
HOMEONE

TECH

to change for better

R
en

ov
at

io
n 

ER
A

รโีนเวทบา้น

เปลี�ยนเพื�อสิ�งที�ดีกวา่

ปูนกาว เคมภัีณฑ์ ส ียางมะตอย
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วสัดกุ่อสรา้ง รโีนเวชั�น

Contact: 091-8731951
Line : 0980155391สามารถรบัชมสนิค้าและ

รายละเอียดในหน้าถัดไป



รายการ รปูภาพ รุน่ บารโ์คท้ ขนาด หมายเหตุ

เวเบอรไ์ทล ์เซฟ กาวซเีมนตป์กูระเบอืงบรเิวณพนื 20 กก.

20 กก.

25 กก.

20 กก.

25 กก.

20 กก.

25 กก.

เวเบอร ์สโตน ฟิกซ์ กาวซเีมนตป์หูนิออ่น หนิแกรนติ หนิเทยีม 20 กก.

20 กก.
สเีทา

20 กก.
สขีาว

ผลติภณัฑก์าวซเีมนต์

เวเบอรไ์ทล ์วสิ กาวซเีมนตป์กูระเบอืงทวัไปบรเิวณพนืและ
ผนัง

เวเบอรไ์ทล ์เซ็ม
กาวซเีมนตป์กูระเบอืงชนดิมาตรฐาน 
กระเบอืงเซรามคิ แกรนติโต ้ขนาด 60x60
 ซม.

เวเบอรไ์ทล ์ฟิกซ์ กาวซเีมนตป์กูระเบอืงคณุภาพสงู ปเูซรามคิ
 แกรนติโต ้หนิออ่น หนิแกรนติ

เวเบอรไ์ทล ์เกรส
กาวซเีมนตส์าํหรับปสูระวา่ยนํา ปกูระเบอืง
พอรช์เลน หนิเทยีมและหนิขนาดใหญ ่
ขนาดสงูสดุ 1x3 ม.



รายการ รปูภาพ รุน่ บารโ์คท้ ขนาด หมายเหตุ

5 กก. บรรจ ุ
4ถงุตอ่กลอ่ง

20 กก.

เวเบอรไ์ทล ์แม็กซ์
กาวซเีมนตป์กูระเบอืงมวลเบา ฝุ่ นไม่
ฟุ้ง คณุภาพสงู เหมาะกบังานซอ่มแซม
 และปทูบักระเบอืงเดมิภายใน

15 กก.

เวเบอรไ์ทล ์เฟล็กซ์

กาวซเีมนตป์กูระเบอืงชนดิยดืหยุน่ ทน
งานหนัก คณุภาพสงู เหมาะกบัพนืที
ใชง้านหนัก ปทูบักระเบอืงเดมิภายใน
ภายนอก "ปบูนไมไ้ฟเบอรซ์เีมนต"์

ใชคู้ก่บันํายารองพนื เวเบอรพ์รมิ2

20 กก.

เวเบอรไ์ทล ์โน สเตน

กาวซเีมนตป์กูระเบอืงและหนิทกุชนดิ 
ทกุขนาดพรอ้มป้องกนัคราบขาว 
คณุภาพสงู เหมาะกบัภายนอกอาคาร
พนืทเีปียกชนื 20 กก.

ผลติภณัฑก์าวเหลวพรอ้มใช ้

รายการ รปูภาพ รุน่ บารโ์คท้ ขนาด หมายเหตุ

3 กก.บรรจ ุ4
 ถัง ตอ่กลอ่ง

15 กก.

1 กก.บรรจ ุ
12 ถัง ตอ่

กลอ่ง

3 กก.บรรจ ุ4
 ถัง ตอ่กลอ่ง

15 กก.

เวเบอรฟิ์กซ ์พลสั

กาวเหลวพรอ้มใชป้กูระเบอืงและโม
เสคทกุชนดิ ขนาดเล็ก-กลางสําหรับ
ผนังภายในบรเิวณทแีหง้และเปียกชนื
ปบูนผนังไม ้ไฟเบอรซ์เีมนต ์หรอืบน
ผนังกระเบอืงเดมิ

ผลติภณัฑก์าวซเีมนต์

เวเบอรไ์ทล ์2-อนิ-1
กาวซเีมนตป์กูระเบอืงพรอ้มกนัซมึ 
คณุภาพสงูเหมาะกบัหอ้งนําหอ้งครัว 
และปทูบักระเบอืงเดมิภายใน

เวเบอรฟิ์กซ ์โปร

กาวเหลวพรอ้มใชป้กูระเบอืงและโม
เสคทกุชนดิ ขนาดเล็ก-กลางสําหรับ
ผนังภายในบรเิวณทแีหง้ ปบูนผนังไม ้
ไฟเบอรซ์เีมนต ์หรอืบนผนังกระเบอืง
เดมิ



รายการ รปูภาพ รุน่ บารโ์คท้ ขนาด หมายเหตุ

อปุกรณ์จัดกระเบอืง
1 มม.

สําหรับจัดรอ่งกระเบอืง 
ขนาด 1 มม.

อปุกรณ์จัดกระเบอืง
2 มม.

สําหรับจัดรอ่งกระเบอืง 
ขนาด 2 มม.

อปุกรณ์จัดกระเบอืง
3 มม.

สําหรับจัดรอ่งกระเบอืง 
ขนาด 3 มม.

เครอืงมอืใชใ้นการผสมซเีมนตม์อรต์ารแ์ละกาวซเีมนตส์ําหรับปกูระเบอืง
รายการ รปูภาพ รุน่ บารโ์คท้ ขนาด หมายเหตุ

หัวปันซเีมนตม์อรต์าร์ สําหรับจัดรอ่งกระเบอืง 
ขนาด 1 มม.

1ชนิ

เครอืงมอืใชใ้นการปกูระเบอืง
รายการ รปูภาพ รุน่ บารโ์คท้ ขนาด หมายเหตุ

เกรยีงหวปีาดกาวซเีมนตสํ์าหรับ
โมเสคและกระเบอืงขนาดเล็ก NTV5 ขนาดเล็ก

เกรยีงหวปีาดกาวซเีมนต ์6x6 
มม. (U6)

สําหรับกระเบอืงขนาดเล็ก-กลาง
NTU6 6x6 มม.

เกรยีงหวปีาดกาวซเีมนต ์9x9 
มม. (U9)

สําหรับกระเบอืงขนาดกลาง-
ใหญ่

NTU9 9x9 มม.

เกรยีงหวปีาดกาวซเีมนต ์20x8
 มม. (C20)

สําหรับกระเบอืงขนาดใหญ่
NTC20 20x8 มม.

เครอืงมอืใชใ้นการยาแนว
รายการ รปูภาพ รุน่ บารโ์คท้ ขนาด หมายเหตุ

เกรยีงยางสําหรับใชย้าแนว RT8x22 1ชนิ

อปุกรณ์จัดกระเบอืง

1 ถงุบรรจ ุ12หอ่
 หอ่ละ 100 ชนิ



รายการ รปูภาพ รุน่ บารโ์คท้ ขนาด หมายเหตุ

เวเบอรฟ์ลอร ์4655 
เทา

ซเีมนตป์รับระดับปลอ่ยเปลอืย พรอ้ม
คณุสมบตัปิรับระดับเองได ้(Self Leveing) 
รับนําหนักไดส้งูเหมาะสําหรับพนืโรงงาน 
คลังสนิคา้ ทจีอดรถ หา้งสรรพสนิคา้ ออฟฟิศ 
โชวร์มู หอ้งประชมุ
รับแรงอดัไดส้งู สามารถเคลอืบทับไดด้ว้ย
วัสดอุนืๆตามลักษณะการใชง้านทตีอ้งการ
แหง้เร็ว เหมาะสําหรับงานเทพนืใหม ่และ
เหมาะเป็นอยา่งยงิสําหรับงานแกไ้ข ตอ่เตมิ 
ไมเ่ป็นพษิ

25 กก.

เวเบอรฟ์ลอร ์4716 
เทา

นํายารองพนืสตูรนํา สําหรับใชเ้พมิแรงยดึเกาะ
ใหซ้เีมนตป์รับระดับกบัพนืผวิซเีมนต์ 5 กก.

เวเบอรฟ์ลอร ์4720 
เทา

นํายาเคลอืบผวิหนา้ เพอืเพมิความแข็งแรงให ้
งานพนื โดยเฉพาะอตุสาหกรรม 25 กก.

รายการ รปูภาพ รุน่ บารโ์คท้ ขนาด หมายเหตุ

เวเบอรพ์รมิ คอนกรตี

นํายาทาผนังและเสาคอนกรตี ทังพรคีาส และ
หลอ่ในท ีเพมิแรงยดึเกาะใหก้บัปนูฉาบทัวไป 
โดยไมต่อ้งใชป้นูฉาบคอนกรตี (5 กก.)  ไม่
แตกรา้ว ไมห่ลดุรอ่น

5 กก.บรรจ ุ6 
แกลลอนตอ่กลอ่ง

1 ลติร บรรจ ุ12 
แกลลอนตอ่กลอ่ง

5 ลติร บรรจ ุ6 
แกลลอนตอ่กลอ่ง

5 กก. บรรจ ุ4 
แกลลอนตอ่กลอ่ง

20 กก.

1 กก. บรรจ ุ6 ถัง
ตอ่กลอ่ง

4 กก.

เวเบอร ์พรมิ2
นํายารองพนืเพมิแรงยดึตดิบนพนืผวิไมอ้ดั
ซเีมนตไ์ฟเบอรซ์เีมนต ์กระเบอืงเดมิกอ่นปู

กระเบอืงสําหรับงานภายใน

ผลติภัณฑสํ์าหรับงานพนื

ผลติภัณฑเ์คมกีอ่สรา้ง

เวเบอรน์โีอ ลาเท็กซ์
นํายาประสานคอนกรตีสตูรเขม้ขน้ ใชผ้สมใน
เนอืปนูฉาบปนูปรับระดับ หรอืคอนกรตีเพมิ

แรงยดึเกาะ

เวเบอร ์แอด มอรต์าร์
 พลัส

นํายาผสมกนัซมึสําหรับคอนกรตีและมอรต์าร์
เพมิคณุสมบตักิารกนัซมึของคอนกรตี ปนูฉาบ

และปนูปรับระดับ



ผลติภณัฑง์านกอ่และงานฉาบ

รายการ รปูภาพ รุน่ บารโ์คท้ ขนาด หมายเหตุ

เวเบอรเ์บส ปนูฉาบ
ปรับระนาบ

ปนูผสมสําเร็จรปูพรอ้มใช ้เพยีง
ผสมนําใชง้านไดท้ันท ีสําหรับ
ฉาบปรับระนาบ บนผนังคอนกรตี 
ระบบผนัง Texca หรอืปนูฉาบให ้
ผวิทเีรยีบเนยีนสวยงาม ปกปิด
รอยแตกลายงา รพูรนุ ตามด 
พรอ้มปรับพนืผวิใหส้มําเสมอ
แรงยดึเกาะดเียยีม ไมเ่ป็นฝุ่ น
สามารถฉาบไดห้นา 2-10 มม.

25 กก. 
(สเีทา)

20 กก.
(สขีาว)

20 กก.
(สเีทา)

4 กก.
บรรจ ุ4
ถงัตอ่
กลอ่ง
(สขีาว)

20 กก.
(สขีาว)

25 กก.
(สเีทา)

40 กก.
(สเีทา)

เวเบอรเ์ท็ก นอนชรงิ
เกรา้ท ์พลสั

ซเีมนตสํ์าเร็จรปูชนดิไมห่ดตวั
ประกอบดว้ยซเีมนต ์ทรายคดั
ขนาดและสารเคมผีสมเพมิพเิศษ 
เหมาะสําหรับงานเทเกรา้ทท์ัวไป 
รวมถงึงานฉาบซอ่มแซมบรเิวณ 
คาน เสา ผนังคอนกรตี ผนังพรเีคส

25 กก.
(สเีทา)

เวเบอรเ์ซท็ กอ่มวล
เบา (เทา)

ปนูกอ่อฐิมวลเบา สําหรับงานกอ่
อฐิมวลเบาทกุชนดิ ทกุขนาด

เวเบอรเ์บส สกมิ โคท้

ปนูฉาบบางตกแตง่ผวิผนัง 
ผสมเสร็จ เนอืละเอยีด ไมผ่สม
ทราย ใหผ้นังเรยีบเนยีน ใชไ้ด ้
ทังภายในและภายนอก

เวเบอรเ์บส สกมิ อลัต
รา้ บอนด์

สกมิชนดิครมีอะครลีคิสําเร็จรปูสี
ขาว สําหรับฉาบบางและโป๊ว
ตกแตง่พนืผวิคอนกรตี ปนูฉาบ



รายการ รปูภาพ รุน่ บารโ์คท้ ขนาด หมายเหตุ

(สขีาว)

(สเีทา)

(สขีาว)

(สเีทา)

(สขีาว)

(สเีทา)

4.5 กก.

23 กก.

5 กก. บรรจ ุ4 
ถงุ 

20 กก.

รายการ รปูภาพ รุน่ บารโ์คท้ ขนาด หมายเหตุ

เวเบอร ์เทป บอี ี14
เทปกนัซมึแบบยดืหยุน่ สําหรับรอยตอ่ (ใช ้
รว่มกบัผลติภณัฑก์นัรัวซมึชนดิยดืหยุน่ เว
เบอรด์ราย ซลี หรอื เวเบอรด์ราย ทอ๊ป)

12 ซม. X 10 ม.

เวเบอรเ์ทป ไฟเบอร์
เมช 5

 
เทปตาขา่ยไฟเบอรช์นดิมกีาวในตวั ใชเ้พมิ
แรงยดึเกาะกบัพนืผวิ เสรมิแรงรอยตอ่ รอย
รา้ว กอ่นทํางานกนัซมึและงานฉาบบางผนัง

5 ซม.x 20ม. 
 บรรจ ุ12 มว้น

ตอ่แพ็ค

เวเบอรเ์ทป ไฟเบอร์
เมช 100

ตาขา่ยไฟเบอรเ์สรมิแรง สําหรับงานกนัซมึ 
ใชเ้ป็นวสัดชุว่ยเสรมิความแข็งแรง และเพมิ

การยดึเกาะใหก้บัวสัดแุละพนืผวิไดด้ขีนึ
1 ม. X 100 ม.

ผลติภณัฑป้์องกนันํารัวซมึ

เวเบอร ์ดราย ซลี

เวเบอร ์ดราย ซลี (อะครลิคิกนัซมึ)
อะครลีคิทากนัรวัซมึพรอ้มใชง้านชนดิ
ยดืหยุน่สงู สารพดัประโยชน ์สําหรบั
ดาดฟ้า หลงัคา รอยตอ่ และผนงั 

คณุสมบัตเิดน่
– มคีวามยดืหยุน่มากถงึ 6 เทา่
– หยดุการรัวซมึ ดาดฟ้า หลังคา ผนัง
– ซอ่มปัญหานํารัวซมึจากรอยตอ่
– เป็นกนัซมึทับกระเบอืงเดมิ
– ทนตอ่รังส ีUV สะทอ้นความรอ้น ลด
อณุหภมูใินบา้น
– ปกปิดรอยรา้ว
– ป้องกนัเชอืรา และตะไครนํ่า
– ใชง้านงา่ย

1 กก. บรรจ ุ12
 ถัง 

ตอ่กลอ่ง

เวเบอร ์ดราย เท็ค
 
ซเีมนตผ์สมสําเร็จกนัรัวซมึ เหมาะกบัสระ
วา่ยนําแบบขดุ และพนืทใีตด้นิ

ผลติภณัฑเ์ทปเวเบอร์

4 กก. บรรจ ุ4 
ถัง 

ตอ่กลอ่ง

20 กก.

เวเบอร ์ดราย ทอ๊ป

ซเีมนตก์นัซมึชนดิยดืหยุน่ แบบสอง
สว่นผสม ป้องกนัการแตกรา้วของพนืผวิไดด้ี
 เหมาะสําหรับทํากนัซมึกอ่นปกูระเบอืง
บรเิวณทมีกีารเคลอืนตวัของโครงสรา้ง พนืที
เปียกทอียูบ่นอาคาร เชน่ ระเบยีง หอ้งนํา 
สระวา่ยนํา ทสีรา้งบนอาคาร



รายการ รปูภาพ รุน่ บารโ์คท้ ขนาด หมายเหตุ

เวเบอร ์คลัเลอร ์
โมเสค

กาวซเีมนต ์และกาวยาแนวสําหรับโมเสค
ทกุชนดิ ทกุขนาดบนพนืผวิซเีมนต ์ป้องกนัราดํา 3 กก. (สขีาว)

(สขีาว)

(สเีทา)

(สเีทาไขม่กุ)

(สฟ้ีา)

(สขีาว)

(สเีทา)

(สเีทาไขม่กุ)

(สฟ้ีาธรรมชาต)ิ

(สเีขยีวธรรมชาต)ิ

(สดํีา)

(สฟ้ีา)

(สเีขยีว)

(สขีาว)

(สเีทาออ่น)

(สเีทาเขม้)

(สดํีา)

ผลติภณัฑก์าวยาแนว

เวเบอร ์คลัเลอร ์
เอช อาร ์3.7 กก.

กาวยาแนวสระวา่ยนํา สปา และซาวน่า ชนดิทมีี
ซเีมนตเ์ป็นสว่นผสม ประกอบดว้ย ซเีมนตพ์เิศษ
 ทรายคดัพเิศษ เคมพีเิศษ เพมิคณุสมบัตทินตอ่
แรงดนันํา ทนตอ่คลอรนี สําหรับยาแนวบรเิวณ

พนืและผนัง

3.7 กก.
(1 กลอ่ง บรรจ ุ

4 ถัง)

เวเบอร ์คลัเลอร ์
เอช อาร ์18.5 กก.

กาวยาแนวสระวา่ยนํา สปา และซาวน่า ชนดิทมีี
ซเีมนตเ์ป็นสว่นผสม ประกอบดว้ย ซเีมนตพ์เิศษ
 ทรายคดัพเิศษ เคมพีเิศษ เพมิคณุสมบัตทินตอ่
แรงดนันํา ทนตอ่คลอรนี สําหรับยาแนวบรเิวณ

พนืและผนัง

18.5 กก.

เวเบอร ์คลัเลอร ์
พ็อกซี

ยาแนวเวเบอรพ๊์อคซ ีสําหรับปกูระเบอืงและยา
แนว มเีนอืแกรง่ทนทานตอ่สารเคม ีและกรด

เขม้ขน้สงู เวเบอร.์คลัเลอร ์พ๊อกซ ีคอืกาวเหลว
ปกูระเบอืงและยาแนวเนอืแกรง่ ทนทานตอ่

สารเคม ีอพ๊ีอกซ ีมแีบบ 2 สว่นผสม 
ประกอบดว้ย อพ๊ีอกซเีรซนิ เป็นตวัเรง่ปฏกิริยิา 
เคมพีเิศษเพมิคณุสมบัตทินทาน ทนแรงดนันํา 
ทนสารเคมเีขม้ขน้ ไมเ่ป็นทสีะสมของเชอืโรค 

แบคทเีรยี และสําหรับยาแนวบรเิวณพนืและผนัง
 สระวา่ยนํา รา้นอาหาร โรงงานผลติอาหาร 

เครอืงดมี หอ้งปฏบิัตกิาร โรงพยาบาล โรงงาน
อตุสาหกรรม

5 กก.



รายการ รปูภาพ รุน่ บารโ์คท้ ขนาด หมายเหตุ

SL-211 (สขีาว)

SL-214 (สเีทาออ่น)

SL-215 (สเีทาดํา)

 SL-216 (สดํีา)

SL-211(สคีรมี)

SL-252 (สนํีาตาล
ออ่น)

SL-255 (สนํีาตาล
เขม้)

(สขีาว)

(สเีทา)

(สขีาว)

(สเีทา)

(สคีรมี)

(สอีฐิดนิเผา)

(สเีทาออ่น)

(สเีทาเขม้)

ผลติภณัฑก์าวยาแนว

เวเบอร ์คลัเลอร ์
สลมิ

กาวยาแนวสําหรับกระเบอืงปชูดิปชูนรอ่ง
เล็กมาก 0.2-3 มม. พรอ้มกนัราดํา

ผลติภณัฑฉ์ลากเขยีวเป็นมติรตอ่ผูอ้ยูอ่าศยั

1กก. 
(1กลอ่ง บรรจ ุ6

 ถงุ)

เวเบอร ์คลัเลอร ์โน
 สเตน

กาวยาแนวป้องกนัคราบขาว คณุภาพสงู 
พรอ้มกนัราดํา สําหรับกระเบอืงภายนอก

อาคาร หรอืพนืทเีปียกชนื

1กก. 
(1กลอ่ง บรรจ ุ6

 ถงุ)

เวเบอร ์คลัเลอร ์
พลสั

กาวยาแนวรอ่งกวา้ง พรอ้มกนัราดํา สําหรับ
บลอ๊กแกว้ และกระเบอืงดนิเผา

1กก. 
(1กลอ่ง บรรจ ุ

24 ถงุ)

เวเบอร ์คลัเลอร ์
เอาทไ์ซด์

กาวยาแนวภายนอกอาคาร ชนดิยดืหยุน่ 
ทนงานหนัก

1กก. 
(1กลอ่ง บรรจ ุ

24 ถงุ)



รายการ รปูภาพ รุน่ ขนาด หมายเหตุ

เวเบอรซ์ลี 
อะครลิคิ
จเีอฟ

วัสดอุดุยาแนวรอยตอ่ประเภท
อะครลิคิชนดิสว่นผสมเดยีว 
ยดืหยุน่ตัวและไมก่อ่ใหเ้กดิราดํา

280 มลิ

เวเบอรโ์ฟม
พยีู

โฟมประเภทโพลยีรูเีทนชนดิ
สว่นผสมเดยีวแบบขยายตัวสงู 
50 เทา่ สําหรับใชย้ดึเกาะเตมิ
เต็มชอ่งวา่งตา่งๆ

500 มลิ

300 มลิ

600 มลิ

เวเบอรซ์ลี
ซลิโิคน เอซี

กาวซลิโิคนยาแนวอเนกประสงค์
ชนดิมกีรด แหง้ตัวเร็ว เนอื
ซลิโิคนมอีายกุารใชง้านยาวนาน
และยดืหยุน่ตัวสงู เหมาะกบั
พนืผวิหลากหลายประเภท

280 มลิ

เวเบอรซ์ลี
ซลิโิคน 
เอ็นซี

กาวซลิโิคนชนดิสว่นผสมเดยีว 
บม่ตัวแหง้ในสถานะทเีป็นกลาง
โดยอาศัยความชนืในอากาศ 
เหมาะสําหรับใชใ้นพนืทภีายใน
และพนืทภีายนอก

280 มลิ

เวเบอรซ์ลี
ซลิโิคน
เอสเอ็น

กาวซลิโิคนยาแนวอเนกประสงค์
ชนดิสว่นผสมเดยีว บม่ตัวโดยใช ้
ความชนืในอากาศ เหมาะ
สําหรับบรเิวณทมีคีวามชนืสงู
หรอืพนืทเีปียก อาท ิหอ้งนํา 
หอ้งครัวและหอ้งเย็น

280 มลิ

เวเบอรซ์ลี 
เอ็มเอส

โมดฟิาย ซลิโิคน สําหรับยาแนว
รอยตอ่คณุภาพสงู สามารถใช ้
งานไดทั้งภายในและภายนอก สี
ทับได ้เหมาะกบัรอยทมีกีาร
ขยายตัวหรอืมกีารเคลอืนตัวทน
แสงยวูทีนตอ่ทกุสภาพอากาศ

280 มลิ

วสัดรุอยตอ่และยดึตดิ

เวเบอรซ์ลี
พยีู

วัสดยุาแนวรอยตอ่ประเภทโพลยีู
รเีทนสว่นประกอบเดยีว บม่ตัว
ดว้ยความชนื ยดืหยุน่ตัวสงู ใช ้
สําหรับยาแนวรอยตอ่ทัวไปใน
งานกอ่สรา้งอาคาร



ผลติภณัฑเ์ทปเวเบอร์

รายการ รูป รุ่น ขนาด า
ค
า

หมายเหตุ

5 ซม. X 3 ม.

10 ซม. X 3 ม.

30 ซม. X 3 ม.

เวเบอรด์ราย พยีดู ีโคท้
 
วัสดทุากันซมึดาดฟ้า โพลยีรูเีทน
สตูรนํา คณุภาพสงู ทนรังสยีวูี

20 กก.

ผลติภณัฑส์ําหรับงานพนื

รายการ รูป รุ่น ขนาด า
ค
า

หมายเหตุ

เวเบอรฟ์ลอร ์1145

 
ปนูสําเร็จรปู ใชป้รับระดับพนืใหเ้รยีบ
 ใหไ้ดร้ะดับ ทคีวามหนา 4 - 10 มม.
 (ความหนาแนะนํา 4 – 5 มม.) 
พรอ้มคณุสมบัตปิรับระดับไดเ้อง 
(self leveling) กอ่นทจีะปทัูบดว้ย
วัสดตุกแตง่อนืๆ เชน่ กระเบอืงยาง 
ไมป้ารเ์ก ้กระเบอืงปพูนื ในบา้นพัก
อาศัย โรงพยาบาล และอาคาร
พาณชิย์

25 กก.

เวเบอรฟ์ลอร ์ปนูปรับสโลป

เวเบอรฟ์ลอร ์ปนูปรับสโลป ปนู
สําเร็จรปู ใชป้รับระดับ ปรับความ
ลาดเอยีง ของพนืใหเ้หมาะสม ที
ความหนา 2 – 25 มม. กอ่นทจีะปู
ทับดว้ยวัสดตุกแตง่อนืๆ เชน่ การ
ทํากันซมึ ปกูระเบอืง กระเบอืงยาง 
ไมป้ารเ์ก ้และสามารถปลอ่ยเปลอืย
ได ้

25 กก.

เวเบอร ์ซลี เทป

 
เทปอเนกประสงคก์ันนําซมึชนดิมี
กาวในตัว สามารถตดิไดบ้นพนืผวิ 
ไดห้ลากหลาย ทนตอ่รังสยีวูี



รายการ รปูภาพ รุน่ สี ขนาด หน่วย
บรรจุ
ตอ่

กลอ่ง
หมายเหตุ

กาวซเีมนตจ์ระเขฟ้้า
Light Blue Crocodile

กาวซเีมนตส์าํหรบัปกูระเบอืง
ทวัไป มนัใจดว้ยมาตรฐานอเมรกิา
ปกูระเบอืงแกรนติโตข้นาดมาตรฐาน

 พนืและผนังภายในอาคาร พนื
ภายนอกอาคาร

กระเบอืงเซรามกิทกุขนาด พนืและ
ผนัง ภายใน-ภายนอกอาคารสวย

เนยีบ จบงานไว

เทา 20 กก. ถงุ 1

20 กก. ถงุ 1

10 กก. ถงุ 1

กาวซเีมนตจ์ระเขแ้ดง 
Red Crocodile

กาวซเีมนตค์ณุภาพเกนิมาตรฐาน
 เพมิแรงยดึเกาะ

สําหรับปกูระเบอืงเซรามกิ และ
กระเบอืงดนิเผาในสระวา่ยนํา 

สําหรับกระเบอืงแกรนติโตข้นาดใหญ่
 พนืและผนังภายในอาคาร พนื

ภายนอกอาคารปหูนิออ่น หนิแกรนติ
 และหนิธรรมชาติ

เทา 20 กก. ถงุ 1

กาวซเีมนตจ์ระเขเ้งนิ
Silver Crocodile

 
กาวซเีมนตม์าตรฐานสงูสาํหรบั

งานปทูบั
ปทัูบกระเบอืงเดมิภายในอาคาร

สําหรับกระเบอืงแกรนติโตข้นาดใหญ่
 พนืและผนัง ภายใน-ภายนอกอาคาร
ปหูนิออ่น หนิแกรนติ หนิธรรมชาติ

เทา 20 กก. ถงุ 1

20 กก. ถงุ 1

10 กก. ถงุ 1

4 กก. ถงุ 6

1 กก. ถงุ 20

กาวซเีมนตจ์ระเขท้อง
Gold Crocodile

สดุยอดกาวซเีมนต ์มนัใจดว้ย
มาตรฐานสงูสดุจากอเมรกิา ปู

ทบัหลากหลายพนืผวิ
ปไูดห้ลากหลายวัสดกุรผุวิ ภายใน-

ภายนอกอาคาร
ปกูระเบอืงขนาดใหญม่ากทกุชนดิ 
พนืและผนังภายใน-ภายนอกอาคาร
ปหูนิออ่น หนิแกรนติ หนิธรรมชาต ิ
เรซนิ กระเบอืงแกว้ พนืและผนัง

ปทัูบไดทั้ง กระเบอืง ไมอ้ดั
โครงสรา้ง ไฟเบอรซ์เีมนต์
แรงยดึเกาะสงูพเิศษ ทนตอ่

แรงสนัสะเทอืน

เทา

ผลติภัณฑก์าวซเีมนต์

กาวซเีมนตจ์ระเขเ้ขยีว 
Green Crocodile

 
กาวซเีมนตค์ณุภาพมาตรฐาน

อเมรกิา  ขวญัใจชา่งไทย 
ยอดขายอนัดบั 1

สําหรับกระเบอืงแกรนติโตข้นาดใหญ่
 พนืและผนัง ภายในอาคาร

กระเบอืงเซรามกิทกุขนาด พนืและ
ผนัง ภายใน-ภายนอกอาคารปาดลนื 

เนอืละเอยีด ทํางานงา่ย

เทา



รายการ รปูภาพ รุน่ สี ขนาด หน่วย
บรรจุ
ตอ่

กลอ่ง
หมายเหตุ

กาวซเีมนตจ์ระเข ้
เนเจอรัล สโตนเมท 

Natural Stone 
Mate

กาวซเีมนตส์ําหรบัปกูระเบอืงทวัไป 
มนัใจดว้ยมาตรฐานอเมรกิา

ปกูระเบอืงแกรนติโตข้นาดมาตรฐาน พนื
และผนังภายในอาคาร พนืภายนอกอาคาร
กระเบอืงเซรามกิทกุขนาด พนืและผนัง 
ภายใน-ภายนอกอาคารสวยเนยีบ จบงาน

ไว

ขาว 20 กก. ถงุ 1

แพลตนัิม
Platinum 
Crocodile

กาวยาแนว จระเข ้แพลทนิมั เหมาะ
สําหรบัสระวา่ยนํา สปา ซาวนา่ พนืททีี
ตอ้งการความทนทานสงูและงานยาแนว
ภายนอกอาคาร ปลอดภยัตอ่สขุภาพ ยา
แนวชนดิผสมทรายสตูรพเิศษสารผสม

เพมิประสทิธภิาพและสชีนดิพเิศษ ลดการ
เกดิคราบขาวไดใ้นหนงึเดยีวดว้ย WCAC
 Technology ผวิยาแนวแกรง่ ไมเ่ป็นฝุ่ น 
ทนทานสงู ลดคราบสกปรกฝังแน่นดว้ย

สารไฮโดรโฟบกิ

ขาวไขม่กุ/ครมี
งาชา้ง-ครมี-เขยีว

ตองออ่น/เขยีวพรม
ศลิา/ฟ้ารุง่อรณุ/นํา

เงนิไพลนิ/เทา
แกรนติ/ดําลกิไนต์

20 กก. ถงุ 1

กาวซเีมนต ์จระเข ้
แดง (ซเีมนตข์าว)
Red Crocodile 
Tile Adhesive

กาวซเีมนตค์ณุภาพเกนิมาตรฐาน 
เพมิแรงยดึเกาะ

สําหรับปกูระเบอืงเซรามกิ และกระเบอืง
ดนิเผาในสระวา่ยนํา 

สําหรับกระเบอืงแกรนติโตข้นาดใหญ ่พนื
และผนังภายในอาคาร พนืภายนอก
อาคารปหูนิออ่น หนิแกรนติ และหนิ

ธรรมชาติ

ขาว 20 กก. ถงุ 1

กาวซเีมนต ์จระเข ้
เงนิ (ซเีมนตข์าว)
Silver Crocodile 

Tile Adhesive

 
กาวซเีมนตม์าตรฐานสงูสําหรบังานปู

ทบั
ปทูบักระเบอืงเดมิภายในอาคาร

สําหรับกระเบอืงแกรนติโตข้นาดใหญ ่พนื
และผนัง ภายใน-ภายนอกอาคาร
ปหูนิออ่น หนิแกรนติ หนิธรรมชาติ

ขาว 20 กก. ถงุ 1

ขาว 20 กก. ถงุ 1

ขาว 4 กก. ถงุ 6

กาวซเีมนต ์ชาละวนั
Charawan

กาวซเีมนต ์ยดึเกาะแนน่ ราคาประหยดั
ปกูระเบอืงแกรนติโตพ้นืขนาดมาตรฐาน

 ภายใน-ภายนอกอาคาร
กระเบอืงเซรามกิทกุขนาด พนืและผนัง 

ภายในอาคาร

เทา 20 กก. ถงุ 1

ผลติภณัฑก์าวซเีมนต์

กาวซเีมนต ์จระเข ้
ทอง (ซเีมนตข์าว)
Gold Crocodile 
Tile Adhesive

กาวซเีมนตจ์ระเขท้องปไูดห้ลากหลาย
วสัดกุรผุวิ ภายใน-ภายนอกอาคาร
ปกูระเบอืงขนาดใหญม่ากทกุชนดิ พนื

และผนังภายใน-ภายนอกอาคาร
ปทูบัไดท้งั กระเบอืง ไมอ้ดัโครงสรา้ง  มี
ผงลาเท็กซท์เีพมิประสทิธภิาพของกาว

ซเีมนตใ์หด้ขีนึ



รายการ รปูภาพ รุน่ สี ขนาด หน่วย หมายเหตุ

1 กก. กระป๋อง

4.5 กก. กระป๋อง

5 กก. กระป๋อง

25 กก. ถงุ

5 กก. กระป๋อง

20 กก. ถัง

1 กก. กระป๋อง
4 กก. กระป๋อง

20 กก. ถงุ
4 กก. กระป๋อง

20 กก. ถงุ
4 กก. กระป๋อง

20 กก. ถงุ
4 กก. กระป๋อง

20 กก. ถงุ
4 กก. กระป๋อง

20 กก. ถงุ

จระเข ้อโีค ่ชลิด ์
Crocodile Ecoshield

จระเข ้อโีค ่ชลิด ์
ซเีมนตก์นัซมึชนดิเคลอืบผวิ 

สว่นผสมเดยีว สําหรับงานกนัซมึใน
งานซเีมนตท์ัวไป เชน่ หอ้งนํา พนื 

ผนัง

เทา 20 กก. ถงุ

SET A+B 23 กก. ชดุ

Part A 
Powder

18 กก. ถงุ

Part B 
Resin

5 ลติร แกลลอน

1 กก. กระป๋อง
4 กก. กระป๋อง

20 กก. ถัง
1 กก. กระป๋อง
4 กก. กระป๋อง

20 กก. ถัง

จระเข ้อลิาสตกิ ชลิด ์Crocodile
 Elastic Shield

จระเข ้อลิาสตกิ ชลิด ์
โพลยีรูเิทนยดืหยุน่ ทากนัรวัซมึ 

สําหรับหลังคา ดาดฟ้า
ขาว/เทา 25 กก. ถัง

1 ลติร แกลลอน

5 ลติร แกลลอน

20 ลติร ถัง

200 ลติร ถัง

25 x 20 มม. 5 ม./มว้น มว้น

20 x 15 มม. 6 ม./มว้น มว้น

20 x 10 มม. 9 ม./มว้น มว้น

จระเข ้ซปุเปอร ์ชลิด์
Crocodile Super Shield

ซเีมนตท์ากนัซมึ ตกผลกึผวิหนา้
แข็ง 

ซเีมนตต์กผลกึอดุรพูรนุใหผ้วิหนา้
คอนกรตี ป้องกนันําซมึผา่น

กนันําไดท้ัง 2 ดา้น 
ป้องกนัการกดักรอ่นของผวิ

เทา

ผลติภณัฑซ์เีมนตก์นัซมึ

จระเขป้ลัก Crocodile Plug

ซเีมนตแ์หง้เร็ว อดุนํารวั
ปิดกนัการไหลของนํา

สําหรับใชป้ะหรอือดุรอยรัวในงานหอ้ง
ใตด้นิ แท็งคนํ์า อา่งเก็บนํา สระวา่ยนํา

เทา

จระเข ้เพอรเ์ฟ็ค ชลิด ์
Crocodile Perfect Shield

จระเข ้เพอรเ์ฟ็ค ชลิด ์
ซเีมนตท์ากนัซมึ ชนดิตกผลกึ ซมึ

ลกึ เหมาะสําหรับกนัซมึพนื ผนัง
คอนกรตี หอ้งใตด้นิ หอ้งนํา สระวา่ย

นํา พนืคอนกรตี งานโครงสรา้ง

เทา

จระเข ้เฟล็กซ ์ชลิด ์
Crocodile Flex Shield

จระเข ้เฟล็กซ ์ชลิด ์
ซเีมนตท์ากนัซมึชนดิยดืหยุน่ 

(ชนดิสว่นผสมเดยีว) เหมาะสําหรับ
งานกนัซมึในงานซเีมนตท์ัวไป และ
อนื ๆ เชน่ ดาดฟ้า หลังคา ระเบยีง 

หอ้งนํา สระวา่ยนํา อา่งเก็บนํา

เทา

เขยีว

ฟ้า

ขาว

ดํา

นําตาล

จระเข ้วอเตอรส์ต็อบ
Crocodile Waterstop

จระเข ้วอเตอร ์สต็อบ 
วสัดหุยดุนําชนดิยางบวม กนันํา

บรเิวณรอยตอ่ทเีกดิจากการเท
คอนกรตี

จระเข ้เฟล็กซ ์2K 
Crocodile Flex 2K

จระเข ้เฟล็กซ ์2 เค 
ซเีมนตท์ากนัซมึ 2 สว่นผสม 
เหมาะสําหรับงานกนัซมึในงาน

คอนกรตี ซเีมนตท์ัวไป เชน่ ดาดฟ้า 
หอ้งนํา สระวา่ยนํา

จระเข ้แอ็ดมดิ พรู๊ฟ
Crocodile Admix Proof

จระเข ้แอดมคิ พรฟู 
นํายาผสมคอนกรตีลดการซมึนํา 
ใชผ้สมปนูซเีมนตห์รอืปนูฉาบ เพอื

ใชง้านเทกนัซมึคอนกรตี ดาดฟ้า 
หอ้งนํา สระวา่ยนํา

จระเข ้รฟู ชลิด ์
Crocodile Roof Shield

จระเข ้รฟู ชลิด ์
อะครลิกิทากนัซมึ และสะทอ้นความ

รอ้น เหมาะสําหรับกนัซมึดาดฟ้าที
ระบายนําไดด้ ีหลังคาคอนกรตี 
หลังคาเหล็ก รอยตอ่บัวกนันํา

ขาว

เทา



รายการ รปูภาพ รุน่ สี ขนาด หน่วย หมายเหตุ

จระเข ้จพี ีเกรา้ท์
Crocodile GP Grout

จระเข ้จพี ีเกรา้ท ์
ซเีมนตเ์กรา้ทไ์มห่ดตวัสําหรบังาน
ทวัไป เหมาะงานเท รโูพรง ชอ่งวา่ง 

โครงสรา้ง

เทา 20 กก. ถงุ

5 กก. กระป๋อง

20 กก. ถงุ

จระเข ้621 สแตนดารด์ เกรา้ท์
Crocodile 621 Standard 

Grout

จระเข ้621 แสตนดารต์ เกรา้ท ์
ซเีมนตเ์กรา้ท ์ชนดิไมห่ดตวั สําหรบั

งานโครงสรา้ง
เทา 20 กก. ถงุ

จระเข ้นอนเฟอรร์ัส, นอนช
รงิค ์เกรา้ท์

Crocodile Non-Ferrous 
Nonshrink Grout

จระเข ้นอน-เฟอรสั, นอน-ชรงิค ์เกรา้ท ์
ซเีมนตเ์กรา้ทไ์มห่ดตวั ใหกํ้าลงัแรงอดั
สงู สําหรับงานสาธารณูปโภค เสา ผนัง

เทา 21 กก. ถงุ

5 กก. กระป๋อง

20 กก. ถงุ

5 กก. กระป๋อง

20 กก. ถงั

1 กก. ถงุ

20 กก. ถงั

1 กก. ถงุ

20 กก. ถงั

จระเข ้ฟาสท ์แพทช ์928
Crocodile Fast Patch 928

จระเข ้ฟาสท ์แพทช ์928 
ซเีมนตซ์อ่มแซม

ความหนา 13 มม.ขนึไป งานดว่น งานเร็ว
 พนืถนน สนามบนิ

เทา 20 กก. ถงั

1 ลติร แกลลอน

3.75 ลติร แกลลอน

20 ลติร ถงั

1 ลติร แกลลอน

3.75 ลติร แกลลอน

20 ลติร ถงั

1 กก. ชดุ

2 กก. ชดุ

จระเข ้รแีพร ์มอรต์า้
Crocodile Repaor Mortar

จระเข ้รแีพร ์มอรต์า้ 
ซเีมนตซ์อ่มแซมโครงสรา้ง ซอ่มแซม
และตกแตง่ผวิคอนกรตีโครงสรา้ง หรอืปนู

กอ่ฉาบทแีตกหกั

เทา

ผลติภณัฑซ์อ่ม Repairing

จระเข ้มัลต ิเพอโพส เกรา้ท์
Crocodile Multi Purpose 

Grout

จระเข ้มลัต ิเพอโพส 
เกรา้ท ์

ซเีมนตเ์กรา้ทไ์มห่ดตวั สําหรบังาน
ทวัไป ปนูเกรา้ทผ์สมเสร็จ รับแรงอดัสงู

เทา

จระเข ้โพรเทคกรตี มอรต์า้
Crocodile ProtectCrete 

Mortar

จระเข ้โพรเทคกรตี มอรต์า้ 
ซเีมนตซ์อ่มแซมและตกผลกึ อดุ

รอยตอ่หรอืรโูพรงในงานคอนกรตีและมี
คณุสมบตัขิองการตกผลกึ ซงึชว่ยในการ

กนัซมึนํา

เทา

จระเข ้เฟทเทอร ์แพทช์
Crocodile Feather Patch

จระเข ้เฟทเทอร ์แพทช ์
ซเีมนตซ์อ่มแซมรอยแตกรา้ว รโูพรง 

แตง่ผวิบาง
เทา

จระเข ้อะครลิกิ แพทช์
Crocodile Acrylic Patch

จระเข ้อะครลิกิ แพทช ์
ซเีมนตซ์อ่มแซมโครงสรา้งหนา

มากกวา่ 13 มม. ผนังคอนกรตี เสา บนัได
เทา

จระเข ้อะครลิกิ บอนดก์รตี
Crocodile Acrylic 

Bondcrete

จระเข ้อะครลิกิ บอนดก์รตี 
นํายาประสานคอนกรตีและเพมิ

คณุภาพคอนกรตี นํายาอะครลิกิ ลา
เท็กซ ์ชนดิเขม้ขน้ ซอ่มพนืผวิบาง

ขาว

จระเข ้ลาเท็ค
Crocodile Latex

จระเข ้ลาเท็กซ ์
นํายาประสานคอนกรตีสําหรับงานปนู
ฉาบ ซอ่มแซม เป็นยาประสานคอนกรตี

ขาว

จระเข ้อพ็ีอกซ ีซลี
Crocodile Epoxy Seal

จระเข ้อพ็ีอกซ ีซลี 
กาวอพ็ีอกซเีสยีบเหล็ก และยดึตดิ

วสัดตุา่งๆ ซอ่มรอยแตกคอนกรตี
เทา



ผลติภณัฑร์องพนืและเคลอืบผวิ

รายการ รปูภาพ รุน่ สี ขนาด หน่วย หมายเหตุ

จระเข ้เซลฟ์ เลเวลลงิ
Crocodile Self 

Leveling

จระเข ้เซลฟ์-เลเวลลงิ 
ปนูปรบัระดบัพนืชนดิไหลตวัได ้
เหมาะสําหรับงานการเตรยีมพนืผวิ

ซเีมนต ์เพอืปพูรม ไมล้ามเินต ไมป้ารเ์ก ้
 ปกูระเบอืงยาง กระเบอืงเซรามคิ

เทา 20 กก. ถงุ

จระเข ้ไพรมเมอร ์เอส
Crocodile Primer S

จระเข ้ไพรม์เมอร ์เอส 
นํายาทารองพนืสําหรับปนูปรับระดบั ใส 3.75 ลติร แกลลอน

เทา 20 กก. ถงุ

เขยีว 20 กก. ถงุ

เขยีวออ่น 20 กก. ถงุ

นําตาล 20 กก. ถงุ

เขยีวพรมศลิา 20 กก. ถงุ

1 ลติร แกลลอน

3.75 ลติร แกลลอน

20 ลติร ถงั

1 ลติร แกลลอน

3.75 ลติร แกลลอน

20 ลติร ถงั

1 ลติร แกลลอน

5 ลติร แกลลอน

20 ลติร ถงั

1 ลติร แกลลอน

5 ลติร แกลลอน

20 ลติร ถงั

1 ลติร แกลลอน

5 ลติร แกลลอน

20 ลติร ถงั

จระเข ้9102 ดบับลวิ 
Crocodile 9102 W

จระเข ้9102 ดบับลวิ 
นํายาเคลอืบพนืและผนงั ป้องกนั

คราบสกปรก เหมาะสําหรับงานภายใน
และภายนอก

ขาว

จระเข ้ฟลอร ์ฮารด์เดน
เนอร์

Crocodile Floor 
Hardener

จระเข ้ฟลอร ์ฮารด์เดนเนอร ์
ซเีมนตเ์พมิความแข็งแกรง่พนื ทน
แรงขดัสไีดด้แีกปั้ญหาฝุ่ นทผีวิหนา้

คอนกรตี

จระเข ้นาโน โพรเทค
Crocodile Nano 

Protect

นํายาจระเข ้นาโน โพรเทค 
นํายาเคลอืบผวิ ป้องกนัการเกดิตะไคร่
 และคราบสกปรก เหมาะสําหรับเคลอืบ
ผวิใชไ้ดท้ังภายในและงานภายนอก 

วสัดทุมีกีารดดูซมึนําตํา เชน่ คอนกรตี 
อฐิบล็อก ปนูฉาบ

ใส

จระเข ้นาโน กลอสซี
Crocodile Nano 

Glossy

จระเข ้นาโน กลอสซ ี
นํายาทาเคลอืบเงา ในงานภายในและ
พนืผวิทไีมม่คีวามเป็นดา่งสงู วสัดทุมีี

การดดูซมึนําตํา

ใส

จระเข ้9601 ดบับลวิ 
Crocodile 9601 W

จระเข ้9601 ดบับลวิ 
นํายาเคลอืบเงาผนงั ป้องกนัคราบ
สกปรก และเพมิความสดของส ีใชไ้ด ้

ทังภายนอกและภายในอาคาร

ขาว

จระเข ้9602 เอส
Crocodile 9602 S

จระเข ้9602 เอส 
นํายาซลิโิคนป้องกนัคราบสกปรก 
สําหรับงานพนื เหมาะสําหรับงานพนื

คอนกรตีสําหรับโรงงาน สํานักงานและ
ทพัีกอาศยั

ขาว



ผลติภณัฑนํ์ายาสําหรับคอนกรตี

รายการ รปูภาพ รุน่ สี ขนาด หน่วย หมายเหตุ

20 ลติร ถัง

200 ลติร ถัง

20 ลติร ถัง

200 ลติร ถัง

20 ลติร ถัง

200 ลติร ถัง

5 ลติร แกลลอน

20 ลติร ถัง

200 ลติร ถัง

จระเข ้แอดมคิ เคยีว
Crocodile Admix 

Cure

จระเข ้แอดมคิ เคยีว 
นํายาบม่คอนกรตี เหมาะ

สําหรับบม่คอนกรตีทัวไปหรอื
บรเิวณบนทกีวา้ง เชน่ พนื
ลานจอดรถ สะพาน ถนน

ใส

จระเข ้แอดมคิ โมลด ์
ดับบลวิ

Crocodile Admix 
Mold W

จระเข ้แอดมคิ โมลด-์
ดบับลวิ 

นํายาถอดแบบสตูรนํา
เขม้ขน้ เหมาะสําหรับทา

แบบหลอ่คอนกรตีทกุชนดิ ใน
บรเิวณทรีม่ ไมม่ลีงแรงหรอื

ฝนชะลา้ง

ใส

จระเข ้แอดมคิ โมลด-์
โอ

Crocodile Admix 
Mold O

จระเข ้แอดมคิ โมลด-์โอ 
นํายาถอดแบบสตูรนํามนั 
เหมาะสําหรับทาแบบหลอ่
คอนกรตีทกุชนดิ ใชไ้ดทั้ง
บรเิวณภายนอกและภายใน

อาคาร

ใส

จระเข ้แอดมคิ พลาส
Crocodile Admix 

Plast

จระเข ้แอดมคิ พลาส 
นํายาผสมปนูฉาบ ปนูกอ่ 
เพมิการยดึเกาะ ใชผ้สมปนู

ฉาบ หรอืปนูกอ่ เพมิ
ความสามารถในการฉาบและ

แรงยดึเกาะทดียีงิขนึ

ฟ้าใส



รายการ รปูภาพ รุน่ สี ขนาด หน่วย หมายเหตุ

0.1x3 ม. มว้น

0.28x3 ม. มว้น

0.28x10 ม. มว้น

จระเข ้พยี-ูโฟม
Crocodile PU Foam

จระเข ้พยี ูโฟม 
โพลยีรูเีทน ชนดิสเปรยโ์ฟม ใช ้
งานอเนกประสงค ์ใชอ้ดุรโูพรง 

ชอ่งวา่ง รอยตอ่หรอืรอยแตกรา้ว 
สําหรับงานกอ่สรา้ง งานตกแตง่

เหลอืง 500 ml กระป๋อง

ขาว 450 กรัม หลอด

นําตาล 450 กรัม หลอด

เชอรร์ี 450 กรัม หลอด

โอค๊ 450 กรัม หลอด

ใส 280 มล. หลอด

ขาว 280 มล. หลอด

ดําผวิเมทา
ลคิ 280 มล. หลอด

จระเข ้ซลิโิคน ซลี เอ็น
Crocodile Silicone 

Seal N

จระเข ้ซลิโิคน ซลี เอ็น 
ซลิโิคนไรก้รด อดุรอยตอ่งาน

ทัวไป แตง่ขอบงานทัวไปหรอืเป็น
ตวัอดุรอ่งทรีองรับการเคลอืนไหว

ใส 280 มล. หลอด

จระเข ้ซลิโิคน ซลี เอ็น
 พลัส

Crocodile Silicone 
Seal N Plus

จระเข ้ซลิโิคน ซลี เอ็น พลสั 
ซลิโิคนอเนกประสงค ์ผสมสารกนั
เชอืรา อดุรอยตอ่กนัรัวซมึของนํา

และอากาศ

ขาว 280 มล. หลอด

ขาว 310 มล. หลอด
เทา 310 มล. หลอด
ขาว 600 มล. เสน้
เทา 600 มล. เสน้

จระเข ้แอดฮซีฟี เนล
Crocodile Adhesive 

Nail

จระเข ้แอดฮซีพี เนล 
กาวตะปอูเนกประสงค ์สตูรโซล

เวนท ์เหมาะสําหรับงานตดิ บัว
เพดาน บัวพนื ป/ูซอ่มพนืไมป้าเก ้
ไมช้นิ กระเบอืงเซรามคิ หนิประดบั

นําตาล 300 มล. หลอด

จระเข ้แอดฮซีฟี ควกิ
Crocodile Adhesive 

Quick

จระเข ้แอดฮซีพี ควกิ 
กาวตะปอูเนกประสงค ์สตูรนํา 
เหมาะสําหรับใชย้ดึตดิวัสดทุมีี

ลักษณะเนอืแน่น แผน่วัสดตุกแตง่
ภายใน

ขาว 280 มล. หลอด

จระเข ้อะครลิกิ ซลี
แลนท ์เกเตอร ์

Crocodile Acrylic 
Sealant Gator

จระเข ้อะครลิกิ ซลีแลนท ์เก
เตอร ์

วสัดอุดุยาแนวอเนกประสงค ์
ประเภทอะดรลิกิพรอ้มใชง้าน

ขาว 450 กรัม หลอด

ดําผวิเมทา
ลคิ

จระเข ้โพล ีย-ูซลี
Crocodile Poly-U 

Seal

จระเข ้โพล-ีย ูซลี 
โพลยีรูเีทนซลีแลนท ์วัสดอุดุ

รอยตอ่ประเภท โพลยีรูเีทน
สําเร็จรปูพรอ้มใช ้

ผลติภณัฑซ์ลิโิคน ซลี

จระเข ้เทปซลี-เอ็ม
Crocodile Tape Seal

จระเข ้เทปซลี 
เทปบวิทลิกนันําผวิฟลอยด ์เป็น

เทปกาวอเนกประสงคช์นดิยาง
สงัเคราะห ์บวิทลิ

จระเข ้อะครลิคิ ซลี 
พลัส

Crocodile Acrylic 
Seal Plus

จระเข ้อะครลิกิ ซลี พลสั 
อะครลิกิอดุยาแนวคณุภาพสงู
ผสมสารกนัเชอืรา ใชย้าแนวขอบ
ประตหูนา้ตา่งและอดุรอ่งทัวๆ ไป 

สามารถใชก้บัรอ่งทขียับตวัได ้

จระเข ้ซลิโิคน ซลี
Crocodile Silicone 

Seal

จระเข ้ซลิโิคน ซลี 
ซลิโิคน ยาแนวกระจก หนา้ตา่ง
 แตง่ขอบงานทัวไปหรอืเป็นตวั

อดุรอ่ง



รายการ รปูภาพ รุน่ สี ขนาด หน่วย หมายเหตุ

d = 6มม. L = 100 m มว้น
d = 8มม. L = 100 m มว้น
d = 10มม. L = 100 m มว้น
d = 13มม. L = 100 m มว้น
d = 15มม. L = 100 m มว้น
d = 20มม. L = 100 m มว้น
d = 25มม. L = 50 m มว้น
d = 30มม. L = 50 m มว้น
d = 50มม. L = 2 m มว้น

มว้น

มว้น

จระเข ้คารท์ทรกิ
Crocodile Catrige

จระเข ้คารท์ทรกิ 
สําหรบัซลีแลนท ์หรอื อพ็ีอกซ ีหลอด

เปลา่ขนาด 21 ซม.
ใชสํ้าหรับบรรจผุลติภัณฑ ์2K เชน่ จระเข ้

อพ็ีอกซ ีซลี หรอืวสัดซุลีแลนทอ์นืๆ

4 crt ถงุ

0.2 ม. X 10 ม.

1 ม. X 100 ม.

ผลติภณัฑอ์นืๆ

จระเข ้แบ็กกงิ ร๊อด
Crocodile 

Backing Rod

จระเข ้เบคกงิ ร็อด 
โฟมเสน้อดุรอ่งชนดิ โพลเีอททาลนี  ใช ้
อดุรอ่งเพอืปรับระยะความลกึของรอ่ง กอ่น

อดุยาแนวดว้ยซลีแลนท์

จระเข ้ไฟเบอร ์เมช
 7x7

Crocodile Fiber 
Mesh 7x7

จระเข ้ไฟเบอร ์เมช 7x7 
ตาขา่ยใยแกว้เสรมิเเรง ตาขา่ยไฟเบอร์
กลาสคณุภาพสงู ผลติจากเสน้ใยไฟเบอร์

กลาสเคลอืบดว้ยสารโพลเีมอรก์นันํา



ผลติภัณฑก์าวยาแนว

รายการ รปูภาพ รุน่ สี ขนาด หน่วย หมายเหตุ

ขาว

ดํา

นําตาล

ครมี

เทา

1 กก. ถงุ

20 กก. ถัง

กาวยาแนว จระเข ้
เทอรโ์บ พลสั

Crocodile Turbo Plus 
Tile Grout

กาวยาแนวมาตรฐานอเมรกิา สําหรับรอ่งยาแนวขนาด
เล็กเป็นพเิศษ ป้องกนัราดํา และ คราบสกปรก ลดการ

เกดิคราบขาว ใชก้บังานปชูดิ แกรนติโต ้หนิออ่น 
หนิแกรนติ ยดึเกาะสงูกบัรอ่งเล็ก ไมห่ลดุลอ่นทนตอ่

การขดูขดี

ขาวไขม่กุ, ครมีงาชา้ง, ครมี,
 , เทาแกรนติ, เทาปะการัง, 

นําตาลลาเต,้ นําตาลดนิ
เหนียว, ดําลกิไนต์

0.5 กก. ถงุ

กาวยาแนว จระเข ้พรี
เมยีมพลสั เงนิ

Crocodile Silver 
Premium Plus

ยาแนวชนดิเนือละเอยีด มสีว่นผสมของปนูซเีมนตป์อรต์
แลนด ์เคม ีและสชีนดิพเิศษจงึทําใหไ้มห่ลดุลอ่น ไม่

หดตวั ไมม่กีลนิเหม็น ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผูใ้ช ้ยบัยงัการ
เจรญิเตบิโตของเชอืราดํา

35 เฉดสี 1 กก. ถงุ

กาวยาแนว จระเข ้พรี
เมยีมพลสั ทอง

Crocodile Gold 
Premium Plus  Tile 

Grout

ยาแนวชนดิเนือละเอยีดมสีว่นผสมของปนูซเีมนตป์อรต์
แลนด ์เคม ีและสชีนดิพเิศษจงึทําให ้ไมห่ลดุลอ่น ไม่

หดตวั ไมม่กีลนิเหม็น ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผูใ้ช ้ยบัยงัการ
เจรญิเตบิโตของเชอืราดํา

1 กก. ถงุ

กาวยาแนว จระเข ้
บล็อกแกว้

Crocodile Glass 
Block High 

Performance Cement 
Grout (Sanded)

กาวยาแนวจระเขบ้ล็อกแกว้ สําหรับการยาแนวบล็อก
แกว้โดยเฉพาะมสีว่นผสมของทราย ปนูซเีมนตป์อรต์
แลนด ์เคมแีละสชีนดิพเิศษ จงึทําใหไ้มห่ลดุลอ่น ไม่

หดตวั ไมม่กีลนิเหม็น ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผูใ้ช ้

ขาวไขม่กุ,ครมีเอแคร,์ ครมี
งาชา้ง, ครมี, เขยีวตองออ่น,

 เขยีวมรกต, ฟ้าออ่น, ฟ้า
นําทะเล, แดงเชอร,ี นําตาล

ศลิา, นําตาลทะเลทราย

1 กก. ถงุ

กาวยาแนว จระเขเ้งนิ 
Crocodile Silver 

Standard Cement 
Grout (Unsanded)

มสีว่นผสมของปนูซเีมนตป์อรต์แลนด ์เคม ีและสชีนดิ
พเิศษ จงึทําใหไ้มห่ลดุลอ่น ไมห่ดตวั ไมม่กีลนิเหม็น
และไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผูใ้ช ้มสีว่นผสมพเิศษอนืๆ เชน่ 
กาวลาเท็กซ ์จงึชว่ยใหม้กีารยดึเกาะสงู และมอีายกุาร
ใชง้านทยีาวนาน เหมาะสําหรับรอ่งทตีอ้งการยาแนวไม่

เกนิ 7 ม.ม. ใชไ้ดท้งังานภายนอก ภายใน

1 กก. ถงุ

กาวยาแนว ชาละวนั
Chalawan Cement 

Grout

มสีว่นผสมของปนูซเีมนตป์อรต์แลนด ์เคม ีและสชีนดิ
พเิศษ ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผูใ้ช ้และมอีายกุารใชง้านที

ยาวนานเหมาะสําหรับรอ่งทตีอ้งการยาแนวไมเ่กนิ 7 มม.
 ใชไ้ดท้งังานภายนอกภายใน

1 กก. ถงุ

จระเข ้ไอฟิกซ์
Crocodile iFix by 

Jorakay ready to use 
tile grout

ผลติภัณฑก์าวยาแนวสําเร็จรปู 
สําหรับรอ่งกวา่ง 2-5 มม. ความลกึไมเ่กนิ 3 มม.*

ทนนํายาทําความสะอาดทวัไป
สามารถใชไ้ดท้งัภายในภายนอกอาคาร

ขาวไขม่กุ, ครมีงาชา้ง, ครมี,
 เขยีวตองออ่น, เขยีวพรม
ศลิา, ฟ้ารุง่อรณุ, นําเงนิ
ไพลนิ, เทาแกรนติ, ดํา

ลกิไนต์

กาวยาแนว จระเข ้
แพลทนัิม

Crocodile Platinum

กาวยาแนวมาตรฐานอเมรกิาสําหรับสระวา่ยนํา สปา 
ซาวน่า

รับแรงอดั แรงดนันํา ทนอณุหภมูสิงู ยดึเกาะสงู
ทนทานสารเคมทีใีชใ้นงานในสระวา่ยนํา

แหง้ตวัเร็ว เปิดใชพ้นืทไีดไ้ว เตมินําไดห้ลงัยาแนวเพยีง
 3 วนั

ยบัยงัราดําและตะไครนํ่าดว้ยสารไมโครแบน
สําหรับรอ่งยาแนวขนาด 2-15 มม.

กาวยาแนว & กาวปู
กระเบอืง จระเขอ้พ็ีอกซี

 พลสั
Crocodile Epoxy Plus

สดุยอดกาวยาแนว & กาวปกูระเบอืง 
สําหรับรอ่งยาแนวขนาด 2-6 มม.(ผนัง)และขนาด 2-12

 มม.(พนื)
ทนแรงกระแทก แรงดนันํา ทนการกดักรอ่นจากสารเคมี

และกรด
สดุยอดกาวปแูละยาแนว ใหก้ารยดึเกาะสงู ผวิแกรง่ 

ทนตอ่การขดูขดี
ยบัยงัราดํา ตะไครนํ่า และแบคทเีรยี ดว้ยสารไมโครแบน
ป้องกนัเชอืโรคและสงิสกปรกแทรกฝังลกึในเนือยาแนว

ปลอดภัยตอ่สขุภาพ

บรอนซท์อง, บรอนซเ์งนิ, 
บรอนซท์องแดง, ขาวไขม่กุ,

 เทาเงนิ, เทาแกรนติ, ดํา
ลกิไนต,์ อฐิดนิเผา, เขยีวใบ

เฟิรน์, นําเงนิราตร,ี ครมี
งาชา้ง, ครมีเนือ, ฟ้ารุง่อรณุ

2 กก. ตอ่
 2 สว่น กระป๋อง

200 มล. หลอด



ผลติภณัฑส์กมิโคท้ อดุรอยรัว งานตกแตง่ผวิหรอืงานฉาบ

รายการ รปูภาพ รุน่ สี ขนาด หน่วย หมายเหตุ

เทา 25 กก. ถงุ

ขาว 25 กก. ถงุ

5 กก. ถงุ

25 กก. ถงุ

5 กก. ถงุ

25 กก. ถงุ

เทา 25 กก. ถงุ

ขาว 25 กก. ถงุ

5 กก. กระป๋อง

20 กก. ถัง

5 กก. กระป๋อง

20 กก. ถัง

1.2 กก. กระป๋อง

5 กก. กระป๋อง

จระเข ้สกมิโคท้ 101
Crocodile Skim 

Coat 101

จระเข ้สกมิโคท้ 101 
ครมีโพลเิมอรช์นดิพเิศษ ใช ้
ผสมกบัซเีมนต ์หรอืยบิซมั เพอื

ฉาบผวิบาง

ขาว

เกเตอร ์สกมิโคท้ สมทู
Gator Skim Coat 

Smooth

จระเข ้สกมิโคท้ สมทู เกเตอร ์
ซเีมนตแ์ตง่ผวิบาง ชนดิเนอื

ละเอยีด ป็นซเีมนตฉ์าบตกแตง่ผวิ
ใชสํ้าหรับปกปิดรอยแตก รอยแยก 

ใหม้คีวามเรยีบเนยีน คงทน

จระเข ้สกมิโคท้ สมทู
Crocodile Skim 

Coat Smooth

จระเข ้สกมิโคท้ สมทู 
ซเีมนตแ์ตง่ผวิบาง ชนดิเนอื

ละเอยีด เป็นซเีมนตฉ์าบตกแตง่
พนืผวิ ใชสํ้าหรับปกปิดรอยแตก 
รอยแยก ใหม้คีวามเรยีบเนยีน 

คงทน

เทา

ขาว

จระเข ้สกมิโคท้ แซนด์
Crocodile Skim 

Coat Sanded

จระเข ้สกมิโคท้ แซนด ์
ซเีมนตแ์ตง่ผวิบาง ชนดิเนอืผสม

ทราย เป็นซเีมนตฉ์าบตกแตง่
พนืผวิใหม้คีวามเรยีบเนยีน มคีวาม

คงทน

จระเข ้สกมิโคท้ 102
Crocodile Skim 

Coat 102

จระเข ้สกมิโคท้ 102 
โพลเีมอรส์ําเร็จรปูพรอ้มใชเ้พอื
งานฉาบบาง เพอืตกแตง่แกไ้ข 

พนืผวิคอนกรตี หรอืปนูฉาบ

ขาว

จระเข ้วอลลพั์ตตี
Crocodile Wall Putty

จระเข ้วอลพตัต ี
อะครลิกิโป๊ว สําหรับอดุรอย

แตกรา้ว รอยตอ่หัวตะป ูรอยตะเข็บ
 รฟูองอากาศ แหง้เร็ว ขดัแตง่งา่ย 

ไมแ่ตกกะเทาะ

ขาว



ผลติภณัฑย์างมะตอยและเคมภีณัฑ์ HOMEONE-1

รายการ รปูภาพ รายละเอยีด วธิกีารใช ้ ขนาด

ยางมะ
ตอย

HOMEO
NE-1

ผลติภณัฑย์างมะตอยสําเร็จรปู สามารถนําไปใชง้านได้
ทนัท ีสะดวก แนน่หนา ทนทาน
ใชง้า่ยสามารถแข็งตัวเมอืถกูอากาศและการถกูบดอัดดว้ย
เครอืงมอือยา่งงา่ย ๆโดยไมต่อ้งใชค้วามรอ้นเขา้ชว่ย
สามารถใชไ้ดท้กุฤดกูาล สะดวกในการจัดเก็บเพราะใชบ้รรจุ
ถงุพลาสตกิอยา่งหนาถงึ 2 ชนัเพอืป้องกนัอากาศเขา้
มอีายกุารเก็บรักษาไดย้าวนาน หากใชไ้มห่มดถงุ สามารถเก็บ
ไวไ้ดเ้พยีงแคผ่กูปากถงุใหส้นทิ ก็สามารถเก็บใชไ้ดน้าน
ขอ้สงัเกตุ
- ใชซ้อ่มแซมหลมุบอ่ไดข้นาด 0.25 ตารางเมตร (4 ถงุตอ่ 1 
ตารางเมตร) ทคีวามหนา 5 ซม.
- การเก็บรักษา ควรเก็บในทรีม่ หากใชไ้มห่มด ใหผ้กูปากถงุให ้
แน่น ไมเ่ป็นพษิและไมต่ดิไฟ
- กรณีเปรอะเปือนผวิหนัง ใหใ้ชนํ้ามันกา๊ด เช็ดออกและทํา
ความสะอาดดว้ยนําสบู่

1. ทําความสะอาดพนืผวิโดยกวาดวัสดทุี
ตกคา้ง บรเิวณทจีะซอ่มหรอืบรเิวณทจีะใช ้
ยางมะตอยสําเร็จรปู ออกใหห้มด
2. ตกแตง่ขอบพนืผวิ หรอืหลมุทจีะซอ่มให ้
เป็นแนวตังลงไป เพอืเพมิความสามารถใน
การรับนําหนักและความทนทานในการใชง้าน
3. ฉีกถงุยางมะตอยสําเร็จรปูเทลงไปบน
พนืผวิ หรอื หลมุทจีะซอ่ม หรอืปรับระดับ ให ้
เต็มพอดี
4. ปรับแตง่ผวิหนา้ใหเ้รยีบเสมอกบัพนืเดมิ
กรณีเป็นหลมุ หรอืปรับใหเ้สมอกบัพนืทสีงู
กวา่ระดับ โดยทําการบดอัดใหแ้น่นดว้ย จอบ
 พลัว ไม ้เครอืงตบ โดยไมต่อ้งใชค้วามรอ้น
เขา้ชว่ย

20กก.

15กก.

20กก.

18 L

200 L

ราคานยีังไมร่วมภาษีมลูคา่เพมิ VAT

ยาง
หยอด
รอ่ง

คณุลกัษณะ  : เป็นยางหยอดรอ่งถนนคอนกรตี ประเภทยางมะ
ตอยผสมโพลเิมอรส์งัเคราะหช์นดิเทรอ้น
ลักษณะการใชง้าน : หยอดรอ่งคอนกรตีทัวๆ ไป เชน่ ถนน
คอนกรตี ,ลานคอนกรตี ,ลานจอดรถ , ลานตากขา้ว หรอืพชืผล
ทางการเกษตร
คณุสมบตั ิ
-หลอมละลายงา่ย ทนแดด ไมไ่หลเยมิ
-ยดึเกาะรอ่งคอนกรตีด ีไมห่ลดุลอ่นแมนํ้าทว่มขัง
-หยอดงา่ย เพราะการไหลตัวทสีมําเสมอ
-เมอืแหง้แลว้ไมเ่หนยีวตดิเทา้หรอืลอ้รถ
-ใชง้า่ย ไมต่อ้งผสมทราย
-ใชไ้ดก้บัหมอ้ตม้ทกุชนดิ
-ทนความรอ้นสงู ไมส่ลายตัว
-หลอดละลายใหมไ่ดห้ลายครังโดยไมเ่สยี

ขอ้ควรระวงัและขอ้จาํกดั
-อณุหภมูขิอง คอนจอยท ์ขณะหลอมไมค่วรเกนิ 180 องศา
เซลเซยีส
-อณุหภมูขิองนํามันในหมอ้ตม้ ไมค่วรเกนิ 240 องศาเซลเซยีส

1.การเตรยีมรอ่งหรอืรอยตอ่
-รอ่งหรอืรอยตอ่ตอ้งแหง้สะอาด ไมม่เีศษ
สกปรกทหีลดุลอ่นไดง้า่ย ฝุ่ นผง
ครบนํามัน แว็กซ ์นํายาบม่คอนกรตี ผวิที
หลดุหรอืรอยแตกหมนิ ตอ้งทําการซอ่มแซม
ดว้ยวัสดทุเีหมาะสม เชน่ ปนูซอ่มแซม
โครงสรา้ง และทงิไวใ้หแ้หง้กอ่นทํางานใน
ขันตอ่ไป
2.การทํางาน
-คอนจอยท ์ทมีแีผน่พลาสตกิหุม้อยู ่ใสล่ง
ในหมอ้หลอม (ไมจํ่าเป็นตอ้งแกะพลาสตกิที
หอ่หุม้ออกเพราะพลาสตกิจะละลายเป็นเนอื
เดยีวกนักบัผลติภัณฑ)์
-ขณะหลอม ควรกวนใหเ้ป็นเนอืเดยีวกนั 
อณุหภมูใินการหลอมประมาณ 145-155
องศาเซสเซยีส
-คอนจอยท ์ทหีลอมเป็นเนอืเดยีวกนัแลว้ ลง
ในรอ่งคอนกรตี ควรใชใ้หห้มดภายใน 2-3 
ชวัโมง
-ทงิไวใ้หแ้หง้ 4-5 ชวัโมง กอ่นเปิดใชง้าน
3.การทําความสะอาด
-เครอืงมอืทใีชใ้นการทํางาน ควรลา้งทํา
ความสะอาดดว้ยนํามันกา๊ด หรอืนํามันสน
ทันททีใีชง้านเสร็จ

 
ยางมะ
ตอยนํา
 CRS-2

ผลติภัณฑย์างมะตอยนําชนดิ Cationic Emulsified Asphalt  
ยางแอสฟัลตอ์มัิลชนัทผีวิมปีระจบุวก โดยมอัีตราการจับตัว 
(setting)  หรอืการระเหยออกของนําเร็ว (Rapid Setting) ซงึ
ผลติโดยการนํายางแอสฟัลตซ์เีมนต ์  มาตใีหก้ระจายเป็น
อนุภาคเม็ดเล็ก ๆ อยูใ่นนํารวมกบัสารเคมปีระเภทอมัิลซไิฟเออร์
 (Emulsifier) จนกลายเป็นเนอืเดยีวกนั   ใชสํ้าหรับการทํางาน
พน่ลาดบาง ๆ ลงบนผวิทางเดมิสําหรับงาน Tack coat  เพอื
เป็นตัวยดึเหนยีวใหพ้นืทางเชอืมตดิกบัผวิทางทจีะสรา้งทับไว ้
ขา้งบน  และพน่ลาดยางบนชนัพนืทางททํีาการ Prime coat 
ไวแ้ลว้ สําหรับงาน Single Surface Treatment (ผวิทางแบบ
ชนัเดยีว), Double Surface Treatment (ผวิทางแบบสองชนั) 
กอ่นการเกลยีทับดว้ยวัสดหุนิยอ่ยหรอืกรวดยอ่ย

งาน Tack coat เป็นการทํางานพน่ลาด
บาง ๆ ลงบนผวิทางเดมิ เพอืเป็นตัวยดึ
เหนยีวใหพ้นืทางเชอืมตดิกบัผวิทางทจีะ 
สรา้งทับไวข้า้งบน ในอัตราสว่น 0.1-0.3 
ลติรตอ่ตารางเมตร (กอ่นการพน่ลาดผสมกบั
นําในอัตรา 1 : 1)
งาน Single Surface Treatment (ผวิทาง
แบบชนัเดยีว), Double Surface Treatment
 (ผวิทางแบบสองชนั) เป็นการทํางาน
หลังจากการ Prime coat โดยการพน่ลาด
ยางกอ่นแลว้เกลยีทับดว้ยวัสดหุนิยอ่ยหรอื
กรวดยอ่ย  ในอัตราสว่น 1.1-1.9 ลติรตอ่
ตารางเมตร



ผลติภัณฑเ์คมภีัณฑต์รา SIKA LANKO DAVCO

รายการ รปูภาพ รุน่ สี ขนาด หน่วย หมายเหตุ

SikaGrout-212-11

ซเีมนตม์อรต์า้พเิศษใหกํ้าลงัอดัสงู และ
ไมห่ดตวั ชนดิเนอืละเอยีด

เหมาะสําหรับงานเทฐานเครอืงจักรและ
ซอ่มรโูพรงคอนกรตี ซงึมขีนาดชอ่งวา่ง

ตงัแต ่5 มม. ขนึไป

เทา 25 กก. ถงุ

SikaGrout-214-11

ซเีมนตม์อรต์า้พเิศษใหกํ้าลงัอดัสงู และ
ไมห่ดตวัสําหรับงานเทปรมิาณมาก 
เหมาะสําหรับการใชง้าน ดงัตอ่ไปน ี

ฐานเครอืงจักร
ฐานเสาเหล็ก หรอืเสาคอนกรตีสําเร็จรปู

เทา 25 กก. ถงุ

SikaGrout-212 
GP

ซเีมนตม์อรต์า้พเิศษใหกํ้าลงัอดัสงู และ
ไมห่ดตวั (สําหรับงานทัวไป) เหมาะ

สําหรับการใชง้าน ดงัตอ่ไปน ี
เสาคอนกรตีสําเร็จรปู

งานเกรา้ทซ์อ่มรโูพรงชอ่งวา่งตา่งๆ ใน
งานคอนกรตี

เทา 25 กก. ถงุ

Plastocrete 5L 5 ลติร แกลลอน

Plastocrete 25L 25 ลติร ถัง

Sika Boom-AP

โฟมสเปรย์โพลยีรูเีทน ชนดิขยายตวั ใช ้
งานเอนกประสงค ์และฉีดเพอืปิด

ชอ่งวา่งรโูพรงของผนังโครงสรา้งตา่งๆ 
 ใชสํ้าหรับการจับยดึ หุม้ฉนวน และเตมิ
จดุเชอืมตอ่รอบ ๆ วงกบหนา้ตา่งและ

ประต ูทอ่

เหลอืง
ออ่น 500 มล. กระป๋อง

Sika Maxtack
 

กาวอเนกประสงคค์ณุภาพสงู สตูรนํา มี
พลงัการยดึตดิสงูและแหง้ตวัเร็ว

ขาว 280 มล. หลอด

Sikadur-31 CF 
Normal/1 Kg.

1 กก. ชดุ

Sikadur-31 CF 
Normal/2 Kg.

2 กก. ชดุ

SikaHyflex 
160/300 ml.

300 มล. หลอด

SikaHyflex 
160/600 ml.

600 มล. หลอด

วัสดยุาแนวรอยตอ่ประเภทโพลยีรูเีทน
สตูรเฉพาะจากซกิา้ i-Cure® 

Technology บม่และแหง้ตวัดว้ย
ความชนืในอากาศ สําหรับยาแนว

รอยตอ่ในงานกอ่สรา้งอาคาร ใชก้บั
รอยตอ่โครงสรา้งทัวไปในงานกอ่สรา้ง
อาคาร และรอยตอ่ทมีกีารเคลอืนตวั

เทา

นํายาผสมคอนกรตี หรอืมอรต์า้สําหรับ
งานกนัซมึ ชว่ยลดอตัราการซมึผา่นของ
นํา และเพมิคณุสมบตักิารกนัซมึ หมาะ
สําหรับใชเ้ป็นนํายากนัซมึในงานกอ่อฐิ
ฉาบปนู และงานโครงสรา้งคอนกรตี 

คลองสง่นํา
ทอ่ระบายนํา หรอืงานอโุมงค์

แทง้คนํ์า สระวา่ยนํา
งานคอนกรตีอนื ๆ ทตีอ้งการกนัซมึ

นําตาล

Sikadur®-31 CF Normal / ซกิา้ดวัร ์-
31 ซเีอฟ นอรม์อล เป็นอพ็ีอกซี

คณุภาพสงูสําหรับงานยดึเหล็กเสรมิ  
ใชสํ้าหรับงานเสยีบยดึเหล็กและงาน
ซอ่มคอนกรตีคณุภาพสงู  ใชง้านงา่ย
ไมห่ดตวัเมอืแหง้และแข็งตวั  ไมม่ี
สว่นผสมของสารละลายโซเวนท์

เทา



ผลติภณัฑเ์คมภีณัฑต์รา SIKA LANKO DAVCO

รายการ รปูภาพ รุน่ สี ขนาด หน่วย หมายเหตุ

SikaLatex/5 L

 นํายาประสานคอนกรตีเกา่กบั
คอนกรตีใหม ่ชนดิเขม้ขน้ประเภท
อมิลัชนั ใชผ้สมปนูทรายเพอืชว่ย
ในการยดึเกาะป้องกนัการซมึผา่น
ของนํา สําหรับ
ใชผ้สมปนูทราย งานฉาบซอ่ม
บาง ๆตกแตง่ผวิเทพนืคอนกรตี

ขาว 5 ลติร แกลลอน

SikaTop Seal-107

ซเีมนตม์อรต์า้ชนดิ 2 สว่นผสม มี
สว่นผสมของซเีมนตเ์นอืละเอยีด 
และนํายาโพลเีมอรด์ดัแปลง ให ้
แรงยดึเกาะสงู ยดืหยุน่ และไม่
เป็นพษิตอ่นําดมื ใชใ้นงานฉาบ
หรอืทาป้องกนัการซมึผา่นของนํา

เทา 25 กก. ชดุ

Sikanol/5 L

นํายาผสมปนูทรายสําหรับปนูกอ่ 
ปนูฉาบ (แทนปนูขาว) ซงึชว่ยเพมิ
ความสามารถในการยดึเกาะและ
การลนืไหลตวัของปนูซเีมนตใ์น
งานกอ่อฐิ ฉาบปนูใหด้ขีนึ

นําตาล
ใส 5 ลติร แกลลอน

Lanko 701 
Clavex/25 Kg.

ปนูนอนชรงิคเ์กราท ์25 กก. 
คณุลกัษณะพเิศษ
มกํีาลงัรับแรงอดัสงู รับนําหนักไดด้ี
ไมห่ดตวัเนอืแข็งตวั
เหลวทํางานงา่ย เทแลว้ไมเ่ป็น
โพรง ตวัอยา่งการใชง้าน
งานเชอืมรอยตอ่แผน่คอนกรตี
สําเร็จรปู
งานเทเขา้แบบสําหรับฐาน 
เครอืงจักร เสา คาน 
เทเขา้แบบซอ่มแซมคอนกรตีที
เสยีหาย

เทา 25 กก. ถงุ

Lanko 110 สเีทา

สกมิโคท้ สเีทา เป็นปนูฉาบบาง
สําเร็จรปู แลงโก1้10ใชผ้สมกบันํา
 สําหรับฉาบบางลงบนพนืผวิเพอื
พนืผวิทเีรยีบเนยีนและแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่งของพนืผวิ

เทา 20 กก. ถงุ

Davco TTB / Bg 
25Kg.

25 กก. ถงุ

Davco TTB / Bg 
20Kg.

20 กก. ถงุ

กาวซเีมนต ์ทพีไีอ
 TPI (M500)

กาวซเีมนตส์ําหรับตดิกระเบอืง ปู
พนืหรอืบผุนังทงัภายในและ
ภายนอกอาคาร ใหแ้รงยดึเกาะสงู 
มเีวลาในการใชง้านหลงัผสม และ
ระยะเวลาในการจัดตกแตง่
กระเบอืงไดพ้อเหมาะ สะดวกตอ่
การใชง้าน ประหยดัเวลา

20 กก. ถงุ

ปกูระเบอืงทดีดูซมึนําทวัไป เชน่ 
กระเบอืงเซรามคิ โมเสค เซรามคิ 
กระเบอืงดนิเผา
เพมิไฟเบอร ์ปกูระเบอืงไดถ้งึ 45*
45 ซม.
แรงยดึเกาะสงู ไมไ่หล ไมล่นื
เพมิเวลาปรับแตง่กระเบอืง
มากกวา่กาวซเีมนตท์วัไป ถงึ 2 เทา่

เทา



ใบราคาสนิคา้และโปรโมชนั DOS LIFE

โปรโมชนั
โปรคละ 6 ใบ 800=2,910+7% 1,000=3,007+7% 1,200=3,395+7% 1,600=4,104+7% 2,000=6,790+7%

โปรคละ 16 ใบ 800=2,820+7% 1,000=2,914+7% 1,200=3.290+7% 1,600=3,977+7% 2,000=6,580+7%

โปรคละ 28 ใบ 800=2,700+7% 1,000=2,790+7% 1,200=3,150+7% 1,600=3,900+7% 2,000=6,300+7%

รายการสนิคา้

เงอืนไขการชําระเงนิ : 

เงนิสด (โอนเงนิกอ่นสง่ของ) ลด1.5%
ถา้เป็นเครดติทําแบงการันตคีะ่

ถงัเก็บนําบนดนิ ถงัเก็บนําบนดนิ
DOS GREENERY DOS MONEY

GREENERY ดว้ยวสัดใุหม ่H970 Food 
Grade100%, โครงสรา้งใหม ่HSC, แข็งแรง
 ปลอดภยั ทําใหเ้ป็นถังเกบ็นําโดนใจทกุ
ความคุม้!

สเีขยีว
วสัดใุหม ่H970 Food Grade 100%
รับประกนั 15 ปี *ตามเงอืนไขในบรษัิท*

ขนาด 1000L @ 1,896+7%
-ขนาด 1500L @ 3,230+7%
-ขนาด 2000L @ 3,230+7%

UV-8 ป้องกนัแสง UV สงูสดุระดบั UV8 ดว้ย
วสัดทุทีนตอ่แสงแดดรับประกนั 15 ปี 
Fitting Spin Weld ขอ้ตอ่เกลยีวทองเหลอืง 
เกรด A ทนทานไมรั่วซมึ ฝาป้องกนันําลน้ ระบบ
ใหม ่ระบายนําป้องกนัถังเสยีหายทเีกดิจากลกู
ลอยไมทํ่างาน

สเีขยีว
วสัด ุHDPE เกรดพเิศษจาก SCG CHEMICAL
รับประกนั UV8 15 ปี

ถังเกบ็นํารุน่ Money
-ขนาด 1000L @ 2,414+7%
-ขนาด 2000L @ 4,420+7

ถงัเก็บนําบนดนิ ถงัเก็บนําบนดนิ
DOS GROW DOS GRANITO

แข็งแรง ทนทาน ผลติจากวสัดพุลาสตกิ
คณุภาพสงู 
สะอาด ปลอดภยั ไมผ่สมวสัดรุไีซเคลิ Food
 Grade 100%
UV-8 ทนตอ่แสงแดดรับประกนั 20 ปี
Fitting Spin Weld ขอ้ตอ่เกลยีวทองเหลอืง 
เกรด A แข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซมึ
ฝาถังเกลยีวปิดแน่น ป้องกนัฝุ่ นละออง,แมลง
 ไดอ้ยา่งมดิชดิ

ส ีGOLDEN SAND
วสัด ุH970 Evo by SCG CHEMICAL
รับประกนั UV8 20 ปี

ถังเกบ็นํารุน่ Grow
-ขนาด 1000L @ 2,805+7%
-ขนาด 2000L @ 4,845+7

เสน่หส์ธีรรมชาตดิว้ยเนอื Granito ของถังเกบ็
นํา Dos สะทอ้นเอกลักษณเ์ฉพาะของทา่น ที
เหนอืกวา่การเลอืกถังเกบ็นําทัวไป ดว้ยวสัดุ
เกรดเยยีม ใหล้วดลายสวยงามกลมกลนืกบัการ
ตกแตง่ ทนทานตอ่การใชง้าน

รหสัสนิคา้ DOS GRANITO 
(COM-01/SB),(COM-06/SB)
รุน่ (ลติร) 550, 700, 1000, 1500, 2000, 
2500, 3000H, 3000, 4000, 5000, 6000, 
11500, 16500
ส ีSandy Brown (SB)
วสัด ุPolymer Elixer
รับประกนั 20 ปี *ตามเงอืนไขในบรษัิท*

-ขนาด  550L  @  2,760+7%
-ขนาด  700L  @  3,152+7%
-ขนาด 1000L @ 3,552+7%
-ขนาด 1500L @ 4,880+7%
-ขนาด 2000L @ 5,520+7%



ผลติภณัฑถ์ังเก็บนําDOS

รายการ รปูภาพ รุน่ รายละเอยีด หมายเหตุ

NSN 1000 + 
WM-P150 XS

NSN 1000 + 
WM-P200 XS

NSN 1000 + 
WM-P250 XS

GOLD 1000 + 
WMP200XS

GOLD 1000 + 
WMP250XD

NSN 700 
COMBAC 

NANO

NSN 1000 
COMBAC 

NANO

NSN 1500 
COMBAC 

NANO

NSN 2000 
COMBAC 

NANO

DEC/ROM 700 
NANOS

DEC/ROM 
1000 NANOS

DEC/ROM 
2000 NANOS

ถังเกบ็นํา
DOS 

NATURA 
AG+ 

COMBAC

ถงัเก็บนํา DOS Natura การออกแบบคลาสสคิ 
ลวดลายจากธรรมชาตทิผีสมผสานอยา่งลงตวั
ถงัเก็บนํา DOS Natura สะอาด ปลอดภัย ดว้ยเทคโนโลยี
 DOS Combac Anti-Microbial ไดรั้บการพัฒนารว่มกบั
คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และไดรั้บ
มาตรฐานการรับรอง NanoQ จากสมาคมนาโนเทคโนโลยี
แหง่ประเทศไทย เป็นรายแรกและรายเดยีว นวตักรรมใหม่
แหง่การป้องกนัขนัสงู DOS Protection UV20 ทนทานตอ่
รังส ีUV สงูสดุถงึระดบั 20 ใชง้านไดย้าวนาน รองรับสภาพ
อากาศรอ้นชนื รับประกนันานกวา่ 25 ปี

DOS 
DECO 
AG+ 

COMBAC

ถงัเก็บนํา DOS DECO คณุภาพ คุม้คา่…ทกุความ
ประทบัใจ !!
ถงัเก็บนํา DOS DECO ลวดลายจากธรรมชาต ิทผีนวกกบั
เสน่หแ์หง่ส ีPink Gold ทใีหค้วามรูส้กึเหนอืระดบักวา่ใคร 
ลขิสทิธเิฉพาะจาก DOS LIFE เทา่นัน

ถงัเก็บนํา DOS Romano อารมณ์สนุทรยี ์สะทอ้นสูค่วาม
คุม้คา่
ถงัเก็บนํา DOS Romano คณุภาพ เอกลกัษณ์เฉพาะ ที
ผสมผสานความเป็นสนุทรยีใ์นธรรมชาต ิตอบโจทยท์กุ
ไลฟ์สไตลจ์นเกดิความลงตวั จนออกมาเป็นถงัเก็บนํา DOS
 ROMANO ป้องกนัแสง UV สงูสดุถงึระดบั 20 ไมเ่ป็น
ตะไครนํ่า รับประกนันานถงึ 25 ปี

ถังเกบ็นํา
 + ปัมนํา
DOS 

NATURA 
WATER 

PAC

ถงัเก็บนํา + ปมันํา สนิคา้ทมีคีณุสมบตัพิเิศษดา้น
ความสวยงาม ทมีาพรอ้มกบัการยบัยงัแบคทเีรยี และ
จลุนิทรยี ์
ถงัเก็บนํา DOS NATURA Water Pac สะอาด ปลอดภัย 
ดว้ยเทคโนโลย ีDOS Combac Anti-Microbial ยับยัง
แบคทเีรยีได ้99.99% และเทคโนโลย ีDOS Protection 
UV20 ทนทานตอ่รังส ีUV สงูสดุถงึระดบั 20 สามารถทน
ตอ่แดดและฝนไดย้าวนาน รับประกนันานกวา่ 25 ปี

ถังเกบ็นํา
 + ปัมนํา
DOS 
DX5 

WATER 
PAC

GOLD 1000 + 
WMP150XS

ถงัเก็บนํา + ปมันํา DOS DX5 Water Pac นวตักรรมถงั
เก็บนําทสีะดวก ลงตวั แมใ้นทแีคบ เพมิพนืทบีา้นของ
คณุ

SAVE SPACE ถงัเก็บนํา + ปัมนํา ลงตวัไดแ้มใ้นทแีคบ 
ประหยัดเนอืท ีเพมิพนืทใีชส้อย
AUTOMATIC BYPASS SYSTEM ระบบออกแบบพเิศษ 
เพอืให ้ปัมนํา สามารถใชนํ้าไดป้กต ิกรณีไฟดบั หรอื ปัมนํา
 เสยี (สนิคา้จดสทิธบิตัร)
PPR INSIDE ทอ่ PPR ของ ถงัเก็บนํา DX5 Water Pac 
ใชก้ารเชอืมตอ่แบบพเิศษ ไมรั่วซมึ ปลอดภัย ไรส้ารตกคา้ง
รับประกนั 20 ปี (เฉพาะตวั ถงัเก็บนํา) *ตามเงอืนไขใน
บรษัิท*



ผลติภณัฑถั์งเก็บนําDOS

รายการ รปูภาพ รุน่ รายละเอยีด หมายเหตุ

 CHB 400 
NANOS

 CHB 500 
NANOS

 CHB 1050 
NANOS

DEC/ROM/NBL 
1000

DEC/ROM/NBL 
2000

CHB 400

CHB 1050

DWT 500 S

DWT 700 S

DWT 1000 S

DWT 1500 S

DWT 2000 S

GROW 1000

GROW 2000

ถงัเก็บนําบนดนิ
DOS GROW

ใหค้ณุไดส้มัผัส…ถังเก็บนํา DOS GROW
ความเหนอืชนัอกีระดับกบัวัสดใุหม่
ขดีสดุทางดา้นเทคโนโลยขีองวัสด ุทกีา้วลําดา้น
ความสวยงาม ทมีาพรอ้มกบัความเหนยีว ทนทาน
ทมีากกวา่เดมิ

ถงัเก็บนําบนดนิ
DOS CHABA

รปูแบบ Design ใหม ่ทเีนน้ความลงตัวกลมกลนื
กบัธรรมชาต ิดว้ยแรงบนัดาลใจทตีอ้งการใหค้ณุ
สมัผัสใกลช้ดิกบัธรรมชาต ิเพมิความสวยงามดว้ย
ลวดลายผวินูนดอกชบา ใหอ้ารมณ์ศลิป์อยา่งมี
ระดับ จงึนําถังผสานกบัลวดลายธรรมชาต ิเพอื
สรา้งเสน่ห ์เปลยีนรปูลักษณ์ใหบ้า้นคณุน่าอยู ่วัสดุ
 Polymer Elixir

ถงัเก็บนําบนดนิ
DOS GRANITO

 
เสน่หส์ธีรรมชาตดิว้ยเนอื Granito ของถังเก็บนํา 
Dos สะทอ้นเอกลักษณ์เฉพาะของทา่น ที
เหนอืกวา่การเลอืกถังเก็บนําทัวไป ดว้ยวัสดเุกรด
เยยีม ใหล้วดลายสวยงามกลมกลนืกบัการตกแตง่
 ทนทานตอ่การใชง้าน

ถงัเก็บนําบนดนิ
DOS CHABA

COMBAC

รปูแบบ Design ใหม ่ทเีนน้ความลงตัวกลมกลนื
กบัธรรมชาต ิดว้ยแรงบนัดาลใจทตีอ้งการใหค้ณุ
สมัผัสใกลช้ดิกบัธรรมชาต ิเพมิความสวยงามดว้ย
ลวดลายผวินูนดอกชบา ใหอ้ารมณ์ศลิป์อยา่งมี
ระดับ จงึนําถังผสานกบัลวดลายธรรมชาต ิเพอื
สรา้งเสน่ห ์เปลยีนรปูลักษณ์ใหบ้า้นคณุน่าอยู่

ถงัเก็บนําบนดนิ
DOS 
DECO

ROMANO
NOBLE

DEC/ROM/NBL 
700 เป็นตอ่..ทกุความแข็งแกรง่ คุม้คา่..ทกุอารมณ์

สมัผัส ประทับใจกบัถังเก็บนํา Design ใหม ่
ลวดลายสวยจากธรรมชาตทิผีสมผสานอยา่งลงตัว
กบัสเน่หข์องสพีรอ้มกบัความสบายใจกบั
คณุสมบตัพิเิศษทป้ีองกนัแสง UV สงูสดุถงึระดับ 8
 ไมเ่ป็นตะไครนํ่า รับประกนัยาวนานถงึ 20 ปี
วัสด ุPolymer Elixir



ผลติภณัฑถ์ังเก็บนําDOS

รายการ รปูภาพ รุน่ รายละเอยีด หมายเหตุ

ULT 800 

ULT 1000

ULT 1600 

ULT 2000 

HRC 800

HRC 1000

HRC 1200

HRC 1600

ถังบําบัดนําเสยี
DOS ULTRA

ถังบําบดันําเสยี DOS ULTRA จากการพัฒนา และ
คดิคน้อยา่งไมห่ยดุยังทําให ้DOS LIFE ตอบสนอง
ความตอ้งการผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งตรงจดุ จนนํามาซงึ
การประดษิฐค์ดิคน้ นวตักรรมใหมล่า่สดุ เพอืเพมิ
ความแข็งแกรง่ใหก้บั ถังบําบดันําเสยี ผนวกกบั
ประสทิธภิาพในการบําบดันําเสยีเพมิขนึอกีทวคีณู

ถังบําบัดนําเสยี
DOS HERO

ถังบําบดันําเสยี DOS HERO HIGH EFFICIENCY
 SYSTEM เต็มประสทิธภิาพในถังบําบดันําเสยี กบั
นวตักรรมใหมล่า่สดุ Spiral Cross Flow Media 
ของระบบการกรองไรอ้ากาศ (Anaerobic Filter) ที
ผสานตวักลางชนดิ Cross Flow(มพีนืผวิและ
ชอ่งวา่งสงู) เขา้กบัการจัดเรยีงตวัแบบ Spiral ททํีา
ใหป้ระสทิธภิาพการบําบดัสงูขนึกวา่ตวักรองแบบเดมิ

ถังเก็บนําบนดนิ
DOS 

GREENERY

GREENARY/OT
OB 1000

ถังเก็บนํารุน่ GREENERY ดว้ยวสัดใุหม ่H970 
Food Grade 100%, โครงสรา้งใหม ่HSC, แข็งแรง
 ปลอดภยั ทําใหเ้ป็นถังเก็บนําโดนใจทกุความคุม้!

รหัสสนิคา้ DOS GREENERY ECO-04/GR
รุน่ (ลติร) 1000,1500,2000
สเีขยีว
วสัดใุหม ่H970 Food Grade 100%
รับประกนั 15 ปี *ตามเงอืนไขในบรษัิท*



คิว้ เซีย้ม จมกูบันไดไดแอน

รายการ ขนาด รปูภาพ รายละเอยีด สี หมายเหตุ

ธรรมดา 10 

มลิ

ธรรมดา 10 

มลิ UV

แกรนโิต ้10 

มลิ UV

8x8

12x12

แกรนโิต ้




จมกูบันไดพวีซีี

 PVC STAIR 

NOSING

5 มม.

จมกูบนัไดพวีซีี

มขีนาดกวา้ง 2 นิว้หนา 5 มม.

ผลติจากพวีซี ีเกรด A ชนดิเดยีวกันตลอดเสน้เหมาะ

ส าหรับบันไดหนิขัด หนิลา้ง ทรายลา้ง 

บันไดเซรามคิ บันไดหนิออ่น และบันไดกระเบือ้งยาง

มขีา 2 ขา ชว่ยยดึปนูทรายในการปรับระดับขณะตดิตัง้

และชว่ยยดึเกาะใหแ้ข็งแรง

1

2

จมกูบันได

อลมูเินยีมขดัเงา
1

จมกูบนัไดอลมูเินยีมขดัเงาคณุภาพด ีแข็งแรง 

ทนทาน งานเกรด A
อลมูเินยีม

เซีย้มพวีซี ี

PVC ORNER 

BEAD

มาตรฐาน

เซีย้มพวีซี ี เป็นผลติภัณฑท์ีท่ าจากพวีซีเีกรด A มี

ความยดืหยุน่และคงทนไมแ่ตกหกังา่ย สามารถใช ้

กรรไกรตัดในการเชือ่มตอ่ ชว่ยใหง้านเซีย้มกอ่ฉาบเร็วขึน้

 4 เทา่ตัว สันของมมุเสา คานและผนังตา่งๆ มแีนวตรง 

สม า่เสมอและไดม้าตรฐาน ตดิตัง้งา่ย ลดปัญหาในการ

แกไ้ขงานตอนเก็บงานภายหลัง มหีลายขนาดใหเ้ลอืก

ตามความเหมาะสมของการใชง้าน

วธิกีารตดิต ัง้ 

1. หาแนวระดับทีต่อ้งการฉาบโดยการขงึเชอืกหรอืเอ็น

2. รดน ้าบรเิวณทีต่อ้งการจับเซีย้ม

3. ป้ายปนูเค็มตามแนวสัน แลว้กดเซีย้มโดยปรับใหส้ัน

ของเซีย้มแนบกับระดับเชอืกหรอืเอ็นทีข่งึไว ้

4. ป้ายปนูเค็มตามแนวฐานของเซีย้มทีเ่จาะรไูว ้

5. เมือ่ปนูแหง้และเซีย้มยดึตดิแน่นแลว้ก็สามารถท าการ

ฉาบได ้

เทา

คิว้อลมูเินยีม
คิว้อลมูเินยีมคณุภาพด ีแข็งแรง ทนทาน งาน

เกรด A
อลมูเินยีม

คิว้พวีซีี




คณุสมบตั ิ

คิว้พวีซีสี าหรับลบมมุกระเบือ้ง หรอืขอบพืน้ตา่งระดับ

ป้องกันการกระแทกของขอบกระเบือ้งไมใ่หแ้ตกหรอื

ช ารดุ และชว่ยปรับระดับการเรยีงกระเบือ้งใหเ้ป็นแนว

ตรงมรีะเบยีบ ท าใหม้มุของรอยตอ่ระหวา่งมมุกระเบือ้ง

โคง้มน สวยงาม มอีายกุารใชง้านยาวนาน

มขีนาดใหเ้ลอืกใชต้ามความเหมาะสมของลักษณะงาน

ดังนี้

- รุน่ประหยัด ส าหรับกระเบือ้งปผูนังหรอืกระเบือ้งแผน่

เล็ก ความหนา 6 มม.

- รุน่ STANDARD ส าหรับกระเบือ้งขนาด 8" x 8", 

12"x12" หนาประมาณ 7-8 มม. มทัีง้แบบสดีา้น, แบบ

เคลอืบ UV สเีรยีบ, เคลอืบ UV ลายหนิออ่น

จมกูบนัไดอลมูเินยีม 

คณุภาพด ีแข็งแรง ทนทาน งานเกรด A
อลมูเินยีม

จมกูบันได

อลมูเินยีม, 

ทองเหลอืง, 

สแตนเลส

1

2

1

2

เสน้ละ 2 เมตร

เสน้ละ 2.5 เมตร



ประตพูวีซี ีTHAIDOOR

รายการ รปูภาพ รายละเอยีด สี ขนาด หมายเหตุ

70x180x3.5 
cm.

70x200x3.5 
cm.

70x180x3.5 
cm.

70x200x3.5 
cm.

70x180x3.5 
cm.

70x200x3.5 
cm.

ประตรูุน่ 
THAIDOOR 

TD-1
แบบบานเรยีบ

ประต ูPVC Thai Door 
Express 

ผลติจากเม็ดพลาสตกิ 
PVC คณุภาพสงู ดว้ย
เทคโนโลยเีครอืงจักรที
ทันสมัย บานประตเูรยีบ
เป็นชนิเดยีว ไรร้อยตอ่
ตลอดบาน พรอ้มเคลอืบ
สาร UV เพมิความ
สวยงาม ทนทานตลอด
อายกุารใชง้าน ทําความ
สะอาดงา่ยไมเ่ป็นคราบ 
ไมช่าํรดุ ไมบ่ดิงอ 
เหมอืนประตพูวีซีทัีวไป 
รปูแบบประตทัูนสมัย
สําหรับคนยคุใหม ่ทชีอบ
ความเรยีบหรมูสีไตล ์ไม่
ซําใคร ตดิตังงา่ย สบาย
งบ เพราะเป็นประตู
สําเร็จรปู ไดม้าตราฐาน
จากโรงงาน

ประตรูุน่ 
THAIDOOR 

TD-2
บานชอ่งลม

ประตรูุน่ 
THAIDOOR 

TD-3
บานเกล็ดครงึบาน

ขาว

ครมี

เทา

ลายไม ้

ขาว

ครมี

เทา

ลายไม ้

ขาว

ครมี

เทา

ลายไม ้



ประตพูวีซี ีOK DOOR

รายการ รปูภาพ รายละเอยีด สี ขนาด หมายเหตุ

70x180
cm.

70x200
cm.

70x180 
cm.

70x200 
cm.

ประตOูK DOOR
แบบบานเรยีบ/บาน

ทบึ

คณุสมบตัเิดน่
ผลติจากเม็ดพลาสตกิ PVC 
คณุภาพสงู
แข็งแรง ทนทาน
กนันํา กนัเชอืรา
ปลอดภัยจากมอด ปลวก และแมลง
ตา่งๆ
ราคายอ่มเยา
แถม วงกบบวัใหญ ่เสรมิความ
แข็งแรง

คณุสมบตัทิวัไป
มคีวามทนทานตอ่สภาวะอากาศ
สามารถนําไปใชง้านไดห้ลากหลาย
ประเภท
เป็นวสัดทุมีคีวามแข็งแรง เหนยีว
มตีน้ทนุในการผลติทถีกูกวา่ UPVC
สามารถนํามาทดแทนการใชง้าน
วสัดทุางธรรมชาติ
มคีณุภาพและคณุสมบตัทิเีดน่และ
เหนอืกวา่วสัดทุางธรรมชาตปิระเภท
อนื
ไมเ่ป็นฉนวนในการนําพาความรอ้น
ไมม่ปัีญหาเรอืงแมลง ไมผ่ ุไมบ่วม 
และไมเ่ปลยีนรปู

การใชง้าน
ใชสํ้าหรับตดิตังเป็นประตหูอ้งนํา
ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน
 ระวงัการกระแทกทรีนุแรง และ
สงิของมคีม
 ไมค่วรฉีดนํายาทําความสะอวด
หอ้งนําทงิไวน้าน
 ใชฟ้องนําเชด็ถทํูาความสะอาดได ้
ปกติ

ประตOูK DOOR
บานชอ่งลม

ขาว

เทา

ขาว

เทา



สขุภณัฑC์ORAL

รายการ รปูภาพ รายละเอยีด สี ขนาด หมายเหตุ

CR7141s

โถสขุภณัฑพ์รอ้ม
หมอ้นํา

ขาว

ระบบ 
WASH-DOWN  
ทอ่นําทงิลงพนืใชนํ้า
 6 ลติร
Round fronts, wash 
down flushing 
bowl. 6 litres

CORAL
7450 ขาว

โถสขุภณัฑนั์งราดแบบ
ราดนําแบบ ROUND 

FRONT
Round bowl pail flush.

CR7145P สขุภณัฑ ์
แบบสองชนิ 5 ลติร

CORAL CR7145P 

โถสขุภณัฑพ์รอ้มหมอ้นําระบบ WASH 
DOWN ทอ่นําเจาะผนังใชนํ้า 5 ลติร

7145P เฉพาะโถสขุภณัฑ์
4222 ถงัพักนํา+ฝา
1252 ฝารองนัง 

ขาว 5 L



สขุภัณฑC์ORAL

รายการ รปูภาพ รายละเอยีด สี ขนาด หมายเหตุ

CORAL
601A

ขาว
โถสขุภัณฑนั์งยองราดนํา

ไมม่ฐีานสงู ทา้ยตัด
Squat

CORAL
608

ขาว
โถสขุภัณฑนั์งยองราดนํามี

ฐานสงู
Squat

CR
633T

ขาว

โถสขุภัณฑนั์งยองใชก้บั
หมอ้นําหรอืฟลัชวาลว์  
ระบบ WASH-DOWN 

แบบประหยดันํา
Squat with pedestal with 
water tank , Wash down

CORAL
7350

ขาว
โถสขุภัณฑสํ์าหรับเด็กแบบ

นังราบราดนํา
Junior pail flush.

CORAL
7100

แผงกนัระหวา่งโถ
ปัสสาวะชาย

ขาว

 
แผงกนัระหวา่งโถปัสสาวะ

ชาย
Urinal Division.

CORAL
7507 or U7

โถปัสสาวะชายแบบ
แขวนผนัง

Wall hung urinal.

ขาว
โถปัสสาวะชายแบบแขวน

ผนัง
Wall hung urinal.



สขุภณัฑN์ASCO

รายการ รปูภาพ รายละเอยีด สี ขนาด หมายเหตุ

สขุภัณฑ ์NASCO
 รุน่ Distar

สขุภณัฑ ์NASCO รุน่ Distar

สขุภณัฑร์ุน่นี จะงา่ยกบัการใชง้านสําหรับคน
ทวัไป ปัจจบุนันีเลยมกีารใชอ้ยา่งแพรห่ลาย 
เพอืความสะดวกสบายในการใชข้องผูใ้ชค้ะ่ 
ซงึจะเหมาะกบัผูท้มีปัีญหากระดกู หรอืผูท้ี

สงูอายกุ็ตามคะ่ และมหีลาย 7 สใีหเ้ลอืก ทงัสี
ขาว, เขยีวออ่น, ฟ้า, งาชา้ง, ชมพ,ู แดง และ

นําเงนิคะ่ พรอ้มสนิคา้ชนินีไดรั้บมาตรฐานจาก 
ขนาด [กวา้ง x ยาว x สงู] : 38.8 x 44.9 x 

38.2 ซม.

ขาว, เขยีว, ฟ้า
แบบทอ้งฟ้าใส, สี
งาชา้ง, ชมพ,ู แดง
 และนําเงนิ

38.8 x
 44.9 x
 38.2 
ซม.

สขุภัณฑ ์NASCO
 รุน่ Elle

สขุภณัฑ ์NASCO รุน่ Elle

สขุภณัฑ ์รุน่นังยอง รุน่นี เป็นรุน่ทนียิมมากใน
ปัจจบุนันี ซงึสะดวก สบายในการนังยอง แต่
อาจจะไมเ่หมาะสําหรับผูท้มีปัีญหาทางดา้น

กระดกู หรอื ผูส้งูอายเุทา่ไหรนั่กคะ่พรอ้มไดรั้บ
มาตรฐานจาก มอก. และ iso คะ่  ขนาด : 41.5

 x 41 x 23.5 ซม.

ขาว, เขยีว, ฟ้า
แบบทอ้งฟ้าใส, สี
งาชา้ง, ชมพ,ู แดง
 และนําเงนิ

สขุภัณฑ ์NASCO
 รุน่ Modana

สขุภณัฑ ์NASCO รุน่ Modana (แบบกด
หนา้)

สขุภณัฑร์ุน่ Modana เป็นโถสขุภณัฑ ์2 ชนิ 
แบบกดหนา้ ทมีรีปูทรง รปูแบบททีนัสมัยมาก

ขนึดว้ยคะ่ แและไมเ่ปลอืงนํา

ขาว, เขยีวออ่น, 
ฟ้า, งาชา้ง, ชมพ,ู
 แดง และ นําเงนิ

38.1 x
 70 x 
73.5 
ซม.



อา่งลา้งหนา้และอปุกรณ์ภายในอ้งนํา CORAL

รายการ รปูภาพ รายละเอยีด สี ขนาด หมายเหตุ

CORAL
6213

อา่งลา้งหนา้แบบแขวน
ผนัง  Wall hung wash

 basin  

ขาว 49.5x32 ซม.

CORAL
6214

อา่งลา้งหนา้แบบแขวน
ผนัง

Wall hung wash basin

ขาว 39x32 ซม.

CORAL
6217

อา่งลา้งหนา้แบบแขวน
ผนังแบบกลม  Wall 
hung wash basin  

ขาว 48x43.5 ซม.

CR6216

อา่งลา้งหนา้แบบแขวน
ผนัง. พรอ้มขาตงัเคลอืบ
CR6216 wash basin 

with full pedestal

ขาว 58x49.5 ซม.

CORAL
ทใีสส่บู ่449

ทใีสส่บูด่ไีซนส์วย คณุภาพด ี
คงทน ไมแ่ตกงา่ย ขาว 4x8 นวิ

CORAL
ทใีสก่ระดาษชาํระ 

447

ทใีสก่ระดาษชาํระพรอ้มแกน 
ดไีซนส์วย คณุภาพด ีคงทน ไม่
แตกงา่ย

ขาว 6x6 นวิ



อา่งลา้งหนา้ NASCO

รายการ รปูภาพ รายละเอยีด สี ขนาด หมายเหตุ

อา่งลา้งหนา้ทรงกลม
NL-013: รุน่ มลิาโน่ ขาว 47x47x21.1ซม.

อา่งลา้งหนา้ทรง
เหลยีมNL-092: รุน่ 

พลสัวัน ขาว 46x 59x13 ซม.

อา่งลา้งหนา้แบบฝังบน
เคานเ์ตอรท์รงร ี

NL-005: รุน่ กฤษณา
ขาว 61x40x19 ซม.

อา่งลา้งหนา้แบบ
แขวนทรงกลม

NL-093/NL-022: รุน่ 
นวิมารโ์ค

ขาว 50.4x43.4x83 
ซม.



ปัมนํา

รายการ รปูภาพ รุน่ ขนาด
วตัต์

ระยะ
ดดู 

(เมตร)

ระยะสง่
(เมตร)

ลักษณะ
บา้น หมายเหตุ ขนาด ก*ย*ส นําหนัก

WP85Q5-80 อตัโนมตัิ 80 8 12

WP105R-100 อตัโนมตัิ 100 8 12

WP155R-150 อตัโนมตัิ 150 8 12

WP205-200 อตัโนมตัิ 200 8 20

WP225-250 อตัโนมตัิ 250 8 20

WP305R-300 อตัโนมตัิ 300 8 20

WP355R-350 อตัโนมตัิ 350 8 22

WP405R-400 อตัโนมตัิ 400 8 22

WP505R-500 อตัโนมตัิ 500 6 24 42.5*70*42.5 25

EP155R-150
อตัโนมตัแิรงดนั

คงที 150 8 13 33.5*30.6*30 9

EP205R-200
อตัโนมตัแิรงดนั

คงที 200 8 20 33.5*30.6*30 12

EP255R-250
อตัโนมตัแิรงดนั

คงที 250 8 20 33.5*30.6*30 13

EP305R-300
อตัโนมตัแิรงดนั

คงที 300 8 20 33.5*30.6*30 12

EP355R-350
อตัโนมตัแิรงดนั

คงที 350 8 22 34*30.6*30 12

EP405R-400
อตัโนมตัแิรงดนั

คงที 400 8 22 34*30.6*30 12

EP505R-500
อตัโนมตัแิรงดนั

คงที 500 6 24 41*37*36 17

IP505R-500 อนิเวอรเ์ตอร์ 500 2-8 23-26 41*37*36 17

CP255R-250 ธรรมดา 250 8 27 33.5*33.5*30 12

CP405R-400 ธรรมดา 400 8 30 33.5*33.5*30 13

อาคารสงู

1-2 ชนั

2-3 ชนั

บา้น
ขนาด
ใหญ่

2-3 ชนั

บา้น
ขนาด
ใหญ่

36.5*53*36.5 13

2042.5*58*42.5

42.5*65*42.5 21



รหสัสนิคา้ ชอืสนิคา้ รปูภาพ รหสัสนิคา้ ชอืสนิคา้ รปูภาพ หมายเหตุ

D12-GV พัดลมตงัโตะ๊ใบพัด 12' 7สี LV16-GV พัดลมตงัพนื 16'

R12-MS พัดลมตงัพนืกงึตงัโตะ๊ 12' LV16-RV พัดลมตงัพนื 16' รโีมท

R12A-MS พัดลมตงัพนืกงึตงัโตะ๊ 12' LV16-RBV พัดลมตงัพนื 16' บลทูธู

R12A-HRS พัดลมตงัพนืกงึตงัโตะ๊ 12' LV16S-RV พัดลมตงัพนื 16' รโีมท

R12A-DV พัดลมตงัพนืกงึตงัโตะ๊ 12' W16-GV พัดลมตดิผนัง 16'

D16-GV พัดลมตงัโตะ๊ 16' W16-RV พัดลมตดิผนัง 16' รโีมท

D18-GV พัดลมตงัโตะ๊ 18' W18-GV พัดลมตดิผนัง 18'

R16-GV พัดลมตงัพนืกงึตงัโตะ๊ 16' W18-RV พัดลมตดิผนัง 18' รโีมท

R18-GV พัดลมตงัพนืกงึตงัโตะ๊ 18' CY16-GT พัดลมโคจรตดิเพดาน 16'

CY16-ST พัดลมโคจรตดิเพดาน 16' C48-GV พัดลมตดิเพดาน 48'

CY18-GV พัดลมโคจรตดิเพดาน 18' C56-GV พัดลมตดิเพดาน 56'

CY18-SV พัดลมโคจรตดิเพดาน 18' C56-RV5 พัดลมตดิเพดาน 56' 
รโีมท

ใบสรปุราคาสนิคา้พัดลม, เครอืงเป่ามอื, มา่นอากาศ และพัดลมระบายอากาศทกุชนดิของมติซบูิ

พัดลม



รหสัสนิคา้ ชอืสนิคา้ รปูภาพ รหสัสนิคา้ ชอืสนิคา้ รปูภาพ หมายเหตุ

V-20SL3T พัดลมระบายชตัเตอรฝ์า
เปิดปิด 8'

EX-
20SKC5T/BW

พัดลมระบายอากาศดดู
ออก 8'

V-20SLC2 พัดลมระบายชตัเตอรม์า่น
เปิดปิด8'

EX-
25SKC5T/BW

มตีระแกงครอบดา้นหนา้
 10'

EX-20SH5T พัดลมระบายอากาศดดู
ออก 8' EX-25SG5T

                               
    พัดลมระบายอากาศ 

มหีนา้กาก 10'

EX-25SH5T พัดลมระบายอากาศดดู
ออก 10' EX-25LMPT พัดลมระบายอากาศ 

เหล็ก 10'

EX-30SH5T พัดลมระบายอากาศดดู
ออก 12' EX-20RH5T พัดลมระบายอากาศ 8'

EX-20FH5T พัดลมระบายอากาศ 8' EX-25RH5T ดดูอากาศเขา้-ออก 10'

EX-25FH5T ดดูอากาศออก 10' EX-30RH5T ดดูอากาศเขา้-ออก 12'

EX-30FH5T แบบปรับแรงลมได ้12' V-15EWG2T พัดลมระบายชตัเตอร์
ไฟฟ้า     6'

EX-20SC5T ไมต่อ่ทอ่ระบาย 8' V-15SL3T พัดลมระบายชตัเตอรฝ์า
เปิดปิด 6'

EX-25SC5T มตีระแกงครอบดา้นหนา้ 
10' EX-15SCT พัดลมระบายอากาศตดิ

ฝ้าเพดาน 6'

พัดลมระบายอากาศ(ประกอบใน)

ใบสรปุราคาสนิคา้พัดลม, เครอืงเป่ามอื, มา่นอากาศ และพัดลมระบายอากาศทกุชนดิของมติซบูิ



ใบสรุปราคาสนิคา้พัดลม, เครอืงเป่ามอื, มา่นอากาศ และพัดลมระบายอากาศทกุชนดิของมติซบูชิ ิ

รหสัสนิคา้ ชอืสนิคา้ รปูภาพ รหสัสนิคา้ ชอืสนิคา้ รปูภาพ หมายเหตุ

VD-10Z4T5 พัดลมระบายอากาศ      
        4'

VD-10Z4T5-S พัดลมระบายอากาศ
หนา้กากตรง4'

VD-15Z4T5 พัดลมระบายอากาศ      
        6'

GK-2509YS ความยาว 90ซมลมธรรมดา VD-15Z4T5-S พัดลมระบายอากาศ
หนา้กากตรง6'

GK-2512AS ความยาว 1.2ม ลมธรรมดา VD-15ZP4T5 พัดลมระบายอากาศ
ชนดิลมแรง 6'

GK-3009AS ความยาว90ซมชนดิลมแรง VD-10Z4T5-D พัดลมระบายอากาศมตีวั
ถว่งเวลา4'

GK-3012AS ความยาว1.2มชนดิลมแรง VD-15Z4T5-D พัดลมระบายอากาศมตีวั
ถว่งเวลา6'

GK-3509CS ความยาว90ซมตดิตงัประตู VD-15ZP4T5-
D

พัดลมระบายอากาศมตีวั
ถว่งเวลา6'

GK-3512DS ความยาว1.2มตดิตงัประตู VD-18Z4T5 พัดลมระบายอากาศ      
      7.2'

GK-3509SA ความยาว90ซมตดิตงัประตู VD-20Z4T3 พัดลมระบายอากาศ      
      7.2'

GK-3512SA ความยาว1.2มตดิตงัประตู VD-20ZP4T5 พัดลมระบายอากาศปรับ
แรงลม7.2'

VD-23Z4T5 พัดลมระบายอากาศปรับ
แรงลม9.2'

P-13FAT1T ฝาครอบฝังเพดาน VD-23ZP4T5 พัดลมระบายอากาศ
ชนดิลมแรง 8'

P-20CVPT ฝาครอบตดิผนังขนาด
ใบพัด     8"

P-25CVPT ฝาครอบตดิผนังขนาด
ใบพัด    10"

หมายเหต:ุ

เครอืงเป่ามอื พัดลมระบายอากาศ(ตอ่ทอ่เพดาน)

พัดลมระบายอากาศ
ชนดิลมแรง 8'

สงัขันตํา 4 ชดุ/รุน่/แบบ

มากกวา่ 12 ชดุตอ่รองไดค้ะ่

JT-SB216KSN-W-NE

JT-MC206GS-W-E

มา่นอากาศ

ฝาครอบปลายทอ่ประกอบใน

VD-23ZPP4T5



ปัมนําและพัดลมดดูอากาศฮติาชิ

รายการ รปูภาพ รุน่ ขนาด
วตัต์

ระยะ
ดดู 

(เมตร)

ระยะสง่
(เมตร)

ความจ ุ
(ลติร/นาท)ี

จํานวน
ก็อกที

ใช ้
พรอ้ม
กนั

ขนาด ก*ย*ส นําหนัก

WM-P750GX อนิเวอรเ์ตอร์ 750 7 20 70 (Max78) 9 50*45*45 22

WM-P400GX อนิเวอรเ์ตอร์ 400 8 20 58 (Max62) 7 50*45*45 22

WM-P350GX
อตัโนมตัแิรงดนั

คงที 350 7 18 51 (Max58) 6 35*31.5*33 13

WM-P300GX2
อตัโนมตัแิรงดนั

คงที 300 8 18 49 (Max58) 5-6 35*31.5*33 13

WM-P250GX2
อตัโนมตัแิรงดนั

คงที 250 8 18 45 (Max52) 5-6 35*31.5*33 13

WM-P200GX2
อตัโนมตัแิรงดนั

คงที 200 8 14 41 (Max49) 4-5 35*31.5*33 13

WM-P150GX2
อตัโนมตัแิรงดนั

คงที 150 8 12
34 

(Max41)
3-4 35*31.5*33 13

WT-PS300GX แรงดนัสแตนเลส 300 7 20
47 

(Max57)
6 38*31*60 12

WT-PS250GX แรงดนัสแตนเลส 250 7 20
43 

(Max49)
5-6 38*31*60 12

WT-P400GX อตัโนมตัิ 400 8 20 58 (Max66) 7 44*69*32 15

WT-P350GX อตัโนมตัิ 350 8 20 53 (Max61) 6-7 44*69*32 15

WT-P300GX2 อตัโนมตัิ 300 7 20 48 (Max57) 6 44*69*32 15

WT-P250GX2 อตัโนมตัิ 250 7 20
44 

(Max50)
5-6 44*69*32 15

WT-P200GX2 อตัโนมตัิ 200 8 18
40 

(Max48)
5 44*69*32 15

WT-P150GX2 อตัโนมตัิ 150 8 12
33 

(Max40)
4 44*69*32 15

WT-P100GX2 อตัโนมตัิ 100 7 12
27 

(Max34)
3 44*69*32 15

DT-P300GX (SJ) ดดูนําลกึ 300 12/18 12 20.5/11 40.5*60*40.5 17.5

DT-P300GX (PJ) ดดูนําลกึ 300 18/24/30 12 20/16/9 40.5*60*40.5 17.5

บอ่นํา
ลกึเพอื
กกัเก็บ
ใชง้าน



บล็อกแกว้อฐิแกว้ตราชา้งแกว้
รายการ รปูภาพ รายการ รปูภาพ

คลนืทะเล คลนืสมทุรฟ้า

แกว้บษุบา แกว้นภาฟ้า

แกว้ฤทัย พรวิแกว้ฟ้า

คลนืสมทุร ฟองแกว้ฟ้า

จัตรัุสแกว้ คลนืสมทุรเหลอืง

พรวิแกว้ แกว้นภาเหลอืง

พรายแกว้ พรวิแกว้เหลอืง

เพชรจันทรา ฟองแกว้เหลอืง

เพชรตะวัน คลนืสมทุรเขยีว

เพชรธารา แกว้นภาเขยีว

เพชรมงคล พรวิแกว้เขยีว

เพชรสรุยิัน ฟองแกว้เขยีว

ฟองแกว้ คลนืสมทุรชมพู

แกว้นภา แกว้นภาชมพู

แกว้ปรากาเล็ก พรวิแกว้ชมพู

หยาดเพชร ฟองแกว้ชมพู

พลอยแพรไผ่ คลนืสมทุรแดง

พรวิแกว้แดง ฟองแกว้แดง



บล็อกแกว้อฐิแกว้ตราชา้งแกว้

รายการ รปูภาพ หมายเหตุ รายการ รปูภาพ หมายเหตุ

ชดุบนัได
สวรรค์

ชดุปลาเสอืสุ
มาตรา

ชดุฟาแลน ชดุกระเต็น

ชดุลลีาวดี ชดุหงษ์เดยีว

ชดุหงษ์ทอง

ชดุนกแกว้
มาคอร์

ชดุรองเทา้
นารี



กอ๊กนําสวทีโฮม Sweethome

รายการ รปูภาพ หมายเหตุ รายการ รปูภาพ หมายเหตุ

K-475/2
กอ๊กเดยีว

K-487/2
กอ๊กอา่งโคง้

สงู J

K-475/2
กอ๊กเดยีว  
（ปากกรอง

ลวด）

K-410/2
กอ๊กตอ่ฝักบวั

K-435/2
กอ๊กซงิค ์C 

สงู

K-450/2
กอ๊กซงิค ์C 

ตํา

K-465/2
กอ๊กอา่งโคง้

 C สงู

K-405/2
กอ๊กอา่งโคง้

 C ตํา

ระบบเซรามคิวาลว์ เปิด-ปิด 90 องศา แบบใบ



กอ๊กนําสวทีโฮม Sweethome

รายการ รปูภาพ หมายเหตุ รายการ รปูภาพ หมายเหตุ

K-900
กอ๊กอา่งลา้ง

หนา้

K-935
กอ๊กซงิค ์Cสงู

（ตวัJ）

K-920
กอ๊กอา่งลา้ง

หนา้ 
（ปากกรอง

ลวด）

K-950
กอ๊กซงิคต์วั C

K-915
กอ๊กคอสนั

K-940
กอ๊กซงิคต์วั S

K-910
กอ๊กตอ่ฝักบวั

K-960
กอ๊กฝังกําแพง

K-910/1
กอ๊กปัสสาวะ
ชายพรอ้ม
ถว้ย，กา้น
แบบสวงิ

K-970
กอ๊กอา่งเซน็

เตอร ์4" 
เฉพาะกอ๊ก

K-965
กอ๊กอา่งโคง้

สงู

K-990
กอ๊กอา่งเปล
พรอ้มฝักบวั

ระบบเซรามคิวาลว์ เปิด-ปิด 90 องศา แบบ



กอ๊กนําสวทีโฮม Sweethome

รายการ รปูภาพ หมายเหตุ รายการ รปูภาพ หมายเหตุ

K-600
กอ๊กอา่งลา้งหนา้

K-635
กอ๊กซงิค ์Cสงู

（ตวัJ）

K-620
กอ๊กอา่งลา้งหนา้
 （ปากกรองลวด)

K-650
กอ๊กซงิคต์วั C

K-615
กอ๊กคอสนั

K-640
กอ๊กซงิคต์วั S

K-610
กอ๊กตอ่ฝักบัว

K-660
กอ๊กฝังกําแพง

K-610/1
กอ๊กปัสสาวะ

ชายพรอ้มถว้ย，
กา้นแบบสวงิ

K-670
กอ๊กอา่งเซน็เตอร์

 4" เฉพาะกอ๊ก

K-665
กอ๊กอา่งโคง้สงู

K-690
กอ๊กอา่งเปล
พรอ้มฝักบัว

แบบกอ๊กหัวแกว้สามเหลยีมสชีา



กอ๊กนําสวทีโฮม Sweethome

รายการ รปูภาพ หมายเหตุ รายการ รปูภาพ หมายเหตุ

K-875
กอ๊กอา่งลา้ง
หนา้หวัแกว้

K-887
กอ๊กอา่งโคง้สงู

หวัแกว้

K-878
กอ๊กคอสนัหวั

แกว้

K-886
กอ๊กซงิคต์วั S 

หวัแกว้

K-881
กอ๊กตอ่ฝักบวั

หวัแกว้ ไมม่แีป้น

K-884
กอ๊กซงิคต์วั C 
หวัแกว้ （ ไมม่ี

แป้น）

K-881
กอ๊กตอ่ฝักบวั
หวัแกว้ มแีป้น

K-884
กอ๊กซงิคต์วั C 
หวัแกว้ มแีป้น）

K-876
กอ๊กกําแพงหวั

แกว้

K-882
กอ๊กปัสสาวะ
ชายพรอ้มถว้ย
，กา้นแบบสวงิ

K-885
กอ๊กซงิคต์วั J 

หวัแกว้

แบบกอ๊กหวัแกว้



ฝักบัว ทอ่นําทงิ Sweethome

รายการ รปูภาพ หมายเหตุ รายการ รปูภาพ หมายเหตุ

K-1006
ฝักบวัสายออ่น

K-1202
ทอ่นําทงิ P-trap 

แบบแขวน

K-1001
หัวฝักบวั

ทองเหลอืงกลม 
3.5" อยา่งบาง

K-1202
ทอ่นําทงิ P-trap 

แบบกลอ่ง

K-1005
หัวฝักบวักา้นแข็ง

แบบอเมรกิา

K-704
กอ๊กปัสสาวะแบบ

กดอตัโนมตั ิ
（แบบแป้น กา้น

สวงิ）

K-1200
ทอ่นําทงิ

ทองเหลอืงชบุ 
（N)แบบแขวน

K-704/1
กอ๊กปัสสาวะแบบ

กดอตัโนมตั ิ
（แบบถว้ย กา้น

ตรง）

K-1201
ทอ่นําทงิ

ทองเหลอืงชบุ 
(เยอรมนั) แบบ

แขวน

K-670
กอ๊กอา่งเซน็เตอร ์

4" เฉพาะกอ๊ก

K-1201
ทอ่นําทงิ

ทองเหลอืงชบุ 
(เยอรมนั) แบบ

กลอ่ง

K-690
กอ๊กอา่งเปลพรอ้ม

ฝักบวั

K-706
กอ๊กปัสสาวะแบบ

กดอตัโนมตั ิ
（แบบสวงิ）



อา่งซงิคส์วทีโฮม Sweethome

รายการ รปูภาพ โมเดล ขนาด หมายเหตุ

K-40
อา่งเดยีว 40x40 ซม.

K-45
อา่งเดยีว 40x50 ซม.

K-50
อา่งเดยีว 40x50 ซม.

K-55
อา่ง

เดยีวพับ
ขอบ

45x50 ซม.



อา่งซงิคส์วทีโฮม Sweethome

รายการ รปูภาพ ขนาด ขนาด หมายเหตุ

K-850
อา่งคูไ่มม่แีผงวางของ

82x47
ซม.

K-1052M
อา่งคูไ่มม่แีผงวางของ

 สะดอืตะกรา้เล็ก
100x50

ซม.

K-1250
อา่งคูพ่รอ้มแผงวาง

ของ ซา้ย/ขวา
120x50

ซม.

K-1550
อา่งคูพ่รอ้มแผงวาง

ของบอ่กลาง
150x50

ซม.

K-1655 BM
อา่งคูพ่รอ้มแผงวาง
ของ สะดอืตะกรา้

ใหญ/่เล็ก ซา้ย/ขวา

160x55
ซม.

K-1655 BB
อา่งคูพ่รอ้มแผงวาง

ของ สะดอืตะกรา้ใหญ่
 บอ่กลาง

160x55
ซม.

K-2055 BB
อา่งคูพ่รอ้มแผงวาง

ของ สะดอืตะกรา้ใหญ่
 ซา้ย/ขวา

200x55
ซม.



อา่งซงิคส์วทีโฮม Sweethome

รายการ รปูภาพ ขนาด ขนาด หมายเหตุ

K-845
อา่งเดยีวพรอ้ม
แผงวางของ 

ซา้ย/ขวา

82x47 
ซม.

K-1050
อา่งเดยีวพรอ้ม
แผงวางของ 

ซา้ย/ขวา
100X50

 ซม.

K-105M
อา่งเดยีวพรอ้ม
แผงวางของ 

ซา้ย/ขวา
สะดอืตะกรา้
เล็กซา้ย/ขวา

100X55
 ซม.

K-1055B
อา่งเดยีวพรอ้ม
แผงวางของ
สะดอืตะกรา้

ใหญซ่า้ย/ขวา

105X55
 ซม.

K-1255B
อา่งเดยีวพรอ้ม
แผงวางของ

และถาด สะดอื
ตะกรา้ใหญ่
ซา้ย/ขวา

120X55
 ซม.



ก็อกนําซนัวา SANWA

รายการ รปูภาพ ขนาด รุน่ หมายเหตุ

1/2"

3/4"

1/2"

3/4"

1"

กอ๊กบอลสนามล็อค
กญุแจ ซนัวา 1/2"

 กอ๊กบอลสนามล็อคกญุแจ ซนัวา ตัว
กอ๊กทําจากทองเหลอืงคณุภาพสงู ชบุนิ
เกลิโครเมยีมเพมิความสวยงามทนทาน 

กลไกเปิด-ปิดแบบลกูบอล ทําจาก
ทองเหลอืงคณุภาพสงูปราศจากการเกดิ

สนมิ

 
กอ๊กบอลแฟนซ ีซนัวา 1/2"

 กอ๊กบอลแฟนซ ีซนัวา ตัวกอ๊กทําจาก
ทองเหลอืงคณุภาพสงู ชบุนเิกลิโครเมยีม
เพมิความสวยงามทนทาน ใชว้ัสดเุทฟ

ลอ่นคณุภาพสงูในการผลติแหวนรองรับลกู
บอล ป้องกนัการรัวซมึและเพมิความ

นุ่มนวลในการเปิด-ปิด

มนิกิอ๊กบอล ซนัวา 1/2"

มนิกิอ๊กบอล ซนัวา ตัวกอ๊กทําจาก
ทองเหลอืงคณุภาพสงู โดยวธิปัีมรอ้นขนึรปู

 ใชว้ัสดเุทฟลอ่นคณุภาพสงูในการผลติ
แหวนรองรับลกูบอล ป้องกนั การรัวซมึและ

เพมิความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด

มาตรวดันํา มเิตอรนํ์า 
(ระบบเฟืองจักรชนั

เดยีว) ซนัวา
1/2"

 มาตรวดันํา มเิตอรนํ์า เป็นมาตรวัดนํา
ชนดิเฟืองจักรชนัเดยีวทมีหีนา้ปัดผนกึแน่น
สนทิ ตลอดอายกุารใชง้านหนา้ปัดบรรจนํุา

ยากนัฝ้า ตัวเรอืนทําจากทองเหลอืง
คณุภาพ หมดปัญหาเรอืงรัวซมึ และปลอด

สนมิเหล็ก

1/2"

3/4"

1"

1.1/4"

1.1/2"

2"

2.1/2"

3"

4"

ประตนํูา ซนัวา

ประตนํูา ซนัวา ผลติจากทองเหลอืง
คณุภาพเยยีมดว้ยวธิปัีมรอ้นขนึรปู ซงึจะให ้
เนอืงานทแีน่นละเอยีดปราศจากตามด และ

รอยรัวซมึอยา่งแน่นอน ในมาตรฐาน
เดยีวกบัสนิคา้จากประเทศญปีุ่ นและอติาลี

กอ๊กบอล ซนัวา

 กอ๊กบอล ซนัวา ตัวกอ๊กทําจาก
ทองเหลอืงคณุภาพสงู ชบุนเิกลิโครเมยีม
เพมิความสวยงามทนทาน ป้องกนั การ

รัวซมึและเพมิความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด 
ลกูบอลในการบงัคับทางไหลของนําทํา
จากทองเหลอืงคณุภาพสงูปราศจากการ

เกดิสนมิ

กอ๊กบอลสนาม ซนัวา

กอ๊กบอลสนาม ซนัวา ตัวกอ๊กทําจาก
ทองเหลอืงคณุภาพสงู ชบุนเิกลิโครเมยีม
เพมิความสวยงามทนทาน กลไกเปิด-ปิด

แบบลกูบอล ทําจากทองเหลอืง
คณุภาพสงูปราศจากการเกดิสนมิ ทําให

การเปิด-ปิด



ก็อกนําซนัวา SANWA

รายการ รปูภาพ ขนาด รุน่ หมายเหตุ
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มนิบิอลวาลว์ (มม.) 
ซนัวา 1/2"

มนิบิอลวาลว์ (มม.) ซนัวา ตัวเรอืนผลติจาก
ทองเหลอืง ชบุนเิกลิโครเมยีมเพมิความ

สวยงามทนทาน กลไกเปิด-ปิดแบบลกูบอลทํา
จากทองเหลอืงคณุภาพสงูปราศจากการเกดิ

สนมิ

มนิบิอลวาลว์ (ผม.) 
ซนัวา 1/2"

มนิบิอลวาลว์ (ผม.) ซนัวา ตัวเรอืนผลติจาก
ทองเหลอืง ชบุนเิกลิโครเมยีมเพมิความ

สวยงามทนทาน กลไกเปิด-ปิดแบบลกูบอลทํา
จากทองเหลอืงปราศจากการเกดิสนมิ

มนิบิอลวาลว์ (ผผ.) 
ซนัวา 1/2"

มนิบิอลวาลว์ (ผผ.) ซนัวา ตัวเรอืนผลติจาก
ทองเหลอืง ชบุนเิกลิโครเมยีมเพมิความ

สวยงามทนทาน กลไกเปิด-ปิดแบบลกูบอล 
ทําจากทองเหลอืงปราศจากการเกดิสนมิ

มนิบิอลวาลว์ 3 ทาง 
(ผมผ.) ซนัวา 1/2"

มนิบิอลวาลว์ 3 ทาง (ผมผ.) ซนัวา แบบ
บงัคับทางไหลของนําเขา้ 1 ทาง ออก 2 ทาง 
ตัวเรอืนผลติจากทองเหลอืงชบุนเิกลิโครเมยีม
ทนทาน กลไกเปิด-ปิดแบบลกูบอล ทําจาก

ทองเหลอืงปราศจากการเกดิสนมิ

มนิบิอลวาลว์ 3 ทาง 
(ผผผ.) ซนัวา 1/2"

มนิบิอลวาลว์ 3 ทาง (ผผผ.) ซนัวา แบบ
บงัคับทางไหลของนําเขา้ 1 ทาง ออก 2 ทาง 
ตัวเรอืนผลติจากทองเหลอืงชบุนเิกลิโครเมยีม
เพมิความสวยงามทนทาน กลไกเปิด-ปิดแบบ
ลกูบอล ทําจากทองเหลอืงปราศจากการเกดิ

สนมิ

วาลว์ลกูลอย ซนัวา

วาลว์ลกูลอย ซนัวา ผลติจากทองเหลอืง
คณุภาพสงู โดยวธิปัีมรอ้นขนึรปู ซงึเป็น

เทคโนโลยใีหมล่า่สดุจากประเทศอติาล ีกา้น
ลกูลอยมขีนาดใหญ ่ซงึสามารถรับแรงดันจาก

ลกูลอยไดด้ ีทําใหก้ารปิดวาลว์ไดส้นทิ

บอลวาลว์ (รเูต็ม) ซนั
วา

บอลวาลว์ (รเูต็ม) ซนัวา ผลติจาก
ทองเหลอืงคณุภาพสงู โดยเทคโนโลยจีาก
ประเทศอติาล ีชบุนเิกลิ โครเมยีมเพมิความ
สวยงามทนทาน ดา้มจับทําจากอลมูเินยีม
ปลอดสนมิ วสัดเุทฟลอ่นคณุภาพสงูในการ

ผลติแหวนรองรับลกูบอล

สปรงิเชค็วาลว์ ซนัวา

 สปรงิเช็ควาลว์ เหมาะสําหรับระบบปัมนํา 
วาลว์ชนดิปิดกนันําใหไ้หลไดใ้นทางเดยีว การ
ทํางานของ วาลว์ชนดินจีะเป็นไปโดยอตัโนมัติ
นําจะไหลผา่นวาลว์ไดใ้นทศิทางทนํีาไหลเขา้
และลนิกลไกแบบสปรงิของวาลว์จะปิดทันททีี

นําหยดุ

สปรงิฟตุวาลว์ ซนัวา
สปรงิฟตุวาลว์ ซนัวา วาลว์กนันําไหล

ยอ้นกลับดว้ยระบบสปรงิ พรอ้มตะแกรงสแตน
เลส ดักกรองตะกอน ไมใ่หไ้หลเขา้ปัม และ

เก็บกกันําในเสน้ทอ่ ยดือายกุารใชง้าน

สวงิเชค็วาลว์ ซนัวา

สวงิเช็ควาลว์ วาลว์กนันําไหลยอ้นกลับทํา
หนา้ทคีวบคมุนําใหไ้หลไดใ้นทศิทางเดยีว 
การทํางานของวาลว์จะเป็นไปโดยอตัโนมัต ิ 

นําจะไหลผา่นวาลว์ไดใ้นทศิทางทนํีาไหลเขา้ 
ถา้มแีรงดันนําของนําไหลยอ้นกลับลนิภายใน

จะปิดกนัทันที



ก็อกน ้ำไดแอน Diann

รำยกำร รูปภำพ รำยกำร รูปภำพ

5501 0037

5503 003A

0013B 016T

0019 026F

0026B

อำ่งซิง้คส์แตนเลส Dena

รำยกำร รูปภำพ โมเดล รุน่ ขนำด

อำ่งซงิคล์ำ้งจำน 1
หลมุไมม่ทีีพั่ก รุน่พับ
ขอบ NSG-129

พรอ้ม สะดอื 3   "

400x500x170 mm.




ซงิคอ์ำ่งลำ้งจำนแบบ 1 หลมุ
ไมม่ทีีพั่ก รุน่พับขอบ

ผลติจำกสแตนเลสคณุภำพด ี
ควำมหนำ 0.6 มลิ

อำ่งซงิคล์ำ้งจำน 1
หลมุไมม่ทีีพั่ก รุน่ฝัง
เคำเตอร ์NSG-137

พรอ้ม สะดอื 3   "

490x620x230 mm.

ซงิคอ์ำ่งลำ้งจำนแบบ 1 หลมุ
ไมม่ทีีพั่ก รุน่ฝังเคำเตอร ์

ผลติจำกสแตนเลสคณุภำพด ี
ควำมหนำ 0.6 มลิ

อำ่งซงิคล์ำ้งจำน 1
หลมุมทีีพั่ก รุน่พับ
ขอบ NSG-168

พรอ้ม สะดอื 3   "

500x1,000x175 

mm.




ซงิคอ์ำ่งลำ้งจำนแบบ 1 หลมุมี
ทีพั่ก รุน่พับขอบ 

ผลติจำกสแตนเลสคณุภำพด ี
ควำมหนำ 0.6 มลิ

แถมฟร!ี! สะดอืรุน่ใหญแ่ละ
อปุกรณ์ตดิตัง้ครบชดุ

อำ่งซงิคล์ำ้งจำน 
แบบ2หลมุมทีีพั่ก 

รุน่พับขอบ NSG-906

พรอ้ม สะดอื 3   "

500x1,200x175 

mm.




ซงิคอ์ำ่งลำ้งจำนแบบ 2 หลมุมี
ทีพั่ก รุน่พับขอบ 

ผลติจำกสแตนเลสคณุภำพด ี
ควำมหนำ 0.6 มลิ

แถมฟร!ี! สะดอืรุน่ใหญ ่พรอ้ม
อปุกรณ์ตดิตัง้ครบชดุ
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HOMEONETECH 
098-0155391
homeonetech@gmail.com
Facebook : Homeonetech

เราเน้นไลฟ�สไตล์ที�ทันสมัย ความสมา
ร์ทของดีไซน์สร้างประสบการณ์ใหม่ให้
กับผู้ใช้

OFFICIAL BANGKOK
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ฝาชกัโครกป�ดสโลว ์
 

ป�องกันเชื�อโรคจาก
การสมัผสั

 ไรเ้สยีง  ป�ดเบา

ปกป�องการแตกรา้ว
จากการป�ดฝาแรง
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HOMEONETECH 
098-0155391
homeonetech@gmail.com
Facebook : Homeonetech

เราเน้นไลฟ�สไตล์ที�ทันสมัย ความสมา
ร์ทของดีไซน์สร้างประสบการณ์ใหม่ให้
กับผู้ใช้

OFFICIAL BANGKOK

ฝาชกัโครกป�ดสโลว ์
 



ฝาชกัโครก 
รุน่ทนทาน

ฝาชกัโครกรุน่ พรเีมยีม สโลว์
ป�องกันเสยีง แตก เชื�อโรค

โมเดล

ป�องกันเชื�อโรคจาก
การสมัผสั

 

ไรเ้สยีง  ป�ดเบา

ปกป�องการแตกรา้ว
จากการป�ดฝาแรง

ประสบการณใ์หม ่?
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HOMEONETECH 
098-0155391
homeonetech@gmail.com
Facebook : Homeonetech

เราเน้นไลฟ�สไตล์ที�ทันสมัย ความสมา
ร์ทของดีไซน์สร้างประสบการณ์ใหม่ให้
กับผู้ใช้

OFFICIAL BANGKOK

ฝ�กบวัสปา แรงดันสงู

แรงดนัสงู
ประหยดั30%-50%

นํ�านุม่ สบาย

ราคา : 158 บาท

ชุดเซตฝ�กบวั :

1.หวัฝ�กบวั
2.สายถักโครเมยีม
3.ที�แขวนฝ�กบวั



HOMEONETECH 
098-0155391
homeonetech@gmail.com
Facebook : Homeonetech

เราเน้นไลฟ�สไตล์ที�ทันสมัย ความสมา
ร์ทของดีไซน์สร้างประสบการณ์ใหม่ให้
กับผู้ใช้

OFFICIAL BANGKOK
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รบันํ�าหนกัสงู ยดึ
ติดแนน่

 

ล้างนํ�า-ตากใหแ้หง้
เพื�อติดใหมไ่ด้

เทปกาวอเนกประสงค์
ใชง้านง่าย

 

ราคา : 69 บาท



 
 

Contact : 
091-8731951: 

Line :
098-0155391

Facebook :
Homeonetech

Website :
www.homeonetech.com

Email :
homeonetech@gmail.com

Homeonetech

หมวดหมูส่นิค้า
ปูนกาวและเคมภัีณฑ์
ยางมะตอยและงานปูพื�น
ถังเก็บนํ�า บาํบดันํ�า
สขุภัณฑ์และอุปกรณใ์นหอ้งนํ�า
พดัลมและเครื�องดดูอากาศ
ป�� มนํ�า
อิฐแก้ว บล็อกแก้วม ีมอก.

ก๊อกนํ�าและอ่างซงิค์
กระจกชุุด
ฝาชกัโครก
และสนิค้านวตักรรมนาํเขา้ทกุ
ประเภทเรว็ๆนี�
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