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ฉลาก SCG Green Choice คือฉลากที่ SCG ให�การรับรองสินค�า
ของ SCG ว�าเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมและดีต�อสุขอนามัยของผู� ใช�
ซึ่งการรับรองได�ผ�านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ ถูกต�อง

ตามหลักมาตรฐานสากล

โดยฉลาก SCG Green Choice ให�การรับรองในด�านต�างๆ ต�อไปนี้

ฉลาก

คืออะไร ?

SCG GREEN CHOICE

ประหยัดพลังงาน
และลดโลกร�อน

ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
และยืดอายุการใช�งาน

เพื่อสุขอนามัยที่ดี

ฉลาก SCG Green Choice ตางจาก SCG Eco Value อยางไร ?
ฉลาก SCG Green Choice ได�ปรับจากฉลาก SCG Eco Value ในเรื่องของการสื่อสาร 

เพื่อให�ง�ายต�อความเข�าใจและใกล�ชิดกับลูกค�ามากยิ่งขึ้น โดยหลักเกณฑ�และมาตรฐานต�างๆ ยังคงเหมือนเดิม
ทั้งนี้ หากเป�นบรรจุภัณฑ�ของสินค�าหรืออื่นๆ ยังประทับหรือติดฉลาก “SCG Eco Value” 

สามารถมั่นใจได�ว�าคือสินค�าคุณภาพที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม เช�นเดียวกับฉลาก “SCG Green Choice”
 

สินคาที่ ไดรับฉลาก SCG Green Choice ดีกวาสินคาที่ ไม ไดรับฉลากหรือไม ?
ในด�านคุณภาพสินค�าไม�แตกต�างกัน สินค�าทุกชิ้นของ SCG มีคุณภาพสูง

แต�สินค�าที่ได�รับฉลาก SCG Green Choice จะมีคุณสมบัติด�านสิ่งแวดล�อมเพิ่มขึ้น
เช�น ใช�วัสดุรีไซเคิลเป�นส�วนประกอบในการผลิต, ช�วยประหยัดนํ้า, ช�วยลดก�าซเรือนกระจกจากการผลิต เป�นต�น

 

สินคาที่ ไดรับฉลาก SCG Green Choice ราคาสูงกวาสินคาอื่นๆ หรือไม ?
สินค�าที่ได�รับฉลาก SCG Green Choice ราคาไม�แตกต�างจากสินค�าอื่นๆ

 

สามารถหาซื้อสินคาที่ ไดรับฉลาก SCG Green Choice ไดที่ ไหน ?
สามารถหาซื้อได�ที่ร�านค�าวัสดุก�อสร�างชั้นนํา ร�านผู�แทนจําหน�ายของ SCG หรือเว็บ SCG HOME

 

สามารถหาขอมูล SCG Green Choice ไดที่ ไหน ?
สามารถหาข�อมูลเพิ่มเติมได�จากเว็บไซต� www.scgbuildingmaterials.com

หรือ SCG Contact Center 02-586-2222 หรือสอบถามจากพนักงาน ณ จุดขายaa
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ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต

CM.SCG.ll-2013.lll
มอก. 15 เล�ม 1-2555

ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต

CM.SCG.ll-2013.lll
มอก. 2594-2556

ปูนงานโครงสราง เอสซีจี  นวัตกรรมเพื่อที่สุดงานโครงสร�าง

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

     ปูนซีเมนต�ปอร�ตแลนด�ประเภท 1 เหมาะสําหรับงานโครงสร�างที่ต�องการความแข็งแรงสูง เช�น อาคารบ�านพักอาศัย อาคารสูง ถนน

     ทางด�วน สนามกีฬาและสนามบิน นอกจากนี้ยังเหมาะสําหรับงานผลิตภัณฑ�คอนกรีต เช�น ฐานราก เสา คาน พื้น

     ชั้นถุงพลาสติก ป�องกันความชื้น และทนต�อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให�สดใหม�เสมอ

     ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

     ให�กําลังอัดสูง โครงสร�างที่ได�จึงแข็งแรงทนทาน

     เป�นผลิตภัณฑ�ที่สามารถลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เป�นมิตรต�อสภาพภูมิอากาศ เป�นทางเลือกให�ผู�ที่ใส�ใจสิ่งแวดล�อม

     ใช�สําหรับงานคอนกรีตอัดแรง และไม�อัดแรง

คําแนะนํา  ควรบ�มนํ้าอย�างน�อย 7 วัน โดยใช�นํ้าฉีด หรือกระสอบเป�ยกคลุม

การรับรองคุณภาพ       ได�รับมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต�ปอร�ตแลนด� ประเภท 1

                                                      สอดคล�องตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ASTM 150 TYPE 1

ปูนงานโครงสราง เอสซีจี สูตรไฮบริด  นวัตกรรมโครงสร�าง เพื่อสิ่งแวดล�อม
ก�าวลํ้าไปอีกขั้น…โครงสร�างแข็งแรงทนทาน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

เหมาะสําหรับงานโครงสร�างอาคาร บ�านพักอาศัย อาทิ ฐานราก เสา คาน พื้น นอกจากนี้ ยังเหมาะกับงานสาธารณูปโภค อาทิ ถนน

สะพาน เนื่องจากมีคุณสมบัติให�กําลังอัดสูง โครงสร�างที่ได�จึงแข็งแรงทนทาน ทั้งยังเป�นปูนที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม

     ชั้นถุงพลาสติก ป�องกันความชื้น และทนต�อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให�สดใหม�เสมอ

     ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

     กําลังอัดสูงกว�าปูนงานโครงสร�างทั่วไป

     ทนต�อการขัดสี ลดโอกาสเกิดป�ญหาฝุ�น และพื้นหลุดร�อน

     ลดโอกาสที่พื้นผิวคอนกรีตแตกร�าวเนื่องจากการหดตัวของปนู

     คอนกรีตทึบแน�น ส�งผลให�โครงสร�างคอนกรีตแข็งแรงมากขึ้น

คอนกรีตทึบแน�น ส�งผลให�โครงสร�าง

คอนกรีตแข็งแรงมากขึ้น

ปูนรับกําลังอัดเร็ว เอสซีจี  นวัตกรรมโครงสร�างรับกําลังอัดเร็ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

     ปูนซีเมนต�ปอร�ตแลนด�ประเภท 3 เหมาะสําหรับผลิตภัณฑ�คอนกรีตสําเร็จรูปชนิดอัดแรง อาทิ แผ�นพื้น เสาเข็ม เสาไฟฟ�า

     ชั้นถุงพลาสติก ป�องกันความชื้น และทนต�อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให�สดใหม�เสมอ

     ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

     ให�กําลังอัดสูงได�เร็วในช�วงต�น จึงทําให�การทํางานเสร็จเร็วขึ้น

คําแนะนํา  ควรบ�มนํ้าอย�างน�อย 7 วัน โดยใช�นํ้าฉีด หรือกระสอบเป�ยกคลุม

การรับรองคุณภาพ       ได�รับมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต�ปอร�ตแลนด�ประเภท 3

                                                      สอดคล�องตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ASTM 150 TYPE 3

ที่ไดรับรอง

สินคาปูนซีเมนต
และคอนกรีตสําเร็จรูป

ฉลากเพื่อสิ่งแวดลอม

มอก. 15 เล�ม 1-2555
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เสือ ปูนซีเมนต  ฉาบสูตรพิเศษ

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

     ปูนซีเมนต�สูตรพิเศษเหมาะสําหรับงานฉาบอิฐมอญและอิฐบล็อกเป�นพิเศษ

     บรรจุในชั้นถุงพลาสติกป�องกันความชื้นและทนต�อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให�สดใหม�เสมอ

     ขนาดบรรจุ 40 กก./ถุง

     ห�ามใช�กับผนังอิฐมวลเบา (ALC) และงานเทโครงสร�างทุกประเภท

คุณสมบัติพิเศษ

     ด�วยสูตรซุปเปอร�สมูทและสารช�วยฉาบพิเศษทําให�ฉาบลื่น ทํางานง�าย และประหยัดเวลา

     สารอุ�มนํ้าพิเศษ ทําให�ผนังแห�งตัวในเวลาพอเหมาะ

     เนื้อปูนละเอียดเป�นพิเศษกว�าปูนทั่วไปทําให�ผนังที่ได�เรียบเนียนสวย ไม�แตกร�าว*

*ผลงานขึ้นอยู�กับส�วนผสม วิธีการผสม ความชํานาญและฝ�มือของช�าง

คําแนะนํา  ควรบ�มนํ้าอย�างน�อย 14 วัน โดยใช�นํ้าฉีด หรือกระสอบเป�ยกคลุม

การรับรองคุณภาพ       ได�รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม

                                                  สอดคล�องตามมาตรฐาน Masonry Cement ของสหรัฐอเมริกา ASTM C 91 Type N

มอก.80-2550

เสือ ปูนซีเมนตผสม  ก�อ ฉาบ เท

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

     ปูนซีเมนต�ผสม เหมาะสําหรับงานก�ออิฐ ฉาบผนัง อิฐมอญ และอิฐบล็อก งานเทปรับระดับพื้น เทคานทับหลัง เสาเอ็น

     บรรจุในชั้นถุงพลาสติก ป�องกันความชื้นและทนต�อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให�สดใหม�เสมอ

     ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

     ห�ามใช�กับงานโครงสร�างคอนกรีตทุกประเภทและห�ามใช�ก�อหรือฉาบอิฐมวลเบา (ALC)

คุณสมบัติพิเศษ

     ปูนซีเมนต�ผสมสูตรเนื้อแน�น พัฒนาด�วยนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับนาโน ด�วยพลังโมเลกุล ทําให�เนื้อเหนียวยึดเกาะได�ดียิ่งขึ้น

     เพิ่มสารพิเศษ ทําให�เนื้อนุ�ม ฉาบลื่น ลากได�ยาว ผนังที่ได�แข็งแกร�ง ไม�แตกร�าว*

     เป�นผลิตภัณฑ�ทีส่ามารถลดการปล�อยก�าซเรอืนกระจกในกระบวนการผลิต จงึเป�นมติรต�อสภาพแวดล�อมและเป�นทางเลอืกให�ผู�ทีใ่ส�ใจสิง่แวดล�อม

*ผลงานขึ้นอยู�กับส�วนผสม วิธีการผสม ความชํานาญและฝ�มือของช�าง

คําแนะนํา  ควรบ�มนํ้าอย�างน�อย 14 วัน โดยใช�นํ้าฉีด หรือกระสอบเป�ยกคลุม

การรับรองคุณภาพ       ได�รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมปูนซีเมนต�ผสม มอก.80-2550

ปูนงานโครงสราง เอสซีจี สูตรไฮบริด  นวัตกรรมโครงสร�าง เพื่อสิ่งแวดล�อม
ก�าวลํ้าไปอีกขั้น…โครงสร�างแข็งแรงทนทาน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

เหมาะสําหรับงานโครงสร�างอาคาร บ�านพักอาศัย อาทิ ฐานราก เสา คาน พื้น นอกจากนี้ ยังเหมาะกับงานสาธารณูปโภค อาทิ ถนน

สะพาน เนื่องจากมีคุณสมบัติให�กําลังอัดสูง โครงสร�างที่ได�จึงแข็งแรงทนทาน ทั้งยังเป�นปูนที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม

     ชั้นถุงพลาสติก ป�องกันความชื้น และทนต�อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให�สดใหม�เสมอ

     ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

     กําลังอัดสูงกว�าปูนงานโครงสร�างทั่วไป

     ทนต�อการขัดสี ลดโอกาสเกิดป�ญหาฝุ�น และพื้นหลุดร�อน

     ลดโอกาสที่พื้นผิวคอนกรีตแตกร�าวเนื่องจากการหดตัวของปนู

     คอนกรีตทึบแน�น ส�งผลให�โครงสร�างคอนกรีตแข็งแรงมากขึ้น

คอนกรีตทึบแน�น ส�งผลให�โครงสร�าง

คอนกรีตแข็งแรงมากขึ้น

มอก. 849-2556

ปูนทนนํ้าเค็มดินเค็ม เอสซีจี  นวัตกรรมโครงสร�างทนทานสูง งานโครงสร�าง
คอนกรีตพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

     ปูนซีเมนต�ปอร�ตแลนด�ปอซโซลาน เหมาะสําหรับโครงสร�างคอนกรีตที่อยู�ในพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่นํ้ากร�อย

     ชั้นถุงพลาสติก ป�องกันความชื้น และทนต�อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให�สดใหม�เสมอ

     ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

     ทนทานต�อการกัดกร�อนของสารซัลเฟต และต�านทานต�อการซึมผ�านของสารคลอไรด�

     เป�นผลิตภัณฑ�ที่สามารถลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เป�นมิตรต�อสภาพภูมิอากาศ เป�นทางเลือกให�ผู�ที่ใส�ใจสิ่งแวดล�อม

คําแนะนํา  ควรบ�มนํ้าอย�างน�อย 14 วัน โดยใช�นํ้าฉีด หรือกระสอบเป�ยกคลุม

การรับรองคุณภาพ       ได�รับมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต�ปอร�ตแลนด�ปอซโซลาน

                                                      สอดคล�องตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ASTM C 595 TYPE IP

มอก. 849-2556

ปูนทนน้ําทะเล เอสซีจ ี นวตักรรมโครงสร�างทนทานสูง งานโครงสร�างพืน้ท่ีชายฝ��งทะเล

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

     ปูนซีเมนต�ปอร�ตแลนด�ปอซโซลาน เหมาะสําหรับโครงสร�างในพื้นที่ชายฝ��งทะเล พื้นที่นํ้ากร�อยที่โครงสร�างสัมผัสกับนํ้าทะเล ไอทะเล

     หรือนํ้ากร�อย ทนต�อการกัดกร�อน และป�องกันการซึมผ�านจากสารคลอไรด�และสารซัลเฟต ได�ดีกว�าปูนซีเมนต�ปอร�ตแลนด�ประเภท 1

     ชั้นถุงพลาสติก ป�องกันความชื้น และทนต�อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให�สดใหม�เสมอ

     ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

     ทนทานต�อการกัดกร�อนของสารซัลเฟต และต�านทานต�อการซึมผ�านของสารคลอไรด�ได�ดี

     เป�นผลิตภัณฑ�ที่สามารถลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม เป�นทางเลือกให�ผู�ที่ใส�ใจสิ่งแวดล�อม

     อีกทั้งยังทําให�โครงสร�างมีอายุการใช�งานทนทานกว�าปูนซีเมนต�ปอร�ตแลนด�ทั่วไป อย�างน�อย 2 เท�า

คําแนะนํา  ควรบ�มนํ้าอย�างน�อย 7 วัน โดยใช�นํ้าฉีด หรือกระสอบเป�ยกคลุม

การรับรองคุณภาพ       ได�รับมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต�ปอร�ตแลนด�ปอซโซลาน

                                                      สอดคล�องตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ASTM C 595 TYPE IP

ปูนงานหลอ เอสซีจี  นวัตกรรมคุณภาพผลิตภัณฑ�คอนกรีตสําเร็จรูป

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

     ปูนซีเมนต�ปอร�ตแลนด�ประเภท 1 ชนิดพิเศษ สําหรับงานหล�อคอนกรีตสําเร็จรูป เช�น ท�อ บล็อก และงานเทโครงสร�างทั่วไป

     เช�น บ�านพักอาศัย อาคาร

     ชั้นถุงพลาสติก ป�องกันความชื้น และทนต�อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให�สดใหม�เสมอ

     ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

     ได�ผลงานที่มีความแข็งแรง ทนทาน ชิ้นงานเรียบเนียน สวย

     สะดวกในงานใช�งาน ถอดแบบได�เร็ว

     ใช�สําหรับงานคอนกรีตอัดแรง และไม�อัดแรง

คําแนะนํา  ควรบ�มนํ้าอย�างน�อย 7 วัน โดยใช�นํ้าฉีด หรือกระสอบเป�ยกคลุม
มอก. 15 เล�ม 1-2555

มอก. 2594-2556

มอก.2595-2556
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เสือ ปูนซีเมนตผสม  ซูเปอร� ก�อ ฉาบ เท 40 = 50 กิโล

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

     ปูนซีเมนต�ผสม เหมาะสําหรับงานก�ออิฐ ฉาบผนัง อิฐมอญและอิฐบล็อก งานเทปรับระดับพื้น เทคานทับหลัง เสาเอ็น

     บรรจุในชั้นถุงพลาสติก ป�องกันความชื้นและทนต�อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให�สดใหม�เสมอ

     ขนาดบรรจุ 40 กก./ถุง

     ห�ามใช�กับงานโครงสร�างคอนกรีตทุกประเภทและห�ามใช�ก�อหรือฉาบอิฐมวลเบา (ALC)

คุณสมบัติพิเศษ

     ปูนซีเมนต�ผสม 40 กิโลกรัม สูตรพิเศษ ด�วยสารที่พัฒนาขึ้นเฉพาะ ทําให�เนื้อปูนเข�มข�น สามารถใช�งานได�เท�ากับปูนซีเมนต�

      ผสมทั่วไป 50 กิโลกรัม

     เนื้อปูนเหนียว ก�อง�าย ฉาบลื่น ลากได�ยาว ผนังที่ได�จึงสวย แข็งแกร�ง ไม�แตกร�าว*

*ผลงานขึ้นอยู�กับส�วนผสม วิธีการผสม ความชํานาญและฝ�มือของช�าง

คําแนะนํา  ควรบ�มนํ้าอย�างน�อย 14 วัน โดยใช�นํ้าฉีด หรือกระสอบเป�ยกคลุม

การรับรองคุณภาพ       ได�รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมปูนซีเมนต�ผสม มอก.80-2550

เสือ มอรตาร ปูนซีเมนตสําเร็จรูป  ฉาบทั่วไป

     สําหรับงานฉาบผนังอิฐมอญ อิฐบล็อก                                             ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

     ลดป�ญหาหลุดร�วงของเนื้อปูนในขณะฉาบ                                         สามารถฉาบได�ตั้งแต� 1.0-1.5 ซม.

     ปาดแต�งผิวหน�าได�ง�าย

     ควรใช�ให�หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแล�ว                                  ไม�ควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล�ว

     ห�ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช�น ทราย จะทําให�สัดส�วนของมวลรวมต�อซีเมนต�ไม�ถูกต�อง

     ในกรณีทีต่�องการฉาบบนผนงัคอนกรตี ควรเตรยีมพืน้ผวิคอนกรตีด�วยการสกัดออก หรอืใช�รองพ้ืนด�วย Bonding Mortar ก�อนฉาบ

     หลังฉาบแล�วควรรดนํ้าบ�มผนังประมาณ 2-3 วัน

     ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436                                               ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

     มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251                                         มาตรฐาน มอก. 1776 - 2542

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

คุณสมบัติพิเศษ

คําแนะนํา

การรับรองคุณภาพ

เสือ มอรตาร ปูนซีเมนตสําเร็จรูป  ฉาบทั่วไป สูตรเอ็กซ�เพิร�ท

     สําหรับงานฉาบผนังอิฐมอญ อิฐบล็อก                                             ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

     ลดโอกาสการเกิดรอยแตกร�าวได�มากกว�า 2 เท�า                                ลดป�ญหาหลุดร�วงของเนื้อปูนในขณะฉาบ

     สามารถฉาบได�ตั้งแต� 1.0-2.0 ซม.                                                    ปรับระดับได�ง�าย

     ควรใช�ให�หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแล�ว                                  ไม�ควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล�ว

     ห�ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช�น ทราย จะทําให�สัดส�วนของมวลรวมต�อซีเมนต�ไม�ถูกต�อง

    ในกรณทีีต่�องการฉาบบนผนงัคอนกรตี ควรเตรยีมพืน้ผวิคอนกรตีด�วยการสกัดออก หรือใช�รองพืน้ด�วย Bonding Mortar ก�อนฉาบ

     หลังฉาบแล�วควรรดนํ้าบ�มผนังประมาณ 2-3 วัน

     ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436                                               ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

     มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251                                         มาตรฐาน มอก. 1776 - 2542

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

คุณสมบัติพิเศษ

คําแนะนํา

การรับรองคุณภาพ

เสือ มอรตาร ปูนซีเมนตสําเร็จรูป  ฉาบอิฐมวลเบา

     สําหรับงานฉาบผนังอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ                                         ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

     ใช�ฉาบบนผนังอิฐมวลเบา หรืออิฐดูดซึมนํ้าได�น�อยทุกชนิด                 มีสารอุ�มนํ้าช�วยไม�ให�เนื้อปูนเสียนํ้าเร็ว

     สามารถฉาบได�ตั้งแต� 0.5-1.5 ซม. ในกรณีที่ต�องการ ฉาบทับหน�า สามารถฉาบได�ที่ความหนา 0.3-0.5 ซม.

     ควรใช�ให�หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแล�ว                                  ไม�ควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล�ว

     ห�ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช�น ทราย จะทําให�สัดส�วนของมวลรวมต�อซีเมนต�ไม�ถูกต�อง

     หลงัฉาบแล�วควรรดนํา้บ�มผนงัประมาณ 2-3 วนั

 วนั

     ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436                                               ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

     มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251                                         มาตรฐาน มอก. 2735 - 2559

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

คุณสมบัติพิเศษ

คําแนะนํา

การรับรองคุณภาพ

เสือ มอรตาร ปูนซีเมนตสําเร็จรูป  ฉาบอิฐมวลเบา สูตรเอ็กซ�เพิร�ท

     สําหรับงานฉาบผนังอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ                                         ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

     ลดโอกาสการเกิดรอยแตกร�าวได�มากกว�า 5 เท�า                               ใช�ฉาบบนผนังอิฐมวลเบา หรืออิฐดูดซึมนํ้าได�น�อยทุกชนิด

     มีสารอุ�มนํ้าช�วยไม�ให�เนื้อปูนเสียนํ้าเร็ว                                               สามารถฉาบได�ตั้งแต� 0.5-1.0 ซม.

     ควรใช�ให�หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแล�ว                                  ไม�ควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล�ว

     ห�ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช�น ทราย จะทําให�สัดส�วนของมวลรวมต�อซีเมนต�ไม�ถูกต�อง

     หลงัฉาบแล�วควรรดนํา้บ�มผนงัประมาณ 2-3 วนั

 วนั

     ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436                                               ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

     มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251                                         มาตรฐาน มอก. 2735 - 2559

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

คุณสมบัติพิเศษ

คําแนะนํา

การรับรองคุณภาพ

เสือ มอรตาร ปูนซีเมนตสําเร็จรูป  ฉาบละเอียด

     สําหรับงานฉาบผนังอิฐมอญ อิฐบล็อกที่ต�องการความเรียบเนียนเป�นพิเศษ                                          ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

     ลดป�ญหาหลุดร�วงของเนื้อปูนในขณะฉาบ                                         สามารถฉาบได�ตั้งแต� 0.3-0.5 ซม.

     ให�ผิวงานที่ละเอียดกว�าฉาบทั่วไป เหมือนทรายละเอียด (ทรายแล�ง)

     ควรใช�ให�หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแล�ว                                  ไม�ควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล�ว

     ห�ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช�น ทราย จะทําให�สัดส�วนของมวลรวมต�อซีเมนต�ไม�ถูกต�อง

     ในกรณทีีต่�องการฉาบบนผนงัคอนกรตี ควรเตรยีมพืน้ผวิคอนกรตีด�วยการสกัดออก หรือใช�รองพ้ืนด�วย Bonding Mortar ก�อนฉาบ

     หลังฉาบแล�วควรรดนํ้าบ�มผนังประมาณ 2-3 วัน

     ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436                                               ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

     มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251                                         มาตรฐาน มอก. 1776 - 2542

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

คุณสมบัติพิเศษ

คําแนะนํา

การรับรองคุณภาพ

มอก.80-2550

มอก. 1776 - 2542

มอก. 1776 - 2542

มอก. 2735 - 2559

มอก. 2735 - 2559

มอก. 1776 - 2542
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เสือ มอรตาร ปูนซีเมนตสําเร็จรูป  ฉาบผิวคอนกรีต

     สําหรับงานฉาบผนัง เสา คาน คอนกรีต                                            ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

     ยืดหดตัวน�อย ไม�หดตัวหลังการฉาบ ทําให�ผนังไม�หลุดร�อน               สามารถฉาบได�ตั้งแต� 0.5-3.0 ซม.

     ควรใช�ให�หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแล�ว                                  ไม�ควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล�ว

     ห�ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช�น ทราย จะทําให�สัดส�วนของมวลรวมต�อซีเมนต�ไม�ถูกต�อง

     หลังฉาบแล�วควรรดนํ้าบ�มผนังประมาณ 2-3 วัน

     ต�องทําความสะอาดพื้นผิวให�ปราศจากนํ้ายาบ�มคอนกรีตก�อนทําการฉาบทุกครั้ง

 วัน

     ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436                                               ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

     มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251                                         มาตรฐาน มอก. 1776 - 2542

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

คุณสมบัติพิเศษ

คําแนะนํา

การรับรองคุณภาพ

เสือ มอรตาร ปูนซีเมนตสําเร็จรูป  ฉาบรองพื้น

     สําหรับงานฉาบรองพื้นผนังอิฐมอญ, อิฐบล็อก                                 ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

     ลดป�ญหาการหลุดร�วงของเนื้อปูนในขณะฉาบ                                   ปรับระดับผิวหน�าได�ง�าย

     ควรใช�ให�หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแล�ว                                  ไม�ควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล�ว

     ห�ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช�น ทราย จะทําให�สัดส�วนของมวลรวมต�อซีเมนต�ไม�ถูกต�อง

     หลังฉาบแล�วควรรดนํ้าบ�มผนังประมาณ 2-3 วัน

 วัน

     ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436                                               ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

     มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

คุณสมบัติพิเศษ

คําแนะนํา

การรับรองคุณภาพ

เสือ มอรตาร สกิมโคท  ฉาบแต�งผิวเรียบเนียนพิเศษ สีขาว

     สาํหรบังานฉาบแต�งผวิเรียบเนยีนพิเศษสขีาว ให�ผวิผนังท่ีเนยีนพิเศษ

     สําหรับงานฉาบแต�งผิวเรียบเนียนพิเศษ ที่ความหนา 1 - 3  มม.

     สามารถฉาบได�บนผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต ผนังพรีคาสท� และผนังสําเร็จรูปอื่นๆ

     เนื้อปูนมีความละเอียดเรียบกว�าปูนฉาบชนิดอื่น

     สามารถฉาบทับบนพื้นผิวผนังคอนกรีตได� โดยไม�ต�องสลัดดอก หรือกระเทาะพื้นผิว

     ควรใช�ให�หมดภายใน 1 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแล�ว

     ใช�นํ้าสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม

     ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

     มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

     เนื้อซีเมนต�เป�นสีขาว

     สามารถฉาบป�ดผวิผนงัมรีตูามด รอยตะเขบ็ และผนังรอยเมด็ทราย

     ประหยัดในการใช�นํ้ายารองพื้น

     ไม�ควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล�ว

     ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

คุณสมบัติพิเศษ

คําแนะนํา

การรับรองคุณภาพ

เสือ มอรตาร สกิมโคท  ฉาบแต�งผิวเรียบเนียนพิเศษ สีเทา

     สําหรับงานฉาบแต�งผิวเรียบเนียนพิเศษสีเทา ให�ผิวผนังที่เรียบเนียนพิเศษ

     สําหรับงานฉาบแต�งผิวเรียบเนียนพิเศษ ที่ความหนา 1 – 3 มม.

     สามารถฉาบป�ดผิวผนังมีรูตามด ผนังเป�นรอยตะเข็บ และผนังรอยเม็ดทราย

     สามารถฉาบได�บนผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต ผนังพรีคาสท� และผนังสําเร็จรูปอื่นๆ

     เนื้อปูนมีความละเอียดเรียบกว�าปูนฉาบชนิดอื่น

     สามารถฉาบทับบนพื้นผิวผนังคอนกรีตได� โดยไม�ต�องสลัดดอก หรือกระเทาะพื้นผิว 

     ควรใช�ให�หมดภายใน 1 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแล�ว

     ใช�นํ้าสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม

     ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

     มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

     เนื้อซีเมนต�เป�นสีขาว

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

คุณสมบัติพิเศษ

คําแนะนํา

การรับรองคุณภาพ

     ไม�ควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล�ว

     ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

เสือ มอรตาร ปูนซีเมนตสําเร็จรูป  ก�อทั่วไป

     สําหรับงานก�อผนังอิฐมอญ อิฐบล็อก

     ให�การยึดเกาะกับอิฐมอญ หรืออิฐบล็อกทุกประเภทได�ดี

     ควรใช�ให�หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแล�ว

     ควรติดตั้งเหล็กเส�นกลม (หนวดกุ�ง) ทุก 50 ซม. เพื่อทําให�ผนังแข็งแรงยิ่งขึ้น

     ควรรดนํา้เพือ่บ�มผนงัทีก่�อเสรจ็แล�วประมาณ 1-2 วัน เพือ่ให�ปูนก�อมแีรงยดึเกาะและรบักําลงัอดัได�อย�างเต็มที่

 วนั

     ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

     มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

คุณสมบัติพิเศษ

คําแนะนํา

การรับรองคุณภาพ

     ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

     เนื้อปูนสามารถป��นขึ้นรูปได�ง�าย

     ไม�ควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล�ว

     ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

     มาตรฐาน มอก. 598 - 2547

เสือ มอรตาร ปูนซีเมนตสําเร็จรูป  ก�ออิฐมวลเบา

     สําหรับงานก�อผนังอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ

     ใช�งานได�ดีกับอิฐมวลเบาทุกชนิด

     ควรใช�ให�หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแล�ว

     ควรติดตั้งเหล็กเส�นกลม (หนวดกุ�ง) ทุก 50 ซม. เพื่อทําให�ผนังแข็งแรงยิ่งขึ้น

     ควรรดนํ้าเพื่อบ�มผนังที่ก�อเสร็จแล�วประมาณ 1-2 วัน

 วัน

     ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

     มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

คุณสมบัติพิเศษ

คําแนะนํา

การรับรองคุณภาพ

     ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

     ช�วยประหยัดเวลาการก�อ ทํางานได�รวดเร็ว

     ไม�ควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล�ว

     ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

     มาตรฐาน มอก. 2706 - 2559

มอก. 1776 - 2542

มอก. 598 - 2547

มอก. 2706 - 2559
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เสือ กาวซีเมนต  สําหรับกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต�

     สําหรับงานปูพื้นสามารถใช� ได�กับกระเบื้องเซรามิคและแกรนิตโต�

     สําหรับงานปูผนังเหมาะกับกระเบื้องเซรามิคและแกรนิตโต�ขนาดสูงสุด 60x60 ซม

     มีสารผสมเพิ่มความยึดเกาะพิเศษทําให�มีแรงยึดระหว�างพื้นผิวและกระเบื้องสูง

     ลดป�ญหาส�วนผสมไม�ได�สัดส�วน

     สําหรับงานปูผนังต�องใช�ตัวยึดกระเบื้องร�วมด�วย เมื่อปูกระเบื้องสูงมากกว�า 3 ม.

     สําหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ�กว�า 30x30 ซม. ต�องปาดกาวซีเมนต�บนพื้นผิวที่ต�องการและหลังกระเบื้องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะ

     สามารถใช�บนผนังฉาบปูน ผนังคอนกรีต พื้นเทปรับระดับ พื้นคอนกรีต ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

     มาตรฐาน มอก. 2703-2559

     ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง

     ลดป�ญหาการหลุดร�อนของกระเบื้อง

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

คุณสมบัติพิเศษ

คําแนะนํา

การรับรองคุณภาพ

เสือ กาวซีเมนต  สําหรับกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต� หินอ�อน หินแกรนิต

     สําหรับงานปูพื้นสามารถใช� ได�กับกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต� หินอ�อนและหินแกรนิต

     สําหรับงานปูผนังเหมาะกับกระเบื้องเซรามิคและแกรนิตโต�ขนาดสูงสุด 90x90 ซม.

     สําหรับงานปูผนังเหมาะกับกระเบื้องหินอ�อนและหินแกรนิตขนาดสูงสุด 60x60 ซม.

     มีสารผสมเพิ่มความยึดเกาะพิเศษทําให�มีแรงยึดระหว�างพื้นผิวและกระเบื้องสูง

     ลดป�ญหาส�วนผสมไม�ได�สัดส�วน

     สําหรับงานปูผนังต�องใช�ตัวยึดกระเบื้องร�วมด�วย เมื่อปูกระเบื้องสูงมากกว�า 3 ม.

     สําหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ�กว�า 30x30 ซม. ต�องปาดกาวซีเมนต�บนพื้นผิวที่ต�องการและหลังกระเบื้องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะ

     สามารถใช�บนผนังฉาบปูน ผนังคอนกรีต พื้นเทปรับระดับ พื้นคอนกรีต ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

     มาตรฐาน มอก. 2703-2559

     ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง

     ลดป�ญหาการหลุดร�อนของกระเบื้อง

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

คุณสมบัติพิเศษ

คําแนะนํา

การรับรองคุณภาพ

เสือ กาวซีเมนต  สําหรับกระเบื้องขนาดเล็ก

     สําหรับงานปูพื้นสามารถใช� ได�กับกระเบื้องเซรามิคและแกรนิตโต� ขนาดสูงสุด 60x60 ซม.

     สําหรับงานปูผนังเหมาะกับกระเบื้องเซรามิคและแกรนิตโต� ขนาดสูงสุด 30x30 ซม.

     สําหรับงานปูผนังติดกระเบื้องที่ความสูงผนังไม�เกิน 3 เมตร

     มีสารผสมทําให�แห�งตัวเร็ว ได�ผลงานรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถทํางานได�รวดเร็ว ประหยัดค�าแรงงาน

     มีแรงยึดเกาะระหว�างพื้นผิวกระเบื้องสูง

     ไม�ควรใช�ปูกระเบื้องที่เป�ยกนํ้า

     ไม�ควรปูกระเบื้องบนพื้นผิวที่ร�อนจัด หรือสัมผัสแสงแดดโดยตรง

     สาํหรับงานปูกระเบือ้งพืน้หรือผนงั แนะนาํต�องปาดกาวซเีมนต�บนพืน้ผวิทีจ่ะใช�งาน และปาดกาวซเีมนต�ทีห่ลงักระเบือ้งด�วย เพือ่เพิม่แรงยดึเกาะ

     สามารถใช�บนผนังฉาบปูน ผนังคอนกรีต พื้นเทปรับระดับ พื้นคอนกรีตภายในอาคาร

     ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436
     มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

คุณสมบัติพิเศษ

คําแนะนํา

การรับรองคุณภาพ

     ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง

     ลดป�ญหาส�วนผสมไม�ได�สัดส�วน

     ควรใช�หมดในเวลา 120 นาที

     ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063
     มาตรฐาน มอก. 1776 - 2542

เสือ มอรตาร ปูนซีเมนตสําเร็จรูป  เทปรับพื้น

     สําหรับงานเทพื้นเพื่อปรับพื้นให�เรียบก�อนการปูวัสดุทับ

     ใช�งานได�ง�ายเนื้อปูนไหลตัวได�ดี

     ควรใช�ให�หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแล�ว

     ไม�ควรผสมนํ้าจนเนื้อปูนเหลวเกินไป

     ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

     มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

คุณสมบัติพิเศษ

คําแนะนํา

การรับรองคุณภาพ

     ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

     ไม�ควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล�ว

     ใช�งานได�ที่ความหนาขั้นตํ่า 3 ซม.

     ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

มอก. 2703-2559

มอก. 2703-2559

มอก. 1776 - 2542

เสือ เดคอร ปูนซีเมนตขาว  สําหรับงานอเนกประสงค�

     สําหรับงานอเนกประสงค�หลากหลายรูปแบบ ทั้งสําหรับงานฉาบตกแต�งผนังผ�านเทคนิคการสร�างสรรค� เช�น ฉาบสี ฉาบผิวทราย

     ฉาบขัดมัน รวมถึงงานปูและยาแนววัสดุปูพื้นและผนัง

     ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง

     เนื้อปูนเหนียว ให�การยึดเกาะที่ดี

     มีการยึดหดตัวน�อย ลดโอกาสเกิดการแตกร�าวในภายหลัง

     ควรใช�ให�หมดภายใน 1 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแล�ว

     ไม�ควรผสมนํ้าเพิ่ม หลังปูนเริ่มแข็งตัวแล�ว

     ISO9001:2015 QMS00074/156

     ISO50001:2011 EnMS15003/054

     BS OHSAS18001:2007 OHSAS19006/299

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

คุณสมบัติพิเศษ

คําแนะนํา

การรับรองคุณภาพ

ปูนซีเมนตขาว  ฉาบสูตรพิเศษ

     สําหรับงานฉาบตกแต�งผนัง

     เนื้อปูนเหนียวลื่น ฉาบง�าย 

     เนื้อปูนขาวบริสุทธิ์ และให�สีสันตรงตามต�องการ เมื่อผสมกับสีผสมซีเมนต�

     ควรทําความสะอาดอุปกรณ�ในการฉาบทุกครั้ง ก�อนใช�งาน

     ควรเคลือบผนังปูนด�วยนํ้ายา หลังการฉาบ 7-14 วัน

     ไม�ควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล�ว

     ควรทําความสะอาดผนังที่จะทําการฉาบ และรดนํ้าให�ชุ�มก�อนทําการฉาบเพื่อป�องกันการแตกร�าวจากสาเหตุที่ดูดซึมนํ้าจากปูนฉาบ

     เพื่อเป�นการลดป�ญหาผนังแตกร�าวจากการทํางาน

     ISO9001:2015 QMS00074/156

     ISO50001:2011 EnMS15003/054

     BS OHSAS18001:2007 OHSAS19006/299

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

คุณสมบัติพิเศษ

คําแนะนํา

การรับรองคุณภาพ

     ขนาดบรรจุ 40 กก./ถุง

     ฉาบได�เรียบเนียน สวย ไม�แตกร�าว

     หลังการฉาบควรพรมนํา้ทีผ่นงัปนูเพ่ือให�ผนงัปนูแขง็แรงไม�แตกร�าว

     ควรใช�ให�หมดภายใน 1 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแล�ว

     ISO14001:2015 EMS00010/025

     TIS18001:2554 OHS00002/002

     ระยะเวลาแห�งตวัท่ีเหมาะสมต�อการตกแต�งผลงานให�ปราณีตสวยงาม

     เน้ือปนูมสีขีาวบรสุิทธิ ์ให�สสัีนท่ีตรงตามต�องการเมือ่ผสมกับสซีเีมนต�

     ISO14001:2015 EMS00010/025

     TIS18001:2554 OHS00002/002
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SCG
Green Choice

CFP
(Carbon Footprint Product)

CFR
(Carbon Footprint Reduction)

กําลังอัดคอนกรีต
รูปทรงลูกบาศก (ksc)

ฉลากที่ ไดรับการรับรอง

คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค

คอนกรีตรักษโลก
คอนกรีตคุณภาพจากซีแพคที่ช�วยลดการใช�พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ด�วยการใช�ส�วนผสมของเถ�าลอยถ�านหิน

ตามมาตรฐาน มอก.2135 มาใช�เป�นวัสดุทดแทนในส�วนผสมของคอนกรีต ออกแบบโดยอ�างอิงมาตรฐานวิศวกรรม

สถาน ACI และ BSEN จึงมีคุณสมบัติเทียบเท�าคอนกรีตที่ใช�ปูนซีเมนต�ล�วน ทําให�มั่นใจได�ในเรื่องคุณภาพ และยังเป�นมิตร

ต�อสิ่งแวดล�อม เหมาะกับทุกโครงสร�าง มีกําลังอัดให�เลือกใช�ตั้งแต� 180 – 500 ksc

• คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค
คอนกรีตคุณภาพสูง สําหรับงานโครงสร�างทั่วไป ได�รับการออกแบบส�วนผสมด�วยทีมวิศวกรซีแพค เร่ิมจากการคัดสรร

วัตถุดิบและควบคุมคุณภาพการผลิตในทุกขั้นตอน พร�อมการทดสอบคุณภาพอย�างเข�มงวด จึงมั่นใจได�ว�าจะได�รับคอนกรีต

ที่มีคุณภาพ มีให�เลือกใช�ทั้งกลุ�มคอนกรีตทํางานง�าย เช�น คอนกรีตซีแพคซุปเปอร�พลัส กลุ�มคอนกรีตทนทาน เช�น คอนกรีต

ทนไอทะเลซีแพค และกลุ�มคอนกรีตพิเศษ เช�น คอนกรีตงานห�องเย็นซีแพค

180
210
240
280
300
320
350
380
400
420
450
500
600
650

เพื่อสั่งซ้ือคอนกรีต
SCAN QR CODE
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