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WATERPROOFING SYSTEM
งานระบบกันซึม

บรกิารงานระบบกันซมึในงานคอนกรตี ด้วยเคมภัีณฑก์อ่สรา้งคณุภาพสูง 
มคีวามยืดหยุน่ ปกปิดรอยรา้วได้อยา่งดีเยีย่ม สามารถใช้งานไดใ้นพ้ืนที่
ทีห่ลากหลาย เชน่ พ้ืนคอนกรีต ผนงัคอนกรีต ดาดฟา้ ระเบียง ห้องนํา้ 
สระว่ายนํา้ อ่างเก็บนํา้ บ่อบําบัดนํา้เสีย ด้วยสินค้าต่างๆ เช่น ซเีมนต์
อะครลิคิ เมมเบรน โพลยีรีูเทน ไฟเบอร์กลาส และ พียโูฟม

Waterproofing system service in concrete work is applied 
high quality construction chemicals which have good flexibility 
and excellent crack covering. It can be used in several areas 
such as concrete floor, concrete wall, deck, balcony, bathroom, 
swimming pool, reservoirs, sewage with several products
such as Cement Base, Acrylic, Membrane, Polyurethane, CFRP
and PU Foam

CRACK REPAIR
งานแก้ไขรอยแตกร้าว

บรกิารซอ่มแซมและแกไ้ขปัญหารอยแตกรา้วในงานคอนกรตี ทัง้ในงานพ้ืน 
ผนงั เพดาน เสาคอนกรตี โดยวศิวกร ตรวจสอบแล้ววิเคราะหส์าเหตุ เพ่ือ
ใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงจดุและมปีระสิทธภิาพ ไปจนถงึการแกไ้ข
ปัญหาดว้ยผลิตภณัฑค์ณุภาพสูงทัง้ประเภทซเีมนตแ์ละประเภทอพ็ีอกซี่

Crack repair service in concrete work can be applied for 
floor, ceiling, column and other concrete works by a team 
of expert engineers; from the inspection and problem 
analysis to solve the problem accurately and efficiently 
until problem fixing with high quality products of both 
cement and epoxy types.

REINFORCEMENT STEEL EMBEDDING WORK
งานเจาะเสียบเหล็กเสริมโครงสร้าง

ใหบ้รกิารงานเจาะเสียบเหล็กเสริมโครงสร้าง ดว้ยเคมภัีณฑก์อ่สร้างคณุภาพสูง 
ทัง้ประเภทซเีมนต์และประเภทอีพ็อกซี ่ตัง้แต่งานโครงสร้างใตด้นิ งานฐานราก  
โครงสร้างทัว่ไป และงานเฉพาะทาง

Reinforcement steel embedding work is served with high quality 
construction chemicals in both cement and epoxy types for 
underground structure, foundation, and specialized works



STRUCTURAL REINFORCEMENT WORK
งานเสริมกําลังโครงสร้าง

บรกิารงานเสรมิกาํลังโครงสรา้งคอนกรตี สําหรบังานทีม่ปัีญหาในการรบัแรง
หรอืตอ้งการปรบัปรงุแกไ้ขโครงสร้างคอนกรีต ไมว่่าจะเป็นเสา คาน และพ้ืน 
ดว้ยแผน่คารบ์อนไฟเบอร ์(CFRP : Carbon Fiber Reinforced Polymer) 
วัสดคุอมโพสิตเสรมิเส้นใย มอัีตราส่วนกาํลงัรบัแรงตอ่นํา้หนกัสูง สามารถ
ทนทานตอ่การกดักร่อน ไม่เป็นสนิม และมีความคงทนสูง ทําให้โครงสรา้งเดมิ
สามารถรบันํา้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้ไดอ้ยา่งปลอดภัย

Concrete reinforcement service is for the projects that have 
problems of the load or requirement to improve concrete 
structure such as column, beam, and floor with carbon fiber 
sheet (CFRP: Carbon Fiber Reinforced Polymer). It has a high 
strength to weight ratio, corrosion resistant and high durable, 
therefore the existing structure can be loaded extra safely

FLOOR AND POLISHING WORK
งานขัดและทําผิวหน้าพ้ืนคอนกรีต 

บรกิารงานขดัพ้ืนและผิวหน้าคอนกรีต สําหรับงานทีต่อ้งการผวิหนา้ทีร่บันํา้หนกั
มากกวา่เดิมและตอ้งการความสวยงามของผวิหนา้พ้ืนคอนกรตี  เชน่  
• งานพ้ืน Floor Hardener       • งานพ้ืน Polished Concrete  
• งานพ้ืน Polyurethane         • งานพ้ืน Epoxy

Floor and polishing works are required weight-loading and 
smooth concrete surface such as
• Floor Hardener                • Polished Concrete  
• Polyurethane                  • Epoxy
 

OTHER SPECIALIZED REPAIR WORKS
งานซ่อมแซมเฉพาะด้าน

บรกิารงานซอ่มแซมเฉพาะดา้น โดยเคมภีณัฑก์อ่สร้างทีเ่ฉพาะเจาะจง และควบคุม
ดแูลการทาํงานโดยทมีวิศวกรทีม่ปีระสบการณ์

Specialized repair service is a project that are required 
specific construction chemicals and expertise of team.
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