
ปนูฉาบผวิบาง ตราลกูด ิง่ ชนดิฉาบบางสเีทา ทบัพืน้ผวิทีย่งัไมไ่ดท้าส ี
  

เป็นปนูฉาบแตง่ผวิบาง  ทีผ่ลติจากสว่นผสมปนูซเีมนตป์อรต์แลนด ์TYPE 1  มวลผสมทีค่ัดเฉพาะหลายชนดิ 

สารชว่ยการยดึเกาะชนดิพเิศษ โดยมคีณุสมบัตทิี ่ ฉาบตบแตง่แกไ้ขพืน้ผวิทีย่ังไมไ่ดท้าส ีผนังทีผ่วิมเีม็ดทราย

หยาบ, ไมเ่รยีบเป็นคลืน่  และ แตง่ผวิคอนกรตีเปลอืย  เก็บรอยตอ่แบบ หรอืรอยตามด โดยตอ้งการใหผ้วิงานฉาบ

บางเรยีบเนียนไมม่ทีราย ใชไ้ดท้ัง้ภายใน และ ภายนอกอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบ 

  ปูนฉาบผวิบาง ตราลูกดิง่ ชนดิฉาบบางสเีทา ทบัพืน้ผวิทีย่งัไมไ่ดท้าส ี

1. คา่ความอุม้น ้า มากกวา่ รอ้ยละ 90 

2. คา่ Bonding ทีอ่าย ุ28 วัน มากกวา่ 3.5 กก./ตร.ซม. 

3. คา่ Com. Strength ทีอ่าย ุ28 วัน มากกวา่ 100 กก./ตร.ซม. 



ปนูฉาบผวิบาง ตราลกูด ิง่ ชนดิฉาบบางสขีาว ทบัพืน้ผวิทีท่ าการทาสรีองพืน้แลว้ 

  

เป็นปนูฉาบแตง่ผวิบาง  ทีผ่ลติจากสว่นผสมปนูซเีมนตข์าว มอก. 133-2518   มวลผสมทีค่ัดเฉพาะหลาย

ชนดิ สารชว่ยการยดึเกาะชนดิพเิศษ โดยมคีณุสมบัตทิี ่ฉาบตกแตง่แกไ้ขพืน้ผวิทีท่ าการทาสรีองพืน้แลว้  ผนังทีผ่วิมี

เม็ดทรายหยาบ, ไมเ่รยีบเป็นคลืน่  และ แตง่  เก็บรอยตอ่แบบคอนกรตี หรอืรอยตามด โดยตอ้งการใหผ้วิงานฉาบ

บางเรยีบเนียนไมม่ทีราย ใชไ้ดท้ัง้ภายใน และ ภายนอกอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบ 

  ปูนฉาบผวิบาง ตราลูกดิง่ 

1. คา่ความอุม้น ้า มากกวา่ รอ้ยละ 90 

2. คา่ Com. Strength ทีอ่าย ุ28 วัน มากกวา่ 90 กก./ตร.ซม. 

3. คา่ Bonding ทีอ่าย ุ28 วัน มากกวา่ 4.5 กก./ตร.ซม. 



ปนูฉาบผวิบาง ตราลกูด ิง่ ชนดิฉาบบางสขีาว ทบัพืน้ผวิทีท่ าการทาสจีรงิแลว้ 

  

ปนูฉาบผวิบาง ตราลกูดิง่แดง เป็นปนูฉาบทีผ่สมเสร็จทีส่ามารถใชง้านไดท้ันทเีมือ่ผสมกับน ้าสะอาดตาม

สดัสว่นทีก่ าหนด  โดยไมต่อ้งผสมสว่นผสมใดๆอกี  มคีณุสมบัตพิเิศษในการยดึเกาะเหมาะส าหรับใชก้ับงานที ่ ฉาบ

ตบแตง่แกไ้ขพืน้ผวิทีท่ าการทาสจีรงิแลว้ , พืน้ผวิทีท่ าการทาสรีองพืน้แลว้ หรอื พืน้ผวิทีไ่มไ่ดท้าส ีโดยผนังทีผ่วิมี

เม็ดทรายหยาบ, ไมเ่รยีบเป็นคลืน่  และ แตง่ผวิผนังเดมิทีต่อ้งการตกแตง่เพิม่เตมิ โดยตอ้งการใหผ้วิงานฉาบบาง

เรยีบเนียนไมม่ทีราย ใชไ้ดท้ัง้ภายใน และ ภายนอกอาคาร ทีค่วามหนาตามตอ้งการประมาณ   1-2 ม.ม.   

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบ 

   ปูนฉาบผวิบาง ตราลูกดิง่ 

1. คา่ความอุม้น ้า มากกวา่ รอ้ยละ 90 

2. คา่ Com. Strength ทีอ่าย ุ28 วัน ไมน่อ้ยกวา่90 กก./ตร.ซม. 

3. คา่ Bonding มากกวา่ 5.5 กก./ตร.ซม. 



ปนูกาวซเีมนตต์ดิกระเบือ้ง ตราลกูด ิง่ 

 

เป็นกาวซเีมนตต์ดิกระเบือ้ง  ผลติเพือ่ใชก้บังานตดิกระเบือ้งทั่วไป เชน่ กระเบือ้งดนิเผา ,กระเบือ้งเซรามคิ ,

กระเบือ้งพอรซ์เลน,แกรนติโต ้ หรอืหนิออ่น หนิแกรนติ ทีผ่วิตดิกาวไมเ่รยีบและมนัเกนิไป มคีณุสมบัตใินการยดึตดิที่

คงทน   กวา่ปนูซเีมนตท์ั่วไป   ปนูเซทตัวในเวลาพอดที าใหง้่ายตอ่การใชง้าน 

คณุสมบตั ิ

 -  ไมต่อ้งแชก่ระเบือ้งในน ้ากอ่นป ู

 -  ใชไ้ดก้ับกระเบือ้งทีด่ดูซมึน ้า เชน่ กระเบือ้งดนิเผา     

 -  ใชไ้ดก้ับงานตดิกระเบือ้งทั่วไป 

 -  ใชไ้ดก้ับกระเบือ้งผวิตดิกาวไมเ่รยีบและมันเกนิไป 

 -  ใชไ้ดท้ัง้ภายในและภายนอกอาคาร 

 

 

 

ผลการทดสอบ 

  ปูนกาวซเีมนตต์ดิกระเบือ้ง ตราลูกดิง่ 

1. คา่ความอุม้น ้า ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 90 

2. คา่ Com. Strength ทีอ่าย ุ28 วัน ไมน่อ้ยกวา่ 150 กก./ตร.ซม. 

3. คา่ Bonding ทีอ่าย ุ28 วัน ไมน่อ้ยกวา่ 25 กก./ตร.ซม. 



ปนูกาวซเีมนตต์ดิกระเบือ้ง ตราจงิโจ ้

 

เป็นกาวซเีมนตต์ดิกระเบือ้งชนดิพเิศษ  ผลติเพือ่ใชก้ับงานตดิกระเบือ้งทีต่อ้งการ การยดึเกาะสงู เชน่ 

กระเบือ้งแกรนติโต ้ หนิออ่น หนิแกรนติ ทีผ่วิตดิกาวเรยีบมันเงา  หรอื การปทูับพืน้ผวิกระเบือ้งเดมิ หนิออ่น ไมอ้ัด

ซเีมนต ์ เหล็ก  มคีณุสมบัตใินการยดึเกาะสงู  ตดิแน่น หมดปัญหาหลดุรอ่น และ คงทนกวา่กาวซเีมนตท์ั่วไป 

คณุสมบตั ิ  

 -  ไมต่อ้งแชก่ระเบือ้งในน ้ากอ่นป ู

 -  ปทูับลงบนไมอ้ัดซเีมนต ์หรอืเหล็กได ้

 -  ปทูับพืน้หรอืผนังกระเบือ้งเดมิและหนิออ่นได ้

 -  ใชก้ับผนังคอนกรตีและพืน้ส าเร็จรปูได ้

 -  ใชไ้ดท้ัง้ภายในและภายนอกอาคาร 

 

 

 

ผลการทดสอบปนูกาวซเีมนต ์

  ปูนกาวซเีมนตต์ดิกระเบือ้ง ตราจงิโจ ้

1. คา่ความอุม้น ้า มากกวา่ รอ้ยละ 90 

2. คา่ Com. Strength ทีอ่าย ุ28 วัน มากกวา่ 150 กก./ตร.ซม. 

3. คา่ Bonding ทีอ่าย ุ28 วัน ไมน่อ้ยกวา่ 35 กก./ตร.ซม. 



ปนูซอ่มรอยแตกรา้ว ตราลกูด ิง่ 
 

ปนูซอ่มรอยแตกรา้ว ตราลกูดิง่  Super-Flexible Cementitiousเป็นปนูทีใ่ชซ้อ่มป้องกนัการแตกรา้วซ ้า

จดุเดมิไดท้กุชนดิ เชน่ ผวิปนูแตกลายงาไมม่กีารหลดุรอ่น   การแตกเป็นเสน้วิง่ลานไปยังจดุตา่งๆ หรอืการแตก

จนกอ้นอฐิขาด เป็นตน้ ขนาดเสน้ของการแตกม ีความกวา้งตัง้แต ่ 0.1-1 ม.ม. โดยสามารถใชซ้อ่มโดยวธิกีาร

ฉาบ  ,ซอ่มโดยวธิโีป๊วรดีบางเฉพาะจดุ ใหม้คีวามหนาไมน่อ้ยกวา่ 1 ม.ม.  มคีวามยดืหยุน่ของปนูซอ่มไดถ้งึ 50 

%  ผวิเป็นสขีาว  มเีม็ดทราย กลนืกบัผวิปนูฉาบเดมิ 

 

คณุสมบตัพิเิศษ 

-  ซอ่มรอยแตกรา้วของผนังอยา่งถาวร ผสานเป็นเนื้อเดยีวกับผวิปนูฉาบ 

-  ทนทานตอ่แรงดงึ มคีวามยดืหยุน่สงูถงึ 50% ไมแ่ตกรา้วเมือ่อณุหภมูเิปลีย่นแปลง หรอืเกดิจาก

แรงสัน่สะเทอืน 

-  สามารถใชฉ้าบวัสดไุดห้ลายชนดิยดึเกาะแน่นบนพืน้ผวิคอนกรตี โลหะ กระจก ไม ้และพลาสตกิ ฯลฯ  

-  ทนแดด วัสดทุนทานตอ่รังสอีลุตรา้ไวโอเลต อายกุารใชง้านยาวนาน 

-  ทนฝน ป้องกันน ้าฝนซมึผา่นตามรอยแตก 

 

 

 



ปนูซอ่มรอยแตกรา้ว ตราลกูด ิง่ 
 

ปนูซอ่มรอยแตกรา้ว ตราลกูดิง่  Super-Flexible Cementitiousเป็นปนูทีใ่ชซ้อ่มป้องกนัการแตกรา้วซ ้าจดุ

เดมิไดท้กุชนดิ เชน่ ผวิปนูแตกลายงาไมม่กีารหลดุรอ่น   การแตกเป็นเสน้วิง่ลานไปยงัจดุตา่งๆ หรอืการแตกจน

กอ้นอฐิขาด เป็นตน้ ขนาดเสน้ของการแตกม ีความกวา้งตัง้แต ่ 0.1-1 ม.ม. โดยสามารถใชซ้อ่มโดยวธิกีาร

ฉาบ  ,ซอ่มโดยวธิโีป๊วรดีบางเฉพาะจดุ  ใหม้คีวามหนาไมน่อ้ยกวา่ 1 ม.ม.  และโดยการใชล้กูกลิง้ ในการปรับผวิ

ใหเ้รยีบขึน้โดยใชท้บั CP0046/E ทีม่ทีราย    มคีวามยดืหยุน่ของปนูซอ่มไดถ้งึ 50 %  ผวิเป็นสขีาว  ผวิเรยีบไม่

มเีม็ดทราย กลนืกับผวิปนูทีแ่ตง่เรยีบ 

 

คณุสมบตัพิเิศษ 

-  ซอ่มรอยแตกรา้วของผนังอยา่งถาวร ผสานเป็นเนื้อเดยีวกับผวิปนูฉาบ 

-  ทนทานตอ่แรงดงึ มคีวามยดืหยุน่สงูถงึ 50% ไมแ่ตกรา้วเมือ่อณุหภมูเิปลีย่นแปลง หรอืเกดิจาก

แรงสัน่สะเทอืน 

-  สามารถใชฉ้าบวัสดไุดห้ลายชนดิยดึเกาะแน่นบนพืน้ผวิคอนกรตี โลหะ กระจก ไม ้และ พลาสตกิ ฯลฯ  

-  ทนแดด วัสดทุนทานตอ่รังสอีลุตรา้ไวโอเลต อายกุารใชง้านยาวนาน 

-  ทนฝน ป้องกันน ้าฝนซมึผา่นตามรอยแตก   

 

 



Non-Shrink Grout ชนดิเท ตราลกูด ิง่ 
 

เป็นปนูซเีมนตท์ีใ่ชส้ าหรับงานฉีดหรอืเท  เพือ่ยดึน็อตส าหรับงานตดิตัง้เครือ่งจักร และโครงสรา้งงานเทยดึ 

ระหวา่งคอนกรตีกับคอนกรตี  เหล็กรับแรงดงึ  และอืน่ๆใชม้วลผสมเป็นทรายหยาบคดัพเิศษ ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพงานเท 

 

  Non-Shrink Grout ชนดิเท ตราลูกดิง่ 

1. สารยดึเกาะ ปอรต์แลนดซ์เีมนต ์

2. ขนาดมวลผสม ไมเ่กนิ 1 มลิลเิมตร 

3. ความหนาแน่น 2,000 กโิลกรัม/ตารางเมตร เมือ่เปียก 

4. ส ี เทา 

5. ปรมิาณทีใ่ช ้
ชนดิใชเ้กรยีงปรบั : น ้า 4.0 – 4.5 ลติร ตอ่ ปนู 25 กโิลกรัม 

ชนดิใชเ้ทไหลโดยอัตโนมัต ิ: น ้า 4.75 – 5.5 ลติร ตอ่ ปนู 25 กโิลกรัม 

6. ระยะเวลาการเซทตัว ชนดิใชเ้ทไหลอัตโนมัต ิ: เริม่แข็งตัว 475 นาท ีและ 217 นาท ี

7. คณุสมบัตกิารรับแรงอัด 
ชนดิใชเ้กรยีงปรบั : 28 วัน ≥ 280 กโิลกรัม/ตารางเซนตเิมตร  

ชนดิใชเ้ทไหลอัตโนมัต ิ: 28 วัน ≥ 280 กโิลกรัม/ตารางเซนตเิมตร 

 


