
กนัซึม แบบมือโปร 
แนวทางการแก้ปญัหาน�้ารัว่ซมึ ส�าหรบั
ชัน้ใต้ดนิ หอ้งน�้า และหลงัคา



กนัซมึ แบบมอืโปร แนวทางการแก้ปญัหาน�้ารัว่ซมึ ส�าหรบั
ชัน้ใต้ดนิ หอ้งน�้า และหลงัคา

ปัญหา:
ยาแนวรอยต่อบรเิวณหลงัคาอยา่งไร ? 
ปิดรอยต่อ รอยแตกรา้วกระเบือ้งหลงัคาและ 
รางน�้าฝนอยา่งไร ?
ปกป้อง และกนัซมึหลงัคา ดาดฟ้าอยา่งไร ?
อุดชอ่งวา่ง รโูพรงบรเิวณหลงัคาอยา่งไร ?

หลงัคา ดาดฟ้า หอ้งน�้า
ปัญหา:
ป้องกนัน�้ารัว่ซมึบรเิวณรอยต่อในพืน้ทีเ่ปียก 
อยา่งไร ?
กนัซมึพืน้และผนงั ก่อนปกูระเบือ้งอยา่งไร ?
ตดิกระเบือ้งในหอ้งน�้าอยา่งไร ?
ยาแนวสขุภณัฑใ์นพืน้ทีเ่ปียกอยา่งไร ?

ปัญหา:
อุดรนู�้าร ัว่อยา่งไร ? 
กนัซมึโครงสรา้งคอนกรตีอยา่งไร ?
ป้องกนัความชืน้ชัน้ใตด้นิอยา่งไร ?
ป้องกนัน�้าซมึผา่นผนงัอยา่งไร ?

ชัน้ใตด้นิ
ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา

อุดรนู�้าร ัว่อยา่งไร ? Sika MonoTop®-102 Water Plug 4

กนัซมึโครงสรา้งคอนกรตีอยา่งไร ? SikaTop®-107 Seal TH 5

ป้องกนัความชืน้ชัน้ใตด้นิอยา่งไร ? Sikaproof® Membrane 6

ป้องกนัน�้าซมึผา่นผนงัอยา่งไร ? Sikagard®-700 S 7

ป้องกนัน�้ารัว่ซมึบรเิวณรอยต่อในพืน้ทีเ่ปียก 
อยา่งไร ?

Sika® Sealtape-S 8

กนัซมึพืน้และผนงั ก่อนปกูระเบือ้งอยา่งไร ? SikaTop®-107 Seal TH 9

ตดิกระเบือ้งในหอ้งน�้าอยา่งไร ? SikaCeram®-199 TH 10

ยาแนวสขุภณัฑใ์นพืน้ทีเ่ปียกอยา่งไร ? Sikasil®-129 kitchen and bathroom 11

ยาแนวรอยต่อบรเิวณหลงัคาอยา่งไร ? Sikasil®-119 multipurpose 12

ปิดรอยต่อ รอยแตกรา้วกระเบือ้งหลงัคาและ 
รางน�้าฝนอยา่งไร ?

Sika® MultiSeal AP 13

ปกป้อง และกนัซมึหลงัคา ดาดฟ้าอยา่งไร ? Sikalastic®-501 Roofseal Plus 14

อุดชอ่งวา่ง รโูพรงบรเิวณหลงัคาอยา่งไร ? Sika Boom® AP 15

32
ซกิา้ 

 กนัซมึ แบบมอืโปร
ซกิ้า 
 กนัซมึ แบบมอืโปร



54
ซกิา้ 

 กนัซมึ แบบมอืโปร
ซกิ้า 
 กนัซมึ แบบมอืโปร

อดุรนู�้ำร ัว่อย่ำงไร ? กนัซึมโครงสร้ำงคอนกรีต 
อย่ำงไร ?

คณุประโยชน์ คณุประโยชน์

SIKA MONOTOP®-102 

WATER PLUG

SIKATOP®-107 SEAL TH

ซีเมนตแ์ห้งเรว็พิเศษ ส�าหรบัอดุรอยรัว่น�้า
 � แหง้เรว็ สามารถอุดรอยรัว่ขณะทีน่�้ายงัซมึอยู่
 � แขง็ตวัภายใน 1.30 นาท ีทีอุ่ณหภมู ิ(25 °C)
 � ใชง้านงา่ยโดยผสมกบัน�้า ป ัน้เป็นก่อนและอุดบรเิวณทีร่ ัว่
 � ใหก้�าลงัการยดึเกาะดกีบัทกุพืน้ผวิ โดยไมห่ดตวัเมือ่แหง้ 
และแขง็ตวั

 � ใชไ้ดก้บัทกุพืน้ผวิ เชน่ คอนกรตี เขือ่น สระน�้า  
ชอ่งระบายน�้าใตผ้วิทาง ฯลฯ

ซีเมนตพิ์เศษ 2 ส่วนผสม ส�าหรบัฉาบหรอืทา 
เพ่ือป้องกนัการรัว่ซึม

 ́ ส�าหรบังานฉาบหรอืทากนัซมึผนงัหอ้งใตด้นิของงาน
โครงสรา้งใหม ่หรอืงานซ่อมโครงสรา้ง งานบอ่เกบ็น�้าดี

 ́ ใชท้ากนัซมึ ก่อนปกูระเบือ้งทบัหน้าในหอ้งน�้า หอ้งครวั
 ́ สามารถฉาบปิดรอยแตกรา้ว หรอืรพูรนุขนาดเลก็บน

คอนกรตี
 ́ มกีารยดึเกาะทีด่เียีย่ม
 ́ ไมเ่ป็นพษิ สามารถใชก้บัน�้าดืม่ได้

ซิก้า กันซึม 

แบบมือโปร
ซิก้า กันซึม 

แบบมือโปร

ส ี: สเีทา
ขนาดบรรจ ุ: 1 กก./กระป๋อง  4.5 กก./กระป๋อง

ส ี: สเีทา
ขนาดบรรจ ุ: 5 กก./ชดุ   25 กก./ชดุ

ใช้งานง่าย แข็งตัวเร็ว หยุดน้ำถาวร ใช้งานง่าย

ชัน้ใต้ดนิ แนวทางการแก้ปญัหา

ยึดเกาะดีเย่ียม ปิดรอยแตกร้าว 
ขนาดเลก็

ไม่เป็นพิษ 
ใช้กบัน�้าด่ืมได้



ป้องกนัควำมช้ืน 
ชัน้ใต้ดินอย่ำงไร ?

ป้องกนัน�้ำซึมผำ่นผนัง
อย่ำงไร ?

SIKAPROOF®  

MEMBRANE

SIKAGARD®-700S

วสัดกุนัซึมประเภทบิทเูมน ท่ีมีความยืดหยุน่ 
ชนิดทาเคลือบ

 ́ วสัดกุนัซมึส�าหรบังานโครงสรา้งใตด้นิภายนอกอาคาร
 ́ สว่นผสมเดยีว และพรอ้มใชง้าน
 ́ ใชง้านงา่ยดว้ยการใชล้กูกลิง้ หรอืแปรงทา
 ́ ใชไ้ดท้ัง้งานกนัซมึโครงสรา้งใหมแ่ละเก่า
 ́ สามารถใชง้านบนพืน้คอนกรตีทีม่คีวามชืน้ได้

วสัดสุ�าหรบัเคลือบผิวป้องกนัน�า้ซึมผา่น
 ́ ใชเ้คลอืบพืน้ผวิ เพือ่ป้องกนัการซมึผา่นของน�้า และ

ควบคมุความชืน้
 ́ ใชไ้ดก้บัพืน้ผวิหลายประเภท เชน่ คอนกรตี มอรต์า้ ปนู

ฉาบ อฐิก่อ กระเบือ้งคอนกรตี หนิ และซเีมนตใ์ยหนิ
 ́ ปรบัปรงุพืน้ผวิใหต้า้นทานต่อความสกปรก ลดการเกดิ

เชือ้รา
 ́ วสัดสุใีส จงึไมท่�าใหส้ขีองพืน้ผวิเดมิเปลีย่นแปลง

ส ี: สดี�า
ขนาดบรรจ ุ: 20 กก./ ถงั

ส ี: สใีส
ขนาดบรรจ ุ: 3 ลติร/กระป๋อง  15 ลติร/ถงั

76
ซกิา้ 

 กนัซมึ แบบมอืโปร
ซกิ้า 
 กนัซมึ แบบมอืโปร

คณุประโยชน์ คณุประโยชน์

ชัน้ใต้ดนิ แนวทางการแก้ปญัหา

ซิก้า กันซึม 

แบบมือโปร
ซิก้า กันซึม 

แบบมือโปร

ใช้งานง่าย แข็งตัวเร็ว ยืดหยุ่นสงู ใช้ได้กบัพืน้ผิว 
หลายประเภท ยบัยัง้เช้ือราบม่ / แห้งตวัเรว็



ป้องกนัน�้ำร ัว่ซึมบริเวณ
รอยต่อในพืน้ท่ีเปียก 
อย่ำงไร ?

SIKA® SEALTAPE-S

เทปส�าหรบังานกนัซึม ก่อนปกูระเบือ้ง
 ́ ใชปิ้ดรอยต่อพืน้และผนงั ตลอดแนวหอ้งก่อนปกูระเบือ้ง

ทบัหน้าในหอ้งน�้า หอ้งครวั ระเบยีง สระวา่ยน�้า หอ้ง
ใตด้นิ เพือ่ป้องกนัปญัหารัว่ซมึบรเิวณรอยต่อต่างๆ

 ́ ใชปิ้ดรอบทอ่ทีฝ่งัในคอนกรตี
 ́ ใชไ้ดท้ัง้แนวดิง่ และแนวระนาบของรอยต่อทีค่าดวา่จะมี

การขยายตวั
 ́ ตดิตัง้งา่ย
 ́ ยดืหยุน่สงู ป้องกนัน�้าซมึผา่นไดด้ี

ส ี: เทปสเีหลอืง ใยสงัเคราะห ์(เสรมิความแขง็แรง) สขีาว
ขนาดบรรจ ุ: 10 เมตร/ มว้น   50 เมตร/มว้น

98
ซกิา้ 

 กนัซมึ แบบมอืโปร
ซกิ้า 
 กนัซมึ แบบมอืโปร

ใช้งานง่าย

กนัซึมพืน้และผนัง  
ก่อนปกูระเบือ้งอย่ำงไร ? 

SIKATOP®-107 SEAL TH

ซีเมนตพิ์เศษ 2 ส่วนผสม ส�าหรบัฉาบหรอืทา 
เพ่ือป้องกนัการรัว่ซึม

 ́ ส�าหรบังานฉาบหรอืทากนัซมึผนงัหอ้งใตด้นิของงาน
โครงสรา้งใหม ่หรอืงานซ่อมโครงสรา้ง งานบอ่เกบ็น�้าดี

 ́ ใชท้ากนัซมึ ก่อนปกูระเบือ้งทบัหน้าในหอ้งน�้า หอ้งครวั
 ́ สามารถฉาบปิดรอยแตกรา้ว หรอืรพูรนุขนาดเลก็บน

คอนกรตี
 ́ มกีารยดึเกาะทีด่เียีย่ม
 ́ ไมเ่ป็นพษิ สามารถใชก้บัน�้าดืม่ได้

ส ี: สเีทา
ขนาดบรรจ ุ: 5 กก./ชดุ   25 กก./ชดุ

ใช้งานง่าย

คณุประโยชน์ คณุประโยชน์

หอ้งน�้า แนวทางการแก้ปญัหา

ซิก้า กันซึม 

แบบมือโปร
ซิก้า กันซึม 

แบบมือโปร

ยึดเกาะดีเย่ียมยืดหยุ่นสงู ปิดรอยแตกร้าว 
ขนาดเลก็

 ใช้กบัน�้าด่ืมได้



1110
ซกิา้ 

 กนัซมึ แบบมอืโปร
ซกิ้า 
 กนัซมึ แบบมอืโปร

ติดกระเบือ้งในห้องน�้ำ
อย่ำงไร ?

SIKACERAM®-199 TH

กาวซีเมนต ์คณุภาพสงู เพ่ิมแรงยึดเกาะ
 ́ ส�าหรบักระเบือ้งดดูซมึน�้าต�่า พอรซ์เลน แกรนิต หนิออ่น 

หนิธรรมชาต ิพืน้และผนงัภายใน ภายนอกอาคาร
 ́ ส�าหรบัปกูระเบือ้งขนาดใหญ่ และพืน้ทีส่ว่นเปียก  

ในหอ้งน�้า และสระวา่ยน�้า
 ́ สตูรพเิศษ ดว้ยเทคโนโลยไีรฝุ้น่ 
 ́ ยดึเกาะดเียีย่ม ตดิผนงัแน่น กระเบือ้งไมล่ืน่ไหล 

ขณะท�างาน

ส ี: สเีทา
ขนาดบรรจ ุ: 25 กก./ ถุง

ยำแนวสขุภณัฑ ์
ในพืน้ท่ีเปียกอย่ำงไร ?

SIKASIL®-129 KITCHEN 

AND BATHROOM

กาวซิลิโคน ส�าหรบังานยาแนวรอยต่อสขุภณัฑ์
 ́ ส�าหรบังานยาแนวรอยต่อบรเิวณทีต่อ้งสมัผสักบัน�้า และ

ความชืน้ในหอ้งครวั และหอ้งน�้า เชน่ ซงิค ์อา่งลา้งหน้า 
อา่งอาบน�้า โถสขุภณัฑ์

 ́ ป้องกนัและยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้รา แบคทเีรยี  
 ́ ยดึเกาะไดด้เียีย่มกบัพืน้ผวิหลายชนิด เชน่ กระจก เซรา

มกิ และกระเบือ้ง โลหะ พลาสตกิลามเินต ยาง สแตนเลส 
คอนกรตี  

ส ี: สใีส สขีาว สเีทา และสดี�า
ขนาดบรรจ ุ: 300 มล./ หลอด

ใช้งานง่าย

หอ้งน�้า แนวทางการแก้ปญัหา

ซิก้า กันซึม 

แบบมือโปร
ซิก้า กันซึม 

แบบมือโปร

คณุประโยชน์ คณุประโยชน์

ไม่มีฝุ่ น ยบัยัง้เช้ือราพืน้และผนัง 
ภายใน / ภายนอก

ติดได้ดีกบัพืน้ผิว 
โลหะ และกระจก ยืดหยุ่นสงูทนต่อสภาพอากาศ



1312
,ซิก้า 

 กันซึม แบบมือโปร
ซกิ้า 
 กนัซมึ แบบมอืโปร

ยำแนวรอยต่อ 
บริเวณหลงัคำอย่ำงไร ?

ปิดรอยต่อ รอยแตกรำ้ว
กระเบือ้งหลงัคำและ 
รำงน�้ำฝนอย่ำงไร ?

SIKASIL®-119  

MULTIPURPOSE 

SIKA® MULTISEAL AP 

ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค ์คณุภาพสงู กนัน�้า 
ทนต่อแสงยวีู

 ́ ส�าหรบัยาแนวกนัน�้ารัว่ซมึ บรเิวณขอบประต ูหน้าต่าง 
วงกบ งานหลงัคา กนัสาด รางระบายน�้า และยาแนวแต่ง
ขอบงานทัว่ไป เชน่ ตูโ้ชว ์เฟอรนิ์เจอร์

 ́ ยดึเกาะไดด้กีบัวสัดหุลายประเภท เชน่ แกว้ โลหะ พืน้
ผวิทีท่าส ีกรอบอลมูเินียม ไม ้กระเบือ้งเซรามกิ พวีซีแีละ
คอนกรตี เป็นตน้

 ́ ยดืหยุน่สงู กนัน�้า กนัความชืน้ ทนทานต่อแสงยวูี
 ́ ไมก่ดักรอ่นพืน้ผวิ ใชไ้ดท้ัง้ภายในและภายนอกอาคาร

เทปกาวอเนกประสงคค์ณุภาพสงู  
ประเภทบิทเูมน กนัน�้าซึมผา่น

 ́ ใชปิ้ดทบัรอยแตกรา้ว ปิดรอยต่อ เพือ่ป้องกนัน�้าซมึ
ผา่น บรเิวณกระเบือ้งมงุหลงัคา ครอบหลงัคา รอย
ต่อหลงัคากบัผนงั รอยต่อระเบยีง รอยต่อรางน�้าฝน 
รอยต่อในอาคาร กนัสาด ปลอ่งควนั เป็นตน้

 ́ มคีวามยดืหยุน่ ทนทานต่อการฉกีขาด  
ทนทานต่อแสงแดด ฝน และสภาวะอากาศไดด้ ี

 ́ มกีาวในตวั ใชง้านงา่ย สามารถทาสทีบัได้

ส ี: สขีาว สเีทา สใีส และสดี�า
ขนาดบรรจ ุ: 300 มล./ หลอด

ส ี: สเีทา
ขนาดบรรจ ุ:  100 มม. x 3 เมตร  250 มม. x 3 เมตร  300 มม. x 10 เมตร  1000 มม. x 10 เมตร

ใช้งานง่าย

หลงัคา แนวทางการแก้ปญัหา

ซิก้า กันซึม 

แบบมือโปร
ซิก้า กันซึม 

แบบมือโปร

คณุประโยชน์ คณุประโยชน์

ภายใน / ภายนอก ยืดหยุ่นสงู ทนการฉีกขาด ทาสีทบัได้ติดได้ดีกบัพืน้ผิว 
โลหะ และกระจก

ใช้ได้กบัวสัด ุ
หลายประเภท ทนต่อสภาพอากาศ



ปกป้อง และกนัซึมหลงัคำ 
ดำดฟ้ำอย่ำงไร ?

อดุช่องว่ำง รโูพรง 
บริเวณหลงัคำอย่ำงไร ?

SIKALASTIC®-501 

ROOFSEAL PLUS

SIKA BOOM® AP

วสัดกุนัซึม ส�าหรบัหลงัคา ดาดฟ้า  
ประเภทอะคริลิค ผสมโพลียริูเทน

 ́ สว่นประกอบเดยีว และพรอ้มใชง้าน
 ́ สตูรน�้า ปราศจากสารท�าละลาย เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม
 ́ มปีระสทิธภิาพของการสะทอ้นแสง 
 ́ ยดืหยุน่สงู สามารถปกปิดรอยแตกรา้วไดด้ี
 ́ ทนต่อรงัสยีวู ีและสภาพอากาศ อายกุารใชง้านยาวนาน
 ́ ยดึเกาะไดด้เียีย่มบนพืน้ผวิทีเ่ป็นรพูรนุและไมเ่ป็นรพูรนุ

 โฟมสเปรยอ์เนกประสงค ์ประเภทโพลียรีูเทน
 ́ ใชปิ้ดชอ่งวา่งรโูพรงต่าง ๆ บรเิวณโครงหลงัคา ผนงั ฝ้า

เพดาน รอยต่อ กรอบประต ูหน้าต่าง ทอ่ทางเดนิแอร ์
ทอ่ระบายอากาศ งานฉนวนกนัความรอ้น ความเยน็

 ́ อตัราการขยายตวัสงู
 ́ ยดึเกาะไดด้กีบัพืน้ผวิไดห้ลายประเภท เชน่ คอนกรตี 

มอรต์า้ กระเบือ้ง ไม ้กระจก สงักะส ีอลมูเินียม   
 ́ ปราศจากสาร CFC / HCFC จงึไมก่่อใหเ้กดิมลพษิต่อ 

สิง่แวดลอ้ม
 ́ สามารถตดัแต่งผวิโฟมทีแ่หง้ตวัแลว้ ทาสทีบัได้

ส ี: สขีาว สเีทา และสเีขยีว
ขนาดบรรจ ุ: 4 กก./ ถงั   20 กก./ ถงั

ส ี: สเีหลอืงออ่น
ขนาดบรรจ ุ: 500 มล./ กระป๋อง

1514
ซกิา้ 

 กนัซมึ แบบมอืโปร
ซกิ้า 
 กนัซมึ แบบมอืโปร

หลงัคา แนวทางการแก้ปญัหา

ซิก้า กันซึม 

แบบมือโปร
ซิก้า กันซึม 

แบบมือโปร

คณุประโยชน์ คณุประโยชน์

กนัน�้าร ัว่ซึม ฉนวนกนัเสียง ขยายตวัสงูฉนวนกนัอณุหภมิูยืดหยุ่นสงู ทนต่อรงัสียวีู ทนต่อรงัสียวีูISOCYANATE FREE
ปราศจากตวัท�าละลาย 
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม



SIKA SERVICES AG

Tueffenwies 16

CH-8048 Zurich

Switzerland

Contact

Phone  +41 58 436 40 40

www.sika.ch

GLOBAL BUT LOCAL PARTNERSHIP

กรณุาอา่นเอกสารขอ้มลูผลติภณัฑ ์และขอ้มลูความปลอดภยัก่อนการใชง้าน
รวมถงึเงือ่นไขการขายทีบ่รษิทัก�าหนดไว้

ซกิา้ (ประเทศไทย) จ�ากดั เป็นบรษิทัในเครอืของกลุม่ซกิา้ (ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด)์ 
ผลติและจ�าหน่ายเคมภีณัฑส์�าหรบัธรุกจิงานก่อสรา้ง และธรุกจิกาวอุตสาหกรรม 
ซกิา้ เป็นบรษิทัผูน้�าและมคีวามเชีย่วชาญหลกัใน 5 กลุม่ผลติภณัฑ ์คอื วสัดยุาแนว 
รอยต่อ วสัดสุ�าหรบัการตดิยดึ วสัดดุดูซบัเสยีง วสัดเุสรมิความแขง็แรง และวสัดุ 
ปกป้องโครงสรา้ง  โดยแบง่กลุม่ลกูคา้หลกัออกเป็น 8 กลุม่ ไดแ้ก ่กลุม่ผูผ้ลติคอนกรตี  
กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญระบบงานกนัซมึ กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญระบบงานกนัซมึหลงัคา กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ 
ระบบงานพืน้ กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญระบบงานยาแนวรอยต่อและงานตดิยดึ กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ 
ระบบงานซ่อมแซมและป้องกนัคอนกรตี กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญงานตกแต่งอาคาร และ
กลุม่ผูป้ระกอบกาวอุตสาหกรรม

ส�านักงานใหญ่ และโรงงาน 
700 / 37 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี    
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองต�าหรุ  
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ :  +66 3810 9500

โทรสาร :  +66 3821 4286

เว็บไซต์ : tha.sika.com

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

บริษทั ซิก้า (ประเทศไทย) จ�ากดั


