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TURBO PAINT

     กว่าครึ่งศตวรรษ ที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่นในแบรนด์ “เทอร์โบ” เราไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนไทย แบรนด์ “เทอร์โบ” ก่อตั้งภายใต้บริษัท น�าดีวัฒน์เคมีเคิล จ�ากัด เริ่มต้นกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 ด�าเนินธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ทั่วประเทศมาอย่างยาวนาน ในปี พ.ศ.2535 ได้ก่อตั้งโรงงานแห่งที่ 2 ที่บางพลี จ.สมุทรปราการ บนเนื้อที่กว่า 25 ไร่ เพื่อขยาย
ก�าลังการผลิต และเพิ่มฐานสินค้าให้มากขึ้นรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในปัจจุบัน
     เราควบคุมการผลิตด้วยระบบที่ทันสมัย ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคุมคุณภาพควบคู่กับการค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบ�าบัด
น�้าเสีย ระบบการน�าเคมีกลับมาใช้ใหม่ และระบบการผลิตอื่นๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

     Over half-century in paint industry, we have never stopped developing our product to offer better living standard 
to the society. “Turbo” has been established under NDW Chemical Company since 1963. We have manufactured and 
distributed chemical products for long period. In 1992, we expanded our plant to Bangplee, Samutprakarn over than 8 acres 
in order to increase our production capacity and product range.
     With our determination and commitment to achieve high quality with world class technology in all products, Turbo Paint 
has grown into leading paint company in Thailand through continuous remarkable development. Together with environmental 
concerns, we applied water treatment, and waste management system to reduce environmental impacts.

     เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษามาตรฐานให้กับ
สินค้าของเรา
     เราไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาสินค้าเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภค 
ทีมงานของเรามีประสบการณ์และศักยภาพสูง อีกทั้งเรายังน�าเข้า
เครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยจากต่างประเทศมาช่วยในการ
วิจัยและพัฒนาสินค้า
     We will continuously research and develop our product 
together with high experienced team and innovative 
technology investment to maintain quality standard and 
high customer satisfaction.

วันนี้...เราไม่ใช่แค่ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์อีกต่อไป
แต่เราเป็นผู้น�าด้านนวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่ง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพให้คนไทยอย่างยั่งยืน

   Today, we are not only paint manufacturer but we are leading innovation brand who never stop innovated 
our product to offer sustainable better living to our customer and society.

   เราผลิตสินค้าด้วยระบบมาตรฐานสากล ในปัจจุบัน

บริษัทได้รับรองมาตรฐานจาก
          • ISO 9001
          • มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
          • UKAS Quality Management
          • Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียว

สีทาอาคาร

สีอุตสาหกรรม 

กาว เคมีภัณฑ์

สีสเปรย์ 

กลุ่มรถยนต์ 

กลุ่มงานไม้

ทินเนอร์ และ โซลเวนท์ 

เทอร์โบ
มีผลิตภัณฑ์
ทั้งหมด7

กลุ่มหลัก คือ
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สีทาอาคาร Decorative Paint                 

สีน�้า | สีรองพื้นปูน | สีทาหลังคาและพื้นอเนกประสงค์ | สีเคลือบเงา | สีรองพื้นกันสนิม |  สีโป๊วผนัง | แม่สีน�้า  

กลุ่มรถยนต์ Automotive Coating
สีโป๊วรถยนต์ | สีพ่นรองพื้น | สีพ่นอุตสาหกรรม | น�้ามันด�า | สีพ่นกันสนิมใต้ท้องรถ | ทินเนอร์อะครีลิค | ทินเนอร์ 2K

กาว เคมีภัณฑ์ Adhesive & Chemical Solutions
กาวลาเท็กซ์ | กาวยาง | น�้ายาเคลือบเงากันซึม | น�้ายาล้างสนิม | น�้ายาลอกสี | โซดาไฟ | สีฝุ่น

ทินเนอร์ และ โซลเว้นท์ Thinner & Solvent                

ทินเนอร์ | น�้ามันสน ซักแห้ง | แอลกอฮอล์

สีอุตสาหกรรม Heavy Duty Coating                 

สีกัลวาไนซ์ | สีสเปรย์กัลวาไนซ์ | สีจราจรทาถนน | สีเคลือบกันสนิม 2 IN 1 | สีรองพื้นพลาสติก | โคลทาร์ อีพ็อกซี่   

กลุ่มงานไม้ Wood Coating
แชล็คทาไม้ | สีย้อมไม้ | แลคเกอร์ | แลคเกอร์ซีลเลอร์ | ยูรีเทน | สีรองพื้นไม้

สีสเปรย์ Aerosol Spray Paint
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1สีทาอาคาร Decorative Paint                 

PREMIUM PURE ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EX-INTERIOR

1สีทาอาคาร Decorative Paint                 

    สีน�้าอะครีลิคแท้ 100% เกรดพรีเมี่ยม คุณภาพทนนานกว่า 10 ปี ผสานเทคโนโลยีขั้นสูง “All Protection Hybrid Technology” ให้การปกป้องอาคารเต็ม
ประสิทธิภาพพิสูจน์จากการใช้งานจริงกว่า 15 ปีที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่นทั่วประเทศ

การใช้งาน : เหมาะส�าหรับทาภายนอกและภายในอาคาร บ้าน คอนโดมิเนียม และโรงแรม ที่ต้องการความคุ้มครองยาวนาน ใช้ได้ทั้งพื้นผิวปูนฉาบ ซีเมนต์ คอนกรีต 
อิฐ กระเบื้อง กรวดล้าง ทรายล้าง และกระเบื้องแต่งผนังต่างๆ

     Turbo Shield SuperClean is 100% Premium Pure Acrylic Emulsion Paint for exterior and interior. It combines with “All Protection Hybrid 
Technology” providing excellent protection efficiency that keeps buildings safe more than 10 years. Over the last 15 years, Turbo Shield 
SuperClean has been proved that buildings painted by Turbo Shield are beautiful and long lasting. That is the main reason why people still 
confident in our brand.

Application : The product is suitable for exterior and interior building, house, condominium, and hotel that seek for high durability and long 
lasting protection. It can be applied to every type of cement, concrete, gypsum board, and ceramic. 

YEAR

สีน�้าอะครีลิค
ส�าหรับภายนอก-ใน

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง
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1สีทาอาคาร Decorative Paint                 

     สีน�้าอะครีลิคแท้ 100% มาตรฐานยุโรป กลิ่นอ่อน ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้ มีความคงทนต่อสภาวะอากาศ 
เมืองร้อนได้ดีเยี่ยม ทาง่าย กลบมิดดี ได้พื้นที่มาก ฟิล์มสีสวยสด ไม่ลอกล่อน ติด ทน นาน ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
มอก. 272-2549 เพื่อความมั่นใจสูงสุด

     UROTEX Pure Acrylic Emulsion Paint is inspired by European paint standard providing Low VOCs, non-toxic, and 
user-friendly benefits. The paint is durable and long lasting for various extreme weather conditions. It is very easy to use 
and offers high coverage comparing with regular paint. Our product has been proofed by Thai Industrial Standard 
( TIS. 272-2549 ) to achieve high customer confidence.

สีน�้าอะครีลิค
ส�าหรับภายนอก-ใน สีน�้าอะครีลิค

ส�าหรับภายใน สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง
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1สีทาอาคาร Decorative Paint                 

TURBO UROTEX



1สีทาอาคาร Decorative Paint                 สีทาอาคาร Decorative Paint                 

เนื้อเยอะทาได้พื้นที่มาก

MAX

กลิ่นอ่อน แห้งเร็ว จบงานไว

เป็นสีน�้าอะครีลิคแท้ 100% อัดแน่นคุณภาพและความคุ้มเต็มแม็กซ์ มีคุณสมบัติในการยึดเกาะผนังปูนได้ดีมาก ประสานเป็นเนื้อเดียวกับปูน ทนทาน
ต่อสภาวะอากาศเมืองร้อน ลดความร้อน สะท้อนรังสี UV ป้องกันปัญหาสีลอกล่อน ทาง่าย เรียบเนียน เนื้อสีมาก ทาได้พื้นที่มาก ป้องกันการเกาะตัวของ

ฝุ่นละอองใช้ได้ทั้งพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ ยิปซัม กระเบื้อง และฝ้าเพดาน

SUPERMAX 100% Pure Acrylic Emulsion Paint offers excellent quality at reasonable price. The adhesion with cement and concrete is 
outstanding especially for hot and humid weather condition. It comes with heat reduction, UV reflection, anti-chalking, easy apply, max 

coverage abilities. The product is suitable for all type of concrete, cement, gypsum, and ceramic. 

สีน�้า ส�าหรับภายนอก-ใน สีน�้า ส�าหรับภายใน
สีรองพื้นปูนเก่า สูตรน�้าสีรองพื้นปูนใหม่ กันด่าง
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1สีทาอาคาร Decorative Paint                 1สีทาอาคาร Decorative Paint                 

 เป็นสีน�้าอะครีลิคแท้ 100% อัดแน่นคุณภาพและความคุ้มเต็มที่ มีคุณสมบัติในการยึดเกาะผนังปูนได้ดีมาก ประสานเป็นเนื้อเดียวกับปูน ทนทานต่อสภาวะ
อากาศเมืองร้อน ลดความร้อน สะท้อนรังสี UV ป้องกันปัญหาสีลอกล่อน ทาง่าย เรียบเนียน เนื้อสีมาก ทาได้พื้นที่มาก ป้องกันการเกาะตัวของฝุ่นละออง

ใช้ได้ทั้งพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ ยิปซัม กระเบื้อง และฝ้าเพดาน

Swan Premium 100% Pure Acrylic Emulsion Paint offers great quality at affordable price providing excellent adhesion with cement and 
concrete in hot and humid weather condition. The product is suitable for all type of concrete, cement, gypsum, and ceramic.

สีน�้า ส�าหรับภายนอก-ใน สีน�้า ส�าหรับภายใน สีรองพื้นปูนเก่า
สูตรน�้า

สีรองพื้นปูนใหม่ 
กันด่าง
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SWAN PREMIUM



สีทาอาคาร Decorative Paint                 

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

สีรองพื้นปูนเก่า สูตรน�้ามัน 

สีรองพื้นปูนเก่า สูตรน�้ามัน 

     Alkali Resistant Primer increases the bonding strength between surface and 
top coat. It is suitable for new concrete or cement surfaces. 

     สีรองพื้นปูนเก่า อัดแน่นคุณภาพและความคุ้มเต็มแม็กซ์ มีความส�าคัญในการช่วยให้สี
ทับหน้ายึดเกาะกับพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้น ป้องกันคราบสกปรกและคราบไขมันได้เต็มประสิทธิภาพ 
ช่วยยืดอายุให้สีทับหน้า 

     สีรองพื้นปูนเก่า ผลิตด้วยเรซิ่นคุณภาพ ให้ความคุ้มเต็มที่ มีความส�าคัญในการช่วยให้สีทับ
หน้ายึดเกาะกับพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้น ป้องกันคราบสกปรกและคราบไขมันได้เต็มประสิทธิภาพช่วย
ยืดอายุให้สีทับหน้า

     TURBO Contact Primer for old concrete surfaces increase high bonding 
strength between old concrete surface and top coat. It is suitable for old 
concrete or repaint project. 

     Swan Contact Primer for old concrete surfaces increase high bonding strength 
between old concrete surface and top coat. It is suitable for old concrete or repaint 
project. 
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สีน�้ำ | สีรองพื้นปูนใหม่ | สีรองพื้นปูนเก่ำ1

     สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง อัดแน่นคุณภาพและความคุ้มเต็มที่ มีความส�าคัญในการช่วย
ให้สีทับหน้ายึดเกาะกับพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้น และป้องกันความเสียหายจากปฏิกิริยาเคมีที่อาจเกิด
ระหว่างสีทับหน้ากับพื้นผิว เช่น การกัดกร่อนจากด่างเกลือ

สีอิมัลชัน ส�าหรับทาอาคาร
     สีอิมัลชัน ผลิตด้วยซุปเปอร์ลาเท็กซ์และผงสีคุณภาพ ทาง่ายเรียบเนียน ให้การกลบมิดดี
เยี่ยม ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่ว เหมาะส�าหรับงานทั่วไป คอนกรีต อิฐ 
ยิปซัม กระเบื้อง ผนัง ก�าแพงและฝ้าเพดาน

     Good quality emulsion paint is mixed with super latex and quality pigment 
providing excellent finish. The paint is very easy to use offering smooth surface. 
It is good for general-purpose, concrete, brick, gypsum, ceramic, wall, and 
ceiling. 
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1สีทาอาคาร Decorative Paint                 

TURBO QUICK PRIMER

       สีรองพื้นปูนชนิดพิเศษ ตราเทอร์โบ ผสมไทเทเนี่ยมเพิ่มความแข็งแกร่งและเสริมการปกปิดได้ดีเยี่ยม ช่วยประหยัดสีทับหน้า อีกทั้งยังเพิ่มการยึดเกาะให้สีทับหน้า 
ผลิตจากเรซิ่นสูตรพิเศษ ซึมลึกประสานเป็นเนื้อเดียวกับปูน ใช้ได้ทั้งปูนสด ปูนฉาบใหม่ ปูนใหม่ และปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ ทนความชื้น ทนต่อสภาพความเป็นด่าง ปรับสภาพ
พื้นผิวให้เป็นกลาง และป้องกันการเกิดคราบเกลือดีเยี่ยม ปราศจากสารปรอท และสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้ สามารถทาทับได้ทันทีหลังทิ้งให้ปูนแห้งเพียง 2 วัน
        TURBO Quick Primer Multi Purpose for New-Old Concrete Premium special concrete primer is mixed with high quality TiO2 to enhance 
strength and high coverage. It helps save top coat paint and increases bonding adhesion between primer and top coat. The product is suitable for 
fresh concrete, new concrete, and old concrete. Our primer can endure both moisture and alkali. The product is safe and does not contain lead and 
mercury. It can be applied immediately after drying for 2 days.



สีโป๊วผนัง แก๊ป

แม่สี ไดโก้

    สีโป๊วผนัง แก๊ป  ใช้ส�าหรับโป๊วซ่อมแซม หรือตกแต่งรอยแตกร้าว รอยเจาะตะปู น็อต
บนผิวคอนกรีต ปูน ไม้ อิฐ กระเบื้อง ผนังบ้าน แห้งเร็ว ขัดง่าย ไม่ท�าให้สีทับหน้าเหลือง ใช้ได้
ทั้งภายในและภายนอก

    GAP Acrylic Filler  is suitable for small crack. It is fast-drying, non-sinking, 
adhesive with crack, and non-yellowish on top coat. GAP Acrylic Filler is 
applied on small cracks of concrete wall, nail hole, gypsum board, precast, in 
order to decorate cracks and joints.

    แม่สีน�้ำอะครีลิค ผลิตจากผงสีคุณภาพดี ให้เนื้อสีแน่น ใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้
ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

     Dryco Pigment Paste is made of quality pigment offering long lasting 
durability, anti-fading, and high strength color appearance. It can be used for 
indoor and outdoor project.

        สีทาหลังคา และพื้นอเนกประสงค ์ผลิตจากอะครีลิคเกรดพรีเมี่ยม ให้การยึดเกาะสูง ผสม
ด้วยผงสีคัดสรรคุณภาพพิเศษ จากต่างประเทศให้ความคงทนสูงสุด ทนทานต่อรังสี UV เนื้อสี
ทนแกร่ง สวยงามเรียบเนียน ไม่ซีดจางง่าย ฟิล์มสีสามารถทนการขัดถู เช็ดล้างได้ง่าย และ
ท�าความสะอาดตัวเองได้ ท�าให้ดูสวยใหม่อยู่เสมอ เหมาะส�าหรับ พื้นผิวปูน กระเบื้องหลังคา 
พื้นสนามเทนนิส สนามบาส บล็อคปูถนน ตัดขอบผนังกันเปื้อน ไม้ฝา ไฟเบอร์ซีเมนต์ ฯลฯ  

       Roof Paint Premium Grade Multi-Purpose Roof Paint is made from 100% Super 
Pure Acrylic providing high bonding strength. The product comes with quality 
pigment to offer excellent durability. Paint film protects surface from UV and comes 
with self-cleaning & anti-fading properties. It is suitable for various surfaces such as 
concrete, roof, tennis court, street footpath, wall edge, fiber cement and so on.  
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1สีทาอาคาร Decorative Paint                 

TURBO ROOF PAINT | GAP | DRYCO



1สีทาอาคาร Decorative Paint                 

      สีรองพื้นกันสนิมเทอร์โบ ผลิตด้วยอัลคิดเรซิ่นชนิดพิเศษ ป้องกันการเกิดสนิม
เหล็ก อย่างมีประสิทธิภาพ ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า 
ให้ความทนทานสูงสุด ทาเรียบ ฟิล์มสีไม่ลอกล่อน เนื้อเยอะ ทาได้พื้นที่มากไม่ตก
ตะกอนแข็ง กวนให้เข้ากันได้ง่าย เหมาะส�าหรับ ทารองพื้นโลหะทั่วไป เช่น กรงเหล็ก 
ประตูเหล็ก โครงสร้างเหล็ก เหล็กตัด เครื่องจักร เป็นต้น

      TURBO Grey and Red Oxide Primer increase the bonding strength 
between metal surface and top coat. It effectively protects metal surface 
from corrosion and rusting. The product is suitable for metal.

      Swan Premium Grey and Red Oxide Primer increase the bonding 
strength between metal surface and top coat. It protects metal surface 
from corrosion and rusting. The product is suitable for metal. 

      สีรองพื้นกันสนิมสวอน พรีเมี่ยม ผลิตด้วยอัลคิดเรซิ่นชนิดพิเศษ ป้องกันการ
เกิดสนิมเหล็ก อย่างมีประสิทธิภาพ ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม ช่วยเสริมการยึดเกาะของสี
ทับหน้า ให้ความทนทานสูงสุด ทาเรียบ ฟิล์มสีไม่ลอกล่อน เนื้อเยอะ ทาได้พื้นที่มาก 
ไม่ตกตะกอนแข็ง กวนให้เข้ากันได้ง่าย เหมาะส�าหรับทารองพื้นกันสนิมโลหะทั่วไป เช่น 
กรงเหล็ก ประตูเหล็ก โครงสร้างเหล็ก เหล็กตัด เครื่องจักร เป็นต้น

      สีเคลือบเงา เทอร์โบ ผลิตจาก เรซิ่นชนิดพิเศษ รักษาความเงาได้นานและให้ความ
เงางามสูง ลื่นไหล ไร้คราบ เช็ดล้างท�าความสะอาดง่าย เนื้อเยอะ ทาได้พื้นที่มาก 
เป็นสีปลอดภัยปราศจากสารปรอทและตะกั่ว  เหมาะกับงานโลหะและไม้ทุกชนิด หรือ
ผนังปูนที่รองพื้นแล้ว

      TURBO Super High Gloss Enamel paint  offers high gloss, good 
coverage, and great durability. It is free from lead and mercury. The 
product is suitable for wood and metal.

      Swan Premium High Gloss Enamel paint offers high gloss and good 
coverage. It is free from lead and mercury. The product is suitable for 
wood and metal.

      สีเคลือบเงา สวอน พรีเมี่ยม ผลิตจากเรซิ่นคุณภาพสูง ให้ความเงางามกว่า
สีทั่วไป เป็นสีปลอดภัย ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว เหมาะกับงานโลหะและไม้ทุก
ชนิด หรือผนังปูนที่รองพื้นแล้ว
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1สีทาอาคาร Decorative Paint                 

TURBO ENAMEL | SWAN PREMIUM ENAMEL



      TURBO ZINC GUARD PRIMER Top quality multi-purpose primer offers anti-rust protection for metal. All in one paint and primer is very easy
to use and helps you save time and budget. The product comes with excellent adhesive and anticorrosive properties especially for galvanized steel, 
metal, zinc, aluminum, aluminum alloy, and stainless steel.

      สีรองพื้นกันสนิมเหล็กกัลวาไนซ์ ตราเทอร์โบ นวัตกรรมใหม่ของสีกันสนิม รวมสีรองพื้นและสีทับหน้าในหนึ่งเดียว เพิ่มแรงยึดเกาะพื้นผิว 10 เท่า ผสมผงกันสนิม ช่วย
ป้องกันสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อสีเรียบเนียน สีสวยสด ไม่หลุดล่อน สามารถใช้ทาเหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบซิงค์ เหล็กทั่วไป โครงเหล็ก สังกะสี อลูมิเนียม สแตนเลส 
หรือเหล็กที่มีความมันวาวสูงได้
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2 สีิอุตสาหกรรม Heavy Duty Coating                 

TURBO ZINC GUARD PRIMER



2สีิอุตสาหกรรม Heavy Duty Coating

      TURBO TRAFFIC & ROADLINE PAINT Top quality traffic and road line paint is made from special acrylic resin offering best adhesion, scrub 
resistance, self cleaning, and weather durability. The product is very easy to use since it can be applied immediately without primer and the film dries 
quickly. The paint is mixed with high quality pigment for high brightness and color retention. It is suitable for various types of surfaces such as 
asphalt, concrete, all types of metal, wood, and fiber cement.

      สีจราจรทาถนน  ตราเทอร์โบ ผลิตจากอะครีลิคเรซิ่น สูตรพิเศษ ยึดเกาะดีเยี่ยม ให้ความคงทนยาวนาน ใช้ส�าหรับตีเส้นจราจรและสัญลักษณ์ต่างๆบนขอบถนน 
ฟุตบาท พื้นถนน ลานจอดรถ แห้งเร็วใช้งานง่าย ไม่ต้องรองพื้น สีสดทนทานตลอดอายุการใช้งาน ทนแรงเสียดสี ทนทุกสภาวะ เนื้อฟิล์มท�าความสะอาดตัวเองได้ 
ทาได้บนหลายพื้นผิว เช่น ยางมะตอย, คอนกรีต, ปูน, เหล็กทุกชนิด, ไม้ และไม้เทียม
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TURBO TRAFFIC & ROADLINE PAINT 



สีรองพื้นพลาสติก
     สีรองพื้นพลาสติกคุณภาพสูง ผลิตด้วยเรซิ่นชนิดพิเศษส�าหรับยึดเกาะพลาสติก โดยเฉพาะจาก
เยอรมัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างผิวพลาสติกกับ สีรองพื้นได้อย่างดีเหมาะส�าหรับ
พื้นผิวที่ผลิตด้วยพลาสติก PP (Polypropylene), PVC, ABS, หรือพลาสติกทั่วไป

     Fusion Plastic Primer is made from special resin grade imported from Germany 
offering high bonding strength between all type of plastic surfaces and top coat. It can 
be used with PP (Polypropylene), PVC, ABS, and all types of plastic.
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โคล ทาร์ อีพ็อกซี่
     สีรองพื้นกันสนิม โคลทาร์อีพ็อกซี่ สูตรพิเศษ ป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยม เพิ่มแรงยึดเกาะพื้นผิว 
10 เท่า  ไม่หลุดล่อน สามารถใช้ทาเหล็ก เรือ โครงเหล็ก ท่อส่งน�้า ท่อส่งน�้ามัน ไม้ คอนกรีต รถยนต์ 
หรือเหล็กที่มีความมันวาวสูงได้ 

     Coal Tar Epoxy is special grade primer combining between Part A (Primer Base) and 
Part B (Hardener). It offers high film thickness, scratch & chemical resistant, rust 
corrosion properties. The product is suitable for metal structure, ship, tank, and 
concrete.

        สีเคลือบกันสนิม 2 IN 1 นวัตกรรมสีเคลือบระบบใหม่ รวมสีรองพื้นและทับหน้าในหนึ่งเดียว 
ประหยัดเงิน, เวลา, แรงงาน ใช้งานง่าย ทาได้ทุกงานเหล็ก กลบมิดดีเยี่ยม จบงานเร็วใน 1 วัน เพิ่ม
แรงยึดเกาะพื้นผิว 10 เท่า ผสมผงกันสนิมช่วยป้องกันสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อสีเรียบเนียน 
สวยสด ทนนาน เหมาะส�าหรับ เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุปซิงค์ เหล็กทั่วไป โครงสร้างเหล็ก อลูมิเนียม 
สแตนเลส หรือเหล็กที่มีความมันวาวสูง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

        TURBO RUST TECH 2 IN 1 Top quality primer and topcoat in one paint offers anti-rust protection and high adhesion for all metal surfaces. The 
product needs only one process that is very easy to use and saves time, budget, and labor for every project. High quality anti-corrosive pigment is 
mixed to offer superior rust protection. It is suitable for interior and exterior works on galvanized steel, zinc, aluminum, stainless steel, metal 
structure and all types of metal surfaces.

2 สีิอุตสาหกรรม Heavy Duty Coating                 

TURBO RUST TECH 2 IN 1 | Fusion Plastic Primer | Coal Tar Epoxy



2สีิอุตสาหกรรม Heavy Duty Coating
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3กาว เคมีภัณฑ์ Adhesive &  Chemical Solution
LATEX NO.1035 | LATEX NO.535 | LATEX NO .135



2 สีิอุตสาหกรรม Heavy Duty Coating

        กาวยางอเนกประสงค์อย่างดี ทาง่าย พลังยึดติดสูง ยืดหยุ่น ติดแน่น 
แข็งแรง เหมาะส�าหรับงานไม้ แถบไม้อัดปิดขอบ พลาสติก เครื่องหนัง ฟอร์ไมก้า 
ปาร์เก้ โฟมยาง คอนกรีต PVC ผ้า

       Multi-purpose contact adhesive is very easy to use with long 
tack time. The product offers superior boding strength and high 
flexibility. It’s an ideal for bonding wood, furniture, plastic, leather, 
Formica, parquet, EVA, concrete, PVC, and fabric.

        น�้ายาเคลือบเงาใสกันซึม ผลิตจากอะครีลิ คุณภาพสูง ใช้ส�าหรับงานกันซึมเพื่อป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น�้า และคราบสกปรก อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความเงางามให้กับ
พื้นผิว เพื่อขับลายธรรมชาติให้เด่นชัดขึ้น ให้เนื้อฟิล์มใส เงางาม ไม่เหลืองตัว ทนทานต่อสภาพอากาศ และแสง UV เปิดใช้งานได้ทันทีไม่ต้องผสม ใช้งานง่าย แห้งไว 
เหมาะส�าหรับ พื้นผิวหลายประเภทเช่น ผนังอาคาร ปูน คอนกรีต อิฐ หินล้าง ทรายล้าง หินโชว์ลาย กระเบื้องดินเผา กระเบื้องแผ่นเรียบ ไม้ ไฟเบอร์ซีเมนต์ และอื่นๆ

       Water Repellent Gloss is made from premium grade acrylic polymer to protect various surfaces from fungus, moss, dirt, and water. The paint 
film is transparent and premium high gloss which makes surfaces look more naturally stunning. The product also contains many benefits such as 
fast-drying, non-yellowish, strong bonding, and high durable properties. The product is suitable for several surfaces, for example, wall, concrete, 
brick, sandstone, natural stone, clay tile, ceramic, wood, artificial wood, fiber cement and so on.
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3กาว เคมีภัณฑ์ Adhesive &  Chemical Solution
TURBO CONTACT ADHESIVE | TURBO น�้ำยำเคลือบเงำใส

For wall and floor.



น�้ายาล้างสนิม สูตรไม่กัดกร่อน

โซดาไฟ ตราจระเข้ 

สีฝุ่นคุณภาพสูง

          น�้ายาล้างสนิม สูตรไม่กัดกร่อน น�าเข้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน 
(ลิขสิทธิ์พิเศษเฉพาะเทอร์โบ) ช่วยท�าความสะอาดคราบสนิมให้สะอาดอย่างรวดเร็ว 
โดยน�้ายาจะท�าปฏิกิริยากับสนิมแล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วง 

          Rust Cleaner Acid Free is formulated by raw material and technology 
imported from Germany. The product will generate chemical reaction only 
with rust and turn it into purple color. Rust can be efficiently removed with in 
a short time and existing surface will not be corroded by the cleaner. It is 
suitable for general metal, aluminum, chromium, concrete, marble and so on. 

    เกล็ดโซดาไฟแท้ 100% คัดเฉพาะเกล็ดคุณภาพอย่างดี แรงละลายสูง ช่วยสลายการอุดตัน
ที่เกิดจากคราบไขมัน เส้นผม โปรตีน สบู่ ผงซักฟอก ได้อย่างดี เหมาะกับการสลายการอุดตัน
ในท่อน�้า ท่อระบาย ชักโครก โถสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า อ่างล้างจาน ขัดและท�าความสะอาดพื้น
    Sodium Hydroxide Used as a raw material in the manufacturing of soaps, 
detergents, textiles ,and paper. It also can be used in water softening and treatment, 
sanitation, drilling mud in oil field, refining petroleum products, hygiene products. In 
food and drug industry, it is used as acidity regulator, and alkali.
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3กาว เคมีภัณฑ์ Adhesive &  Chemical Solution
TURBO RUST CLEANER | TURBO น�้ำยำลอกส่ี | โซดำไฟ จระเข้

| สีฝุ่น จระเข้

    สีฝุ่นคุณภาพสูง ใช้แม่สีคุณภาพสูง ทนต่อด่าง และแสงแดดได้ดี สวยสด ไม่ซีดจาง 
เหมาะส�าหรับผสมปูน ซีเมนต์ พื้นหินขัด เทพื้นคอนกรีต โอ่งน�้า งานเฟอร์นิเจอร์ 
ย้อมไม้ กระดาษ หนัง ฯลฯ

    High quality Iron Oxide pigment comes with alkali and UV resistant 
properties.The color does not fade easily and provides long lasting durability. 
The product is suitable for cement, floor, furniture, wood, paper, and so on.

น�้ายาลอกสี เทอร์โบ
          น�้ายาลอกสีเกรดพรีเมี่ยมจากเทอร์โบ ได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมสี มีคุณสมบัติใน
การลอก ฟิล์มสีเก่าจากพื้นผิว โลหะ ไม้ ปูนได้รวดเร็ว ไม่กัดหรือท�าลายพื้นผิวเดิม ช่วยประหยัดแรงและเวลา ใช้งาน
ได้ง่าย ทาได้บนพื้นผิวทั้งแนวตั้งและแนวนอน สามารถท�าความสะอาดได้ด้วยน�้าสะอาด เหมาะส�าหรับสีทั่วไป
ทุกประเภทเช่น สีน�้ามัน สีอีพ๊อกซี่ สีโพลียูรีเทน สีพ่นอุตสาหกรรม แลคเกอร์ ยูรีเทน วานิช สีย้อมไม้ ฯลฯ

          Premium quality TURBO Paint Remover has been developed by experienced paint specialist 
offering fast working time, non-corrosive, easy-use, and water clean-up properties on all metal, 
wood, or concrete surfaces. It can be applied on both vertical and horizontal surfaces. The product 
is worked with several types of paint such as enamel paint, epoxy paint, polyurethane paint, 
industrial lacquer paint, vanish, lacquer, wood stain paint, and so on.



2 สีิอุตสาหกรรม Heavy Duty Coating

        สีสเปรย์อเนกประสงค์ สามารถใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภท ให้เฉดสีสวยสด เนื้อสีเยอะ 
พ่นติดทนนาน มีการยึดเกาะดีเยี่ยม ผลิตด้วยหัวฉีดคุณภาพ เพื่อการกระจายของเนื้อสี
ที่สม�่าเสมอ
        Multi-purpose spray paint can be used with various surfaces. It offers bright 
color, outstanding adhesion, and excellent works. The spray comes with superior 
quality nozzle that delivers high performance you require.
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4 สีิสเปรย์  Aerosol Spray Paint
SWAN SPRAY PAINT | VIGO SPRAY PAINT

        สีสเปรย์อเนกประสงค์ สามารถใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภท ให้เฉดสีสวยสด เนื้อสีเยอะ 
พ่นติดทนนาน มีการยึดเกาะดีเยี่ยม ผลิตด้วยหัวฉีดคุณภาพ เพื่อการกระจายของเนื้อสี
ที่สม�่าเสมอ
        Multi-purpose spray paint can be used with various surfaces. It offers bright 
color, outstanding adhesion, and excellent works. The spray comes with superior 
quality nozzle that delivers high performance you require.



2สีิอุตสาหกรรม Heavy Duty Coating
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        สีโป๊วหนาคุณภาพสูง เกรดพรีเมี่ยม ใช้ร่วมกับน�้ายาแดงส�าหรับเร่งปฏิกิริยาให้แข็ง โป๊วง่าย 
ลื่นมือ แห้งเร็วขัดง่าย ไม่ติดกระดาษทราย ให้ผิวเรียบเนียน ทนความร้อนได้ มีความยืดหยุ่นและยึด
เกาะดี บนพื้นผิวเหล็กและไม้ เหมาะส�าหรับงานซ่อมแซมรถยนต์และงานไม้เฟอร์นิเจอร์ โดยใช้โป๊วทับ
ส่วนที่เป็นรอยบุบ ยุบ หรือบริเวณที่ผิวไม่เรียบ

        สีโป๊วบางคุณภาพสูง เกรดพรีเมี่ยม ใช้ร่วมกับน�้ายาเหลืองส�าหรับเร่งปฏิกิริยาให้แข็ง โป๊วง่าย 
ลื่นมือ แห้งเร็ว ขัดง่าย ไม่ติดกระดาษทราย ให้ผิวเรียบเนียน ทนความร้อนได้ มีความยืดหยุ่นและยึด
เกาะดี บนพื้นผิวเหล็กและไม้ เหมาะส�าหรับงานซ่อมแซมรถยนต์และงานไม้เฟอร์นิเจอร์ โดยใช้โป๊วทับ
ส่วนที่เป็นรอยบุบ ยุบ หรือบริเวณที่ผิวไม่เรียบ

       High quality Autobody Filler is used with red hardener to generate chemical 
reaction and smooth surfaces. The putty is very easy to use providing fast dry, easy to 
sand, smooth surface, high flexible, heat resistant, and best adhesion property. It can be 
applied with both metal and wood surfaces. The product is good for automotive refinish 
and wood furniture works.

       High quality Polyester Putty is used with yellow hardener to generate chemical 
reaction and smooth surfaces. The putty is very easy to use providing fast dry, easy to 
sand, smooth surface, high flexible, heat resistant, and best adhesion property. It can be 
applied with both metal and wood surfaces. The product is good for automotive refinish 
and wood furniture works.

5กลุ่มรถยนต์ Automotive Coating
TURBO AUTOBODY FILLER | TURBO POLY PUTTY



     สีพ่นรองพื้น 2K คุณภาพสูงเหมาะส�าหรับพ่นซ่อมทั้งชิ้นและแบบเฉพาะจุด เนื้อสีมาก
กลบมิดดีเยี่ยม ไม่ดูดสีทับหน้า แห้งตัวเร็ว เนื้อฟิล์มหนา เรียบเนียน และง่ายต่อการขัดด้วย
กระดาษทราย มีการยึดเกาะสูง ทนต่อตัวท�าละลายได้ดี เพื่อให้งานสีที่พ่นทับหน้าออกมา
สวยเงางาม เรียบสม�่าเสมอ

สีพ่นรองพื้นเทา 2K

สีพ่นรองพื้น

น�้ามันด�า ส�าหรับรถยนต์

สีพ่นกันสนิมใต้ท้องรถ

     High quality primer surfacer 2K is suitable for whole auto body part and minor 
damaged areas. The product offers excellent coverage, fast drying, smooth film, 
easy to sand, solvent resistant, and best adhesion properties for automotive 
refinishing and general usage.

     สีพ่นพื้นแห้งเร็ว สูตรพิเศษจากเทอร์โบ เหมาะส�าหรับพ่นรองพื้นกลบรอย มีการกลบมิดดีเยี่ยม 
พ่นได้พื้นที่มาก พื้นผิวเรียบเนียน แห้งเร็ว ขัดง่าย เพิ่มการยึดเกาะให้สีทับหน้า ใช้งานได้
อเนกประสงค์บนพื้นผิวเหล็ก ไม้ พลาสติก PVC สีโป๊วพลาสติกบนสีใหม่และเก่า
     High quality Primer Surfacer from TURBO offers excellent coverage, smooth 
surface, fast drying, and easy sanding properties. It provides best adhesion ability and 
increases good bonding with top coat. Multi purposes primer is good for many 
surfaces such as metal, wood, plastic, PVC, and any type of filler & putty.

    น�้ามันด�า เคลือบเหล็กกันสนิม ผลิตจากยางมะตอยชนิดพิเศษ สามารถใช้ทาหรือพ่นได้ ใช้ทา
กันสนิมรถยนต์ รั้ว โครงเหล็ก หลังคาสังกะสี และเหล็กทุกชนิด

    Bituminous Solution Paint  has excellent adhesion properties to steel plates. It 
can be used as a temporary anti-corrosive paint. The product has great wetting 
property and water resistance.

    สีพ่นกันสนิมใต้ท้องรถ ผลิตจากสารป้องกันสนิมคุณภาพสูง ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม 
เนื้อฟิล์มสีด�าหนา ยืดหยุ่นได้ดีลดเสียงกระแทกใต้ท้องรถ และป้องกันสนิมได้เต็มประสิทธิภาพ 
ลดการกัดกร่อนจากกรดและด่าง เหมาะส�าหรับพ่นใต้ท้องรถยนต์ทุกชนิด โครงหลังคา
โครงเหล็ก รั้ว โคมไฟ ฯลฯ

    Under Coating is made from high quality anti rust chemical. It provides high 
adhesion, thick film layer, and chemical resistance properties. The product is 
suitable for underbody coating and metal structure.
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5 กลุ่มรถยนต์ Automotive Coating
PRIMER SURFACER 1K AND 2K | น�้ำมันด�ำ | สีพ่นกันสนิมใต้ท้องรถ
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ทินเนอร์อะครีลิค
    ทินเนอร์อะครีลิค คุณภาพสูง ถูกพัฒนาและวิจัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มรถยนต์ที่มี
ประสบการณ์และความช�านาญสูง สามารถท�าละลายเนื้อสีได้ดี ให้การกระจายตัวของเนื้อสีที่สม�่าเสมอ ได้ชิ้นงาน
ที่มีพื้นผิวเรียบเนียนสวย เงางาม ไม่เป็นฝ้า ใช้ผสมกับสีพ่นรถยนต์ และสีกลุ่มอะครีลิคแลคเกอร์ เหมาะส�าหรับงาน
เหล็กหรือโลหะ งานซ่อมแซมส่วนประกอบรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ ที่ต้องการชิ้นงานคุณภาพสูง

    Acrylic Thinner is special thinner grade that can be used with various acrylic paints. It provides 
high solubility and high gloss retention.

    ทินเนอร์ 2K คุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมรถยนต์กึ่งแห้งช้า เหมาะส�าหรับผสมสีระบบ
โพลียูรีเทน มีประสิทธิภาพในการท�าละลายสูง พ่นง่าย ช่วยท�าให้ฟิล์มสีเรียบสม�่าเสมอ ไม่เป็น
ผิวส้ม ให้ความเงางามสูง ใช้ผสมได้กับสีเคลียร์ สีจริง สีพื้น ระบบ 2K ทุกประเภท

    2K Thinner is ultra premium thinner grade for 2K polyurethane paint system. It is 
very easy to use providing high solubility, smooth surface, high gloss properties.
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5กลุ่มรถยนต์ Automotive Coating
TURBO INDUSTRIAL LACQUER | TURBO LACQUER THINNER | 

TURBO THINNER 2K 

        สีพ่นอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ผลิตจากเรซิ่น และไนโตรเซลลูโลสชนิดพิเศษ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ให้ความเงางามสูง และยึดเกาะดีเยี่ยม ผลิตด้วย
ผงสีเกรดสูงน�าเข้าจากต่างประเทศ ให้ความทนทานสูง เช็ดล้างท�าความสะอาดง่าย เนื้อสีสด ไม่เหลือง หรือซีดจางง่าย สามารถยึดเกาะ ได้กับพื้นผิวหลายชนิด
เช่น ไม้จริง ไม้อัด ไม้ MDF เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม พลาสติก ไฟเบอร์กลาส กระจก ฯลฯ
        High quality industrial lacquer is made from premium grade resin and Nitro-Cellulose providing long lasting durability, super high 
gloss, and strong adhesion. Imported and high quality pigments are used to enhance strength, brightness, and vibrant color. Paint film is 
not fade quickly and has excellent coverage. The product is suitable for various surfaces such as wood, MDF, metal, stainless, aluminum, 
aluminum alloy, plastic, fiberglass, glass and so on. It can be easily applied by brush or spray. 

ทินเนอร์  2K



TURBO PLASTIC PRIMER | TURBO COAL TAR EPOXY6 กลุ่มงานไม้ Wood Coating
แชล็คทำไม้ | สีย้อมไม้

น�้ามันแชล็ค ตรา จระเข้เหยียบโลก
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        แชล็คสูตรพิเศษ ยอดนิยมจากจระเข้ ให้เนื้อฟิล์มเรียบใส เงางาม คงทนไม่หลุดล่อน 
สามารถซึมลึกได้ดีในเนื้อไม้ เนื้อฟิล์มหนา ปลอดภัย ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ป้องกันยางไม้ สามารถเป็นได้ทั้งรองพื้น สีทับหน้า หรือย้อมเนื้อไม้ให้มีสีสันสวยงาม 
เหมาะส�าหรับงานไม้ทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง
        High quality shellac from Crocodile offers multi-purpose wood solutions such 
as wood treatment and finish coating. Our shellac can be used as wood primer, 
sealer, and clear gloss finish. It provides smooth and clear film, high durability, 
deep penetration, and thick film layer. The product is free from lead and mercury 
that safes for user and environment. It is suitable for all type of woods.

        ผลิตภัณฑ์ย้อมและรักษาเนื้อไม ้เกรดสูง สูตรพิเศษจากเทอร์โบ เพิ่มคุณสมบัติโปร่งแสงเห็นลายไม้
ชัดเจน แทรกซึมลึกถึงเนื้อไม้ เหมาะส�าหรับงานไม้ทั้งภายนอก และภายในทุกชนิดสวยงาม อายุการใช้งาน
ยาวนาน ฟิล์มสี ไม่ลอก แตก หรือพอง ทนแดด ทนรังสี UV ทนฝน และยังช่วยป้องกันการบิดตัว โก่ง แตก 
หรือซีดจาง อีกทั้งยังคงสภาพไม้ และเพิ่มสีสันให้สวยงามเป็นธรรมชาติ ใช้ได้กับงานทุกประเภท เช่น ประตู 
หน้าต่าง วงกบ เชิงชาย ฝ้าระแนง บัว จั่ว ศาลา รั้วบ้าน บ้านทรงไทย ล็อกโฮม ผนัง ราวจับบันได เฟอร์นิเจอร์
สนาม และเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน เป็นต้น
        High quality wood stain from TURBO offers transparent crystal clear and deep penetra-
tion film for all types of wood that reveals true beauty of wood grain and texture. The product 
can be used for both indoor and outdoor projects with exceptional abilities which are long 
lasting durable, UV protection, anti-wood destroying insects, breathable film, and water 
repellent. It prevents wood from cracking, peeling, and blistering. Our product is suitable for 
siding, shingle, door, window, panel, fence, rolling, porch, patio furniture, log home and so on. 



แลคเกอร์ใสคุณภาพสูง

แลคเกอร์คุณภาพสูง

     แลคเกอร์ผสมเสร็จพร้อมใช้ สูตรใหม่ เปิดฝาใช้งานได้ทันทีไม่ต้องผสมทินเนอร์ ผลิตจากไนโตรเซลลูโลส
เกรดสูง ให้ผิวที่เรียบเนียนสม�่าเสมอ เนื้อสีเยอะ ให้ชั้นฟิล์มที่หนา มีความยืดหยุ่นป้องกันการแตกลายงา 
ปราศจากโลหะหนักเหมาะส�าหรับ ทาและพ่น ให้ความเงางามสูง แห้งเร็ว ทาง่าย ไม่เป็นรอยแปรง ทนทานต่อ
สภาวะอากาศและสารเคมี ใช้ได้กับงานไม้หลาย ประเภท เช่น ประตู หน้าต่าง ตู้ โต๊ะ และอื่นๆ
     High quality pre-mixed lacquer ready to use lacquer which can be applied directly without 
mixing with thinner. It does not contain lead and mercury. The product offers smooth surface, 
high gloss, flexibility, fast  drying, and excellent durability properties. It can be applied by both 
brush and spray on various wood works such as door, window, cabinet, table, and so on. 

     แลคเกอร์คุณภำพสูงจำกเทอร์โบ เหมาะส�าหรับเคลือบพื้นผิวเพื่อปกป้อง รักษาเนื้อไม้ 
และให้ความสวยงาม ไม่ทิ้งรอยฝ้าขาวในทุกสภาพอากาศ ฟิล์มสียืดหยุ่น ป้องกันการแตกลายงา
ของฟิล์มสี มีความเข้มข้นสูง เพื่อให้ชั้นฟิล์มที่หนา และทาได้พื้นที่มาก เหมาะส�าหรับงาน
เฟอร์นิเจอร์ไม้ วงกบ ประตู หน้าต่าง ตู้และงานไม้ทุกประเภท
     TURBO Lacquer is made from premium quality Nitrocellulose Resin to protect 
wood surface and make it looks more beautiful. The product provides fast drying, 
high gloss, good adhesion, and high film built properties. It is suitable for wood 
furniture works such as door, window, cabinet and other wood workings. 

ยูรีเทน

ด้าน เงา

   ยูรีเทน น�้ามันเคลือบแข็งพื้นผิวไม้ ช่วยปกป้องรักษาเนื้อไม้ ให้คงความสวยงามยาวนาน 
เหมาะส�าหรับทาพื้นไม้ พื้นปาร์เก้ เฟอร์นิเจอร์ ลานโบว์ลิ่ง และบันไดไม้

   Pure polyurethane for wood coating. It provides long lasting durability with 
scratch, chemical, and heat resistant. It’s an ideal for parquet flooring, 
furniture, bowling lane, and wood stair treads.
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6กลุ่มงานไม้ Wood Coating
แลคเกอร์ | แลคเกอร์ซีลเลอร์ | ยูรีเทน |  สีรองพื้นไม้

แลคเกอร์ซีลเลอร์
    สีรองพื้นอุดเสี้ยนไม้และปรับผิวเรียบ มีส่วนผสมของไนโตรเซลลูโลสเกรดพิเศษ เสริมการยึดเกาะให้สีทับหน้า แทรกซึมลึกเพื่ออุดเสี้ยน
และปรับระนาบพื้นผิวให้เรียบ ผสมผงข่วยขัดท�าให้ขัดได้ง่ายขึ้น ใช้ส�าหรับพ่นหรือทาเป็นสีรองพื้น เนื้อฟิล์มใส แห้งเร็ว คงความเป็น
ธรรมชาติของพื้นผิวไม้ เหมาะส�าหรับงานที่ต้องการโชว์เนื้อไม้ทุกประเภท สามารถทาทับได้ด้วยผลิตภัณฑ์สีงานไม้ทุกชนิดตามต้องการ
    Lacquer Sanding Sealer is made from special Nitro-Cellulose offering high boding strength between wood surface 
and top coat. It can be used as primer and effectively penetrate into wood surface to cover rough areas and wood grain. 
The sealer is mixed with scrubbing agent for easy smoothing. The film is transparent and fast drying. It is suitable for all 
types of wood works to reveal true beauty of wood grain. The product can be top coated by all type of wood paints.



 D คุณภาพมาตรฐาน ให้ความเงางามสูง
 D กลิ่นอ่อน ใช้งานง่าย
 D ช่วยให้สีแห้งเร็วกว่าน�้ามันสนทั่วไป
 D ไม่แสบมือ และไม่ระคายผิว
 D เหมาะส�าหรับผสมสีเคลือบเงา หรือท�าความสะอาด สิ่งสกปรก

จากคราบไขมัน และเครื่องมือที่ใช้งานสี
 D บริสุทธ์ 100% ไม่มีสารปนเปื้อน 

 D ให้ความเงางามสูง
 D คุณภาพมาตรฐาน
 D สูตรดั้งเดิม ยอดนิยม
 D เหมาะส�าหรับผสมแชล็คทาไม้ทุกประเภท และท�าความสะอาดทั่วไป
 D ช่วยเพิ่มการกระจายตัวของเนื้อสี ให้ผิวเรียบเนียน
 D บริสุทธ์ 100% ไม่มีสารปนเปื้อน 

แอลกอฮอล์ อย่างดี
Alcohol

 D คุณภาพมาตรฐาน
 D สูตรดั้งเดิม ยอดนิยม ขายดีอันดับหนึ่ง
 D ให้ความเงางามสูง
 D ดีและปลอดภัยต่อผู้ใช้ 
 D ไอระเหยน้อยกว่าน�้ามันสนทั่วไปป้องกันอุบัติเหตุ
 D ไม่แสบมือ และไม่ระคายผิว
 D ช่วยเพิ่มการกระจายตัวของเนื้อสี ให้ผิวเรียบเนียน
 D เหมาะส�าหรับผสมสีเคลือบเงา หรือท�าความสะอาด สิ่งสกปรก

จากคราบไขมัน และเครื่องมือที่ใช้งานสี
 D บริสุทธ์ 100% ไม่มีสารปนเปื้อน 

น�้ามันสนเชียงใหม่ อย่างดี
Premium Turpentine and Enamel Thinner

จระเข้ เอฟ-16

SOGO 357

จระเข้ เอฟ-16
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7 ทินเนอร์ และ โซลเว้นท์ Thinner & Solvent
น�้ำมันสนเชียงใหม่ | แอลกอฮอล์

น�้ามันสนเชียงใหม่ สูตรใหม่
Turpentine and Enamel Thinner



     ทินเนอร์คุณภาพ สูตรยอดนิยมที่ช่างให้การยอมรับ มีประสิทธิภาพ
ในการท�าละลายสูง ป้องกันการเกิดฝ้าให้ความเงางามสูง เหมาะส�าหรับ
งานอุตสาหกรรมทั่วไป สีพ่น สีรองพื้น งานไม้ งานเฟอร์นิเจอร์ และเช็ด
ล้างท�าความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ในงานสี 

     ทินเนอร์คุณภาพดี มีเนื้อทินเนอร์สูงมีความสามารถในการ ท�าละลาย
ได้ดี เหมาะส�าหรับผสมแลคเกอร์ และสีพ่นทั่วไป ใช้งานง่าย แห้งเร็ว

     ทินเนอร์คุณภาพดี สูตรยอดนิยม มีสัดส่วนของเนื้อทินเนอร์สูง ใช้งาน
ได้อเนกประสงค์เหมาะส�าหรับเช็ดล้างและท�าความสะอาด เครื่องมือที่ใช้ 
ในงานสี ท�าความสะอาดคราบน�้ามัน หรือผสมสีทั่วไป

ทินเนอร์ ไดโก้ AAA
Dryco Premium Thinner AAA

ทินเนอร์ SOGO พรีเมี่่ยม AAA
SOGO Premium Thinner AAA

จระเข้

เทอร์โบ 2K

SOGO พรีเมี่ยม

 D ไม่ผสมเมทานอล (สารพิษอันตราย)
 D ให้ความเงางามสูง ใส่สารป้องกันฝ้า
 D สามารถใช้ได้ในบริเวณ ที่เย็นและมีอากาศชื้น 
 D ดีและปลอดภัยต่อผู้ใช้ กลิ่นไม่ฉุน 
 D ไม่แสบมือ และไม่ระคายผิว
 D ช่วยเพิ่มการกระจายตัวของเนื้อสี ให้ผิวเรียบเนียน
 D คุณภาพเกรด มอก. สีพ่นอุตสาหกรรมและ 
 D แลคเกอร์ (อยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาติ)
 D เหมาะส�าหรับผสมสีพ่นทั่วไปและแลคเกอร์ทุกชนิด
 D หรือท�าความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ในงานสี

ทินเนอร์คุณภาพสูง เกรดพรีเมี่ยม AAA
Ultra Premium Thinner AAA

เทอร์โบ เอฟ-16
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7ทินเนอร์ และ โซลเว้นท์ Thinner & Solvent
THINNER TURBO |  F-16  |  จระเข้ | DRYCO | SOGO

ทินเนอร์ จระเข้ AAA
Crocodile Premium Thinner AAA



     ทินเนอร์สูตรพิเศษ มีความสามารถในการท�าละลายได้สูง 
เหมาะส�าหรับเช็ดล้างท�าความสะอาดเครื่องมือสี หรือผสมสีรองพื้นทั่วไป 
ใช้งานง่าย แห้งตัวเร็ว กลิ่นไม่ฉุน มีความบริสุทธิ์สูง

เทอร์โบ คลีน ทินเนอร์ AAA
Cleaning Thinner AAA

คลีน

     น�้ามันซักแห้ง อย่างดี เหมาะส�าหรับผสมสีเคลือบเงา และท�าความสะอาด
ทั่วไป คุณภาพมาตรฐาน ไว้ใจได้ทุกเมื่อ

น�้ามันซักแห้ง อย่างดี
Turpentine

จระเข้

SOGO GIPSON 357

ทินเนอร์คุณภาพมาตรฐาน สูตรขายดีอันดับหนึ่ง ใช้งานได้อเนกประสงค์ เหมาะส�าหรับเช็ดล้างท�าความ
สะอาด เครื่องมือที่ใช้ในงานสี ท�าความสะอาดเครื่องจักร หรือผสมงานสีทั่วไป

ทินเนอร์ เกรดมาตรฐาน AAA
General Purpose Thinner AAA

7 ทินเนอร์ และ โซลเว้นท์ Thinner & Solvent
THINNER | น�้ำมันซักแห้ง
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