เหลวทำางานง่าย
ไม่เยิม� นำ�า




ขนิ�ดำบรรจุ : 25 กก. / ถึุง
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 1 ถึุง 25 กก. ผส่มนำ�า 3.5-3.75 ลิตร
ได้้ปัริมาตร โด้ยปัระมาณ 13 ลิตร

แลงโกิ้ 701 คล�เวกิซิ์
ปูนินิอนิช่ริ�งค์เกิร�ท์ ร่บกิำ�ล่งอ่ดำสูง สำ�ห่ร่บง�นิท่วไป
�





ส่ามารถึรับกำาลังอัด้ได้้ส่งู ถึึง 750 KSC
เหมาะส่ำาหรับงานเทฐานเครือ� งจักร ซ่อมแซมโครงส่ร้างคอนกรีต
หรืองานส่าธิารณูปัโภคต่าง ๆ
ไม่หด้ตัวเมือ� แห้งและเซ็ตตัวแล้ว
ไหลตัวได้้ด้ี ไม่ทาำ ให้เกิด้รอยร้าว ไม่เยิม� นำ�า




ขนิ�ดำบรรจุ : 25 กก. / ถึุง
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :
- 1 ถึุง ผส่มนำ�า 3.7- 4.5 ลิตร ได้้ปัริมาตร โด้ยปัระมาณ 12-13 ลิตร
- 1 ถึุง ผส่มนำ�า 3.3- 4.4 ลิตร ผส่มหินเกล็ด้ 3 / 8” 10 ลิตร
ได้้ปัริมาตร โด้ยปัระมาณ 20 ลิตร

แลงโกิ้ 702 ค�ลฟ้�ร์จ
ปูนินิอนิช่ริ�งค์เกิร�ท์ ร่บกิำ�ล่งอ่ดำสูง สำ�ห่ร่บง�นิที�ต่้องร่บนิำ��ห่นิ่กิม�กิ






ส่ามารถึรับกำาลังอัด้สู่งได้้เร็วเปั็ นพัิเศษัถึึง 480 KSC ภายใน 1 วัน
ส่ามารถึรับกำาลังอัด้ได้้ส่งู ถึึง 970 KSC
เหมาะส่ำาหรับงานส่ร้างส่ะพัาน อุโมงค์ งานเทฐานเครือ� งจักรหนัก
หรือโครงส่ร้าง และงานส่าธิารณูปัโภคข็นาด้ใหญ่
ไม่หด้ตัวเมือ� แห้งและเซ็ตตัวแล้ว
ไหลตัวได้้ด้ี ไม่ทาำ ให้เกิด้รอยร้าว ไม่เยิม� นำ�า




ขนิ�ดำบรรจุ : 25 กก. / ถึุง
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :
- 1 ถึุง ผส่มนำ�า 2- 3 ลิตร ได้้ปัริมาตร โด้ยปัระมาณ 11- 12 ลิตร
- 1 ถึุง ผส่มนำ�า 3- 3.25 ลิตร ผส่มหินเกล็ด้ 3 / 8” 10 ลิตร
ได้้ปัริมาตร โด้ยปัระมาณ 17 ลิตร

แลงโกิ้ 706 ค�ลซิี
ปูนินิอนิช่ริ�งค์เกิร�ท์ ช่นิิ ดำทนิซิ่ลเฟ้ต่ ร่บกิำ�ล่งอ่ดำสูง
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ส่ามารถึรับกำาลังอัด้ได้้ส่งู ถึึง 650 KSC
เหมาะส่ำาหรับงานนอกช้ายฝุ่งั � บริเวณทะเลและนำ�าทีม� ส่ี ว่ นผส่มข็องซัลเฟต
ปัริมาณสู่งได้้ด้เี ยีย� ม
มีความข็้นเหลวทีเ� หมาะส่ม ทำางานง่าย เทแล้วไม่เปั็ นโพัรง
ไม่หด้ตัวเมือ� แห้งและเซ็ตตัวแล้ว




ขนิ�ดำบรรจุ : 25 กก. / ถึุง
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :
- 1 ถึุง ผส่มนำ�า 3- 3.25 ลิตร ได้้ปัริมาตร โด้ยปัระมาณ 12.5 ลิตร
- 1 ถึุง ผส่มนำ�า 3.3- 4.4 ลิตร ผส่มหินเกล็ด้ 3 / 8” 10 ลิตร
ได้้ปัริมาตร โด้ยปัระมาณ 20 ลิตร

REPAIRING & GROUT & EPOXY

ผลิต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิซิ่อมโครงสร้�ง ง�นิเกิร�ท์และกิ�วอีพอ๊ กิซิี�

แลงโกิ้ 712 โรดำ ร�พิ เดำกิซิ์
ปูนินิอนิช่ริ�งค์เกิร�ท์ สำ�ห่ร่บซิ่อมพ้นิ� ช่นิิ ดำแห่้งเร็ว




แห้งเร็ว รับกำาลังอัด้ได้้ส่งู 350 KSC ภายใน 6 ช้ัวโมง
�
เหมาะส่ำาหรับงานซ่อมแซมทีต� อ้ งการเปัิด้ใช้้งานได้้เร็ว เช้่น พัืน� โรงงาน
อุตส่าหกรรม ถึนนทางเด้ินคอนกรีต งานวางข็อบฝุ่าท่อ งานฝุ่งั เส่าไฟ
ส่ามารถึเปัิด้ใช้้หน้างานได้้ในเวลา 4- 6 ช้ม. หลังเท




ขนิ�ดำบรรจุ : 25 กก. / ถึุง
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :
-1 ถึุง ผส่มนำ�า 3- 3.5 ลิตร ได้้ปัริมาตร โด้ยปัระมาณ 12.5 ลิตร
-1 ถึุง ผส่มนำ�า 3.3- 4.4 ลิตร ผส่มหินเกล็ด้ 3 / 8” 10 ลิตร
ได้้ปัริมาตร โด้ยปัระมาณ 20 ลิตร

แลงโกิ้ 731 สต่ร่คเจอร์ รีแพร์
ปูนิฉ�บผสมไฟ้เบอร์ สำ�ห่ร่บฉ�บซิ่อมแซิมโครงสร้�ง






ส่ามารถึรับกำาลังอัด้ได้้ส่งู ถึึง 450 KSC
ฉาบได้้หนา 5- 35 มม. ส่ามารถึใช้้กบั เครือ� งพั่นได้้
เหมาะส่ำาหรับงานซ่อมแซมโครงส่ร้างคอนกรีต
หรือแผ่นคอนกรีตส่ำาเร็จรูปั
ใช้้ฉาบแทนปัูนนอนช้ริง� ค์เกราท์ได้้ ในกรณีทไ�ี ม่ส่ะด้วกในกรณีปัิด้แบบเท
ทนทานนำ�าทะเลและนำ�าทีม� ส่ี ว่ นผส่มข็องซัลเฟตได้้เปั็ นอย่างด้ีี



ขนิ�ดำบรรจุ :

5 กก. / กระปั๋อง
25 กก. / ถึุง



ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 2 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.



ขนิ�ดำบรรจุ :

แลงโกิ้ 732 เรพ ฟ้�ซิ�ดำ
ปูนิฉ�บผสมไฟ้เบอร์ สำ�ห่ร่บง�นิซิ่อมแซิมท่วไป
�






ส่ามารถึรับกำาลังอัด้สู่งถึึง 200 KSC
ฉาบได้้หนา 1- 25 มม. ส่ามารถึใช้้กบั เครือ� งพั่นได้้
เหมาะส่ำาหรับงานซ่อมแซมอาคาร รอยแตก บิน� หรือโพัรง
เนื�อละเอียด้ เหนียว ฉาบง่ายไม่ไหลย้อย
ให้ผวิ เรียบ คล้ายผิวปัูนฉาบทัวไปั
�
ส่ามารถึทาส่ีทบั ได้้ใน 24 ช้ม.



5 กก. / กระปั๋อง
25 กก. / ถึุง

ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 2 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.

แลงโกิ้ 751 ล�เท็กิซิ์
นิำ��ย�ประส�นิคอนิกิรีต่ช่่วยเพิ� มกิ�รยึดำเกิ�ะ สำ�ห่ร่บคอนิกิรีต่ ปูนิฉ�บ และปูนิทร�ยปร่บระดำ่บ





เพัิม� ความแข็็งแรงในการยึด้เกาะระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่
ใช้้ทาำ ปัูนส่ลัด้ด้อก ปัูนซ่อมแซมทัวไปั
� หรือปัูนก่อ
ช้่วยลด้การหด้ตัว การแตกร้าว การเกิด้ฝุุ่น่ ผงบนผิวคอนกรีตหรือปัูนฉาบ
เพัิม� คุณส่มบัตใิ นการกันซึม ความทนทานต่อแรงด้ึง
การข็ีด้ข็่วน การกระแทก



ขนิ�ดำบรรจุ :

1 ลิตร / แกลลอน

5 ลิตร

/ แกลลอน

20 ลิตร / แกลลอน



200 ลิตร / ถึัง
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : ข็ึน� อยูก่ บั ลักษัณะการใช้้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือซิก้า

25

REPAIRING & GROUT & EPOXY

ผลิต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บง�นิซิ่อมโครงสร้�ง ง�นิเกิร�ท์และกิ�วอีพอ๊ กิซิี�

แลงโกิ้ 534 รีบ�ร์ แองเคอร์ริ�ง
กิ�วอีพอ๊ กิซิี�สองส่วนิผสม สำ�ห่ร่บยึดำและซิ่อมแซิม
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ยึด้เกาะด้ีเยีย� ม ส่ามารถึใช้้ยด้ึ ติด้วัส่ดุ้ต่าง ๆ เช้่น
เหล็ก คอนกรีต หิน กระเบือ� ง
ใช้้เจาะเส่ียบเหล็กข็นาด้ 6- 15 มม.
ใช้้โปั๊วแต่งคอนกรีตทีบ� นิ� เส่ียหาย ไม่หด้ตัว
ช้่วยปั้องกันเหล็กเส่้นจากการกัด้กร่อนทีท� าำ ให้เกิด้ส่นิม




ขนิ�ดำบรรจุ :

1 กก. / ชุ้ด้ (A+B)

ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :

1.9 กก. / ตร.ม. / หนา 1 มม.

2 กก. / ชุ้ด้ (A+B)

WATERPROOFING

ผลิต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บป้ องกิ่นิกิ�รร่วซิึ
� ม

แลงโกิ้ 202 เมทริ กิซิ์
ซิีเมนิต่์กินิ่ ซิึมช่นิิ ดำต่กิผลึกิ ส่วนิผสมเดำียว






ใช้้งานง่าย เพัียงผส่มนำ�าแล้วทา
ส่ามารถึใช้้กบั งานกันซึมทีต� อ้ งรับแรงด้ันนำ�าด้้านบวกและด้้านลบได้้ด้เี ยีย� ม
ทนทานต่อแรงกระแทกและการเส่ียด้ส่ีได้้ด้ี ทนแรงด้ันนำ�าสู่ง
เหมาะส่ำาหรับงานโครงส่ร้างบริเวณใต้ด้นิ ก่อนเทคอนกรีต
โครงส่ร้างคอนกรีตทัวไปั
�
ส่ามารถึใช้้กบั งานอ่างเก็บนำ�าเพัือ� การอุปัโภคบริโภคได้้




ขนิ�ดำบรรจุ : 25 กก. / ถึุง
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 2 กก. / ตร.ม. ส่ำาหรับการทา
2 กก. / ตร.ม. ส่ำาหรับการโรย- ด้้านทีส่� ม
ั ผัส่กับนำ�า
3-3.5 กก. / ตร.ม. ส่ำาหรับการโรย- ด้้านทีไ� ม่ส่ม
ั ผัส่กับนำ�า

แลงโกิ้ 222 คอนิเซิ็นิเทรดำ
ซิีเมนิต่์ท�กิ่นิซิึม ช่นิิ ดำผิวห่นิ้ �แกิร่ง





ส่ามารถึใช้้ฉาบหรือทาลงบนผิวปัูนฉาบ ผิวคอนกรีต
เพัือ� กันซึมได้้โด้ยตรง
เหมาะส่ำาหรับใช้้เปั็ นกันซึมในงานโครงส่ร้างรอบฐานราก
ผนังภายในและภายนอกข็องห้องใต้ด้นิ
ไม่เปั็ นพัิษั ส่ามารถึใช้้ได้้กบั บริเวณภายในข็อง แท้งค์น�ำา อ่างเก็บนำ�า
รางนำ�า
ใช้้ได้้ทงั � ภายในและภายนอก



ขนิ�ดำบรรจุ :

5 กก. / กระปั๋อง
25 กก. / ถึุง



ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 3 กก. / ตร.ม. / การทา 2 ช้ัน�



ขนิ�ดำบรรจุ :

แลงโกิ้ 224 แร็พพิ ดำ ปล่กิ�
ซิีเมนิต่์แห่้งเร็ว สำ�ห่ร่บอุดำนิำ��ร่ว�





เซ็ตตัวได้้ใน 30 วินาที ส่ามารถึเซ็ตตัวได้้แม้ในข็ณะนำ�าซึมอยู่
ั � นก้อนกลมและอุด้บริเวณทีร� วซึ
ใช้้งานง่าย โด้ยผส่มปัูนกับนำ�าปันเปั็
ั� ม
ใช้้อุด้ปัิด้รอยรัวซึ
� มบนผิวปัูนฉาบหรือคอนกรีต ก่อนการซ่อมแซมต่อไปั
ไม่เปั็ นพัิษั ส่ามารถึใช้้ได้้กบั แท้งค์น�ำา ห้องใต้ด้นิ ห้องนำ�า ส่ระว่ายนำ�า

1 กก. / กระปั๋อง

5 กก. / กระปั๋อง



25 กก. / ถึัง
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : ข็ึน� อยูก่ บั พัืน� ทีก� ารใช้้งาน



ขนิ�ดำบรรจุ :



ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :

แลงโกิ้ 225 สเลอรี�
ซิีเมนิต่์กินิ่ ซิึมช่นิิ ดำต่กิผลึกิ 2 ส่วนิผสม







อุด้รอยแตกร้าวเล็ก ๆ ด้้วยปัฏิิกริ ยิ าการตกผลึกข็องซีเมนต์
ส่ามารถึต้านแรงด้ันนำ�าด้้านบวกและด้้านลบได้้เปั็ นอย่างด้ี
แรงยึด้เกาะสู่งถึึง 200 KSC
ใช้้ได้้กบั พัืน� ผิว คอนกรีต ปัูนฉาบ อิฐมอญ อิฐบล็อก
ทาบนผนังก่ออิฐเพัือ� กันซึมและกันการเจริญเติบโตข็อง เห็ด้ รา
ใช้้เปั็ นรองพัืน� ก่อนทาอีพัอ๊ กซี� เหมาะส่ำาหรับพัืน� โรงงาน ห้องเย็น
เพัือ� ปั้องกันความช้ืน�

34 กก. / ชุ้ด้ (ปัูน 25 กก./ ถึุง และ

นำ�ายา 9 ลิตร / แกลลอน)
2- 4 กก. / ตร.ม.

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือซิก้า
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ผลิต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บป้ องกิ่นิกิ�รร่วซิึ
� ม

WATERPROOFING
แลงโกิ้ 226 เฟ้ล็กิซิ์

ซิีเมนิต่์ท�กิ่นิซิึม ช่นิิ ดำย้ดำห่ยุ่นิ 2 ส่วนิผสม





ส่ามารถึใช้้ปั้องกันการแตกร้าวได้้ด้ี โด้ยเฉพัาะบริเวณรอยต่อช้น ข็อบมุม
ยึด้เกาะกับพัืน� ผิวต่าง ๆ ได้้ด้เี ยีย� ม เช้่น ผิวคอนกรีต พัีวซี ี
ท่อระบายนำ�า เปั็ นต้น
เหมาะส่ำาหรับใช้้เปั็ นงานกันซึมก่อนปัูกระเบือ� ง งานโครงส่ร้างทีม� กี ารส่ัน�
ส่ะเทือนทีไ� ม่ส่มั ผัส่กับแส่งแด้ด้โด้ยตรง เช้่น ระเบียง อ่างเก็บนำ�า ห้องนำ�า
ไม่เปั็ นพัิษั ส่ามารถึใช้้ได้้กบั แท้งค์น�ำา หรือบ่อเลีย� งปัลาได้้

ขนิ�ดำบรรจุ :

4.5 กก. / ชุ้ด้ (บรรจุในภาช้นะเด้ียวกัน)



ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :

3- 4 กก./ ตร.ม. / การทา 2 ช้ัน� / หนา 2 มม.



ขนิ�ดำบรรจุ :

4 กก. / กระปั๋อง



23 กก. / ชุ้ด้ (ปัูน 18 กก. / ถึุง และ

นำ�ายา 5 ลิตร / แกลลอน)

แลงโกิ้ 227 เฟ้ล็กิซิ์ ช่ิ ลดำ์
ซิีเมนิต่์ท�กิ่นิซิึม ช่นิิ ดำย้ดำห่ยุ่นิ ส่วนิผสมเดำียว






ใช้้ปั้องกันการรัวซึ
� มได้้ทงั � ภายในและภายนอกอาคาร
ั
ใช้้งานง่ายเพัียงผส่มนำ�าแล้วทา มีความยืด้หยุน่ สู่ง จึงไม่ทาำ ให้เกิด้ปัญหาแตกร้
าว
ส่ามารถึใช้้กนั นำ�าได้้ทงั � 2 ด้้าน (ด้้านทีส่� มั ผัส่นำ�าโด้ยตรงและด้้านทีไ� ม่ส่มั ผัส่นำ�า)
ส่ามารถึใช้้ได้้กบั พัืน� ผิวหลากหลายปัระเภท เช้่น คอนกรีต ปัูนฉาบคอนกรีต
อิฐบล็อก ระบบคอนกรีตส่ำาเร็จรูปั
ไม่เปั็ นพัิษั ส่ามารถึใช้้ได้้กบั อ่างเก็บนำ�าด้ี แท้งค์น�ำา หรือบริเวณทีก� กั เก็บนำ�า



ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :



ขนิ�ดำบรรจุ :

20 กก. / ถึุง

3- 4 กก./ ตร.ม. / การทา 2 ช้ัน� / หนา 2 มม.

แลงโกิ้ 228 ซิุปเปอร์ เฟ้ล็กิซิ์
ซิีเมนิต่์ท�กิ่นิซิึม ช่นิิ ดำย้ดำห่ยุ่นิ 2 ส่วนิผสม






ส่ามารถึใช้้ได้้กบั บริเวณทีต� อ้ งเผช้ิญกับมลภาวะทางอากาศหรือการ
กัด้กร่อนจากนำ�าทะเล
ใช้้ฉาบเปั็ นกันซึมก่อนปัูกระเบือ� งหรือฉาบปัูนทับหน้า เช้่น ส่ระว่ายนำ�า
อ่างเก็บนำ�า ท่อบำาบัด้นำ�าเส่ีย
มีความยืด้หยุน่ ส่ามารถึต้านทานรอยแตกร้าวได้้ถึงึ 4 มม.
ทนรังส่ียวู ี ส่ามารถึปัล่อยเปัลือยได้้ในบริเวณทีไ� ม่มนี �ำาแช้่ข็งั
ใช้้ได้้ทงั � ภายในและภายนอกอาคาร



33 กก. / ชุ้ด้ (ปัูน 23 กก. / ถึุง และ

นำ�ายา 10 ลิตร / แกลลอน)
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 3- 4 กก. / ตร.ม. / การทา 2 ช้ัน� / หนา 2 มม.

แลงโกิ้ 201 บิทเู มนิ อิ มล่ ช่่นิ�
บิทเู มนิกิ่นิซิึมพร้อมใช่้ ช่นิิ ดำย้ดำห่ยุ่นิ
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มีคณ
ุ ส่มบัตยิ ด้ื หยุน่ และยึด้เกาะทีด้� เี ยีย� ม
ส่ามารถึใช้้ซ่อมแซมจุด้รัวซึ
� ม รอยแตกร้าว รอยรัว� รอยหัวตะปัู
หรือใช้้เปั็ นนำ�ายารองพัืน� ก่อนปัูแผ่นเมมเบรนกันซึม
เหมาะส่ำาหรับหลังคา กระเบือ� ง ส่ังกะส่ี คอนกรีต ด้าด้ฟ้า ท่อ รางระบาย
นำ�า
ผนังคอนกรีตใต้ด้นิ ช้่องลิฟท์
ส่ามารถึใช้้ได้้ในบริเวณทีเ� ปัียกช้ืน� หรือมีน�ำาแช้่ข็งั เช้่น พัืน� ห้องนำ�า ระเบียง




ขนิ�ดำบรรจุ : 20 กก. / ถึัง
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 1 กก. ในส่ภาวะทัวไปั
�
2 กก. เมือ
� ต้องรับแรงด้ันนำ�า

WATERPROOFING

ผลิต่ภั่ณฑ์์ส�ำ ห่ร่บป้ องกิ่นิกิ�รร่วซิึ
� ม

แลงโกิ้ 451 รูฟ้ซิีล (โซิว�คริ ว)
อะคริ ลิกิกิ่นิซิึม ช่นิิ ดำย้ดำห่ยุ่นิ (ส่วนิผสมเดำียว)






เหมาะส่ำาหรับใช้้ทากันซึมบนบริเวณ หลังคา ด้าด้ฟ้า ผนังอาคาร ใช้้ได้้ทงั �
ภายในและภายนอก
ยืด้หยุน่ สู่งถึึง 400% ใช้้ปัิด้รอยแตกร้าวข็นาด้ 1-2 มม. ได้้
ใช้้ทาบนผิวปัูนฉาบ ผิวคอนกรีต หรือผนังก่ออิฐ เพัือ� กันซึมได้้โด้ยตรง
ยึด้เกาะด้ีเยีย� ม ใช้้งานได้้ด้ที กุ พัืน� ผิว เช้่น คอนกรีต โลหะ
ไม้ พัลาส่ติก เปั็ นต้น
ทนทานต่อรังส่ี UV



ขนิ�ดำบรรจุ :

5 กก. / กระปั๋อง
20 กก. / ถึัง



สี :
ข็าว เทา เข็ียว แด้ง นำ�าเงิน นำ�าตาล
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 0.7-1.0 กก. / ตร.ม. / การทา 1 ช้ัน�



ขนิ�ดำบรรจุ :



แลงโกิ้ 452 เดำมพ์เฟ้ล็กิซิ์
โพลิ เมอร์กินิ่ ซิึม ช่นิิ ดำย้ดำห่ยุ่นิ (ส่วนิผสมเดำียว)





เหมาะส่ำาหรับใช้้ทาเปั็ นกันซึมก่อนปัูกระเบือ� ง หรือทาทับ กระเบือ� งเด้ิม
ก่อนปัูกระเบือ� งใหม่ทบั บริเวณ ห้องนำ�า ห้องครัว ระเบียง
ส่ามารถึใช้้ได้้ทงั � ภายในและภายนอก
ยืด้หยุน่ สู่งกว่า 500% พัร้อมแรงยึด้เกาะด้ีเยีย� ม
ส่ามารถึใช้้งานได้้ด้บี นทุกพัืน� ผิว เช้่น คอนกรีต ผนังก่ออิฐ ฉาบปัูน
แผ่นยิปัซัม� ไม้ พัลาส่ติก ไม้ส่งั เคราะห์ เปั็ นต้น




4 กก. / กระปั๋อง

20 กก. / ถึัง
สี :
ฟ้าอ่อน
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 0.9 กก. / ตร.ม. / การทา 1 ช้ัน�

แลงโกิ้ 453 โพลียรู ีเทนิ
โพลียรู ีเทนิกิ่นิซิึม ช่นิิ ดำย้ดำห่ยุ่นิ (ส่วนิผสมเดำียว)






เหมาะส่ำาหรับใช้้งานบริเวณ หลังคา ด้าด้ฟ้า ผนังอาคาร
ส่ามารถึใช้้ได้้ทงั � ภายในและภายนอก
ยืด้หยุน่ สู่ง ปัิด้ทับรอยแตกร้าวได้้ แข็็งแรงทนทาน โด้ยไม่ตอ้ งใช้้ตาข็่าย
ไฟเบอร์เพัิม� เติม
ใช้้ทาบนผิวปัูนฉาบ ผิวคอนกรีต หรือผนังก่ออิฐ เพัือ� กันซึมได้้โด้ยตรง
ยึด้เกาะได้้ด้เี ยีย� มบนพัืน� ผิว คอนกรีต โลหะ ไม้ พัลาส่ติก
ทนทานต่อรังส่ี UV



ขนิ�ดำบรรจุ : 25 กก. / ถึัง
สี :
ข็าว เทา เข็ียว
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 0.7 กก. / ตร.ม. / การทา 1 ช้ัน�



ขนิ�ดำบรรจุ :




แลงโกิ้ 261 พ�วเวอร์ซิีล
เทปย�งบิวทิ ลอเนิกิประสงค์ ประเภัทย�งส่งเคร�ะห่์คณ
ุ ภั�พสูง







ใช้้งานง่ายเหมาะส่ำาหรับงานปัิด้รอยต่อ บริเวณ หลังคา รางนำ�าฝุ่น
รางระบายนำ�า ปัล่องไฟ เปั็ นต้น
ยึด้เกาะด้ีเยีย� ม ใช้้ได้้กบั วัส่ดุ้หลากหลายปัระเภท เช้่น โพัลีคาร์บอเนต
อะลูมเิ นียม คอมโพัส่ิท ไม้ ผ้าใบ ไฟเบอร์กลาส่ คอนกรีต เหล็ก ส่ังกะส่ี
เมทัลช้ีท ข็าเหล็ก U-Clmp และ เหล็กรัด้ครอบ C-line เปั็ นต้น
ทนทานต่อส่ภาพัอากาศและรังส่ียวู ี
ทึบนำ�า ปั้องกันการซึมผ่านข็องนำ�า
ต้านทานการฉีกข็าด้สู่ง



กว้าง 10 ซม. ยาว 3 ม.
กว้าง 30 ซม. ยาว 3 ม.
กว้าง 30 ซม. ยาว 10 ม.
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : ข็ึน� อยูก่ บั ลักษัณะงานทีต� อ้ งการใช้้วส่ั ดุ้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือซิก้า
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SEALANTS

ผลิต่ภั่ณฑ์์วส่ ดำุอดำุ รอยต่่อ

แลงโกิ้ 603 โพลียรู ีเทนิ
ว่สดำุอดำุ รอยต่่อประเภัทโพลียรู ีเทนิ สำ�ห่ร่บขนิ�ดำร่องกิว้�ง 5- 50 มม.






ยืด้หยุน่ ตัวสู่งกว่า 500% ยึด้เกาะด้ีเยีย� ม โด้ยเฉพัาะคอนกรีต
เหมาะส่ำาหรับอุด้รอยต่อโครงส่ร้าง รอยต่อผนังอาคาร อุด้ร่องข็อบวงกบ
ส่ามารถึอุด้รอยแตกร้าว เพัือ� ปั้องกันการรัวซึ
� ม ส่ามารถึทาส่ีทบั ได้้
ทนทานต่อส่ภาวะอากาศ แส่งแด้ด้ ใช้้ได้้ทงั � ภายในและภายนอก
ส่ามารถึใช้้ได้้กบั พัืน� ผิว คอนกรีต หิน อิฐ กระเบือ� ง โลหะ ไม้ แก้ว พัีวซี ี





ขนิ�ดำบรรจุ :

300 มล. / หลอด้

600 มล. / หลอด้

สี :
ข็าว เทา
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 300 มล. 1 หลอด้ / ยาว 3 ม.
และฟลอยด้์ 600 มล. / ยาว 6 ม.
(ข็นาด้ร่องกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)

แลงโกิ้ 607 โพลีซิล่ ไฟ้ดำ์
ว่สดำุอดำุ รอยต่่อประเภัทโพลีซิล่ ไฟ้ดำ์ช่นิิ ดำ 2 ส่วนิผสม สำ�ห่ร่บขนิ�ดำร่องกิว้�ง 5- 50 มม.




ยืด้หยุน่ ตัวสู่งกว่า 300% ทนต่อการเคลือ� นตัวและการส่ันส่ะเทื
�
อน
เหมาะส่ำาหรับอุด้รอยต่อแผ่นคอนกรีต รอยต่อโครงส่ร้างส่ะพัาน อ่างเก็บนำ�า
บ่อบำาบัด้ หรือบริเวณทีต� อ้ งส่ัมผัส่นำ�ามัน
ทนทานต่อส่ภาวะอากาศ แส่งแด้ด้ ส่ารเคมีและนำ�ามัน
ใช้้ได้้ทงั � ภายในและภายนอก





ขนิ�ดำบรรจุ : 2.5 ลิตร / ชุ้ด้
สี :
เทา
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : ข็ึน� อยูก่ บั พัืน� ทีก� ารใช้้งาน

แลงโกิ้ 612 อะคริ ลิกิ
ว่สดำุอดำุ รอยต่่อประเภัทอะครีลิกิ สำ�ห่ร่บรอยต่่อขนิ�ดำ 4- 12 มม.
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ใช้้อุด้รอยต่อหรือยาแนว มีความยืด้หยุน่ ปัานกลาง
ปั้องกันการรัวซึ
� มและความช้ืน� ไม่ให้ซมึ ผ่าน
ส่ามารถึใช้้อุด้ร่องข็อบวงกบทีเ� ปั็ นไม้ อะลูมเิ นียม ส่แตนเลส่
ส่ามารถึใช้้ยาแนวกระเบือ� ง เซรามิก หิน หรือสุ่ข็ภัณฑ์ได้้
ส่ามารถึทาส่ีทบั ได้้ เหมาะส่ำาหรับงานภายใน





ขนิ�ดำบรรจุ : 300 มล. / หลอด้
สี :
ข็าว เทา
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 300 มล. 1 หลอด้ / ยาว 3 ม.
(ข็นาด้ร่องกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)

ADMIXTURE

ผลิต่ภั่ณฑ์์นิำ��ย�และส�รผสมเพิ�ม เพ้อ� เพิ�มประสิทธุิภั�พ

แลงโกิ้ 311 พล�สท์ต่ิไซิส์เซิอร์
นิำ��ย�ผสมปูนิฉ�บแทนิปูนิข�ว




ส่ำาหรับผส่มปัูนทรายทีใ� ช้้ในงานฉาบทัวไปั
�
ช้่วยควบคุมฟองอากาศในเนื�อปัูนฉาบให้มข็ี นาด้เล็ก ละเอียด้ คงตัว
ให้ผวิ ปัูนฉาบทีเ� รียบส่วยงาม และลด้รอยแตกร้าว
ไม่ทาำ ให้ส่ข็ี องปัูนฉาบเปัลีย� น



ขนิ�ดำบรรจุ :

5 ลิตร / แกลลอน

20 ลิตร / แกลลอน

200 ลิตร / ถึัง



ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : ผส่มกับนำ�าในปัริมาณ 50- 400 ซีซี /
ปัูนซีเมนต์ 100 กก.



ขนิ�ดำบรรจุ :

แลงโกิ้ 322 พรูฟ้
นิำ��ย�ผสมกิ่นิซิึมสำ�ห่ร่บคอนิกิรีต่ห่ร้อปูนิฉ�บ





เพัิม� คุณส่มบัตกิ ารกันซึมข็องคอนกรีตและปัูนฉาบ ลด้การแตกร้าว
เข็้มข็้น ผส่มปัูนได้้มาก
เหมาะส่ำาหรับโครงส่ร้างทีส่� มั ผัส่นำ�าโด้ยตรง เช้่น ห้องนำ�า ส่ระว่ายนำ�า อ่างเก็บ
นำ�า
ช้่วยลด้อัตราส่่วนข็องนำ�าในคอนกรีต ไม่ทาำ ให้ส่ข็ี องปัูนฉาบเปัลีย� น

5 ลิตร / แกลลอน

20 ลิตร / แกลลอน

200 ลิตร / ถึัง



ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : ผส่มกับนำ�าในปัริมาณ 0.25 ลิตร /
ปัูนซีเมนต์ 1 ถึุง (50 กก.)



ขนิ�ดำบรรจุ :

แลงโกิ้ 361 เคียว
นิำ��ย�บ่มคอนิกิรีต่ ช่นิิ ดำซิิ ลิเกิต่





ส่ำาหรับบ่มคอนกรีตทัวไปั
� เพัือ� ลด้การแตกร้าวและการหด้ตัว
ช้่วยลด้ปัญั หาการระเหยข็องนำ�า เหมาะส่ำาหรับทำางานในส่ภาพัอากาศร้อน
แด้ด้จัด้หรือลมแรง
เหมาะส่ำาหรับงานโครงส่ร้างข็นาด้ใหญ่ งานทีม� พัี น�ื ผิวมาก เช้่น พัืน� ถึนน
พัร้อมใช้้งาน โด้ยทาด้้วยแปัรง ลูกกลิง� หรือโด้ยการพั่น



20 ลิตร / แกลลอน

200 ลิตร / ถึัง

ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 1 ลิตร

/ 5- 6 ตร.ม.

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือซิก้า
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TILE ADHESIVES

ผลิต่ภั่ณฑ์์กิ�วซิีเมนิต่์ปกิู ระเบ้อ� ง

เดำพโกิ้ เอซิี-ทู
กิ�วซิีเมนิต่์ สำ�ห่ร่บกิระเบ้อ� งดำูดำซิึมนิำ��ต่ำ�� เซิร�มิ กิขนิ�ดำม�ต่รฐ�นิ




เหมาะส่ำาหรับกระเบือ� งข็นาด้มาตรฐาน 30x30 ซม.
ไม่ส่กปัรกเลอะเทอะ และง่ายต่อการทำาความส่ะอาด้
ผส่มง่าย กวนลืน� มือ ทำางานง่าย



ขนิ�ดำบรรจุ :
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :



ขนิ�ดำบรรจุ :



20 กก. / ถึุง

3-6 ตร.ม. / ถึุง

เดำพโกิ้ ทีทีบี
กิ�วซิีเมนิต่์ สำ�ห่ร่บกิระเบ้อ� งเซิร�มิ กิ โมเสคเซิร�มิ กิ กิระเบ้อ� งดำิ นิเผ�





เหมาะส่ำาหรับกระเบือ� งข็นาด้มาตรฐานถึึง 45x45 ซม.
ไม่ส่กปัรกเลอะเทอะ และง่ายต่อการทำาความส่ะอาด้
ผส่มง่าย กวนลืน� มือ ทำางานง่าย
ยึด้เกาะด้ีเยีย� ม



ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :

20 กก. / ถึุง

25 กก. / ถึุง

3-6 ตร.ม. / ส่ำาหรับถึุง 20 กก.
5-6 ตร.ม. / ส่ำาหรับถึุง 25 กก.

เดำพโกิ้ แกิรนิิ ต่โต่้
กิ�วซิีเมนิต่์ สำ�ห่ร่บกิระเบ้อ� งดำูดำซิึมนิำ��ต่ำ�� แกิรนิิ ต่โต่้ พอร์ซิแลนิ






เหมาะส่ำาหรับกระเบือ� งแกรนิตโต้ ข็นาด้มาตรฐานถึึงข็นาด้ 60x60 ซม.
ส่ามารถึใช้้งานได้้บนพัืน� และผนัง ภายในและภายนอก
มีคา่ การยึด้เกาะทีด้� เี ยีย� ม
ไม่ส่กปัรกเลอะเทอะ และง่ายต่อการทำาความส่ะอาด้
ส่ามารถึใช้้ปักู ระเบือ� งบนผลิตภัณฑ์กนั รัวซึ
� ม




ขนิ�ดำบรรจุ :
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :

20 กก. / ถึุง

3-6 ตร.ม. / ถึุง

เดำพโกิ้ ซิุปเปอร์ ทีทีบี
กิ�วซิีเมนิต่์ สำ�ห่ร่บกิระเบ้อ� งดำูดำซิึมนิำ��ต่ำ�� พอร์ซิแลนิ แกิรนิิ ต่ ห่ิ นิอ่อนิ แกิรนิิ ต่โต่้ ห่ิ นิธุรรมช่�ต่ิ





เหมาะส่ำาหรับกระเบือ� งแผ่นใหญ่ และกระเบือ� งดู้ด้ซึมนำ�าตำ�า
เหมาะส่ำาหรับกระเบือ� งข็นาด้ 60x60 ซม. ข็ึน� ไปั
ยึด้เกาะได้้ด้เี ยีย� ม ติด้ผนังแน่น กระเบือ� งไม่ลน�ื ไหลข็ณะทำางาน
ส่ามารถึใช้้ปักู ระเบือ� งบนผลิตภัณฑ์กนั รัวซึ
� ม ในบริเวณทีเ� ปัียก




ขนิ�ดำบรรจุ :
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :

20 กก. / ถึุง

25 กก. / ถึุง

3-6 ตร.ม. / ส่ำาหรับถึุง 20 กก.
5-6 ตร.ม. / ส่ำาหรับถึุง 25 กก.

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือซิก้า
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TILE ADHESIVES

ผลิต่ภั่ณฑ์์กิ�วซิีเมนิต่์ปกิู ระเบ้อ� ง

เดำพโกิ้ อ่ลต่ร้�เฟ้ล็กิซิ์
กิ�วซิีเมนิต่์ สำ�ห่ร่บปูทบ่ กิระเบ้อ� งเดำิ ม พ้นิ� ที�สญ
่ จรสูง






ส่ามารถึปัูทบั กระเบือ� งเด้ิม ใช้้งานได้้บนพัืน� ผิวหลากหลายช้นิด้ เช้่น
ไม้ส่งั เคราะห์ ไม้อด้ั ยิปัซัมบอร์
� ด้ แผ่นไฟเบอร์ซเี มนต์
ทนต่อการแช้่น�ำาและส่ามารถึใช้้งานบนวัส่ดุ้ทากันซึม เช้่น ส่ระว่ายนำ�า
ส่ปัา ซาวน่า
โพัลิเมอร์ช้นิด้พัิเศษั คุณภาพัสู่งเพัิม� แรงยึด้เกาะด้ีเยีย� มและแห้งตัวเร็ว
ผส่มง่าย กวนลืน� มือ ทำางานง่าย
เหมาะส่ำาหรับกระเบือ� งทุกช้นิด้ ทุกข็นาด้ กระเบือ� งไม่ด้ดู้ ซึมนำ�า




ขนิ�ดำบรรจุ :
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :

20 กก. / ถึุง / ส่ีข็าว ส่ีเทา

25 กก. / ถึุง / ส่ีเทา

3-6 ตร.ม. / ส่ำาหรับถึุง 20 กก.
5-6 ตร.ม. / ส่ำาหรับถึุง 25 กก.

เดำพโกิ้ พูล
กิ�วซิีเมนิต่์ สำ�ห่ร่บปูกิระเบ้อ� งสระว่�ยนิำ�� ห่ร้อบริ เวณที�ต่้องแช่่นิำ��ต่ลอดำเวล�






กาวซีเมนต์ส่ตู รพัิเศษัส่ำาหรับส่ระว่ายนำ�า ยึด้เกาะด้ีเยีย� ม
ทนต่อแรงด้ันนำ�าได้้ด้ี เหมาะส่ำาหรับบริเวณทีต� อ้ งแช้่น�ำา เช้่น ส่ระว่ายนำ�า
อ่างเลีย� งปัลา บ่อนำ�าพัุ ส่ปัา และซาวน่า
ส่ามารถึใช้้ได้้กบั กระเบือ� งทัวไปั
�
ผส่มง่าย กวนลืน� มือ ใช้้งานง่าย
ส่ามารถึใช้้ได้้บนพัืน� และผนัง ภายในและภายนอก




ขนิ�ดำบรรจุ :
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ :

20 กก. / ถึุง

4-5 ตร.ม. / ถึุง

เดำพโกิ้ อีซิี�ฟ้ิกิซิ์
กิ�วปูกิระเบ้อ� งสำ�เร็จรูป พร้อมใช่้





เหมาะส่ำาหรับงานซ่อมแซมและตกแต่งกระบือ� งผนังภายใน เช้่น ห้องนำ�า
ห้องครัว เคาน์เตอร์ เส่า งานตกแต่งบูธิ
เหมาะส่ำาหรับกระเบือ� งเซรามิก โมเส่กแก้ว โมเส่กเซรามิก
เนื�อครีมส่ีข็าว ช้่วยลด้ปัญั หารอยคราบปัูนกาวตามแนวรอยต่อกระเบือ� ง
ยึด้เกาะด้ีเยีย� ม ส่ามารถึใช้้ปัทู บั กระเบือ� งเด้ิม หรือใช้้งานได้้บนหลาก
หลายพัืน� ผิว เช้่น ไม้อด้ั ไม้อด้ั ส่ังเคราะห์ ผนัง คอนกรีต



ขนิ�ดำบรรจุ : 5 กก. / กระปั๋อง
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 7.5-25 ตร.ม.
ข็ึน� อยูก่ บั เกรียงหวี ข็นาด้ข็องกระเบือ� งและลักษัณะการติด้ตัง�



ขนิ�ดำบรรจุ :



เดำพโกิ้ อิ นิเจ็คไทล์ ฟ้ิกิซิ์ (สำ�ห่ร่บพ้นิ� )
นิำ��ย�ซิ่อมแซิม เต่ิ มเต่็มโพรงใต่้กิระเบ้อ� ง ดำ้วยกิ�รฉี ดำ
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ลด้เวลาการซ่อมแซม ไม่ตอ้ งรือ� กระเบือ� ง
เพัิม� การยึด้เกาะข็องกระเบือ� งเด้ิม โด้ยไม่ตอ้ งรือ� กระเบือ� ง
ส่ามารถึเปัิด้พัืน� ทีใ� ช้้งานได้้หลังจากซ่อมแซม 24 ช้ัวโมง
�



5 ลิตร / แกลลอน

20 ลิตร / แกลลอน

ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : ข็ึน� อยูก่ บั พัืน� ทีก� ารใช้้งาน

TILE GROUT

ผลิต่ภั่ณฑ์์กิ�วย�แนิว

เดำพโกิ้ คล�สสิ ค
กิ�วย�แนิว สำ�ห่ร่บร่องกิระเบ้อ� งกิว้�ง 1- 6 มม.




มีโพัลิเมอร์พัเิ ศษั ให้แรงยึด้เกาะสู่ง
ทนต่อนำ�ายาทำาความส่ะอาด้ทัวไปั
�
ใช้้งานง่าย ส่ะด้วกรวด้เร็ว





ขนิ�ดำบรรจุ : 1 กก. / ถึุง
สีม�ต่รฐ�นิ: 10 ส่ี
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 0.5- 16 ตร.ม. ต่อ 1 กก.
(ข็ึน� อยูก่ บั ข็นาด้และร่องกว้างข็องกระเบือ� ง)

เดำพโกิ้ เอ็กิซิ์ต่ร้� พล่ส ป้ องกิ่นิร�ดำำ� ไร้ฝ้นิุ่
กิ�วย�แนิว สำ�ห่ร่บร่องกิระเบ้อ� งกิว้�ง 1- 6 มม.







มีส่ารซานิไทซ์ ช้่วยปั้องกันราด้ำา ตะไคร่น�ำา และแบคทีเรีย 100%
มีส่ารไฮโด้รโพับิค ปั้องกันและลด้การดู้ด้ซึมนำ�า
และคราบส่กปัรกฝุ่งั แน่น 99.9%
มีโพัลิเมอร์พัเิ ศษั เพัิม� การยึด้เกาะ ปั้องกันการแตกร้าว
ทนต่อการกัด้กร่อนจากส่ารเคมี เช้่น นำ�ายาทำาความส่ะอาด้ห้องนำ�า
ทนต่อรังส่ียวู ี ด้้วยเนื�อส่ีพัเิ ศษั
เนื�อละเอียด้ เรียบเนียน ไม่ข็ดู้ ผิวกระเบือ� ง





ขนิ�ดำบรรจุ : 1 กก. / ถึุง
สีม�ต่รฐ�นิ: 21 ส่ี
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 0.5- 16 ตร.ม. / 1 กก.
(ข็ึน� อยูก่ บั ข็นาด้และร่องกว้างข็องกระเบือ� ง)

เดำพโกิ้ แกิรนิิ ต่โต่้ ป้ องกิ่นิร�ดำำ� ไร้ฝ้นิุ่
กิ�วย�แนิว สำ�ห่ร่บร่องกิระเบ้อ� งกิว้�ง 0.5- 2 มม.







เนื�อละเอียด้เปั็ นพัิเศษั ไหลเข็้าร่องกระเบือ� งข็นาด้เล็กได้้ด้เี ยีย� ม เรียบ
เนียน ไม่ข็ดู้ ผิวกระเบือ� ง
ส่ารซานิไทซ์ ช้่วยปั้องกันราด้ำา ตะไคร่น�ำา และแบคทีเรีย 100%
ส่ารไฮโด้รโพับิค ปั้องกันและลด้การดู้ด้ซึมนำ�า
และคราบส่กปัรกฝุ่งั แน่น 99.9%
โพัลิเมอร์พัเิ ศษั เพัิม� การยึด้เกาะ ปั้องกันการแตกร้าว
ทนต่อการกัด้กร่อนจากส่ารเคมี เช้่น นำ�ายาทำาความส่ะอาด้ห้องนำ�า
ทนต่อรังส่ียวู ี ด้้วยเนื�อส่ีพัเิ ศษั





ขนิ�ดำบรรจุ : 1 กก. / ถึุง
สีม�ต่รฐ�นิ: 5 ส่ี
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 3- 20 ตร.ม. ต่อ 1 กก.
(ข็ึน� อยูก่ บั ข็นาด้และร่องกว้างข็องกระเบือ� ง)

เดำพโกิ้ บล็อกิแกิ้ว ป้ องกิ่นิร�ดำำ� ไร้ฝ้นิุ่
กิ�วย�แนิว สำ�ห่ร่บกิระเบ้อ� งอิ ฐดำิ นิเผ� บล็อกิแกิ้ว ร่องกิระเบ้อ� งกิว้�ง 5- 20 มม.






โพัลิเมอร์พัเิ ศษั สู่ตรส่ำาหรับใช้้กบั ร่องกระเบือ� งข็นาด้ใหญ่
ปั้องกันการแตกร้าว
ส่ารซานิไทซ์ ช้่วยปั้องกันราด้ำา ตะไคร่น�ำา และแบคทีเรีย 100%
ส่ารไฮโด้รโพับิค ปั้องกันและลด้การดู้ด้ซึมนำ�า
และคราบส่กปัรกฝุ่งั แน่น 99.9%
ทนต่อการกัด้กร่อนจากส่ารเคมี เช้่น นำ�ายาทำาความส่ะอาด้ห้องนำ�า
ทนต่อรังส่ียวู ี ด้้วยเนื�อส่ีพัเิ ศษั





ขนิ�ดำบรรจุ : 1 กก. / ถึุง
สีม�ต่รฐ�นิ:
ส่ีข็าว
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 0.1- 5 ตร.ม. ต่อ 1 กก.
(ข็ึน� อยูก่ บั ข็นาด้และร่องกว้างข็องกระเบือ� ง)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือซิก้า
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TILE GROUT

ผลิต่ภั่ณฑ์์กิ�วย�แนิว

เดำพโกิ้ พูล
กิ�วย�แนิว สระว่�ยนิำ��คุณภั�พสูง สำ�ห่ร่บย�แนิวร่องกิระเบ้อ� ง 2- 10 มม.





เหมาะส่ำาหรับบริเวณทีเ� ปัียกช้ืน� และแช้่น�ำาตลอด้เวลา เช้่น ส่ระว่ายนำ�า
อ่างเลีย� งปัลา นำ�าพัุ ส่ปัา และ ซาวน่า
ลด้การดู้ด้ซึมนำ�าและทนต่อรังส่ียวู ี
ทนต่อส่ารเคมีในส่ระว่ายนำ�า ปั้องกันเช้ือ� ราและคราบส่กปัรก
ใช้้งานง่าย และง่ายต่อการทำาความส่ะอาด้





ขนิ�ดำบรรจุ : 5 กก. / กระปั๋อง
สีม�ต่รฐ�นิ: ส่ีข็าว ส่ีเทา
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 0.6- 3 ตร.ม. / 1 กก.
(ข็ึน� อยูก่ บั ข็นาด้และร่องกว้างข็องกระเบือ� ง)

เดำพโกิ้ อ่ลต่ร้� อีพอ๊ กิซิี�
กิ�วย�แนิวอีพอ๊ กิซิี� 100% สองส่วนิผสม ประสิ ทธุิ ภั�พสูง สำ�ห่ร่บย�แนิวร่องกิระเบ้อ� ง 1- 15 มม.
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เหมาะส่ำาหรับบริเวณทีต� อ้ งการสุ่ข็อนามัยสู่ง เช้่น โรงพัยาบาล โรงงาน
อุตส่าหกรรม ห้องปัฎิิบตั กิ าร คลินิกส่ัตวแพัทย์ โรงครัว
ทนต่อส่ารเคมี ปั้องกันราด้ำาและคราบส่กปัรก
เหมาะส่ำาหรับบริเวณทีต� อ้ งส่ัมผัส่กับนำ�าอย่างต่อเนื�อง เช้่น ส่ระว่ายนำ�า
อ่างเลีย� งปัลา นำ�าพัุ ส่ปัา
ห้องอบไอนำ�า ลานล้างรถึ ห้องนำ�า
แรงยึด้เกาะด้ีเยีย� ม ส่ามารถึใช้้เปั็ นกาวปัูกระเบือ� งได้้
ใช้้งานง่าย และง่ายต่อการทำาความส่ะอาด้





ขนิ�ดำบรรจุ :

4 กก. / ชุ้ด้

(พัาร์ท เอ 3 กก. และ พัาร์ท บี 1 กก.)
สีม�ต่รฐ�นิ: 3 ส่ี
ปริ ม�ณกิ�รใช่้ : 2- 4 ตร.ม. / 1 กก.
(ข็ึน� อยูก่ บั ข็นาด้และร่องกว้างข็องกระเบือ� ง)

ADDITIONAL MATERIAL

อุปกิรณ์และว่สดำุประกิอบอ้�นิ ๆ

แบคกิิ� งร็อดำ
เส้นิโฟ้มอุดำร่อง




วัส่ดุ้ช้นิด้โพัลิเอทีลนี เปั็ นเส่้นกลม แบบมาตรฐาน หรือเส่้นเหลีย� ม
เส่้นแบน (ส่ินค้าส่ังพัิ
� เศษั)
ส่ำาหรับปัรับระด้ับความลึกก่อนการใช้้วส่ั ดุ้อุด้รอยต่อช้นิด้ต่าง ๆ เช้่น
ซิลโิ คน อะคริลกิ โพัลียรู เี ทน โพัลีซลั ไฟด้์
มีข็นาด้เส่้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม. ยาว 100 ม.

โพลีเอสเต่อร์ สป่นิบอนิดำ์ แฟ้บริ ค
แผ่นิใยเสริ มแรง ช่นิิ ดำโพลีเอสเต่อร์




ทนทานต่อส่ารเคมี
ทำาจากเส่้นใยโพัลีเอส่เตอร์ เปั็ นแผ่นเหนียว
เจาะรูเพัือ� ให้วส่ั ดุ้กนั ซึมผ่านได้้



ขนิ�ดำ :

กว้าง 1 ม. ยาว 300 ม.



ขนิ�ดำ :

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

กิล�ส ไฟ้เบอร์ เมช่
ต่�ข่�ยไฟ้เบอร์เสริ มแรง สำ�ห่ร่บง�นิกิ่นิซิึม





เปั็ นตาข็่ายเส่ริมความแข็็งแรง ส่ำาหรับใช้้ในงานกันซึม
ทำาจากไฟเบอร์กลาส่เคลือบอะคริลกิ
เนื�อเหนียว รับแรงด้ึงได้้มากกว่า 180 N
ข็นาด้ตาข็่าย 9x9 ช้่องต่อตารางนิ�ว ช้่วยให้วส่ั ดุ้กนั ซึมผ่านได้้ด้ี

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือซิก้า
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ม่นิใจ
� ปกิป้ อง บ้�นิของคุณดำ้วย
ผลิต่ภั่ณฑ์์ในิเคร้อซิิกิ้�
1. ง�นิปูกิระเบ้อ� งเซิร�มิ กิขนิ�ดำม�รต่ฐ�นิท่วไป
�
บริ เวณห่้องนิอนิ ห่้องนิ่ง� เล่นิ





2. ง�นิย�แนิวรอยต่่อ วงกิบ ประตู่ ห่นิ้ �ต่่�ง








เด้พัโก้ เอซี-ทู (กาวปัูกระเบือ� ง)
เด้พัโก้ ทีทบี ี (กาวปัูกระเบือ� ง)
เด้พัโก้ คลาส่ส่ิค (กาวยาแนว)
เด้พัโก้ เอ็กซ์ตร้า พัลัส่ (กาวยาแนว)

20. ง�นิปิ ดำรอยต่่อ และย�แนิว
บริ เวณห่ล่งค�






แลงโก้ 261 พัาวเวอร์ซลี
ซิกา้ เฟล็กซ์-11เอฟซี
ซิกา้ ซิล เอพัี
ซิกา้ มัลติซลิ เอพัี
ซิกา้ บูม เอพัี

แลงโก้ 603 โพัลียรู เี ทน
แลงโก้ 612 อะคริลกิ
ซิกา้ เฟล็กซ์- 11เอฟซี
ซิกา้ ไฮเฟล็กซ์-160 คอนส่ตัคช้ั
� น�
ซิกา้ ซิล-119 มัลติเพัอร์โพัส่
ซิกา้ ซิล-129 คิทเช้่น แอนด้์บาธิรูม
ซิกา้ ซิล เอพัี

20

19. ง�นิเสียบเห่ล็กิ





2

แลงโก้ 534 รีบาร์ แองเคอร์รงิ�
ซิกา้ ด้ัวร์-31 ซีเอฟ นอร์มอล
ซิกา้ แองเคอร์ฟิค-1
ซิกา้ แองเคอร์ฟิค-2+
ทร๊อปัพัิคอล

3
1

18. ง�นิซิ่อมแซิมโครงสร้�งคอนิกิรีต่
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แลงโก้ 731 ส่ตรัคเจอร์ รีแพัร์
แลงโก้ 732 เรพั ฟาซาด้
แลงโก้ 751 ลาเท็กซ์
ซิกา้ รีแพัร์มอร์ตา้
ซิกา้ โมโนทอปั-614ที
ซิกา้ โมโนทอปั-615เอช้บี

18

14
16 15

17. ง�นิข่ดำพ้นิ� ฟ้ลอร์ ฮ�ร์ดำเดำนิเนิอร์



แลงโก้ 243 ฟลอร์ ฮาร์ด้เด้นเนอร์
ซิกา้ ฟลอร์-3 ควอน์ตท๊อปั

17

13

16. ง�นิปร่บระดำ่บพ้นิ� ล�ดำจอดำรถ



แลงโก้ 162 โฟลว์ ไพัร์ม
แลงโก้ 188 เซล์ฟ โอเวอร์เลย์
เม้นท์

15. ง�นิปูกิระเบ้อ� งล�ดำจอดำรถ





เด้พัโก้ อัลตร้าเฟล็กซ์ (กาวติด้กระเบือ� ง)
เด้พัโก้ อัลตร้า อีพัอ๊ กซี� (กาวยาแนว)
เด้พัโก้ เอ็กซ์ตร้า พัลัส่ (กาวยาแนว)
เด้พัโก้ แกรนิตโต้ (กาวยาแนว)

14. ง�นิกิ่นิซิึมโครงสร้�งใต่้ดำินิ





แลงโก้ 201 บิทเู มน อิมลั ช้ัน�
แลงโก้ 202 เมทริกซ์
แลงโก้ 225 ส่เลอรี�
ซิกา้ พัรูฟ เมมเบรน

13. ง�นิกิ่นิซิึมสระว่�ยนิำ��



แลงโก้ 228 ซุปัเปัอร์ เฟล็กซ์
ซิกา้ ท๊อปั-107 ซีล ทีเอช้






5. ง�นิปูกิระเบ้อ� งแกิรนิิ ต่โต่้ ห่ิ นิอ่อนิ ห่ิ นิแกิรนิิ ต่
บริ เวณห่้องร่บประท�นิอ�ห่�ร ห่้องคร่ว ห่้องนิำ��

4. ง�นิกิ่นิซิึม และย�แนิวในิห่้องนิำ��

3. ง�นิฉ�บแต่่งผนิ่งภั�ยนิอกิ

แลงโก้ 226 เฟล็กซ์
แลงโก้ 227 เฟล็กซ์ ช้ิลด้์
แลงโก้ 452 เด้มพั์เฟล็กซ์
ซิกา้ ท๊อปั-107 ซีล ทีเอช้
 ซิกา้ ซีลเทปั เอส่
 ซิกา้ ส่เวล เอส่2
 ซิกา้ ซิล-129 คิทเช้่น แอนด้์บาธิรูม

แลงโก้ 101 พัาเรนด้วิท
แลงโก้ 103 ส่กิมโค้ท พัลัส่
แลงโก้ ลอฟท์
ซิกา้ วอล ส่กิม โค๊ท ทีเอช้













เด้พัโก้ แกรนิตโต้ (กาวติด้กระเบือ� ง)
เด้พัโก้ ซุปัเปัอร์ ทีทบี ี (กาวติด้กระเบือ� ง)
เด้พัโก้ 2 อิน 1 (กาวติด้กระเบือ� ง)
เด้พัโก้ เอ็กซ์ตร้า พัลัส่ (กาวยาแนว)
เด้พัโก้ แกรนิตโต้ (กาวยาแนว)
เด้พัโก้ บล็อกแก้ว (กาวยาแนว)
6. ง�นิปร่บระดำ่บพ้นิ� ดำ�ดำฟ้้�



แลงโก้ 162 โฟลว์ ไพัร์ม
แลงโก้ 188 เซล์ฟ โอเวอร์เลย์เม้นท์

7. ง�นิกิ่นิซิึมห่ล่งค�ดำ�ดำฟ้้� ระเบียง






5

4

6

แลงโก้ 227 เฟล็กซ์ ช้ิลด้์
แลงโก้ 228 ซุปัเปัอร์ เฟล็กซ์
แลงโก้ 451 รูฟซีล (โซวาคริว)
แลงโก้ 453 โพัลียรู เี ทน
ซิกา้ ลาส่ติค-501 รูฟซิล พัลัส่

8. ง�นิปร่บระดำ่บพ้นิ� ภั�ยนิอกิ
7
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แลงโก้ 123 เซล์ฟ ทิค
แลงโก้ 173 เซล์ฟ ส่กิม

9. ง�นิยึดำต่ิ ดำช่นิิ ดำย้ดำห่ย่นิุ

8

9






ซิกา้ บอนด้์ ที55 (เจ)
ซิกา้ แมคแทค
ซิกา้ เฟล็กซ์-118 เอ๊กซ์ตรีม แกร็บ
ซิกา้ เฟล็กซ์-11เอฟซี

10. ง�นิฉ�บแต่่งผนิ่งภั�ยในิ
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12. ง�นิปูกิระเบ้อ� งโมเสกิแกิ้ว บล๊อกิแกิ้ว
บริ เวณสระว่�ยนิำ�� สป� ซิ�วนิ่ �





เด้พัโก้ พัูล (กาวติด้กระเบือ� ง)
เด้พัโก้ อัลตร้าเฟล็กซ์ (กาวติด้กระเบือ� ง)
เด้พัโก้ พัูล (กาวยาแนว)
เด้พัโก้ อัลตร้า อีพัอ๊ กซี� (กาวยาแนว)

แลงโก้ 102 อินทีเรีย ส่กิมโค้ท
แลงโก้ 103 ส่กิมโค้ท พัลัส่
แลงโก้ 110 ส่กิมโค้ท ส่ีข็าว
ภายใน ไร้ฝุ่นุ่
แลงโก้ ลอฟท์

11. ง�นิปูทบ่ กิระเบ้อ� งเดำิ ม ไม้อดำ่ ซิีเมนิต่์ ยิ ปซิ่ม� ไม้
ง�นิซิ่อมแซิม ต่กิแต่่ง กิระเบ้อ� งโมกิเสกิเซิร�มิ กิ โมเสกิแกิ้ว





เด้พัโก้ อัลตร้าเฟล็กซ์ (กาวติด้กระเบือ� ง)
เด้พัโก้ อีซฟ�ี ิกซ์ (กาวติด้กระเบือ� ง)
เด้พัโก้ อัลตร้า อีพัอ๊ กซี� (กาวยาแนว)
เด้พัโก้ แกรนิตโต้, เด้พัโก้ เอ็กซ์ตร้า พัลัส่ (กาวยาแนว)

GLOBAL BUT LOCAL PARTNERSHIP

ซิกา้ (ปัระเทศไทย) จำากัด้ เปั็ นบริษัทั ในเครือข็องกลุม่ ซิกา้ (ปัระเทศส่วิส่เซอร์แลนด้์)
ผลิตและจำาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ส่าำ หรับธิุรกิจงานก่อส่ร้าง และธิุรกิจกาวอุตส่าหกรรม
ซิกา้ เปั็ นบริษัทั ผูน้ ำาและมีความเช้ีย� วช้าญหลักใน 5 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ คือ วัส่ดุ้ยาแนว
รอยต่อ วัส่ดุ้ส่าำ หรับการติด้ยึด้ วัส่ดุ้ด้ดู้ ซับเส่ียง วัส่ดุ้เส่ริมความแข็็งแรง และวัส่ดุ้
ปักปั้องโครงส่ร้าง โด้ยแบ่งกลุม่ ลูกค้าหลักออกเปั็น 8 กลุม่ ได้้แก่ กลุม่ ผูผ้ ลิตคอนกรีต
กลุม่ ผูเ้ ช้ีย� วช้าญระบบงานกันซึม กลุม่ ผูเ้ ช้ีย� วช้าญระบบงานกันซึมหลังคา กลุม่ ผูเ้ ช้ีย� วช้าญ
ระบบงานพัืน� กลุม่ ผูเ้ ช้ีย� วช้าญระบบงานยาแนวรอยต่อและงานติด้ยึด้ กลุม่ ผูเ้ ช้ีย� วช้าญ
ระบบงานซ่อมแซมและปั้องกันคอนกรีต กลุม่ ผูเ้ ช้ีย� วช้าญงานตกแต่งอาคาร และ
กลุม่ ผูปั้ ระกอบกาวอุตส่าหกรรม

บริ ษัท่ ซิิ กิ้� (ประเทศไทย) จำ�กิ่ดำ
สำ�นิ่กิง�นิให่ญ่ และโรงง�นิ
700 / 37 ม.5 นิคมอุตส่าหกรรมอมตะซิตี� ช้ลบุรี
ถึ.บางนา-ตราด้ กม. 57 ต.คลองตำาหรุ
อ.เมือง จ.ช้ลบุรี 20000
โทรศัพัท์ : +66 3810 9500
โทรส่าร : +66 3821 4286
40
ผลิตภัณฑ์ในเครือซิก้า
เว็บไซด้์ กลุ: ่มtha.sika.com
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กรุณาอ่านเอกส่ารข็้อมูลผลิตภัณฑ์ และข็้อมูลความปัลอด้ภัยก่อนการใช้้งาน
รวมถึึงเงือ� นไข็การข็ายทีบ� ริษัทั กำาหนด้ไว้

