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FAST-SETTING
SELF-LEVELING MORTAR
FOR CONCTETE ROAD RESURFACING 3-8 MM.

ปูนปรับระดับเซ็ทตัวเร็ว

สำหรับซอมผิวถนนคอนกรีต
ชม.

6

รถผานได

Media code Th : BR-02-216-001-24/4/64

(เฟอรโรกรีต 216)



ขับแลวสะเทือนรถบรรทุกรถบรรทุก
เลยหนีมาขับเลนขวากันหมด

เสี่ยงอันตรายเสี่ยงอันตรายทําใหรถยนตอื่น

Truck drive and shakes. Therefore escaping to drive on the right lane. Making other cars more

vulnerable. Should be repaire with Ferrocrete 216 harmonious, smooth, non-stumbling, strong.

ควรซอมดวย เฟอรโรกรีต 216เฟอรโรกรีต 216

กลมกลืนกลมกลืน เรียบเรียบ ไมสะดุดไมสะดุด แข็งแรงแข็งแรง

 บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด กอตั้งขึ้นเม�อป 2548 บนพื้นที่ 10 ไรของ จ.สุพรรณบุรี ดวยงบลงทุน

ประมาณ 200 ลานบาท โดยไดรับการสนับสนุนงบวิจัยพัฒนาจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ-สวทช/NSTDA

เพียบพรอมดวยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยดวยเคร�องจักรอัตโนมัติ (Automatic Batching) ตลอดจนการจัดการระบบคุณภาพ

ISO 9001 : 2015 (Qualty Management System) ดวยความมุงมั่น ในการเปนหนึ่งในผูนำการผลิตเทคนิคัลมอรตาร 

(Technical Mortar) และเคมีภัณฑงานกอสราง (Construction Chemicals) ที่เนนมาตรฐานการผลิตสูง โดยทุกผลิตภัณฑผาน

เกณฑมาตรฐานสากลอันเปนที่ยอมรับของวิศวกรโยธา เชน ASTM และ EN STANDARD อยางแทจริง เพ�อตอบสนองตอความ

ตองการสินคาคุณภาพสูง ตามการพัฒนามาตรฐานการกอสรางของประเทศไทย ซึ่งมีความกาวหนามากขึ้นในปจจุบันตลอดจน 

เพ�อรองรับการขยายตัวดานงานกอสรางของประชาคมอาเซียน (AEC) โดยบริษัทฯ ไดเริ่มกระจายสินคาไปยัง ลาว, กัมพูชา, เมียนมาร

ตั้งแตตนป 2557

 ทั้งนี้ บริษัท ฯ ยังไดมีกิจกรรมในการรวมเปนคณะทำงานของการพัฒนามาตรฐานของวัสดุกอสรางดวยการมีสวนรวม

ในการกำหนด รางมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (มอก./TIS STANDARD) สำหรับวัสดุกอสราง เชน ปูนเหลวไมหดตัว (Non-Shrink

Grout), น้ำยาประสานคอนกรีต (Latex bonding agent) และวัสดุอุดรอยตอชนิดโพลียูรีเทน (Polyurethane Sealant)

ASPHALT PRODUCT REPAIRS CAUSE STUMBLING

because of asphalt there is a thick ridge

ซอมสะดุดเพราะยางมะตอยมีสันหนา

ความเป็นมาของบริษัทฯ



INSTALLATION
วิธีติดตั้ง

ฉาบอุด 5-25 มม.Ferropatch 550

Patch a depth hole (5-25 mm.) with Ferropatch 550 

Fast-setting patching mortar.

เฟอรโรแพ็ทช 550เฟอรโรแพ็ทช 5501

เตรียมผิวดวยเครื่อง

ScarifierScarifier

2

Prepare surface with

ฉีดลางดวย

Water jetWater jet

3

Wash with

ปาดปาด
Scrape

6

กรีดหนาลายกรีดหนาลาย
Anti-skid line

7

ผสมผสม
Mixing

4

เทเท 5

Pouring

บมผิวดวย

Curing surface with Ferrocure 113 B Clear

เฟอรโรเคียว

113 บี เคลียร

เฟอรโรเคียว

113 บี เคลียร
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CUSTOMER GROUP

กลุมลูกคา

หมูบาน/VILLAGE

โรงแรม/HOTEL

โรงเรียน/SCHOOL

ถนนทางหลวง/HIGHWAY ROAD

ปมพน้ำมัน/GAS STATION

หางสรรพสินคา/MALL

ลานจอดรถยนตโรงงาน/INDUSTRIAL

หนวยงานราชการ/GOVERNMENT AGENCY

AREA OF USE
บริเวณใชงาน

ผิวสึกกรอนจากฝนตก

CORROSION FROM

DRIVEN RAIN

ผิวสึกกรอนจากลอรถยนต

CORROSION FROM

WHEEL TRAFFIC

ผิวคอนกรีตที่เกิดราดำ

BLACK MOLD

SURFACE

ผิวสึกกรอนจากโพลคลิฟท

CORROSION FROM

FORKLIFT



ถนนทางหลวง 347

ติดตั้ง ส.ค. 2562

ภาพเดือน ก.ย. 2564

ภาพเดือน ก.ย. 2564

ภาพเดือน ก.ย. 2564

ภาพเดือน ก.ย. 2564

ภาพเดือน ก.ย. 2564

ถนน รัตนาธิเบศรใกล Central westgate

ติดตั้ง มิ.ย. 2563

ถนน ต.บางเสร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ติดตั้ง มิ.ย. 2563

ถนน ทางหลวงชนบท สายทาเรือ-ทาลาน จ.อยุธยา

ติดตั้ง ก.ย. 2563

Before After

ถนน อบต. สะลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม

ติดตั้ง ต.ค. 2563

ผานไป 2 ป ยังใชงานไดดี

ผานไป 1 ป ยังใชงานไดดี

ผานไป 1 ป ยังใชงานไดดี

ผานไป 11 เดือน ยังใชงานไดดี

ผานไป 1 ป ยังใชงานไดดี



BEFORE

กอน

AFTER

หลัง

ซอมรอยราว

ใหเล็กลง
MINIMIZE CRACK WIDTH

INSTALLATION
วิธีติดตั้ง

3. หากยังเห็นรอยราวขนาดใหญ

แสดงวาเปนรอยราวขยับตัว จาก

ชั้นดินทรุด หรือ Expansion joint

3. If still see large crack showing

that was a moving crack from

subsidence of soil or expansion

joint.

2. ทดสอบรถยนตสัญจรผาน

2. Test drive the car through.

1. ฉีด เฟอรโรเรซ 700 ทิ้งไว 24
ชม. กอนเท เฟอรโรกรีต 216 ทับ

เสนรอยราว จากนั้นทิ้งแหง 6 ชม.

1. Injection Ferrorez 700 let

dried 24 hours before pouring

Ferrocrete 216 over line crack.

Then let dried 6 hours. 

2 COMPONENT RIGID
POLYASPARTIC CRACK REPAIR

ทิ้งแหง 24 ชม. กอนเททับดวย เฟอรโรกรีต 216

FERROREZ 700

พอลิแอสปารติกชนิดแข็ง สำหรับซอมรอยราวคอนกรีต



กลุมโครงการหมูบาน

VILLAGE PROJECT GROUP

• บานธนาวิลเลจ ต.แมนาง อ.

บางใหญ จ.นนทบุรี

• หมูบานสิวารัตน 10 ต.บางภาษี

อ.บางเลน จ.นครปฐม

• ไอลีฟทาวนราชพฤกษ-กาญจนาฯ

คลองพระอุดม ลาดหลุมแกว

• สิรารมย พลัส บางนา กม.29

• หมูบานโฮมเพลส เดอะพารค

(วงแหวน-พระราม 9)

• บานพิศาล 3 แขวงทับยาว เขต

ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

• RK PARK (วัชรพล) ถ.สายไหม

เขตสายไหม กรุงเทพฯ

• Nivana Define พระราม 9-

สวนหลวง กรุงเทพฯ

• ไซดงานหมูบานวัฒนกาญจน

ต.ไทรมา อ.เมือง จ.นนทบุรี

• หมูบานชวนชื่นบางนา 4/2 อ.

บางบอ จ.สมุทรปราการ

• โกลเดนททาวน 2 ลาดกระบัง

กลุมถนนทางหลวง

HIGHWAY ROAD GROUP

• งานซอมแซมถนนหมายเลข

347 ปทุมธานี

• ถนนทางหลวงชนบท อ.เดิม-

บางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

• โครงการปรับปรุงถนนสาย

อย 2045 บานอุทัย จ.พระนคร

ศรีอยุธยา

• ทางหลางชนบท ต.หนองโพ

อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

• ถนนรัตนาธิเบศร หนา central

westgate ฝงขาเขาแคราย

• ทางหลวงชนบท ต.ไรพัฒนา

อ.มโนรมย จ.ชัยนาท

• ถนนทางหลวงชนบทสายทาเรือ-

ทาลาน จ.พระนครศรีอยุธา

• งานซอมแซมผิวถนนซอยชาตะ

ผดุง เทศบาลนครขอนแกน

• งานซอมแซมผิวถนนซอยหนอง-

ไผ เทศบาลขอนแกน

กลุมลานจอดรถ

CAR PARK GROUP

• ไลฟปนเกลา ถ.จรัญสนิทวงศ

เขตบางพลัด

• อาคารจอดรถซีคอนสแควร

• ลานจอดรถเดอะมอลลบางแค

กรุงเทพฯ

• ลานจอดรับรถ โชวรูม มิตซู

วิภาวดี

• ลานจอดรถหนาคณะสถาปต-

ยกรรมศาสตร มทร.ธัญบุรี คลอง 6

• ลาดจอดรถในโรงงานอุตสา

หกรรม ต.ทาทราย อ.เมือง จ.

สมุทรสาคร

กลุมหางสรรพสินคา

SHOPPING MALL GROUP

• อาคารจอดรถซีคอนสแควร

• โครงการเดอะมอลลบางแค

กรุงเทพฯ

• เดอะมอลลนครราชสีมา

• โรบินสัน ภูเก็ต จ.ภูเก็ต

• ไอเพลส ลาดกระบัง แขวงลํา-

ปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

• เดอะมอลลงามวงศวาน (คลัง

สินคาชั้น 1 อาคารจอดรถใหม)

FERROCRETE 216
โครงการอางอิง/REFERENCE

• โกลเดนททาวน รัตนาธิเบศร

• โกลเดน ทาวน 3 สุขสวัสด์ิ -

พุทธบูชา

• โกลเดน ทาวน บางแค

• โกลเดน ซิตี้ ปนเกลา-จรัญ-

สนิทวงศ

• โกลเดน ทาวน รัตนาธิเบศร-

สถานีรถไฟฟาไทรมา

• โกลเดน ทาวน สุขุมวิท-สถานี

รถไฟฟาแบร่ิง

• โกลเดน นีโอ แจงวัฒนะ-เมือง-

ทองฯ

• โกลเดน นีโอ บางแค

• โกลเดน ทาวน 3 บางนา-สวน-

หลวง

• โกลเดน ทาวน สาทร

• โกลเดน นีโอ รามอินทรา-วง-

แหวน

• โกลเดน ทาวน 2 บางแค

• โกลเดน ทาวน รามอินทรา-

คูบอน

• โกลเดน ทาวน 3 ลาดพราว-

เกษตรนวมินทร

• โกลเดน ทาวน เพชรเกษม-

พุทธมณฑลสาย 3

• แกรนดิโอ รามอินทรา-วงแหวน

• โกลเดน นีโอ 2 รามอินทรา-

วงแหวน

• โกลเดนทาวน 2 บางนา-สวนหลวง

• โกลเดนทาวน 2 ศรีนครินทร

-สุขุมวิท

• โกลเดนทาวน 2 พระราม 2

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

• โกลเดน ทาวน วิภาวดี-รังสิต

• โกลเดน นีโอ 2 ลาดพราว-เกษตร

นวมินทร

• โกลเดน ทาวน 2 งามวงศวาน

-ประชาชื่น

• BKPS1 : บางแค 1 (สวนกลาง)

• แจงวัฒนะ - เมืองทองฯ (สวน-

กลาง)

• โกลเดน นีโอ บางนา-สวนหลวง

• หมูบานมัณฑนา มีนบุรี

• หมูบานชวนชื่นไพรมวิลเลจ

อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ

กลุมโครงการหมูบาน

VILLAGE PROJECT GROUP

กลุมถนนทางหลวง

HIGHWAY ROAD GROUP

• ถนน อบต.คลองใหญ อ.องครักษ 

จ.นครนายก

• ถนน เทศบาลตําบล บางเสร 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

• ถนน อบต. สะลวง อ.แมริม 

จ.เชียงใหม

• ถนน อบจ. แมโปง (ชม.5102) 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม

• ถนนทางหลวงชนบท ที่ 13 

หมายเลข 3067 จ.ฉะเชิงเทรา



FERROCRETE 216

กลุมปมพนํ้ามัน

PETROL PUMP GROUP

• ปตท.คุมเกลา-มีนบุรี ถ.คุมเกลา

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

• ปมเชลล ลําลูกกาคลอง 7 จ.

ปทุมธานี

• ลานปมนํ้ามัน PT อ.บานคาย

จ.ระยอง

ISO 9001:2015

www.ferroproduct.co.th

บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด
144 หมู 1 ถนนมาลยัแมน ต.ทุงคอก อ.สองพีน่อง จ.สพุรรณบรุ ี72110 โทร : 035-473877

อีเมล : sale@ferroproduct.co.th เฟสบุค : FERRO Construction Products CO.,LTD

FERRO CONSTRUCTION PRODUCTS CO.,LTD
144 Moo 1 Malaiman Rd.Tambol Tungkok Songphinong District Suphanburi 72110 Thailand

Tel : +66-35-473877 E-Mail : sale@ferroproduct.co.th Facebook : FERRO Construction Products CO.,LTD Line ID : @ferroproduct

กลุมคอนโดมิเนียม

CONDOMINIUM GROUP

• ไลฟปนเกลา ถ.จรัญสนิทวงศ

เขตบางพลัด

• โครงการไฮ สุทธิสาร เขตหวย-

ขวาง กรุงเทพฯ

• Condo Artisan รัชดา แขวง

หวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

• โครงการ Dolce Lasalle ซ.

ลาซาล 7 เขตบางนา กรุงเทพฯ

• เดอะคอนเนค 31 แขวงสีกัน

เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

• ไอเพลส ลาดกระบัง แขวงลํา-

ปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

• ไอบิสสไตล ถ.รัชดาภิเษก เขต

หวยขวาง กรุงเทพฯ

• Quintara Treehaus สุขุมวิท

42 ชั้น 5 อาคารเพลินจิต กรุงเทพฯ 

• เมทิส พัฒนาการ ซ.12 แขวง

สวนหลวง กรุงเทพฯ

• Siamese Exclusive Queens

คลองเตย กรุงเทพฯ

กลุมสนามบิน

AIRPORT GROUP

• โครงการกอสรางสนามบิน

อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

กลุมโชวรูมรถยนต

SHOWROOM GROUP

• Toyota Smile

• Nissan motor อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ

กลุมโรงงานอุตสาหกรรม

FACTORY GROUP

• ลาดจอดรถในโรงงานอุตสา-

หกรรม ต.ทาทราย อ.เมือง จ.

สมุทรสาคร

• งานซอมผิวถนนบริษัท ซูมิโซ

เมทัล (ประเทศไทย) จ.สมุทรปราการ

• ทีโอเอ เพนท บจก. (บางนา

กม.23) จ.สมุทรปราการ

• ไทยนํ้าทิพย จ.ขอนแกน

• โรงงานไทยพลาสติก รีไซเคิล

ซ.คลองมะเด่ือ 17 ต.ดอนไกดี

อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

• โรงงานอินเทคคฟด ต.นาโคก

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

• SCG Nichirei Logistics

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

• ศูนยกระจายสินคา SYS บานบึง

จ.ชลบุรี

• B.557 WHA Mega Logistics

Center กม.61 อ.วังนอย จ.

พระนครศรีอยุธยา

• พื้นโกดังเก็บกระเบื้อง ไดนาสตี้

ไทลทอป สาขาหินกอง จ.สระบุรี

กลุมหนวยงานราชการ

GOVERNMENT GROUP

• กรมทหารสื่อสาร แขวงถนน

นครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพฯ

• อาคารพิพิธภัณฑพระราม 9

เทคโนโลยีคลอง 9 กรุงเทพฯ

• โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.พระ-

ราม 9 กรุงเทพฯ

• วัดแมพระแหงเหรียญอัศจรรย

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

• โรงพยาบาลพญาไท เกษตรนว-

มินทร กรุงเทพฯ

• ศูนยราชการพังงา จ.พังงา

• โรงเรียนธัญบุรี ซ.พหลโยธิน

94 ต.ประชาธิปตย จ.ปทุมธานี 

• สํานักธนารักษ ต.ไมเค็ด อ.เมือง

จ.ปราจีนบุรี

• โครงการกอสรางสายพัฒนา

คูนํ้าริม ถ.วิภาวดีรังสิต ตอน 1

• การไฟฟานครหลวง สถานีตนทาง

บางซ่ือ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

• Chamchan School 75 ซ.

เอกมัย 21 คลองตันเหนือ กรุงเทพฯ

FERROCRETE 216
โครงการอางอิง/REFERENCE




