SIK-Flax Cons-310Gr

Sikaflex Construction วัสดุยาแนวรอยตอประเภทโพลียูรีเทน สีเทา
บรรจุ 310 มล./หลอด

WONN
TOOLS & EQUIPMENTS

กาวประเภทโพลียูรีเทน ยาแนวรอยตอสำหรับงานทั่วไป
วามยืดหยุนตัวสูงและทนทานตอสภาวะอากาศไมดี
• มีมีคการยึ
่ดีกับพื้นผิวหลายประเภท
• ทนแสงยูดเกาะที
ว
ี
ทาสี
ับไดและกันน้ำไดดี
• ใชปดรอยแตกราทวของผนั
งและเชื่อมรอยตอตางๆ
•  ขนาดบรรจุ : 310 มล./หลอด

 สีขาว,สีเทา
 ปริมาณการใช : ทำงานไดประมาณ 3.10 ม.
ที่ขนาดของรองรอยตอขนาด 10x10 มม2 (กวางxลึก)

ราคาปรกติ: 180

พิเศษ :

บาท / จำนวนขั้นต่ำ

ถุง

ซิกา ทำงานงาย
ไดมาตราฐาน คูชางมืออาชีพ

SIK-Flax 11FC-GREY,WHITE

Sikaflex 11FC กาวโพลียูรีเทนสำหรับงานติดยึดวัสดุสีเทา หรือสีขาว
บร
บรรจุ
รรจุุ 310 มล./หลอด
กาวประเภทโพลียูรีเทนสำหรับงานยึดติดวัสดุ
กาวป

ุณสมบัติแหงตัวเร็วเหมาะสำหรับงานติดยึดวัสดุ
• มีมีคการยึ
า
ดเกาะไดดีมากกับวัสดุหลายประเภท
• ทน
ทนแสงยู
ทับได และกันน้ำไดดี
•  ใใชเปนววัี สทาสี
ดุเชื่อมที่ยึดหยุนไดสำหรับโครงสรางน้ำหนักเบา
 ขนาดบรรจุ : 310 มล./หลอด
 สีขาว,สีเทา
 ปริมาณการใช : ทำงานไดประมาณ 3.10 ม.
ที่ขนาดของรองรอยตอขนาด 10x10 มม2 (กวางxลึก)

ราคาปรกติ: 240

พิเศษ :
www.vcsalltools.com

บาท / จำนวนขั้นต่ำ
โทรสาร 038-967-990-1

ถุง
อีเมล cs@vichaisak.co
cs@vichaisak.co.th

จัดจำหนายโดย

บริษัท วิชัยศักดิ์ คาสากล จำกัด

038-966-555

ãËÁ‹! ÊÑè§«×éÍÍÍ¹äÅ¹
www.vcsalltools.com

SIK-Grout-212-11

SIK-Monotop-614T

ซิกา เกราท 212-11 (SikaGrout) 25กก./ถุง (เนื้อละเอียด)

SIKA-MONOTOP 614T บรรจุ 20 กก./ถุง

ซีเมนตพิเศษใหกำลังอัดสูง และไมหดตัว
ชนิดเนื้อละเอียด

บงานฐานเครื่องจักรและซอมรูโพรงคอนกรีต
• ใชเหมาะสำหรั
เกราทชองวางที่มีขนาด 5 มม.
วดี ทำใหเทเขาแบบงาย
• มีไมคหวามเหลวและไหลตั
ดตั
ว
เมื
อ
่
แห
ง
และแข็
ใหคากำลังอัดสูง
• ทนตอแรงสั่นสะเทือน มีงเนืตั้อวละเอี
•  ขนาดบรรจุ : 25 กก/ ถุง ยด

 ผงซีเมนตเกราท 25 กก. จะใชน้ำประมาณ 3.75 ลิตร
หรือปริมาณ 15% ของน้ำหนักผงซีเมนตเกราท

ราคาปรกติ: 350

พิเศษ :

ซีเมนตพิเศษใหกำลังอัดสูง และไมหดตัว

มอรตาคุณสมบัติสูง แบบสวนผสมเดียว
• ซีทีเ่มมนต
ีสวนผสมของโพลีเมอรดัดแปลง ซิลิกาฟูม และเสนใยไฟเบอร
เสริมกำลังใหสูง สำหรับงานฉาบ ซอม คอนกรีตที่เสียหาย
โดยเฉพาะในแนวดิ่งที่มีความหนาสูงสุด 50 มม.
ใหคารับกำลังทางกลสูง
 ขนาดบรรจุ : 20 กก/ ถุง

ราคาปรกติ: 550

บาท / จำนวนขั้นต่ำ

ถุง

พิเศษ :

SIK-Padding-25

ซิกา เกราท 214-11 (SikaGrout) 25กก./ถุง (เนื้อหยาบ)
บ)

เพทดิ้ง มอรตา ยี่หอ SIKA
(Padding Mortar) 25 กก./ถุง

ซีเมนตพิเศษใหกำลังอัดสูง และไมหดตัว

เหมาะสำหรับงานฐานเครื่องจักร ซอมรูโพรงคอนกรีตและ
• งานเทเกร
าทปริมาณมากในพื้นที่กวาง
มี
ค
วามเหลว
วดี ทำใหเทเขาแบบงาย
• ไมหดตัวเมื่อแหและไหลตั
ง
และแข็
• ทนตอแรงสั่นสะเทือน งตัว ใหคากำลังอัดสูง
•  ขนาดบรรจุ : 25 กก/ ถุง

ซีเมนตพิเศษใหกำลังอัดสูง และไมหดตัว

เมนตมอรตาพิเศษผสมเสร็จแบบอัดแหง ใชสำหรับ
• ซีงานปรั
บระดับฐานเครื่องจักรกอนทำการเกราท

 ขนาดบรรจุ : 25 กก/ ถุง
 ผงซีเมนตเกราท 25 กก. จะใชน้ำประมาณ 3.75 ลิตร หรือ
ปริมาณ 15% ของน้ำหนักผงซีเมนตเกราท

 ผงซีเมนตเกราท 25 กก. จะใชน้ำประมาณ 3.75 ลิตร หรือ
ปริมาณ 15% ของน้ำหนักผงซีเมนตเกราท

ราคาปรกติ: 350

พิเศษ :

บาท / จำนวนขั้นต่ำ

ถุง

ราคาปรกติ: 350

ถุง

พิเศษ :

บาท / จำนวนขั้นต่ำ

ถุง

038-966-555 www.vcsalltools.com

SIK-Grout-214-11

บาท / จำนวนขั้นต่ำ

