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เฟอรโรเซ็ม 216TX พื้นเท็กซเจอรซีเมนตกันลื่นเซ็ทตัวเร็วใชพนและสรางลายบนผิว
คอนกรีต เพื่อเปนทางเดินในบาน พื้นรอบสระวายน้ำ พื้นทางเทานอกอาคารและเคลือบ
ผิวดวยอะคริลิคกันน้ำมันและทำความสะอาดงาย ผลิตจากโพลีเมอรซีเมนตเซ็ทตัวเร็ว
คารับน้ำหนักสูง โดยมีสวนผสมของซีเมนตไมหดตัวเรซิ่นเพิ่มแรงยึดเกาะ เคมีเพ่ิมความ
แกรงผิวใหคลายหินทรายคว็อทซและเสนใยไฟเบอรขนาดเล็กเพื่อลดการแตกราวของ
ผิวมอรตาร เหมาะสำหรับใชภายนอกอาคารในงานปรับปรุงทางเดินเทา เกาะกลางถนน
พื้นรอบสระวายน้ำ แทนการใชทรายลางหรือคอนกรีตขัดมันซึ่งสกปรกงายซึ่งมีรอย
ตอสะดุดและหญางอกหรือแทนแสตมปคอนกรีตที่เรียบมันและกันลื่นไมเพียงพอ

บล็อกคอนกรีต ทรายลาง พื้นคอนกรีตเกา

รื้อบล็อกตัวหนอนออกแลวเทปูนเซ็ทตัว

เร็วกอนพน เฟอรโรเซ็ม 216TX ทับ

ฉีดนํ้าดวย Water jet ใหสะอาดฉาบและ

พน เฟอรโรเซ็ม 216TX ทับ

ฉีดนํ้าดวย Water jet สามารถฉาบและพน

เฟอรโรเซ็ม 216TX ทับไดเลย

บล็อกทรุดจากชั้นทราย

คุณสมบัติทางกายภาพ

วัสดุแตละชั้น ลักษณะ

2. เบสโคท (Slurry coat) เฟอรโรเซ็ม 216TX/SC White base
และผสมผงสี เฟอรโรฟกเมนท

อีพ็อกซี่สูตรน้ำ 2 องคประกอบ+ทราย1. ไพรเมอร (Primer) เฟอรโรเรซ 050 และโรยเฟอรโรแซนด#01

สวนผสม เอ (ซีเมนต) : สวนผสม บี (น้ำยา)
และผงสี

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ

เฟอรโรเซ็ม 216TX ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 882

ประโยชน
 ปราศจากสารทำละลาย (Solvent Free)
 กันลื่น
 กลมกลืนธรรมชาติ
 เปดใชงานไดเร็ว
 ทนทานนานป
 ทนกรดดาง
 แรงยึดเกาะสูง
 สวยงาม

บริเวณใชงาน

 เหมาะสำหรับใชภายนอกอาคารในงานปรับปรุงพื้นรอบสระวายน้ำ (Swimming pool surround) ทางเทา (Foot path) 
ทางเดินในสวน (garden pave way) แทนการใชทรายลางหรืองานกอสรางทางเทาใหม (New pavement)

Certified
Applicator

USE ONLY*

*สินคาใชเฉพาะผูผานการฝกอบรมและรับรองโดย
  บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด แลวเทานั้น

www.ferroproduct.co.th

Environmental
Friendly
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คุณสมบัติทางเทคนิค

คุณสมบัติ คา มาตรฐาน

คารับน้ำหนัก, เมกะปาสคาล
Compressive strength, MPa
ที่ 6 ชม.
ที่ 1 วัน
ที่ 28 วัน

คาแรงยึดเกาะแนวเฉียง, เมกะปาสคาล
Bond strength by slant shear, MPa
ที่ 6 ชม.
ที่ 1 วัน
ที่ 28 วัน

ประมาณ 15 MPa
ประมาณ 25 MPa
ประมาณ 26 MPa

ประมาณ 3 MPa
ประมาณ 4 MPa
ประมาณ 5 MPa

ASTM C109/C109M - 16a

ASTM C882/C882M - 13a

คารับแรงดัด, เมกะปาสคาล
Flexural strength, MPa
ที่ 6 ชม.
ที่ 1 วัน
ที่ 28 วัน

ประมาณ 4 MPa
ประมาณ 5 MPa
ประมาณ 5 MPa

ASTM C348 - 14

การเปลี่ยนแปลงความสูงของมอรตารที่แข็งตัว, %
Height change of moist cured hardened
grout at 28 days, %

ประมาณ 0.11% ASTM C1090/C1090M - 15

เริ่มกอตัวระยะแรก, นาที
Initial setting time, min

ประมาณ 12 นาที ASTM C1708/C1708M - 16

กอตัวระยะสุดทาย, นาที
Final setting time, min

ประมาณ 19 นาที ASTM C1708/C1708M - 16

ผลการทดสอบคาความตานทานการไถล BPN (British Pendulum Number)

ชนิดตัวอยาง

ทดสอบสภาพแหง

เปรียบเทียบกันคากันลื่นของกระเบื้องเซรามิคผิวเรียบทั่วไป

ทดสอบสภาพเปยก

ทดสอบสภาพแหง ทดสอบสภาพเปยก

T ทดสอบ
oC

SRV

Ferrocrete 216TX Anti-Slip Texture 
cement walkway

28 63

SRV
T = 35 oC

60

CF

0.60

SRV

59

SRV
T = 35 oC

56

CF

0.56

T ทดสอบ
oC

SRV

28 57

SRV
T = 35 oC

54

CF

0.54

SRV

26

SRV
T = 35 oC

25

CF

0.25กระเบื้องเซรามิคทั่วไป

วัสดุแตละชั้น ลักษณะ

4. เคลือบสีทับหนา (Colour Topcoat) เฟอรโรเซ็ม 216TX/TP สีเคลือบอะคริลิคสูตรน้ำ

สวนผสม เอ (ปูน) : สวนผสม บี (น้ำยา)
และผงสี

3. เท็กซเจอร (Texture coat) เฟอรโรเซ็ม 216TX/TC White base
และผสมเฟอรโรฟกเมนท
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   กรณีที่ 2 ผิวพ้ืนเกาเคลือบสารที่เปนอุปสรรคตอการยึดเกาะทั้งที่มองเห็นไดงายและที่สังเกตไดยาก เชน นํ้ายาบม,
นํ้ามัน, สารกันนํ้า และอีพ็อกซี่

วธิปีระเมนิผิว ใชวธิหียดดวยนํา้ (Drop test) หากทดลองหยดนํา้บนผวิแลว หยดนํา้กลมเหมอืน
นํา้บนใบบัว ดูดซึมชา ภายใน 10 วินาที ยังไมซึมหมดแสดงใหเห็นวา นาจะมีสารเคลือบผิวอยู
การเตรยีมผวิ ใชเครือ่งขดัผวิ (Floor grinding) เปนใบลกูถวยเพชร หรอื Scarifier หมนุขดั
บนผวิเพ่ือลอกสารเคลอืบผิวออก หรือใชเครือ่งยงิเมด็เหล็ก (Shot blast) เพ่ือกัดผิวหนาออก
ประมาณ 1 มม. ใหผวิหยาบสะอาดทัง้นีค้วรทดสอบหยดนํา้อกีครัง้หลงัเตรยีมผวิและทดลองเทปนูปรบั
ระดบัทดสอบ 1-2 ตร.ม.กอนเทแผงใหญ

วิธีประเมินผิว ใชวิธีกรีดดวยมีด (Knife test) ถาเปนฝุนงาย มีรอยลึกจากการกรีด ไดถึง
2 มม. หรือแซะดวยมีดออกเปนฝุนงายแสดงวาเปนชั้นนํ้าปูนออนแอ ไมเหมาะกัับการเทปูน
ปรับระดับทับหนา
การเตรียมผิว ผวิทีอ่อนแอจะตองถูกกดัออกดวยเครือ่งกดัผวิ (Concrete scarifier) จนถึงช้ันท่ี
แข็งแรงทั้งนี้ เคร่ือง Scarifier จะทําใหผิวหยาบ (Rough profile) เหมาะกับการยึดเกาะ, สวน
กรณีท็อปปงหลุดรอนจากผิวคอนกรีต ตองสกัดและเทท็อปปงใหม ปกติควรมีคารับน้ําหนัก
ไมนอยกวา 210 ksc. ที ่28 วนั ดูดฝุนและเชด็ดวยผามอ็บหมาด หลกีเลีย่ง การฉดีบมนํา้ปริมาณ
มากๆ ลงบนผวิทีเ่ตรยีมไวแลวเน่ืองจาก เฟอรโรเซ็ม 216TX มสีารเคมีปองกนัการถูกแยงนํา้
และมีไพรเมอรที่มีสวนผสมของน้ําซึ่งจะแทรกซึมลงไปยึดเกาะบนผิวคอนกรีตที่แหง หากพ้ืน
อิม่นํา้มากเกนิไป ไพรเมอรจะไมสามารถแทรกลงไปไดและน้ําท่ีบมจะไมมีทางระบายออก จงึอาจ
ดันแผนผิวของ เฟอรโรเซ็ม 216TX ใหบวมเปนจุดๆได

การเตรียมผิวพื้นคอนกรีตเกา
   กรณีท่ี 1 ผิวพื้นคอนกรีตเกาเปนนํ้าปูนท่ีแหงไมแข็งแรงไมเหมาะกับการยึดเกาะทับผิว (Laitance) หรือ เปนผิวมัน
ท็อปปง (Loose mortar topping) ที่พรอมจะหลุดรอน

วิธีการผสมวิธีการใชงาน

ขั้นตอนการผสมและติดตั้ง

1) ชั้นไพรเมอร

 ผสม เฟอรโรเรซ 050 (8 กก./ชุด) และเติมนํ้าสะอาด 5 กก. โดยนํา้หนกั กวนใหเขา
เนือ้กนั 2-3 นาท ีนําสวนผสมทีไ่ดไปทาบนพืน้ผวิคอนกรตีทีเ่ตรยีมผวิหยาบสะอาดไวแลว ทาดวย
ลูกกลิ้้งทาสีทั่วไปขณะเปยกใหโรยทราย Ferrosand#01 ทิ้งใหหมาด 1-2 ชม. *ปริมาณการใช
ประมาณ 0.2-0.3 ลิตร /ตร.ม./ควรทา 1-2 ครั้ง ขึ้นอยูกับการดูดซึมของผิว

ทาไพรเมอร

การเตรียมผิวพื้นคอนกรีตใหม

 ผวิคอนกรตีขดัมนั (Trowel floor)  ควรมคีารับน้ําหนักไมตํา่กวา 210 กก/ตร.ซม.
และแหงเซท็ตวัสมบรูณไมตํา่กวา 28 วัน ในกรณีจําเปนตองเททบับนคอนกรตีทีย่งัไมบมตวัสมบรูณ
(Green concrete) คอนกรีตนั้นจะตองมีคาความชื้นสูงสุดไมเกิน 4% มีความลาดเอียงที่ดี
ไมมีนํ้าขัง จากนั้นกัดใหหยาบเปนรองดวยเครื่อง Scarifier หรือ Shot blast ดูดฝุนและลาง
ผิวใหสะอาดกอนเริ่มงานไพรเมอร
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เครื่องมือ

เครื่องผสมชนิดสวานมือรอบตํ่า

เกียร 2
สปด 3
ระยะเวลาผสม 30 วินาที
(เทน้ำลงกนถังกอน และเทปูนฉาบบางปนผสมทันที)
ผสมแลวใชใหหมดภายใน 15 นาที
หามเติมน้ำเพิ่มหากทิ้งไวนานเกินกวา 20 นาที
ผสมครั้งละ 1-2 กก.

เกียร 2
สปด 5
ระยะเวลาผสม 90 วินาที

กำลังไฟฟา                         1600W
ขนาดเกลียวตัวกวนสี          M 14 x 2
ขนาดแกนตัวกวนสี            16 mm
เสนผาศูนยกลางตัวกวนสี          166 mm
ความเร็วรอบ 2 ระดับ เกียร1) 150-300 rpm
       เกียร2) 300-650 rpm

 นาํสวนผสม บ ี(นํา้ยา) 5 กก. เทลงไปในถงัผสม ปนดวยสวาน
รอบตํ่า (150 รอบ/นาที) นาน ประมาณ 1 นาที จากนั้นนําสวนผสม
เอ (ปูนเบสขาว) 25 กก. และเทผงสี เฟอรโรฟกเมนท 550 ก. ลง
ไปและปนดวยสวาน FERRODRILL 1011 ปนนานประมาณ 2 นาที
ทิ้งพักไลฟองอากาศ 10-15 วินาที จากนั้นรีบนําไปเทบนพ้ืนที่ทา
ไพรเมอรทันที เฟอรโรเรซ 050 ตองเทใหหมดภายใน 20 นาท ีหลงั
ผสมเสรจ็อุณหภมูพิืน้ผวิกอนเทตองไมเกิน 35 oC เม่ือเทแลวตองฉาบ
หรอืปาดดวยคราดที่ต้ังระดับความหนา ปริมาณการใช 1.2-1.5 กก.
/1 ตร.ม./หนา 1-1.5 มม. ทิ้งแหง 1-4 ชม. ขึ้นอยูกับอุณหภูมิ 

การผสม เฟอรโรเซ็ม 216TX/SC (Slurry coat) White base

2) ชั้นปูนรองพื้น (Slurry coat)

การผสมและพน เฟอรโรเซ็ม 216TX/TC (Texture coat) White base

 แบงผสม บี (นํ้ายา 200 ก.) เทลงไปในถังผสมจากนั้นสวนผสม เอ 
(ปูน เบสสีขาว 1 กก.) รวมเปน 1.2 กก. ตอการใสในกรวยพนตอครั้งเทลงไป
ปนดวยสวาน (150 รอบ/นาที) นานประมาณ 3 นาที จากนั้นรีบนําไปเทใสกรวย
กาพนบนพื้นที่ฉาบ Slurry coat ไวแหงแลว โดยพนใหมคีวามแนนทบึประมาณ 
80% ของพื้นที่ทั้งหมด โดยเทใสเครื่องพน ขนาดหัวพน 8 มม. แรงลม 1.2 บาร 
ปมพลม ขนาด 1.2 HP ขึ้นไป พนครั้งละ 1-2 กก. พนใหหมดภายใน 5 นาที
และฉาบตบเรียบ (Trowel knockdown) ทิ้งแหง 6 ชม. กอนเคลือบทับหนา 
*ปริมาณการใชประมาณ 0.7-1 กก./ตร.ม./พน 1 ครั้ง

ฉาบกดผิว เฟอรโรเซ็ม 216TX/TC (Texture coat) White base ดวยเกรียงเหล็กหลังจากพนประมาณ 1-5 นาที

3) ชั้นพนเท็กซเจอร

 Scraper

ขนาดหัวพน       8 มม.

แรงลม     1.2 บาร

เครื่องมือ

เครื่องพนเครื่องผสมชนิดสวานมือ

กำลังไฟฟา      450W

ขนาดแกนตัวกวนสี   10 mm

ความเร็วรอบ      300-600 rpm
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การสนับสนุนดานเทคนิค

 ลูกคาสามารถติดตอสอบถามขอสงสัยดานวิธีการใชสินคาใหถูกตองไดที่แผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th
และสามารถขอขอมูล หรือรองขอการจัดกิจกรรม ดังตอไปนี้
 1. ขอขอมูลสินคาฉบับที่มีการแกไขลาสุด (Updated datasheet)
 2. ขอเอกสารเงื่อนไขการขายและใบแจงราคาสินคา (Price list & Sale condition)
 3. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปสาธิตสินคาที่หนางาน (Job site) ของลูกคา โดยขอกรอก (แบบฟอรมความ
ตองการสาธิตสินคา) กอนการซื้อขายสินคา (Demonstration request form)
 4. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปฝกอบรมการใชสินคาใหแกชางที่หนางานของลูกคาโดยกรอก (แบบฟอรม
ความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรชางผูปฎิบัติงาน (Worker training request form)
 5. ขอนัดมาฝกอบรมการใชสินคาในหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman) ที่ศูนยฝกอบรมของบริษัทฯ (Ferro training
center) แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman training request form)

ขอจํากัด/ขอควรระวัง

 เปนงานศิลปะ (Art work) การกดลายขึ้นอยูกับมือชางไมสามารถทำใหลายเทากันทุกเม็ดได
 ควรคำนวนพื้นที่ ที่จะใชแนนอนและเตรียมผสม เฟอรโรเซ็ม 216TX/TC (Texture coat) White base ใหเสร็จ
โดยปองกันไมใหเกิดระดับรอยตอไมเปนเนื้อเดียวกัน
 ควรผสมและพนตอเนื่องหามหยุดจนจบ 1 รอยตอ
 ระวังฝนจะทำใหผิวดาง
 ควรปรับสโลปไมใหน้ำขังบนผิวกอนที่จะทำระบบผิวพื้น เฟอรโรเซ็ม 216TX
 ไมทนตอการขูดลากจากของแข็ง เชน โต็ะมาหินที่มีน้ำหนักมากขูดลาก หรือแผนเหล็กขูดลาก
 การบมน้ำมากเกินไปบนผิวคอนกรีตที่จะเทปูนปรับระดับทับอาจทำใหผิวปูนปรับระดับโปงพองเปนบางจุดได
 หากผิวคอนกรีตบริเวณนั้นมีความชื้น (Moisture) ควรใชไพรเมอรหลังความชื้น (เฟอรโรเรซ 055MB)
 หาม เทขามรอยตอชนิดขยายตัว (Expansion joint)
 ควรซอมรอยราวใหไมขยับตัวกอนดวย เฟอรโรเรซ 700 หรือ เฟอรโรเรซ 717 ที่จะทำ เฟอรโรเซ็ม 216TX หากรอย
ราวขยับผิวบนจะแตกราวตามได รอยราวคอนกรีตที่เกิดจากการทรุดตัวของดินตองบดอัดซอม และเทคอนกรีตใหม
 หาม เททับบนถนนยางมะตอย (Asphalt) 
 ไมเหมาะกับทางวิ่งรถยนต เหมาะกับทางเดินเทานั้น

เคลือบสีทับหนา 1 ครั้ง

 เขยาแกลลอนและเทลงภาชนะผสม กวนเบาๆจากนั้นนําไปเคลอืบทบัหนาดวย 
เฟอรโรเซม็ 216TX/TP (Acrylic coloured water base Top Coat) 2 ครั้ง ทิ้งแหง 2-6 ชม.
ขึ้นอยูกับอุณหภูมิ  กอนพนครั้งที่ 2 ตดัจอยท ทกุความยาว 10 ม. ทิ้งแหงอยางนอย 24 ชม. 
กอนเปดใชงานเดินเบา

4) ชั้นเคลือบสีทับหนา (Acrylic Topcoat) เฟอรโรเซ็ม 216TX/TP (Acrylic coloured water base Top Coat)
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อายุการเก็บและวิธีการเก็บรักษา
 อายุการเก็บ 1 ป
 เก็บในท่ีรม แหง อุณหภูมิประมาณ 23 oC + 2% ความช้ืนสัมพัทธ 50 + 5%RH (ตามมาตรฐาน ISO 554)

ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย

 กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยน้ำสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
 กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยน้ำสะอาด
 กรณีกลืนกิน อยาทำใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
 กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
 เปนวัสดุสูตรน้ำ ไมติดไฟ
 ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทำงาน

เฟอรโรเซ็ม 216TX มีสวนผสมของ โพลีเมอรและซีเมนต กรุณาอยาเทสวนผสมท่ีเหลือลงทอระบายน้ำสาธารณะควรตาก
ทิ้งใหแหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การทิ้งเศษวัสดุ

ขอกำหนดการขนสง เฟอรโรเซ็ม 216TX ผานถนนสาธารณะ
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกำหนด
 กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนด

การขนสง

ขนาดบรรจุ
 เฟอรโรเรซ 050 ขนาดบรรจุ 8 กก./ชุด (เอ = 5 กก. + บี = 3 กก.),เฟอรโรแซนด#01 ขนาดบรรจุ 25.กก/ถุง
 เฟอรโรเซ็ม 216TX/SC (Slurry coat) White base ขนาดบรรจุ 30 กก./ชุด (เอ = 25 กก. + บี = 5 กก.) 
 เฟอรโรเซ็ม 216TX/TC (Texture coat) White base ขนาดบรรจุ 30 กก./ชุด (เอ = 25 กก. + บี = 5 กก.) 
 เฟอรโรเซ็ม 216TX/TP (Acrylic coloured water base Top Coat) ขนาดบรรจุ 5 กก./แกลลอน
 เฟอรโรฟกเมนท ผงส ีขนาดบรรจุ 550 ก./ถุง

การทําความสะอาดเครื่องมือ

 ควรลางเครื่องมือผสมดวยน้ำทันทีกอนวัสดุแหง
 กรณีที่แหงควรสกัดออกดวยแรงกล

ปริมาณการใช

ชื่อสินคา ขนาดบรรจุ ปริมาณการใชตอ 1 ตร.ม.

3. เฟอรโรเซ็ม 216TX/SC (Slurry coat) 
White base

0.2-0.3 กก./ตร.ม./1 ครั้ง1. เฟอรโรเรซ 050 

1.2-1.5 กก./ตร.ม./1-1.5 มม.

8 กก./ชุด (เอ+บี)+น้ำยา 5 กก.

0.2-0.5 กก./ตร.ม./1 ครั้ง2. เฟอรโรแซนด#01 25.กก/ถุง

สวนผสม เอ (ปูน) = 25 กก.
สวนผสม บี (น้ำยา) = 5 กก.

4. เฟอรโรเซ็ม 216TX/TC (Texture coat) 
White base

6.เฟอรโรฟกเมนท ผงสี

0.8-1 กก./ตร.ม./เสปรย 1 ครั้งสวนผสม เอ (ปูน) = 25 กก.
สวนผสม บี (น้ำยา) = 5 กก.

5. เฟอรโรเซ็ม 216TX/TP (Acrylic coloured
water base Top Coat)

0.5-0.6 กก./ตร.ม./ 2 เที่ยว5 กก./แกลลอน

550 ก./216TX/SC 30 กก.550 ก./ถุง
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บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินคาที่พิสูจนชัดวาเกิดจากการบกพรองของกระบวนการผลิตใหแกลูกคาเปนสินคาใหมในมูลคาเทากับ
สวนที่ผิดพลาด ไมสามารถคืนเปนเงินไดโดยลูกคาตองแจงเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแตวันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกคาไมสามารถเรียกรอง
ความเสียหายอ่ืนๆท่ีสืบเน่ืองจากการใชวัสดุท้ังทางตรงและทางออมและการสงมอบสินคาลาชาของบริษัทฯ ได อน่ึงไมสามารถ
เปล่ียนสินคาในกรณี ความผิดพลาดในการใชงานเกิดจากฝายลูกคาโดยไมสามารถอางอิงขอแนะนำของพนักงานขายการสาธิต
หรือขอมูลเอกสารทางเทคนิคเน่ืองจากบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิมิใหพนักงานช้ีแจงเทคนิค และเอกสารขอมูลเชิงเทคนิคและการ
สาธิตสินคามีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือใหลูกคาทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการใชงานโดยสังเขปไมสามารถยึดถือเปนขอมูลผูกมัดใน
การใชงานจริง ดังน้ันลูกคาจะตองรับผิดชอบตอการแสดงเจตจำนงในการจะใชสินคาของบริษัทฯ เอง และควรซ้ือจำนวนนอยไป
ทดลองใชใหเหมาะสมกับหนางานจริงกอนส่ังซ้ือในจำนวนมากคร้ังตอไป ท้ังน้ีคาทางเทคนิคและน้ำหนักสินคา มีเกณฑการ
คลาดเคลื่อนสูงสุดไมเกิน + 5% ของขอมูลที่ระบุในขอมูลสินคา (Data Sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตร
การผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑใหม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาท้ังน้ีลูกคาตองขอขอมูลสินคาลาสุดและเง่ือนไขการ
ขายจากบริษัทฯ กอนการใชงานจริงและกอนการสั่งซื้อทุกครั้งดังนั้นบริษัทฯถือวาลูกคาไดรับทราบเขาใจและยินยอมเงื่อนไข
การขายของบริษัทฯ แลวกอนการใชงาน (สินคาของบริษัทฯ อนุญาตใหใชเฉพาะผูผานการอบรมจากบริษัทฯ แลวเทาน้ัน)
*ดูและขอขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี เง่ือนไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th

www.ferroproduct.co.th

อุณหภูมิตํ่าสุด

+20oC

เก็บในที่รม ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม

*ภาพในขอมูลสินคาท้ังหมดหามคัดลอก หรือทำสำเนา สงวนลิขสิทธ์ิโดย บจก. เฟอรโร คอนสตรัคช่ัน โปรดักส ตาม พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2558

บริษัท เฟอรโรคอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด
144 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร. 035-473877-8 แฟกซ. 035-473879  อีเมล sale@ferroproduct.co.th

การรับประกันสินคา
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สินคา ขนาดประโยชน

ปราศจากสารทําละลาย 
(Solvent Free)
กันลื่น 
ทนทานนานป
ทนกรดดาง
แรงยึดเกาะสูง

เฟอรโรเซ็ม 216TX/SC (Slurry coat)
30 กก./ชุด (เอ+บี)
รหัสสินคา FG-2IC-8858915221438

เฟอรโรเรซ 050 8 กก./ชุด(เอ+บี)
รหัสสินคา FG-7IC-8858915272522 

เฟอรโรเซม็ 216TX/TC (Texture coat)
30 กก./ชุด (เอ+บี)
รหัสสินคา FG-2IC-8858915221445
เฟอรโรเซ็ม 216TX/TP (Acrylic 
coloured water base Top Coat) 
5 กก./แกลลอน
รหัสสินคา FG-2IC-8858915221452

เครื่องวัดความชื้น
รหัสสินคา AS-TN-0002
เครื่องเตรียมผิวคอนกรีตชนิด
เครื่องยนต Scarifier (เครื่อง)
รหัสสินคา AS-MC-00132

เครื่องดูดฝุน 2400W
รหัสสินคา AS-MC-00123
เครื่องผสมปูนปรับระดับขนาด50 กก.
FERRODRILL 1011 สวานปน
รหัสสินคา FG-14OE-8858915290830
สวานมือ 450W
Spiked shoes รองเทาตะปู
ขนาด 300 มม.*140 มม.
รหัสสินคา FG-14OE-8858915211156

เครื่องพน

เครื่องเจียรไฟฟา 4"
รหัสสินคา AS-MC-00135

Light gray สีเทาออน

Dark gray สีเทาแก

Blue สีฟา

Purple สีมวง

Light brown สีน้ำตาลออน

Brown สีน้ำตาล

Cream สีครีม

Green สีเขียว

*สีจริงจะแตกตางจากการพิมพ

Scraper

เฟอรโรฟกเมนท เทาออน 550  ก./ถุง
รหัสสินคา FG-2IC-8858915221469
เฟอรโรฟกเมนท เทาแก 550  ก./ถุง
รหัสสินคา FG-2IC-8858915221476

เฟอรโรแซนด#01 25.กก/ถุง




