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• Economic/ราคาประหยัด

• Simple/เรียบงาย

• Natural look/กลมกลืนธรรมชาติ

• Fast-Setting/เปดใชงานไดเร็ว

• Durable/ทนทานนานป

TEXTURE
ANTI-SLIP

CEMENT WALKWAY

Media Code Th : BR-02-216TX-001-12/10/64

(เฟอรโรเซ็ม 216TX)



1. วัตถุดิบหลักซึ่งเปนซีเมนตเซ็ทตัวเร็วของเราผลิตดวยกระบวนการที่

ปลอยกาซคารบอนไดอ็อกไซด (Co
2
) ในระดับตํ่ากวาซีเมนตทั่วไปมาก

(Low carbon emission)

2. มีสวนผสมของวัสดุรีไซเคิลมากกวา 20% (Recycle silica)

3. สารเคลือบหนาเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Solvent free)
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ผลิตภัณฑเราเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางไร?
Why Green?Why Green?

TEXTURE
ANTI-SLIP

CEMENT WALKWAY

• ผิวแกรง คารับนํ้าหนัก >20 MPa  • เซ็ทตัวเร็วเปดใชงานภายใน 24 ชม.

• ทนทานเกินกวา 10 ป ดวยซีเมนตพิเศษ

- ทนกรดดาง - แรงยึดเกาะสูง - ไมหดตัว

• สารเคลือบใสดาน (Matt) ทนราดํา กันซึมและคราบสกปรก

• เหมาะสาํหรับใชภายนอกอาคารในงานปรับปรุงทางเทา (Renovate) แทนการ

ใชอิฐบล็อก ซึ่งมีรอยตอสะดุดและหญางอกหรือแทนแสตมปคอนกรีต

ที่เรียบมันและยังกันลื่นไมเพียงพอ

• มีใหเลือก 8 โทนสี  • ทนการเหยียบยํ่า

• คาสัมประสิทธิกันลื่น >0.8 กันลื่นไดดีกวาแสตมปคอนกรีต

และบล็อกตัวหนอนในงานเดินเทา

• ควรใชรวมกับ Ferrocrete 219-1-FAST SET

+STEEL FIBER ไมโครคอนกรีตเซ็ทตัวเร็ว

ผสม Steel fiber หรือ Ferrocrete 219

-2-NORMAL SET+STEEL FIBER

ไมโครคอนกรีตราคาประหยัด

แหงชาในงานเทปรับปรุงพื้น

(หนา 5-10 ซม.) ไมมี

รอยตอที่ระยะกวาง

2 ม. x ยาว

20 ม.
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FERROCEM 216TXFERROCEM 216TX



มีรอยตอมาก มีการทรุดตัวทําใหเดินสะดุด

มีหญางอกจากรอยตอ ทําใหเสียคาบํารุงรักษา

ปญหาของบล็อกปูพื้นทั่วไป

FERROCEM 216TXFERROCEM 216TX

สะดุด/STUMBLING หญางอกรอยตอ/GRASS GROWTH สกปรก/DIRTY

ขั้นตอนการติดตั้ง

ชั้น
ด
ินบ

ด
อ
ัด
แน

น

พนดวย เฟอรโรเซ็ม 216TX

ความหนาประมาณ 2 มม. แหงเคลือบผิวไดภายใน 4 ชม.

คารับนํ้าหนัก >10 MPa ภายใน 6 ชม. >20 MPa ภายใน 28 วัน

2

เคลอืบใส 2 ครัง้ ดวย เฟอรโรเซ็ม 216TX/TP

สารเคลือบอะคริลิคใสกันนํ้าซึม

ทนยูวีและปองกันราดํา ครั้งที่ 1

ปลอยแหง 4 ชม. ทาทับได

ครั้งที่ 2 แหงเปดใชงานได

ภายใน 12 ชม. (ฤดูรอน)

3

เฟอรโรกรีต 219-1-FAST SET

ไมโครคอนกรีตเซ็ทตัวเร็วผสม

เสนใยเหล็ก (Steel fiber) ลดการแตกราวและ

ชวยใหการออกแบบพื้นที่โคงเปนไปไดดีขึ้น

แหงพนเท็กซเจอรภายใน 4 ชม.

คารับนํ้าหนัก

>10 MPa ภายใน 12 ชม. >20 MPa ภายใน 28 วัน

*ขอแนะนาํการออกแบบ พืน้กวาง 2 ม. ยาว 20 ม.

หนา 5 ซม. สามารถมรีอยตอ (Joint) ไดคร้ังเดียว

1

RETURN TO SERVICE

ซอมและเปดใชงานไดภายใน 24 ชม.

24hrs.

การปรับปรุงพื้นเกา

บล็อกคอนกรีต ทรายลาง พื้นคอนกรีตเกา

รื้อบล็อกตัวหนอนออกแลวเทปูนเซ็ทตัว

เร็วกอนพน เฟอรโรเซ็ม 216TX ทับ

ฉีดนํ้าดวย Water jet ใหสะอาดฉาบและ

พน เฟอรโรเซ็ม 216TX ทับ

ฉีดนํ้าดวย Water jet สามารถฉาบและ

พน เฟอรโรเซ็ม 216TX ทับไดเลย

บล็อกทรุดจากชั้นทราย



• Beach bar walkway/ทางเดินชายหาด

• Garden walkway/ทางเดินในสวน

• Pedestrian walkway/ทางเทา

• House walkway/ทางเดินในบาน

• Waterpark walkway

/ทางเดินสวนน้ำ

• Pool surround/

ทางเดินขางสระวายน้ำ

บริเวณใชงาน
Area of use

COLOUR

บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด

144 หมู 1 ถนนมาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110 Line ID : @ferroproduct

โทร : 099-227-9119 อีเมล : marketing@ferroproduct.co.th เฟสบุค : FERRO Construction Products CO.,LTD

www.ferroproduct.co.th
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Light gray สีเทาออน Dark gray สีเทาแก

Blue สีฟา Purple สีมวง Light brown สีน้ำตาลออน Brown สีน้ำตาล

Cream สีครีม Green สีเขียว

*สีจริงจะแตกตางจากการพิมพ


