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SCG GREEN CHOICE

ฉลาก

ฉลาก SCG Green Choice ตางจาก SCG Eco Value อยางไร ?
ฉลาก SCG Green Choice ไดปรับจากฉลาก SCG Eco Value ในเรื่องของการสื่อสาร
เพื่อใหงายตอความเขาใจและใกลชิดกับลูกคามากยิ่งขึ้น โดยหลักเกณฑและมาตรฐานตางๆ ยังคงเหมือนเดิม
ทั้งนี้ หากเปนบรรจุภัณฑของสินคาหรืออื่นๆ ยังประทับหรือติดฉลาก “SCG Eco Value”
สามารถมั่นใจไดวาคือสินคาคุณภาพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชนเดียวกับฉลาก “SCG Green Choice”

สินคาที่ ไดรับฉลาก SCG Green Choice ดีกวาสินคาที่ ไม ไดรับฉลากหรือไม ?
ในดานคุณภาพสินคาไมแตกตางกัน สินคาทุกชิ้นของ SCG มีคุณภาพสูง
แตสินคาที่ไดรับฉลาก SCG Green Choice จะมีคุณสมบัติดานสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
เชน ใชวัสดุรีไซเคิลเปนสวนประกอบในการผลิต, ชวยประหยัดนํ้า, ชวยลดกาซเรือนกระจกจากการผลิต เปนตน

คืออะไร ?

สินคาที่ ไดรับฉลาก SCG Green Choice ราคาสูงกวาสินคาอื่นๆ หรือไม ?
สินคาที่ไดรับฉลาก SCG Green Choice ราคาไมแตกตางจากสินคาอื่นๆ

สามารถหาซื้อสินคาที่ ไดรับฉลาก SCG Green Choice ไดที่ ไหน ?

ฉลาก SCG Green Choice คือฉลากที่ SCG ใหการรับรองสินคา
ของ SCG วาเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและดีตอสุขอนามัยของผู ใช
ซึ่งการรับรองไดผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการ ถูกตอง
ตามหลักมาตรฐานสากล

สามารถหาซื้อไดที่รานคาวัสดุกอสรางชั้นนํา รานผูแทนจําหนายของ SCG หรือเว็บ SCG HOME

โดยฉลาก SCG Green Choice ใหการรับรองในดานตางๆ ตอไปนี้

สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดจากเว็บไซต www.scgbuildingmaterials.com
หรือ SCG Contact Center 02-586-2222 หรือสอบถามจากพนักงาน ณ จุดขายaa

ประหยัดพลังงาน
และลดโลกรอน

ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
และยืดอายุการใชงาน

เพื่อสุขอนามัยที่ดี

สามารถหาขอมูล SCG Green Choice ไดที่ ไหน ?
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ปูนงานโครงสราง เอสซีจี สูตรไฮบริด นวัตกรรมโครงสราง เพื่อสิ่งแวดลอม
กาวลํ้าไปอีกขั้น…โครงสรางแข็งแรงทนทาน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
รายละเอียดผลิตภัณฑ
เหมาะสําหรับงานโครงสรางอาคาร บานพักอาศัย อาทิ ฐานราก เสา คาน พื้น นอกจากนี้ ยังเหมาะกับงานสาธารณูปโภค อาทิ ถนน
สะพาน เนื่องจากมีคุณสมบัติใหกําลังอัดสูง โครงสรางที่ไดจึงแข็งแรงทนทาน ทั้งยังเปนปูนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ชั้นถุงพลาสติก ปองกันความชื้น และทนตอแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนใหสดใหมเสมอ
ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ
กําลังอัดสูงกวาปูนงานโครงสรางทั่วไป

คอนกรีตทึบแนน สงผลใหโครงสราง

ทนตอการขัดสี ลดโอกาสเกิดปญหาฝุน และพื้นหลุดรอน

คอนกรีตแข็งแรงมากขึ้น

ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต

ลดโอกาสที่พื้นผิวคอนกรีตแตกราวเนื่องจากการหดตัวของปูน
มอก. 2594-2556

CM.SCG.ll-2013.lll

คอนกรีตทึบแนน สงผลใหโครงสรางคอนกรีตแข็งแรงมากขึ้น

สินคาปูนซีเมนต
และคอนกรีตสําเร็จรูป
ที่ ไดรับรอง

ปูนงานโครงสราง เอสซีจี นวัตกรรมเพื่อที่สุดงานโครงสราง
รายละเอียดผลิตภัณฑ
ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1 เหมาะสําหรับงานโครงสรางที่ตองการความแข็งแรงสูง เชน อาคารบานพักอาศัย อาคารสูง ถนน
ทางดวน สนามกีฬาและสนามบิน นอกจากนี้ยังเหมาะสําหรับงานผลิตภัณฑคอนกรีต เชน ฐานราก เสา คาน พื้น
ชั้นถุงพลาสติก ปองกันความชื้น และทนตอแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนใหสดใหมเสมอ
ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

ฉลากเพื่อสิ่งแวดลอม

ใหกําลังอัดสูง โครงสรางที่ไดจึงแข็งแรงทนทาน
เปนผลิตภัณฑที่สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ เปนทางเลือกใหผูที่ใสใจสิ่งแวดลอม
ใชสําหรับงานคอนกรีตอัดแรง และไมอัดแรง
ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต

มอก. 15 เลม 1-2555

CM.SCG.ll-2013.lll

คําแนะนํา ควรบมนํ้าอยางนอย 7 วัน โดยใชนํ้าฉีด หรือกระสอบเปยกคลุม
การรับรองคุณภาพ ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท 1
สอดคลองตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ASTM 150 TYPE 1

ปูนรับกําลังอัดเร็ว เอสซีจี นวัตกรรมโครงสรางรับกําลังอัดเร็ว
รายละเอียดผลิตภัณฑ
ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 3 เหมาะสําหรับผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูปชนิดอัดแรง อาทิ แผนพื้น เสาเข็ม เสาไฟฟา
ชั้นถุงพลาสติก ปองกันความชื้น และทนตอแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนใหสดใหมเสมอ
ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ
ใหกําลังอัดสูงไดเร็วในชวงตน จึงทําใหการทํางานเสร็จเร็วขึ้น

คําแนะนํา ควรบมนํ้าอยางนอย 7 วัน โดยใชนํ้าฉีด หรือกระสอบเปยกคลุม
การรับรองคุณภาพ ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 3
สอดคลองตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ASTM 150 TYPE 3
มอก. 15 เลม 1-2555
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ปูนทนนํา้ ทะเล เอสซีจี นวัตกรรมโครงสรางทนทานสูง งานโครงสรางพืน้ ทีช่ ายฝง ทะเล

ปูนงานโครงสราง เอสซีจี สูตรไฮบริด นวัตกรรมโครงสราง เพื่อสิ่งแวดลอม
กาวลํ้าไปอีกขั้น…โครงสรางแข็งแรงทนทาน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รายละเอียดผลิตภัณฑ
ปูนซีเมนตปอรตแลนดปอซโซลาน เหมาะสําหรับโครงสรางในพื้นที่ชายฝงทะเล พื้นที่นํ้ากรอยที่โครงสรางสัมผัสกับนํ้าทะเล ไอทะเล

รายละเอียดผลิตภัณฑ

หรือนํ้ากรอย ทนตอการกัดกรอน และปองกันการซึมผานจากสารคลอไรดและสารซัลเฟต ไดดีกวาปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1

เหมาะสําหรับงานโครงสรางอาคาร บานพักอาศัย อาทิ ฐานราก เสา คาน พื้น นอกจากนี้ ยังเหมาะกับงานสาธารณูปโภค อาทิ ถนน

ชั้นถุงพลาสติก ปองกันความชื้น และทนตอแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนใหสดใหมเสมอ

สะพาน เนื่องจากมีคุณสมบัติใหกําลังอัดสูง โครงสรางที่ไดจึงแข็งแรงทนทาน ทั้งยังเปนปูนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

ชั้นถุงพลาสติก ปองกันความชื้น และทนตอแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนใหสดใหมเสมอ

คุณสมบัติพิเศษ

ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

ทนทานตอการกัดกรอนของสารซัลเฟต และตานทานตอการซึมผานของสารคลอไรด ไดดี

มอก. 849-2556

เปนผลิตภัณฑที่สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนทางเลือกใหผูที่ใสใจสิ่งแวดลอม

กําลังอัดสูงกวาปูนงานโครงสรางทั่วไป

คอนกรีตทึบแนน สงผลใหโครงสราง

อีกทั้งยังทําใหโครงสรางมีอายุการใชงานทนทานกวาปูนซีเมนตปอรตแลนดทั่วไป อยางนอย 2 เทา

ทนตอการขัดสี ลดโอกาสเกิดปญหาฝุน และพื้นหลุดรอน

คอนกรีตแข็งแรงมากขึ้น

คําแนะนํา ควรบมนํ้าอยางนอย 7 วัน โดยใชนํ้าฉีด หรือกระสอบเปยกคลุม
การรับรองคุณภาพ ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ปูนซีเมนตปอรตแลนดปอซโซลาน

ลดโอกาสที่พื้นผิวคอนกรีตแตกราวเนื่องจากการหดตัวของปูน
มอก. 2594-2556

คอนกรีตทึบแนน สงผลใหโครงสรางคอนกรีตแข็งแรงมากขึ้น

สอดคลองตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ASTM C 595 TYPE IP

เสือ ปูนซีเมนตผสม กอ ฉาบ เท

ปูนทนนํ้าเค็มดินเค็ม เอสซีจี นวัตกรรมโครงสรางทนทานสูง งานโครงสราง
คอนกรีตพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียดผลิตภัณฑ
รายละเอียดผลิตภัณฑ

ปูนซีเมนตผสม เหมาะสําหรับงานกออิฐ ฉาบผนัง อิฐมอญ และอิฐบล็อก งานเทปรับระดับพื้น เทคานทับหลัง เสาเอ็น

ปูนซีเมนตปอรตแลนดปอซโซลาน เหมาะสําหรับโครงสรางคอนกรีตที่อยูในพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่นํ้ากรอย

บรรจุในชั้นถุงพลาสติก ปองกันความชื้นและทนตอแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนใหสดใหมเสมอ

ชั้นถุงพลาสติก ปองกันความชื้น และทนตอแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนใหสดใหมเสมอ

ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

หามใชกับงานโครงสรางคอนกรีตทุกประเภทและหามใชกอหรือฉาบอิฐมวลเบา (ALC)

คุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติพิเศษ
ทนทานตอการกัดกรอนของสารซัลเฟต และตานทานตอการซึมผานของสารคลอไรด

ปูนซีเมนตผสมสูตรเนื้อแนน พัฒนาดวยนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับนาโน ดวยพลังโมเลกุล ทําใหเนื้อเหนียวยึดเกาะไดดียิ่งขึ้น

เปนผลิตภัณฑที่สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ เปนทางเลือกใหผูที่ใสใจสิ่งแวดลอม

เพิ่มสารพิเศษ ทําใหเนื้อนุม ฉาบลื่น ลากไดยาว ผนังที่ไดแข็งแกรง ไมแตกราว*

คําแนะนํา ควรบมนํ้าอยางนอย 14 วัน โดยใชนํ้าฉีด หรือกระสอบเปยกคลุม
การรับรองคุณภาพ ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ปูนซีเมนตปอรตแลนดปอซโซลาน
มอก. 849-2556

เปนผลิตภัณฑทส่ี ามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต จึงเปนมิตรตอสภาพแวดลอมและเปนทางเลือกใหผทู ใี่ สใจสิง่ แวดลอม
*ผลงานขึ้นอยูกับสวนผสม วิธีการผสม ความชํานาญและฝมือของชาง
มอก.80-2550

สอดคลองตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ASTM C 595 TYPE IP

ปูนงานหลอ เอสซีจี นวัตกรรมคุณภาพผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป

เสือ ปูนซีเมนต ฉาบสูตรพิเศษ

รายละเอียดผลิตภัณฑ

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1 ชนิดพิเศษ สําหรับงานหลอคอนกรีตสําเร็จรูป เชน ทอ บล็อก และงานเทโครงสรางทั่วไป

ปูนซีเมนตสูตรพิเศษเหมาะสําหรับงานฉาบอิฐมอญและอิฐบล็อกเปนพิเศษ

เชน บานพักอาศัย อาคาร

บรรจุในชั้นถุงพลาสติกปองกันความชื้นและทนตอแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนใหสดใหมเสมอ

ชั้นถุงพลาสติก ปองกันความชื้น และทนตอแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนใหสดใหมเสมอ

ขนาดบรรจุ 40 กก./ถุง

ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

หามใชกับผนังอิฐมวลเบา (ALC) และงานเทโครงสรางทุกประเภท

คุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติพิเศษ

ไดผลงานที่มีความแข็งแรง ทนทาน ชิ้นงานเรียบเนียน สวย

ดวยสูตรซุปเปอรสมูทและสารชวยฉาบพิเศษทําใหฉาบลื่น ทํางานงาย และประหยัดเวลา

สะดวกในงานใชงาน ถอดแบบไดเร็ว

สารอุมนํ้าพิเศษ ทําใหผนังแหงตัวในเวลาพอเหมาะ

ใชสําหรับงานคอนกรีตอัดแรง และไมอัดแรง

เนื้อปูนละเอียดเปนพิเศษกวาปูนทั่วไปทําใหผนังที่ไดเรียบเนียนสวย ไมแตกราว*

คําแนะนํา
มอก. 15 เลม 1-2555

คําแนะนํา ควรบมนํ้าอยางนอย 14 วัน โดยใชนํ้าฉีด หรือกระสอบเปยกคลุม
การรับรองคุณภาพ ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปูนซีเมนตผสม มอก.80-2550

ควรบมนํ้าอยางนอย 7 วัน โดยใชนํ้าฉีด หรือกระสอบเปยกคลุม

*ผลงานขึ้นอยูกับสวนผสม วิธีการผสม ความชํานาญและฝมือของชาง
มอก.2595-2556

คําแนะนํา ควรบมนํ้าอยางนอย 14 วัน โดยใชนํ้าฉีด หรือกระสอบเปยกคลุม
การรับรองคุณภาพ ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สอดคลองตามมาตรฐาน Masonry Cement ของสหรัฐอเมริกา ASTM C 91 Type N

85

96

เสือ ปูนซีเมนตผสม ซูเปอร กอ ฉาบ เท 40 = 50 กิโล

เสือ มอรตาร ปูนซีเมนตสําเร็จรูป ฉาบอิฐมวลเบา
รายละเอียดผลิตภัณฑ

รายละเอียดผลิตภัณฑ

สําหรับงานฉาบผนังอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ

คุณสมบัติพิเศษ

ปูนซีเมนตผสม เหมาะสําหรับงานกออิฐ ฉาบผนัง อิฐมอญและอิฐบล็อก งานเทปรับระดับพื้น เทคานทับหลัง เสาเอ็น
บรรจุในชั้นถุงพลาสติก ปองกันความชื้นและทนตอแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนใหสดใหมเสมอ

ใชฉาบบนผนังอิฐมวลเบา หรืออิฐดูดซึมนํ้าไดนอยทุกชนิด

ขนาดบรรจุ 40 กก./ถุง

สามารถฉาบไดตั้งแต 0.5-1.5 ซม. ในกรณีที่ตองการ ฉาบทับหนา สามารถฉาบไดที่ความหนา 0.3-0.5 ซม.

คุณสมบัติพิเศษ

ควรใช ใหหมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแลว

หามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เชน ทราย จะทําใหสัดสวนของมวลรวมตอซีเมนต ไมถูกตอง

ผสมทั่วไป 50 กิโลกรัม

หลังฉาบแลวควรรดนํา้ บมผนังประมาณ 2-3 วัน
วัการรั
น บรองคุณภาพ

*ผลงานขึ้นอยูกับสวนผสม วิธีการผสม ความชํานาญและฝมือของชาง

คําแนะนํา ควรบมนํ้าอยางนอย 14 วัน โดยใชนํ้าฉีด หรือกระสอบเปยกคลุม
การรับรองคุณภาพ ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปูนซีเมนตผสม มอก.80-2550

มอก. 2735 - 2559

มาตรฐาน มอก. 2735 - 2559

ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ
สามารถฉาบไดตั้งแต 1.0-1.5 ซม.

ปาดแตงผิวหนาไดงาย

ลดโอกาสการเกิดรอยแตกราวไดมากกวา 5 เทา

ใชฉาบบนผนังอิฐมวลเบา หรืออิฐดูดซึมนํ้าไดนอยทุกชนิด

มีสารอุมนํ้าชวยไมใหเนื้อปูนเสียนํ้าเร็ว

สามารถฉาบไดตั้งแต 0.5-1.0 ซม.

คําแนะนํา

คําแนะนํา
ควรใช ใหหมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแลว

มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

สําหรับงานฉาบผนังอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ

ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ
ลดปญหาหลุดรวงของเนื้อปูนในขณะฉาบ

ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

รายละเอียดผลิตภัณฑ

รายละเอียดผลิตภัณฑ

สําหรับงานฉาบผนังอิฐมอญ อิฐบล็อก

ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

เสือ มอรตาร ปูนซีเมนตสําเร็จรูป ฉาบอิฐมวลเบา สูตรเอ็กซเพิรท

เสือ มอรตาร ปูนซีเมนตสําเร็จรูป ฉาบทั่วไป

ควรใช ใหหมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแลว

ไมควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแลว

ไมควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแลว

หามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เชน ทราย จะทําใหสัดสวนของมวลรวมตอซีเมนต ไมถูกตอง

หามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เชน ทราย จะทําใหสัดสวนของมวลรวมตอซีเมนต ไมถูกตอง

ในกรณีทตี่ อ งการฉาบบนผนังคอนกรีต ควรเตรียมพืน้ ผิวคอนกรีตดวยการสกัดออก หรือใชรองพืน้ ดวย Bonding Mortar กอนฉาบ

หลังฉาบแลวควรรดนํา้ บมผนังประมาณ 2-3 วัน
วัการรั
น บรองคุณภาพ

หลังฉาบแลวควรรดนํ้าบมผนังประมาณ 2-3 วัน

การรับรองคุณภาพ
ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

มาตรฐาน มอก. 1776 - 2542

มอก. 2735 - 2559

เสือ มอรตาร ปูนซีเมนตสําเร็จรูป ฉาบทั่วไป สูตรเอ็กซเพิรท
สําหรับงานฉาบผนังอิฐมอญ อิฐบล็อก

ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

มาตรฐาน มอก. 2735 - 2559

เสือ มอรตาร ปูนซีเมนตสําเร็จรูป ฉาบละเอียด

รายละเอียดผลิตภัณฑ

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

สําหรับงานฉาบผนังอิฐมอญ อิฐบล็อกที่ตองการความเรียบเนียนเปนพิเศษ

คุณสมบัติพิเศษ
ลดโอกาสการเกิดรอยแตกราวไดมากกวา 2 เทา

ลดปญหาหลุดรวงของเนื้อปูนในขณะฉาบ

ลดปญหาหลุดรวงของเนื้อปูนในขณะฉาบ

สามารถฉาบไดตั้งแต 1.0-2.0 ซม.

ปรับระดับไดงาย

ใหผิวงานที่ละเอียดกวาฉาบทั่วไป เหมือนทรายละเอียด (ทรายแลง)

ควรใช ใหหมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแลว

ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

คําแนะนํา

สามารถฉาบไดตั้งแต 0.3-0.5 ซม.

คําแนะนํา
ไมควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแลว

ควรใช ใหหมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแลว

ไมควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแลว

หามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เชน ทราย จะทําใหสัดสวนของมวลรวมตอซีเมนต ไมถูกตอง

หามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เชน ทราย จะทําใหสัดสวนของมวลรวมตอซีเมนต ไมถูกตอง

ในกรณีทตี่ อ งการฉาบบนผนังคอนกรีต ควรเตรียมพืน้ ผิวคอนกรีตดวยการสกัดออก หรือใชรองพืน้ ดวย Bonding Mortar กอนฉาบ

ในกรณีทตี่ อ งการฉาบบนผนังคอนกรีต ควรเตรียมพืน้ ผิวคอนกรีตดวยการสกัดออก หรือใชรองพืน้ ดวย Bonding Mortar กอนฉาบ

หลังฉาบแลวควรรดนํ้าบมผนังประมาณ 2-3 วัน

หลังฉาบแลวควรรดนํ้าบมผนังประมาณ 2-3 วัน

การรับรองคุณภาพ
มอก. 1776 - 2542

ไมควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแลว

ปูนซีเมนตผสม 40 กิโลกรัม สูตรพิเศษ ดวยสารที่พัฒนาขึ้นเฉพาะ ทําใหเนื้อปูนเขมขน สามารถใชงานไดเทากับปูนซีเมนต
เนื้อปูนเหนียว กองาย ฉาบลื่น ลากไดยาว ผนังที่ไดจึงสวย แข็งแกรง ไมแตกราว*

มอก. 1776 - 2542

มีสารอุมนํ้าชวยไมใหเนื้อปูนเสียนํ้าเร็ว

คําแนะนํา

หามใชกับงานโครงสรางคอนกรีตทุกประเภทและหามใชกอหรือฉาบอิฐมวลเบา (ALC)

มอก.80-2550

ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

การรับรองคุณภาพ

ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

มาตรฐาน มอก. 1776 - 2542

มอก. 1776 - 2542

ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

มาตรฐาน มอก. 1776 - 2542

10

11

เสือ มอรตาร สกิมโคท ฉาบแตงผิวเรียบเนียนพิเศษ สีเทา

เสือ มอรตาร ปูนซีเมนตสําเร็จรูป ฉาบผิวคอนกรีต

รายละเอียดผลิตภัณฑ

รายละเอียดผลิตภัณฑ

สําหรับงานฉาบผนัง เสา คาน คอนกรีต

สําหรับงานฉาบแตงผิวเรียบเนียนพิเศษสีเทา ใหผิวผนังที่เรียบเนียนพิเศษ

ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ
ยืดหดตัวนอย ไมหดตัวหลังการฉาบ ทําใหผนังไมหลุดรอน

สําหรับงานฉาบแตงผิวเรียบเนียนพิเศษ ที่ความหนา 1 – 3 มม.
สามารถฉาบปดผิวผนังมีรูตามด ผนังเปนรอยตะเข็บ และผนังรอยเม็ดทราย

สามารถฉาบไดตั้งแต 0.5-3.0 ซม.

คําแนะนํา
ควรใช ใหหมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแลว

สามารถฉาบไดบนผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต ผนังพรีคาสท และผนังสําเร็จรูปอื่นๆ

คุณสมบัติพิเศษ

ไมควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแลว

หามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เชน ทราย จะทําใหสัดสวนของมวลรวมตอซีเมนต ไมถูกตอง

เนื้อปูนมีความละเอียดเรียบกวาปูนฉาบชนิดอื่น

หลังฉาบแลวควรรดนํ้าบมผนังประมาณ 2-3 วัน

สามารถฉาบทับบนพื้นผิวผนังคอนกรีตได โดยไมตองสลัดดอก หรือกระเทาะพื้นผิว

คําแนะนํา

ตองทําความสะอาดพื้นผิวใหปราศจากนํ้ายาบมคอนกรีตกอนทําการฉาบทุกครั้ง
วัการรั
น บรองคุณภาพ
มอก. 1776 - 2542

เนื้อซีเมนตเปนสีขาว

ควรใช ใหหมดภายใน 1 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแลว

ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

มาตรฐาน มอก. 1776 - 2542

ไมควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแลว

ใชนํ้าสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม

การรับรองคุณภาพ
ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

เสือ มอรตาร ปูนซีเมนตสําเร็จรูป ฉาบรองพื้น

เสือ มอรตาร ปูนซีเมนตสําเร็จรูป กอทั่วไป

รายละเอียดผลิตภัณฑ

สําหรับงานฉาบรองพื้นผนังอิฐมอญ, อิฐบล็อก

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

สําหรับงานกอผนังอิฐมอญ อิฐบล็อก

คุณสมบัติพิเศษ
ลดปญหาการหลุดรวงของเนื้อปูนในขณะฉาบ

คุณสมบัติพิเศษ
ปรับระดับผิวหนาไดงาย

ใหการยึดเกาะกับอิฐมอญ หรืออิฐบล็อกทุกประเภทไดดี

คําแนะนํา
ควรใช ใหหมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแลว

ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง
เนื้อปูนสามารถปนขึ้นรูปไดงาย

คําแนะนํา
ไมควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแลว

ควรใช ใหหมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแลว

ไมควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแลว

หามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เชน ทราย จะทําใหสัดสวนของมวลรวมตอซีเมนต ไมถูกตอง

ควรติดตั้งเหล็กเสนกลม (หนวดกุง) ทุก 50 ซม. เพื่อทําใหผนังแข็งแรงยิ่งขึ้น

หลังฉาบแลวควรรดนํ้าบมผนังประมาณ 2-3 วัน

ควรรดนํา้ เพือ่ บมผนังทีก่ อ เสร็จแลวประมาณ 1-2 วัน เพือ่ ใหปนู กอมีแรงยึดเกาะและรับกําลังอัดไดอยางเต็มที่

วัการรั
น บรองคุณภาพ
ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

วัการรั
น บรองคุณภาพ
ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

มาตรฐาน มอก. 598 - 2547

มอก. 598 - 2547

เสือ มอรตาร ปูนซีเมนตสําเร็จรูป กออิฐมวลเบา

เสือ มอรตาร สกิมโคท ฉาบแตงผิวเรียบเนียนพิเศษ สีขาว

รายละเอียดผลิตภัณฑ

รายละเอียดผลิตภัณฑ

สําหรับงานฉาบแตงผิวเรียบเนียนพิเศษสีขาว ใหผวิ ผนังทีเ่ นียนพิเศษ

เนื้อซีเมนตเปนสีขาว

สําหรับงานฉาบแตงผิวเรียบเนียนพิเศษ ที่ความหนา 1 - 3 มม.

สามารถฉาบปดผิวผนังมีรตู ามด รอยตะเข็บ และผนังรอยเม็ดทราย

สําหรับงานกอผนังอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ

คุณสมบัติพิเศษ
ใชงานไดดีกับอิฐมวลเบาทุกชนิด

สามารถฉาบไดบนผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต ผนังพรีคาสท และผนังสําเร็จรูปอื่นๆ

คุณสมบัติพิเศษ
เนื้อปูนมีความละเอียดเรียบกวาปูนฉาบชนิดอื่น

ควรใช ใหหมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแลว

ประหยัดในการใชนํ้ายารองพื้น

ควรรดนํ้าเพื่อบมผนังที่กอเสร็จแลวประมาณ 1-2 วัน
วัการรั
น บรองคุณภาพ

ไมควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแลว

ใชนํ้าสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม

การรับรองคุณภาพ
มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

ไมควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแลว

ควรติดตั้งเหล็กเสนกลม (หนวดกุง) ทุก 50 ซม. เพื่อทําใหผนังแข็งแรงยิ่งขึ้น

คําแนะนํา

ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

ชวยประหยัดเวลาการกอ ทํางานไดรวดเร็ว

คําแนะนํา

สามารถฉาบทับบนพื้นผิวผนังคอนกรีตได โดยไมตองสลัดดอก หรือกระเทาะพื้นผิว
ควรใช ใหหมดภายใน 1 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแลว

ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

มอก. 2706 - 2559

ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

มาตรฐาน มอก. 2706 - 2559
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เสือ กาวซีเมนต สําหรับกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต

เสือ มอรตาร ปูนซีเมนตสําเร็จรูป เทปรับพื้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ

รายละเอียดผลิตภัณฑ

สําหรับงานเทพื้นเพื่อปรับพื้นใหเรียบกอนการปูวัสดุทับ

สําหรับงานปูพื้นสามารถใช ไดกับกระเบื้องเซรามิคและแกรนิตโต

ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

สําหรับงานปูผนังเหมาะกับกระเบื้องเซรามิคและแกรนิตโตขนาดสูงสุด 60x60 ซม

คุณสมบัติพิเศษ

ใชงานไดงายเนื้อปูนไหลตัวไดดี

คําแนะนํา

มีสารผสมเพิ่มความยึดเกาะพิเศษทําใหมีแรงยึดระหวางพื้นผิวและกระเบื้องสูง

ควรใช ใหหมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแลว

ไมควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแลว

ไมควรผสมนํ้าจนเนื้อปูนเหลวเกินไป

ใชงานไดที่ความหนาขั้นตํ่า 3 ซม.

ลดปญหาการหลุดรอนของกระเบื้อง

ลดปญหาสวนผสมไมไดสัดสวน

คําแนะนํา

การรับรองคุณภาพ
ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436

ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง

สําหรับงานปูผนังตองใชตัวยึดกระเบื้องรวมดวย เมื่อปูกระเบื้องสูงมากกวา 3 ม.
สําหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญกวา 30x30 ซม. ตองปาดกาวซีเมนตบนพื้นผิวที่ตองการและหลังกระเบื้องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะ

ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063

สามารถใชบนผนังฉาบปูน ผนังคอนกรีต พื้นเทปรับระดับ พื้นคอนกรีต ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

การรับรองคุณภาพ
มอก. 2703-2559

เสือ เดคอร ปูนซีเมนตขาว สําหรับงานอเนกประสงค

มาตรฐาน มอก. 2703-2559

เสือ กาวซีเมนต สําหรับกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต หินออน หินแกรนิต

รายละเอียดผลิตภัณฑ

รายละเอียดผลิตภัณฑ

สําหรับงานอเนกประสงคหลากหลายรูปแบบ ทั้งสําหรับงานฉาบตกแตงผนังผานเทคนิคการสรางสรรค เชน ฉาบสี ฉาบผิวทราย

สําหรับงานปูพื้นสามารถใช ไดกับกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต หินออนและหินแกรนิต

ฉาบขัดมัน รวมถึงงานปูและยาแนววัสดุปูพื้นและผนัง

สําหรับงานปูผนังเหมาะกับกระเบื้องเซรามิคและแกรนิตโตขนาดสูงสุด 90x90 ซม.

ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง

สําหรับงานปูผนังเหมาะกับกระเบื้องหินออนและหินแกรนิตขนาดสูงสุด 60x60 ซม.

คุณสมบัติพิเศษ

ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

เนื้อปูนเหนียว ใหการยึดเกาะที่ดี

ระยะเวลาแหงตัวทีเ่ หมาะสมตอการตกแตงผลงานใหปราณีตสวยงาม

มีสารผสมเพิ่มความยึดเกาะพิเศษทําใหมีแรงยึดระหวางพื้นผิวและกระเบื้องสูง

มีการยึดหดตัวนอย ลดโอกาสเกิดการแตกราวในภายหลัง

เนือ้ ปูนมีสขี าวบริสทุ ธิ์ ใหสสี นั ทีต่ รงตามตองการเมือ่ ผสมกับสีซเี มนต

ลดปญหาสวนผสมไมไดสัดสวน

คําแนะนํา

ลดปญหาการหลุดรอนของกระเบื้อง

คําแนะนํา

ควรใช ใหหมดภายใน 1 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแลว

สําหรับงานปูผนังตองใชตัวยึดกระเบื้องรวมดวย เมื่อปูกระเบื้องสูงมากกวา 3 ม.

ไมควรผสมนํ้าเพิ่ม หลังปูนเริ่มแข็งตัวแลว

สําหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญกวา 30x30 ซม. ตองปาดกาวซีเมนตบนพื้นผิวที่ตองการและหลังกระเบื้องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะ

การรับรองคุณภาพ

สามารถใชบนผนังฉาบปูน ผนังคอนกรีต พื้นเทปรับระดับ พื้นคอนกรีต ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ISO9001:2015 QMS00074/156

ISO14001:2015 EMS00010/025

ISO50001:2011 EnMS15003/054

TIS18001:2554 OHS00002/002

มอก. 2703-2559

การรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน มอก. 2703-2559

BS OHSAS18001:2007 OHSAS19006/299

เสือ กาวซีเมนต สําหรับกระเบื้องขนาดเล็ก

ปูนซีเมนตขาว ฉาบสูตรพิเศษ

รายละเอียดผลิตภัณฑ

รายละเอียดผลิตภัณฑ

สําหรับงานฉาบตกแตงผนัง

สําหรับงานปูพื้นสามารถใช ไดกับกระเบื้องเซรามิคและแกรนิตโต ขนาดสูงสุด 60x60 ซม.

ขนาดบรรจุ 40 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ
เนื้อปูนเหนียวลื่น ฉาบงาย

สําหรับงานปูผนังเหมาะกับกระเบื้องเซรามิคและแกรนิตโต ขนาดสูงสุด 30x30 ซม.
สําหรับงานปูผนังติดกระเบื้องที่ความสูงผนังไมเกิน 3 เมตร

ฉาบไดเรียบเนียน สวย ไมแตกราว

คุณสมบัติพิเศษ

เนื้อปูนขาวบริสุทธิ์ และใหสีสันตรงตามตองการ เมื่อผสมกับสีผสมซีเมนต

คําแนะนํา

มีสารผสมทําใหแหงตัวเร็ว ไดผลงานรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถทํางานไดรวดเร็ว ประหยัดคาแรงงาน

ควรทําความสะอาดอุปกรณ ในการฉาบทุกครั้ง กอนใชงาน

หลังการฉาบควรพรมนํา้ ทีผ่ นังปูนเพือ่ ใหผนังปูนแข็งแรงไมแตกราว

ควรเคลือบผนังปูนดวยนํ้ายา หลังการฉาบ 7-14 วัน

ควรใช ใหหมดภายใน 1 ชั่วโมง หลังผสมนํ้าแลว

มีแรงยึดเกาะระหวางพื้นผิวกระเบื้องสูง

ลดปญหาสวนผสมไมไดสัดสวน

คําแนะนํา

ไมควรผสมนํ้าเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแลว

ไมควรใชปูกระเบื้องที่เปยกนํ้า

ควรทําความสะอาดผนังที่จะทําการฉาบ และรดนํ้าใหชุมกอนทําการฉาบเพื่อปองกันการแตกราวจากสาเหตุที่ดูดซึมนํ้าจากปูนฉาบ

ไมควรปูกระเบื้องบนพื้นผิวที่รอนจัด หรือสัมผัสแสงแดดโดยตรง

ควรใชหมดในเวลา 120 นาที

สําหรับงานปูกระเบือ้ งพืน้ หรือผนัง แนะนําตองปาดกาวซีเมนตบนพืน้ ผิวทีจ่ ะใชงาน และปาดกาวซีเมนตทหี่ ลังกระเบือ้ งดวย เพือ่ เพิม่ แรงยึดเกาะ

เพื่อเปนการลดปญหาผนังแตกราวจากการทํางาน
มอก. 1776 - 2542

การรับรองคุณภาพ
ISO9001:2015 QMS00074/156

ISO14001:2015 EMS00010/025

ISO50001:2011 EnMS15003/054

TIS18001:2554 OHS00002/002

BS OHSAS18001:2007 OHSAS19006/299

ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง

สามารถใชบนผนังฉาบปูน ผนังคอนกรีต พื้นเทปรับระดับ พื้นคอนกรีตภายในอาคาร

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

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

กําลังอัดคอนกรีต
รูปทรงลูกบาศก (ksc)

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

•

ฉลากที่ ไดรับการรับรอง
CFP

SCG
Green Choice

(Carbon Footprint Product)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

คอนกรีตรักษโลก
คอนกรีตคุณภาพจากซีแพคที่ชวยลดการใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ดวยการใชสวนผสมของเถาลอยถานหิน
ตามมาตรฐาน มอก.2135 มาใชเปนวัสดุทดแทนในสวนผสมของคอนกรีต ออกแบบโดยอางอิงมาตรฐานวิศวกรรม
สถาน ACI และ BSEN จึงมีคุณสมบัติเทียบเทาคอนกรีตที่ใชปูนซีเมนตลวน ทําใหมั่นใจได ในเรื่องคุณภาพ และยังเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม เหมาะกับทุกโครงสราง มีกําลังอัดใหเลือกใชตั้งแต 180 – 500 ksc

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CFR

(Carbon Footprint Reduction)

• •
• •
• •
• •

•
•
คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค
คอนกรีตคุณภาพสูง สําหรับงานโครงสรางทั่วไป ไดรับการออกแบบสวนผสมดวยทีมวิศวกรซีแพค เริ่มจากการคัดสรร
วัตถุดิบและควบคุมคุณภาพการผลิตในทุกขั้นตอน พรอมการทดสอบคุณภาพอยางเขมงวด จึงมั่นใจไดวาจะไดรับคอนกรีต
ที่มีคุณภาพ มีใหเลือกใชทั้งกลุมคอนกรีตทํางานงาย เชน คอนกรีตซีแพคซุปเปอรพลัส กลุมคอนกรีตทนทาน เชน คอนกรีต
ทนไอทะเลซีแพค และกลุมคอนกรีตพิเศษ เชน คอนกรีตงานหองเย็นซีแพค
SCAN QR CODE
เพื่อสั่งซื้อคอนกรีต

