
นวัตกรรม

กอสราง

ความสุข
จากครอบครัวจระเข



“จระเข ผูนำนวัตกรรม

 การผลิต ที่ใสใจ

 ทั้งคุณภาพสินคา

 และคุณภาพชีวิต”

จากโรงงานเล็กๆ ของคนไทยเมอกวา 20 ปที ่แลว วันนี้ 

“จระเข” กาวขึ้นสูโรงงานผลิตกาวซีเมนตและกาวยาแนว 

รวมถึงผลิตภัณฑเพองานกอสรางที่ใหญที่สุดของประเทศ 

ไทย นอกเหนือจากการยึดมั่นใสใจดูแลพนักงานใหมีความสุข 

แลว จระเขยังไดนำเทคโนโลยีลาสุดมาใชในการผลิต เพอ 

สุขอนามัยของพนักงานตลอดยังชุมชน   

มั่นใจ...เทคโนโลยีหุนยนต

เราใชหุนยนตในงานสายการผลิต ขนสง เพอชวยเลี่ยงงาน 

ที่สงผลตอสุขภาพพนักงาน ชวยใหผลิตสินคาไดตลอด 24 

ชั่วโมง เพิ่มกำลังการผลิตใหทันความตองการของตลาด

อุนใจ...เทคโนโลยีลดฝุน

เราติดตั้งระบบกำจัดฝุนที่ทันสมัยที่สุดในโลก เพอลดปญหา 

สุขภาพของพนักงาน ชวยใหสภาวะของสิ่งแวดลอมชุมชน 

ดีขึ้น ที่สำคัญเรายังใชเทคโนโลยีลดฝุนกับผลิตภัณฑ ตลอด 

ขบวนการ ตั้งแตผลิต จัดสง การกองเก็บที่ราน จนถึงขณะ 

ใชงาน   

ใสใจ...กับสิ่งแวดลอม

เรามีระบบจัดการดานสิ่งแวดลอม ลดการใชพลังงาน และลด 

การสรางมลพิษตางๆ อีกทั้งยังตั้งใจใหได Green Industry 

ระดับ 3 ในป 2559 ใหมีการจัดการสิ่งแวดลอม อยางเปน 

ระบบครบวงจร เพอคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งพนักงาน ชุมชน 

สิ่งแวดลอม และลูกคาของเรา 

ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008

แสดงถึงความเปนเลิศดานคุณภาพและประสิทธิภาพภายในองคกร

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

...คิดแบบจระเข 

“ สรางสรรคความสุข 

 เพ�อคุณและทุกคน

 ในครอบครัว”

“จระเข”ผลิตภัณฑดานซีเมนตเพองานกอสราง 

และดูแลบาน ภายใตการผลิตคิดคนของ บริษัท เซอรา ซี-เคียว 

จำกัด ซึ่งกอตั้งในป พ.ศ. 2535 โดยกลุมคนไทย 100% 

และดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปรัชญาของคำวา “ครอบครัว” 

เราจึงใช  “จระเข” เปนสัญลักษณและชอสินคาเพอสอถึงความ 

รับผิดชอบ ฟูมฟกใสใจในครอบครัวอันเปนลักษณะนิสัย 

ของจระเข อีกทั้งจระเขมีชีวิตที่ยืนยาว สามารถดำรงชีวิตอยู 

ทามกลางสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงได ปรัชญานี้สะทอนวา 

ทุกผลิตภัณฑของจระเขนั้นมีคุณภาพ ประสิทธิภาพคงทน 

พรอมอยูคูบาน ดูแลมอบความสุขใหกับทุกครอบครัว

    เรากอตั้งบริษัทดวยปณิธานวา ลูกคาตองไดรับสิ่งที่ดีที่สุด 

เทานั้น ทุกวินาทีเราจึงมุงมั่นพัฒนาสิ่งใหมเพอทำใหคุณภาพ 

ชีวิต ของลูกคาดียิ่งขึ้นภายใตแนวคิด “Innovation for Your 

Family’s Happiness” หรือ “สรางสรรคความสุข เพอคุณ 

และทุกคนในครอบครัว” ผลิตภัณฑของจระเขจึงแตกตาง 

จากผลิตภัณฑอนๆ เราบุกเบิก คิดคนนวัตกรรมใหมๆใหกับ 

สินคาทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมกาวซีเมนต และกาวยาแนว 

จนสรางมาตรฐานใหมใหตลาด พรอมสรางยอดขายเปน 

อันดับหนึ่งมาอยางตอเนอง และสามารถจำหนายสินคาจระเข 

ผานเครือขายวัสดุกอสรางกวา 4,000 แหงทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ 

   ดวยเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย ผลิตภัณฑตราจระเข 

ไดผานการรับรองมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา (ANSI) 

ซึ ่งเปนหนึ ่งในมาตรฐานสากลที ่เชอถือไดที ่สุดของโลก 

นอกจากนี้เรายังมีทีมวิศวกรและชางเทคนิคกวา 30 ชีวิต 

ที่พรอมใหคำปรึกษาแนะนำ เพอสรางความพึงพอใจสูงสุดให 

กับผูใชสินคา 

“จระเข” แบงกลุมสินคาไดเปน 3 กลุม

1. นวัตกรรมปูกระเบื้อง  Tiling Innovation

2. นวัตกรรมซอมสราง Repairing Innovation

3. นวัตกรรมคัลเลอรซีเมนต  Color Innovation 



จระเขผูนำ

นวัตกรรม

รายแรก

บทพิสูจน

นวัตกรรมจระเข

ผานโครงการชั้นนำ

คมนาคม

 

สวนราชการและ

หนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ

 

มหาวิทยาลัย

โรงแรมและ

รีสอรท

หางสรรพสินคา

โครงการที่อยูอาศัย

ดวยนวัตกรรมอันล้ำหนาของ

ผลิตภัณฑจระเข ทำใหได

รับความเช�อมั่นจากโครงการ

กอสรางชั้นนำตางๆ กวา

5,000 โครงการ

First Innovat ion

Crocodi le Products

กาวซีเมนต

จระเขทอง

2536

สีจระเข

คัลเลอรซีเมนต

2553

กาวซีเมนต จระเข

เนเจอรัล สโตนเมท

2553

คิ้ว และกรุยเชิง

จระเข คลิ๊ก

2553

น้ำยาจระเข

กันพื้นล�น

2543

กอตั้ง

2535

กาวยาแนว

จระเขอีพ็อกซี่พลัส

2550

กาวยาแนว

จระเขแพลทินัม

2552

กาวยาแนว

จระเขบล็อคแกว

2548

กาวยาแนว

จระเขพรีเมี่ยมพลัส

2546

กันซึมแบบตกผลึก

3P System

2548

จมูกบันไดจระเข

พลัส

2551

จระเข

เฟล็กซ ชิลด

2553

กาวยาแนวไหล

จระเขเทอรโบพลัส

2553
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การเลือกใชผลิตภัณฑจระเขตามการใชงาน

จระเข เฟล็กซ ชิลด

จระเข รูฟ ชิลด

สีจระเข คัลเลอร

ซีเมนต

กาวยาแนว

จระเขบล็อคแกว

กาวซีเมนต 

จระเขเนเจอรัล

สโตนเมท

กาวซีเมนต

จระเขทอง

จระเข

อะคริลิก ซีล พลัส

จระเข

ซิลิโคน ซีล เอ็น พลัส

จระเข เพอรเฟค ชิลด

จระเข สกิมโคท

สมูท

จระเข สกิมโคท

แซนด

จระเข สกิมโคท

101

จระเข สกิม โคท

102

กาวยาแนว

จระเขอีพ็อกซี่พลัส

จระเข รีแพร มอรตา

จระเข ซิลิโคน ซีลจระเข เอ็มเอส ซีล

จระเข อะคริลิก

แพทซ

จระเข ฟาสต

แพทซ

จระเข เทปซีล-เอ็มจระเข โพลี่-ยู ซีล

จระเข ปลั๊ก

กาวซีเมนต

จระเขแดง

จระเข 

แอดฮีซีพ เนล

กาวซีเมนต

จระเขทอง ผงสีขาว

กาวซีเมนต

จระเขแดง

กาวยาแนว

จระเขแพลทินัม

จระเข เฟล็กซ ชิลด

กาวยาแนวไหล

จระเขเทอรโบพลัส

กาวซีเมนต

จระเขเงิน

กาวยาแนว

จระเขพรีเมี่ยมพลัส เงิน

กาวยาแนว

จระเขพรีเมี่ยมพลัส ทอง

จระเข

แอดฮีซีพ ควิก

จระเข เฟทเทอร

แพทซ

ยาแนวบล็อคแกว

ปูหินธรรมชาติ ลดการเกิดคราบขาว 

แตงผิวผนังใหเรียบเนียน

ปูทับกระเบื้องเดิม / ปูกระเบื้องภายนอกอาคาร

ซอมแซมรอยราว เสา คาน

จระเข นาโน โพรเทค

ปูกระเบื้องแกรนิตโต

ติดคิ้วบัว เฟอรนิเจอร

กาวซีเมนต

จระเขเขียว

กันซึม และปูกระเบื้องสระวายน้ำ*

ทาหินธรรมชาติ ปองกันสิ่งสกปรก และตะไครน้ำ

ปูกระเบื้องทั่วไป

อุดแท็งคน้ำซีเมนตรั่วซึม

ยาแนวสุขภัณฑหองน้ำ

กันซึมหองใตดิน

* กระเบื้องโมเสกแกว แนะนำใช

 กาวซีเมนต จระเขทอง ผงสีขาว

** ปูกระเบื้องบริเวณที่รับน้ำหนักมาก

 เชน ลานจอดรถ โรงงานอุตสาหกรรม

 แนะนำใชกาวซีเมนต จระเขทอง

ยาแนวขอบกระจกอลูมีเนียม

ทาสีผนังบาน

กันซึมหลังคา

ปูกระเบื้องโรงจอดรถ**

ปูกระเบื้องเรงดวน

กันซึมดาดฟา

ปูกระเบื้องโมเสกแกว

กาวยาแนวไหล

จระเขเทอรโบพลัส

กาวซีเมนต 

จระเขแพลทินัม

กาวยาแนว

จระเขแพลทินัม



นวัตกรรมปูกระเบื้อง

Tiling Innovation

จระเขใสใจและเขาใจ วาลูกคามีความตองการที่หลากหลาย เราจึงคิดคน 

นวัตกรรมใหมๆที่ตอบสนองในสิ่งที่ลูกคากำลังมองหา ฉีกขอจำกัดเดิมๆเชน 

เราเปนรายแรกที่ผลิตกาวซีเมนตปูทับกระเบื้องเดิมไดโดยไมตองทุบ ปฏิวัติ 

วงการกาวยาแนว ดวยกาวยาแนวยับยั้งราดำครั้งแรกของโลก ดวยเทคโนโลยี 

Microban      ที่สำคัญ จระเขยังเปนผูผลิตรายเดียว ที่มีสินคาครบ ครอบคลุม 

เพ�องานกระเบื้องโดยเฉพาะ เชน กาวซีเมนต กาวยาแนว วัสดุอุปกรณตกแตง 

และเคร�องมือปูกระเบื้อง รวมถึงผลิตภัณฑดูแลทำความสะอาด เคลือบผิว 

เพ�อความคงทน สวยงาม และปลอดภัยในทุกบาน 

ป 2536

ปูทับไมตองทุบ  

กาวซีเมนต จระเขทอง

Gold Crocodile

ป 2546

กาวยาแนวยับยั้งราดำ

ครั้งแรกของโลก

กาวยาแนว

จระเขพรีเมี่ยมพลัส

Crocodile

Premium Plus

ป 2553

กาวยาแนวไหลได

ในรองเล็ก สำหรับ

กระเบื้องแกรนิตโต

กาวยาแนว

จระเขเทอรโบพลัส

Crocodile

Turbo Plus

นวัตกรรมปูกระเบื้ิอง  Tiling Innovation



กาวซีเมนต จระเขเนเจอรัล สโตนเมท

Natural Stone Mate Crocodile 

Premium Modified Tile Adhesive

• ปูหินออน หินแกรนิตทุกชนิด ทุกขนาด 

 ในบริเวณที่ความชื้นสูง

• ลดการเกิดคราบขาวดวย WCAC Technology 

• ใชไดทั้งพื้น-ผนัง ภายใน ภายนอก

 มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.4

 ขนาดบรรจุ : 20 กก.

 สี : ขาว

** ควรใชคูกับกาวยาแนวไหล จระเขเทอรโบพลัส

กาวซีเมนต จระเขแพลทินัม

Platinum Crocodile 

Fast Setting Modified Tile Adhesive

• สูตรแหงตัวเร็ว สำหรับงานเรงดวนและงานซอมแซม

• สามารถยาแนว กระเบื้องไดภายใน 2 ชม. เปดใชพื้นที่ 

 ไดภายใน 6-8 ชม.

• สำหรับแกรนิตโต(พอรซเลน) ทุกขนาด ทุกพื้นผิว

• เนื้อกาวยืดหยุนตัวสูง ใชงานไดทั้งภายใน ภายนอก

 มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.4 Fast setting, A 118.11 

 ขนาดบรรจุ : 20 กก.

 สี : เทา

** ควรใชคูกับกาวยาแนวไหล จระเขเทอรโบพลัส

กาวซีเมนต จระเขทอง 

Gold Crocodile

Premium Modified Tile Adhesive

• สุดยอด ความเหนียว ชนิดยืดหยุน ยึดเกาะสูง 5 เทา        

• ปูทับกระเบื้องเดิมโดยไมตองสกัดออก

• สำหรับพื้นที่ที่ไดรับแรงกดและแรงสั่นสะเทือนสูง

• ใชงานไดทั้งภายใน ภายนอก ทนทุกสภาวะอากาศ

 มาตรฐานอเมริกา : A 118.4, A 118.11

 ขนาดบรรจุ : 10 กก.  20 กก.  

 สี : ขาว เทา

** ควรใชคูกับกาวยาแนวไหล จระเขเทอรโบพลัส

กาวซีเมนต จระเขเงิน

Silver Crocodile

Medium Bed Tile Adhesive

• คุณภาพสูง เหนียวพิเศษ แรงยึดเกาะสูง 4 เทา

• สำหรับแกรนิตโตแทขนาดใหญ

• ปูไดทั้งพื้น-ผนัง โดยไมตองใชตะขอยึด

 (ผนังสูงไมเกิน 3 เมตร)

• ใชงานไดทั้งภายใน ภายนอก              

 มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.1

 ขนาดบรรจุ : 20 กก.

 สี : ขาว เทา

** ควรใชคูกับกาวยาแนวไหล จระเขเทอรโบพลัส

กาวซีเมนต จระเขแดง

Red Crocodile

Tile Adhesive

• งานปูกระเบื้องขนาดใหญ 60X60 ซม. ขึ้นไป 

• สำหรับงานปูสระวายน้ำ (กระเบื้องเซรามิค) 

• ใชไดทั้งพื้น-ผนัง ภายใน ภายนอก                 

  มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.1

  ขนาดบรรจุ : 20 กก.

  สี : ขาว เทา

** ควรใชคูกับกาวยาแนวจระเขแพลทินัม

  ยาแนวไหล จระเข เทอรโบพลัส   

  หรือกาวยาแนว จระเขอีพอกซี่พลัส

กาวซีเมนต จระเขเขียว

Green Crocodile

Tile Adhesive

• ปูกระเบื้องทั่วไป ขนาดสูงสุด 60X60 ซม.

• เหนียวติดทน เพิ่มแรงยึดเกาะสูง 3 เทา

• ใชไดทั้งพื้น-ผนัง ภายใน ภายนอก

  มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.1

  ขนาดบรรจุ : 20 กก.

  สี : เทา

** ควรใชคูกับกาวยาแนว จระเขพรีเมี่ยมพลัส

กาวซีเมนต จระเขฟา

Light Blue Crocodile

Tile Adhesive

• ปูกระเบื้องทั่วไป ขนาดสูงสุด 60X60 ซม.

• เหมาะกับบานและโครงการทุกขนาด                                             

• ใชไดทั้งพื้น-ผนัง ภายใน

  ขนาดบรรจุ : 20 กก.

  สี : เทา

** ควรใชคูกับกาวยาแนว จระเขพรีเมี่ยมพลัส

กาวซีเมนต ชาละวัน

Chalawan

Tile Adhesive

• ใชงาย เหนียวติดทน ยึดเกาะแนน กระเบื้องไมไหล 

• สะดวก ทุนเวลา ไมตองแชกระเบื้องในน้ำกอนปู            

• ใชไดทั้งพื้น-ผนัง ภายในอาคาร

  ขนาดบรรจุ : 20 กก.

 สี : เทา

** ควรใชคูกับกาวยาแนว จระเขพรีเมี่ยมพลัส

กาวซีเมนต จระเขทอง

(ปูนกาวซอมแซม)

Gold Crocodile

Premium Modified Tile Adhesive

for Repairing

• ซอมรอยแตกราว กระเบื้องหลุดลอน หลังคารั่ว                           

 วงกบประตูหนาตาง ทอระบายน้ำ

• แรงยึดเกาะสูงพิเศษ เหมาะทุกวัสดุ ทุกพื้นผิว 

• ใชไดทั้งภายใน-นอก ทนทุกสภาวะอากาศ

 มาตรฐานอเมริกา  : ANSI A 118.4, A 118.11

 ขนาดบรรจุ  :  1 กก.  4 กก.

 สี  : เทา

กาวซีเมนต จระเขทอง 

(ปูนกาวติดโมเสกแกว)

Gold Crocodile

Premium Modified Tile Adhesive 

for Glass Mosaic

• ติดโมเสกแกว กระเบื้องแกว วัสดุที่มีความใส

 และผิวมัน

• แรงยึดเกาะสูงพิเศษ ยึดติดไดกับหลายพื้นผิว

• ใชไดทั้งภายใน-นอก ทนทุกสภาวะอากาศ

 มาตรฐานอเมริกา  : ANSI A 118.4, A 118.11

 ขนาดบรรจุ  : 4 กก. 

 สี  : ขาว

เกรียงหวีขนาด 3 x 3 มม.

ใชกับกระเบื้องขนาดเล็ก กระเบื้องโมเสก โมเสกแกว

ขนาด 1 x 1 นิ้ว, 2 x 2 นิ้ว

กาวซีเมนต 20 กก. ปูไดพื้นที่ 7-8 ตร.ม.

เกรียงหวีขนาด 6 x 6 มม.

ใชกับกระเบื้องเซรามิค

ขนาด 4 x 4 นิ้ว ถึง 12 x 12 นิ้ว 

กาวซีเมนต 20 กก. ปูไดพื้นที่ 5-6 ตร.ม.

เกรียงหวีขนาด 10 x 10 มม.

ใชกับกระเบื้องขนาดใหญตั้งแต 16 x 16 นิ้วขึ้นไป 

อาทิ แกรนิตโต หินแกรนิต หินออน

กาวซีเมนต 20 กก. ปูไดพื้นที่ 2-3 ตร.ม.

กาวซีเมนต  Tile Adhesive

สำหรับปูหินธรรมชาติ

ลดการเกิดคราบขาว

สำหรับงานเรงดวน

เปดใชพื้นที่ไดเร็ว

กาวซีเมนตระดับพรีเมี่ยม

ปูทับไมตองทุบ

สำหรับแกรนิตโตแท

ดีที่สุดกับงานปูผนัง

สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป 

ยึดเกาะ 3 เทา

สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป 

คุณภาพเกินคุม ยึดเกาะแนน

สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป

ราคาประหยัด

สำหรับซอมแซม

กระเบื้องแตกราว-หลุดลอน

สำหรับติดโมเสกแกว-กระเบื้องแกว

อัตราการใชงานกาวซีเมนต จระเข

สำหรับกระเบื้องขนาดใหญ

หรือปูสระวายน้ำ

สินคา

นวตักรรม
Innovation

Product

สินคา

นวตักรรม
Innovation

Product

กาวซีเมนต “จระเข” แบรนดขายดีอันดับ 1

นวัตกรรมปูกระเบื้ิอง  Tiling Innovation
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ตารางเปรียบเทียบ

คุณสมบัติ กาวซีเมนต 

ตรา จระเข

กาวซีเมนตจระเข  ชาละวัน จระเขฟา จระเขเขียว จระเขแดง จระเขเงิน จระเขทอง จระเขแพลทินัม จระเขเนเจอรัล สโตนเมท จระเขอีพ็อกซี่พลัส

มาตรฐานผลิตภัณฑ     ANSI A 118.1 ANSI A 118.1 ANSI A 118.1 ANSI A 118.4, ANSI A 118.11 ANSI A 118.4 ANSI A 118.3

       A 118.11   A 118.4 Fast Setting 

จุดเดนสินคา  สำหรับปูกระเบื้อง สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป สำหรับปูแกรนิตโต สำหรับปูแกรนิตโตแท สำหรับงานปูกระเบื้องพรีเมี่ยม สำหรับงานเรงดวน สำหรับปูหินธรรมชาติ สำหรับพื้นที่ ที่ตองการความทนทาน

  ทั่วไปราคาประหยัด คุณภาพเกินคุม ยึดเกาะแนน ยึดเกาะ 3 เทา หรือปูสระวายน้ำ ดีที่สุดสำหรับงานปูผนัง หรืองานปูทับไมตองทุบ เปดใชพื้นที่ไดเร็ว ลดการเกิดคราบขาว และความสะอาดเปนพิเศษ 

ขนาดบรรจ ุ  20 กก. 20 กก. 20 กก. 20 กก. 20 กก. 1 กก. 4 กก. 10 กก. 20 กก. 20 กก. 20 กก. 2 กก.

ประเภทกระเบื้อง        

 • กระเบื้องดูดซึมน้ำ  : กระเบื้อง ดินเผา เซรามิค  • • • • • • • • • 

 • กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ : แกรนิตโต กระเบื้องพอรซเลน  • • • • • • • •

 • กระเบื้องไมดูดซึมน้ำ : โมเสกแกว โมเสกเรซิ่น      • • • •

 • หินธรรมชาติ : หินออน หินแกรนิต หินกาบ   • • • • • • •

ขนาดกระเบื้อง        

 • ขนาดเล็ก  : 20x20 ซม. 30x30 ซม. • • • • • • • • •

 • ขนาดกลาง : 40x40 ซม. 45x45 ซม. 30x60 ซม.  • • • • • • • •

 • ขนาดใหญ : 60x60 ซม. 60x80 ซม.  • • • • • • • •

 • ขนาดใหญมาก : 60x120 ซม. 100x300 ซม. 160x320 ซม.    •  • • • • •

ประเภทพื้นผิว        

 • ซีเมนต  • • • • • • • • •

 • ซีเมนตขัดมัน    • • • • • • •

 • ปูทับกระเบื้องเดิม ภายใน-ภายนอกอาคาร      • • • •

 • อิฐมวลเบา ไฟเบอรซีเมนต      • • • •

พื้นที่ใชงาน       

สำนักงาน Lobby หองนั่งเลน หองนอน / ผนังภายใน • • • • • • • • •

หองน้ำ ลานซักลาง หองครัว  • • • • • • • •

พื้น-ภายนอก    • • • • • • •

ผนัง-ภายนอก    • • • • • • •

สระวายน้ำ ซาวนา สปา (ขึ้นอยูกับชนิดกระเบื้อง)    • • • • • • 

โรงจอดรถ     • • • • • •

พื้นโรงงาน ลานจอดรถ       • • • •

หางสรรพสินคา Supermarket    • • • • • •

สัญลักษณรับรองมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ซึ่งเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก

(สูงไมเกิน 3 เมตร)

(พื้น/ภายนอก)

(พื้น/ภายใน)

(ภายใน) (ภายใน)

(ภายใน)

(พื้น/ภายนอก) (พื้น/ภายนอก) (พื้น)

(พื้น)



กาวยาแนว จระเขบล็อคแกว

Crocodile Glass Block

High Performance Cement Grout (Sanded)

• ผสมสารเอ็กซตราบอนด ใหแรงยึดเกาะสูง ยึดเกาะแกว 

 ดีเยี่ยม ไมหลุดลอน ไมแตกราวแมรองขนาดกวางมาก

• ยับยั้งราดำดวยสารไมโครแบน

• ลดคราบสกปรกฝงแนนดวยสารไฮโดรโฟบิก 

• มีสีสันหลากหลาย

 ขนาดรองยาแนว : 8–15 มม.

 มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.6 (Sanded), A 118.7 (Sanded)

 ขนาดบรรจุ : 1 กก. 

กาวยาแนว จระเขเงิน 

Crocodile Silver

Standard Cement Grout

• เนื้อละเอียดใหรองยาแนวสวย ไมแตกราว

• ใหการยึดเกาะสูง ไมหลุดลอน ไมหดตัว

• ทำความสะอาดงาย

• อายุการใชงานยาวนาน

• ใชไดทั้งภายใน ภายนอกอาคาร

 ขนาดรองยาแนว : 1–7 มม.

 มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.6 (Unsanded)

 ขนาดบรรจุ : 1 กก. 

กาวยาแนว ชาละวัน

Chalawan

Cement Grout

• ใหการยึดเกาะสูง

• อายุการใชงานยาวนาน

• ใชไดทั้งภายใน ภายนอกอาคาร

 ขนาดรองยาแนว : 1–7 มม.

 ขนาดบรรจุ : 1 กก. 

กาวยาแนวไหล จระเขเทอรโบพลัส

Crocodile Turbo Plus

Fast Setting High Performace Cement Grout

• เนื้อยาแนวไหลตัวไดลึก ยึดเกาะเต็มรองเล็ก

• งานปูชิด แกรนิตโต หินออน หินแกรนิต

• แหงตัวเร็ว เปดใชพื้นที่ไดไวภายใน 6 ชั่วโมง

• ลดการเกิดคราบขาวดวย WCAC Technology

• ยับยั้งราดำและตะไครน้ำดวยสารไมโครแบน

• ลดคราบสกปรกฝงแนนดวยสารไฮโดรโฟบิก 

 ขนาดรองยาแนว : 0.2–5 มม.(รองขนาดเล็ก)

 มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.6 (Unsanded), A 118.7 (Unsanded)

 ขนาดบรรจุ : 1 กก.

สำหรับแกรนิตโต

หินธรรมชาติ

กาวยาแนว จระเขแพลทินัม

Crocodile Platinum

Fast Setting High Performance Cement Grout (Sanded)

• รับแรงอัด แรงดันน้ำ ทนอุณหภูมิสูง ยึดเกาะสูง 

• ทนสารเคมีที่ใชงานในสระวายน้ำ

• แหงตัวเร็ว เปดใชพื้นที่ไดไว เติมน้ำไดหลังยาแนวเพียง 1 วัน

• ลดการเกิดคราบขาวดวย WCAC Technology

• ยับยั้งราดำและตะไครน้ำดวยสารไมโครแบน

• ลดคราบสกปรกฝงแนนดวยสารไฮโดรโฟบิก 

 ขนาดรองยาแนว   : 2–15 มม.

 มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.6 (Sanded), A 118.7 (Sanded) 

 ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.

สำหรับสระวายน้ำ

สปา ซาวนา

กาวยาแนว จระเขอีพ็อกซี่พลัส

Crocodile Epoxy Plus

100% Solids Epoxy Tile Adhesive and Grout

• สุดยอดกาวปูและยาแนว ใหการยึดเกาะสูง

 ผิวแกรง ทนตอการขูดขีด

• ทนการกัดกรอนจากสารเคมีและกรดเขมขน

• ปองกันเชื้อโรคและสิ่งสกปรกฝงลึกในเนื้อยาแนว

• ทนแรงกระแทก แรงดันน้ำ แสงแดด อุณหภูมิสูงถึง 177
๐

C

• ยับยั้งราดำและตะไครน้ำดวยสารไมโครแบน

 ขนาดรองยาแนว   : ผนัง 2-6 มม. / พื้น 2–12 มม.

 มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.3 

 ขนาดบรรจุ : 2 กก. (2 สวน)

กาวยาแนวที่ดีที่สุดจากจระเข 

สำหรับพื้นที่ที่ตองการ

ความทนทาน และ

ความสะอาดเปนพิเศษ

กาวยาแนว จระเขพรีเมี่ยมพลัส เงิน

Crocodile Silver Premium Plus

High Performance Cement Grout

• รายเดียวที่ยับยั้งราดำดวยสารไมโครแบน

• ลดคราบสกปรกฝงแนนดวยสารไฮโดรโฟบิก

• ยึดเกาะสูง ไมหลุดลอน ไมแตกราวดวยสารลาเท็กซโพลีเมอร

• รองยาแนวสวย ทำความสะอาดงาย อายุการใชงานยาวนาน

• มีสีสันหลากหลายเขากับกระเบื้องทุกสไตล

 ขนาดรองยาแนว : 1–7 มม.

 มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.6 (Unsanded), A 118.7 (Unsanded)

 ขนาดบรรจุ : 1 กก. 
สำหรับกระเบื้องทั่วไป

ยับยั้งราดำ

สำหรับกระเบื้องทั่วไป

รองกวาง ยับยั้งราดำ

สำหรับบล็อคแกว 

กระเบื้องดินเผา

สำหรับยาแนวกระเบื้องทั่วไป 

มาตรฐานอเมริกา

สำหรับกระเบื้องทั่วไป

ราคาประหยัด

กาวยาแนว  Tile Grout 

สินคา

นวตักรรม
Innovation

Product

สินคา

นวตักรรม
Innovation

Product

สินคา

นวตักรรม
Innovation

Product

สินคา

นวตักรรม
Innovation

Product

สินคา

นวตักรรม
Innovation

Product

สินคา

นวตักรรม
Innovation

Product

อัตราการใชกาวยาแนวจระเข (1กก.)

 ขนาดกระเบื้อง ขนาดรอง ยาแนว 1 กก.

   ไดพื้นที่ (ตร.ม.)

 1" x 1" 3 1.1

 หนา 4 มม.  

 2" x 2" 3 1.5

 หนา 6 มม. 5 0.9

 4" x 4" 3 3.0

 (กระเบื้องทั่วไป) 5 1.8

 หนา 6 มม. 7 1.3

 4" x 4" 3 1.8

 (กระเบื้องดินเผา 5 1.0

เคลือบแกว ลำปาง)

 หนา 10 มม. 7 0.7

 8" x 8" 3 6.0

 หนา 6 มม. 5 3.6

  7 2.5

 8" x 10" 3 6.7

 หนา 6 มม. 5 4.0

  7 2.8

 12" x 12" 3 9.0

 หนา 6 มม. 5 5.4

  7 3.8

 16" x 16" 1 27.2

 หนา 8 มม. 2 13.6

  3 9.0

 40 x 60 ซม. 0.2 160

 หนา 8 มม. 0.5 64

 และ 1 32

 60 x 60 ซม. 2 16

 หนา 10 มม. 3 10

 80 x 80 ซม. 0.2 214

 หนา 10 มม. 0.5 85

  1 42

  2 21

  3 14
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กาวยาแนว จระเขพรีเมี่ยมพลัส ทอง

Crocodile Gold Premium Plus

High Performance Cement Grout (Sanded)

• รายเดียวที่ยับยั้งราดำดวยสารไมโครแบน

• ลดคราบสกปรกฝงแนนดวยสารไฮโดรโฟบิก

• ยึดเกาะสูง ไมหลุดลอน ไมแตกราวดวยสารลาเท็กซโพลีเมอร

• ผสมทรายพิเศษ สำหรับรองกวาง ใหยาแนวสวย 

 ลดการแตกลายงา

 ขนาดรองยาแนว : 5–15 มม.

 มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.6 (Sanded), A 118.7 (Sanded)

 ขนาดบรรจุ : 1 กก. 

ตารางอัตราการใชยาแนวสูตรไมผสมทราย



นวัตกรรมปูกระเบื้ิอง  Tiling Innovation

ตารางเปรียบเทียบ

คุณสมบัติ กาวยาแนว

ตรา จระเข

กาวยาแนว  ชาละวัน จระเขเงิน พรีเมี่ยมพลัส เงิน พรีเมี่ยมพลัส ทอง บล็อคแกว เทอรโบ พลัส แพลทินัม อีพ็อกซี่ พลัส*

มาตรฐานผลิตภัณฑ   ANSI A 118.6 (Unsanded) ANSI A 118.6 (Unsanded) ANSI A 118.6 (Sanded) ANSI A 118.6 (Sanded) ANSI A 118.6 (Unsanded) ANSI A 118.6 (Sanded) ANSI A 118.3  

    ANSI A 118.7 (Unsanded) ANSI A 118.7 (Sanded) ANSI A 118.7 (Sanded) ANSI A 118.7 (Unsanded) ANSI A 118.7 (Sanded)

จุดเดนสินคา  กาวยาแนวทั่วไป กาวยาแนวทั่วไป กาวยาแนวทั่วไป กาวยาแนวทั่วไป รองกวาง กาวยาแนวบล็อคแกว กาวยาแนวแกรนิตโต กาวยาแนวสระวายน้ำ กาวยาแนวพื้นที่ ที่ตองการ  

  ราคาประหยัด มาตรฐานอเมริกา ยับยั้งราดำ ยับยั้งราดำ กระเบื้องดินเผา หินธรรมชาติ สปา ซาวนา ความสะอาด และทนทานเปนพิเศษ

ความกวางของรองยาแนว 1-7 มม. 1-7 มม. 1-7 มม. 5-15 มม. 8-15 มม. 0.2-5 มม. 2-15 มม. 2-6 มม.สำหรับผนัง  

         2-12 มม.สำหรับพื้น

ขนาดบรรจุ  1 กก. 1 กก. 1 กก. 1 กก. 1 กก. 1 กก. 5 กก.  20 กก. 2 กก. (2สวน)

บริเวณที่ยาแนวรองกระเบื้อง         

กระเบื้องเซรามิค  • • • •  • • •

กระเบื้องแกรนิตโต หินออน หินแกรนิต หินเทียม      •  •

โมเสกเซรามิค โมเสกแกว    •   • • •

โมเสกเรซิ่น       • • •

กระเบื้องเทอราคอตตา กระเบื้องดินเผา    •   • •

บล็อคแกว      •   

บริเวณที่ใชงาน         

หองนอน หองรับแขก สำนักงาน • • • •  •  •

หองน้ำ หองครัว บริเวณซักลาง   • •  • • •

ลานจอดรถ ซุปเปอรมารเก็ต ศูนยการคา      • • •

สระวายน้ำ  สปา  ซาวนา       • • •  

โรงงานอุตสาหกรรม  โรงงานผลิตอาหาร  โรงพยาบาล        •

คุณสมบัติเดนพิเศษ         

ยับยั้งราดำ ตะไครน้ำ ดวย    • • • • • •

ลดการแทรกซึมของน้ำและสิ่งสกปรกดวยสารไฮโดรโฟบิก   • • • • • • 

ลดการเกิดคราบขาว       • • •

ทนกรด สารเคมีเขมขน ไมเปนที่สะสมของเชื้อโรคแบคทีเรีย        •

อัตราการใชงานเฉลี่ย 6 ตร.ม. / ถุง 1 กก. 6 ตร.ม. / ถุง 1 กก. 6 ตร.ม. / ถุง 1 กก. 1 ตร.ม. / ถุง 1 กก. 0.22 ตร.ม. / ถุง 1 กก. 32 ตร.ม. / ถุง 1 กก. 1.5 ตร.ม. / 1 กก. 0.9 ตร.ม. / 1 กก.

  กระเบื้อง 8” x 8” รอง 3 มม. กระเบื้อง 8” x 8” รอง 3 มม. กระเบื้อง 8” x 8” รอง 3 มม. กระเบื้อง 4” x 4” รอง 5 มม. บล็อคแกว 6 กอน(ดานใน/ดานนอก) กระเบื้อง 60 x 60 ซม. รอง 1 มม. กระเบื้อง 4” x 4” รอง 3 มม. กระเบื้อง 1” x 1” รอง 3 มม.

อัตราสวนผสม โดยน้ำหนัก กาวยาแนว : น้ำ 1 กก. : 0.35 ลิตร 1 กก. : 0.35 ลิตร 1 กก. : 0.33 ลิตร 1 กก. : 0.23 ลิตร 1 กก. : 0.2 ลิตร 1 กก. : 0.33 ลิตร 1 กก. : 0.2 ลิตร สำหรับการปูและยาแนวกระเบื้อง   

 โดยปริมาตร กาวยาแนว : น้ำ 2.5 สวน : น้ำ 1 สวน 2.5 สวน : น้ำ 1 สวน 3 สวน : น้ำ 1 สวน 3.5 สวน : น้ำ 1 สวน 4 สวน : น้ำ 1 สวน 3.3 สวน : น้ำ 1 สวน 4.5 สวน : น้ำ 1 สวน
 (โดยปริมาตร)   

 

         

ผสม Part A 1 ถุง : Part B 1 ถุง  

สัญลักษณรับรองมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ซึ่งเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก

สัญลักษณผลิตภัณฑที่ใชสารยับยั้งราดำและตะไครน้ำ

ซึ่งเปนสารที่ปลอดภัยไดรับการยอมรับจากทั่วโลก

* ใชไดกับกระเบื้องผิวเรียบมัน ไมมีรูพรุน ไมขรุขระ



คิ้วจระเข พลัส ไมโครแบน

Crocodile Tile Trim Plus Microban

สวยทน กลมกลืน กับกระเบื้อง

• สําหรับตกแตงขอบกระเบื้อง วัสดุคุณภาพสูง

• ผสมสารไมโครแบน ยับยั้งราดํา และแบคทีเรีย แมบนเคลือบเงา

• ปองกัน UV สีไมซีดจางนาน 10 ป ใชไดทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

• วัสดุ uPVC เกรดพิเศษ แข็งแรงทนทาน มาตรฐานเยอรมัน 

 เชนเดียวกับเทคโนโลยีอากาศยาน ยนตรกรรม

• สวยงาม มีสีใหเลือกกวา 30 สี

คิ้วชาละวัน พลัส

Chalawan Tile Trim Plus

• สําหรับตกแตงขอบกระเบื้อง ราคาประหยัด

• ผลิตจาก uPVC เกรดดี

• ทนแดด ทนความรอน

• สีสัน สวยนาน

• มันวาวเปนพิเศษ

• สูง 8 มม. ยาว 2 เมตร

จระเข คลิก ไมโครแบน

Crocodile Click Tile Trim Microban

แค "คลิก" ก็เปลี่ยนมุมมองใหม ไมจําเจ

ถอดเปลี่ยนดีไซน และสีสันไดทันที ที่อยากเปลี่ยน

• นวัตกรรม สําหรับตกแตงพื้น และผนังกระเบื้องวัสดุคุณภาพสูง

• ใหมเสมอ เมื่อเสียหายเปลี่ยนงายไมตองทุบกระเบื้อง

• เพิ่มความเนี้ยบ เพราะใชซอนสายไฟตางๆ ได

• สะอาด ดวยไมโครแบน ยับยั้งราดํา และแบคทีเรีย

• มั่นใจในความทนแนน ผานการทดสอบแรงดึงในแนวดิ่ง และแรงบิด

   กวา1,000 ครั้ง

จมูกบันไดจระเข พลัส ไมโครแบน

Crocodile Stair Nose Plus Microban

นุมทุกกาวขั้น ปลอดภัยไมลื่น

New Technology Breakthrough ที่เหนือกวาดวย

คุณสมบัติพิเศษของวัสดุ uPVC แบบ Soft Structure

ผสานกับ uPVC ชนิดแข็งตัว เพื่อการยึดเกาะที่แข็งแรง

• นวัตกรรมสําหรับบันได วัสดุคุณภาพสูง

• นุมสบายไมลื่น ไมบาดเทา

• ปกปองเหนือกวาดวย ไมโครแบน Super Hygiene ปองกันตะไครนํ้า

• ทันสมัย มสีไตล มหีลายเฉดสใีหเลอืก เพือ่โทนสทีีเ่หมาะกบับานคุณ

สินคา

นวตักรรม
Innovation

Product

สินคา

นวตักรรม
Innovation

Product

รุนโคงเล็ก

มีความสูงของโคง 8 มม. ยาว 2 เมตร

ใชกับกระเบื้องโมเสก และกระเบื้องขนาดเล็ก

8 มม.

รุนโคงกลาง

มีความสูงของโคง 10 มม. ยาว 2 เมตร

ใชกับกระเบื้องขนาดกลาง หนาไมเกิน 10 มม.

10 มม.

รุนโคงใหญพิเศษ

มีความสูงของโคง 13 มม. ยาว 2 เมตร

ใชกับกระเบื้องขนาดใหญ และใหญพิเศษ

13 มม.

รุนโคงเล็ก
มีความสูงของโคง 8 มม. ยาว 2 เมตร

ใชกับกระเบื้องขนาดเล็ก ความหนาไมเกิน 8 มม.

8 มม.

ราคา

ประหยัด

รุน 1.5 เมตร
หนากวาง 45 มม.

รุน 2 เมตร
หนากวาง 45 มม.

รุน 2.4 เมตร
หนากวาง 45 มม.

uPVC แบบแข็ง

ออกแบบเพื่อการยึดเกาะกับ

โครงสรางใหแข็งแรงยิ่งขึ้น

uPVC ชนิดออนตัว

ใหผิวสัมผัสนุมนวล ยืดหยุน พรอม

Texture ที่ชวยหยุดการลื่นไดดีกวา

เฉดสี
เฉดสี

เฉดสี

® สินคาไดรับความคุมครองภายใตกฏหมายทรัพยสินทางปญญา

รุนมุมโคง รุนมุมตัด รุนมุมเหลี่ยม กรุยเชิง จระเข คลิก

กลุมสีธรรมดา กลุมสีเมทาลิค กลุมสีลายไม

คิ้วและจมูกบันไดอลูมิเนียม เกเตอร

Gator Aluminium Tile Trim and

Stair Nosing

แข็ง... ยาว... ใหม

คิ้วอลูมิเนียม

• รุนมุมโคง และมุมเหลี่ยม

• ยาว 2.10 ม.

• หนา 1.20 มม.

• มีฟลมกันรอยขีดขวน

• ไมเปนสนิม

จมูกอลูมิเนียม

• หนากวาง 4.5 มม.

• ยาว 2.10 ม.

• ไมเปนสนิม

จมูกบันไดเรืองแสง จระเข

Crocodile Stair Nosing Light

สินคานวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย

• เรืองแสงไดนาน 8 ชม.*

• เห็นไดในที่มืดไกลกวา 5 เมตร*

• อายุการใชงานเรืองแสงนาน 10 ป

*ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม อาจมากหรือนอยกวาที่ระบุ

เฉดสี

เฉดสี

ไมเช�อ ก็ตองเช�อ
เร�องจริงจากการพิสูจน

uPVC ที่ดีตองดูที่...

สี ผสมเปนเนื้อเดียวกับวัสดุ

ดวยระบบ RAUKANTEX edgeband

light fastness

หนา อยางเดียว ไมดีเสมอไป

ตองยืดหยุน เพราะรับแรงกระแทก

ไดมากขึ้น 5 เทา

ผานการทดสอบ

DIN 53387, กรมวิทยาศาสตร

ไมโครแบน

เทคโนโลยี ยับยั้ง ราดำ แบคทีเรีย

วัสดุตกแตง Decorative Material

นวัตกรรมปูกระเบื้ิอง (Tiling Innovation)



นํ้ายาจระเข กันพื้นลื่น

Crocodile Anti Slip

นํ้ายากันลื่นมาตรฐานระดับโลก

• กันลื่นไดดีตามมาตรฐาน ASTM

   สหรัฐอเมริกา

• มีความปลอดภัยตอสุขภาพ

   ไรสารตกคาง

• ใชครั้งเดียวอยูไดนานนับป

นํ้ายาจระเข นาโน โพรเทค

Crocodile Nano Protect

นํา้ยาทากันน้ํา

• นํ้ายาเคลือบผิวสูตรนํ้า

• แทรกซึมลึกปกปดรูพรุน

• ลดการเกิดเชื้อรา ตะไครนํ้า

• ไมเปลี่ยนสีผิววัสดุที่ทา

• ไมมีสารพิษ และสารระเหย

นํ้ายาจระเข

ทําความสะอาดทั่วไป

Crocodile General Cleaner

นํ้ายาจระเข

ทําความสะอาดหินธรรมชาติ

Crocodile Stone Cleaner

นํ้ายาจระเข

ทําความสะอาดรองยาแนว

Crocodile Grout Cleaner

นํ้ายาจระเข ขจัดคราบซีเมนต

Crocodile Cement Remover

นํ้ายาจระเข ขจัดคราบตะไครนํ้า

Crocodile Moss Remover

นํ้ายาจระเข ขจัดคราบสี

Crocodile Paint Remover

นํ้ายาจระเข นาโน กลอสซี่

Crocodile Nano Glossy

นํา้ยาทาเคลอืบเงา เพือ่กนัน้ํา (ภายใน)

• นํ้ายาเคลือบประเภทอะคริลิกสูตรนํ้า

• เนื้อฟลมแกรง ทน UV, ปองกัน

   รอยขูดขีด

• เพิ่มความเขมของสีใหเดนชัด

• ลดการเกิดเชื้อรา ตะไครนํ้า

• ไมมีสารพิษ และสารระเหย

เหมาะแกการใชทําความสะอาดบน

พืน้ผวิตางๆ เชน กระเบ้ือง พ้ืนปนู 

อิฐ ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร 

โดยที่ไมกัดกรอนสี หรือพื้นผิว 

เปนนํา้ยาสาํหรบัใชเปนประจาํในการ 

ดูแลรักษาพื้นผิวของวัสดุ

เหมาะสาํหรบัขจดัคราบฝงแนนท่ัวไป 

บนพื้นหินธรรมชาติที่ยากตอการ 

ลางออกดวยวิธีปกติ เชน 

คราบกาแฟ, คราบไวน, 

คราบนํ้าอัดลม, คราบนํ้ามัน, 

สําหรับพื้นหินออน หินแกรนิต 

หรือหินขัด

ทาํความสะอาดคราบในรองยาแนว

ใหกลับมาสวยสะอาด อยางมี 

ประสิทธิภาพ สามารถใชไดทัง้ใน 

หองนํา้ หองครวั หองนัง่เลน 

หรอืหองนอน โดยไมทําลายพืน้ผิว 

กระเบื้อง ควรใชกับกระเบื้องที่ทน 

ตอกรด

นํา้ยาจะทําปฏิกริยิากบัคราบยาแนว, 

คราบปูน, หรือคราบสกปรกจาก 

การกอสรางท่ีสะสมบนพ้ืนผิว 

อยางมปีระสทิธภิาพ โดยไมทาํลาย 

ผิวหนากระเบื้อง

มปีระสทิธิภาพสูงในการขจดัเช้ือรา, 

ตะไครนํ้า, สาหราย, และพืชสีเขียว 

ที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวตางๆ และยัง 

สามารถใชทําความสะอาดคราบ 

เชื้อรา ในสระวายนํ้าไดดีอีกดวย 

สาํหรับคราบตะไครฝงแนนโดยเฉพาะ

เหมาะสําหรับขจัดคราบสี, คราบ 

อีพอกซี่, คราบยาง, คราบกาว 

และแวกซ เคลือบหนา กระเบื้อง, 

หิน, ปูน, หินออน, และโลหะอื่นๆ 

ความหนืดของนํ้ายา จะทําให 

สามารถขจัดคราบสี บนพ้ืนผิว 

แนวตั้งได

กลุมนํ้ายาทําความสะอาด

กลุมเพิ่มประสิทธิภาพ

กลุมนํ้ายาขจัดคราบ

 

เครือ่งตดักระเบือ้ง จระเข รุน พรีเมีย่ม 60 พลสั

Crocodile Tile Cutter (Premium-60-Plus)

ความยาวตดัสงูสดุ : 24” (61 ซม.)

ขนาดตดักระเบือ้งทแยงมมุ : 17”x17” (43 x 43 ซม.)

เหมาะสาํหรบัตดักระเบือ้งเซรามคิ และกระเบือ้งหนา 5-12 มม.

นํา้หนกัเครือ่งพรอมกระเปา : 6.2 กก.

พรอมใบตดัรุนมาตรฐาน ขนาด 8 มม.

รบัประกนัสนิคา 2 ปเตม็

ดอกเจาะ จระเข

Crocodile Drill Bits

ควรเลือกใชเครื่องตัดกระเบื้อง ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับชนิดของกระเบื้อง

เพื่อความสวยงามในการปูกระเบื้อง

การเจาะรูกระเบื้องดวยอุปกรณที่เหมาะสม

จะชวยลดปญหากระเบื้องแตกราว และไดรอยที่สวยงาม

อุปกรณปูกระเบื้องเปนสิ่งสําคัญในการปูกระเบื้อง

เพื่อใหไดพื้น และผนังกระเบื้องที่สวยงาม และมีคุณภาพ

การดูแลรักษากระเบื้อง และรองยาแนว มีความสําคัญตอการปูกระเบื้องเชนกัน

หากไมมีการดูแลกระเบื้องที่ถูกวิธี อาจกอใหเกิดการหลุดลอนของกระเบื้อง และยาแนว

ตัดกระเบื้อง

เจาะรูกระเบื้อง

ปูกระเบื้อง

ดูแลรักษากระเบื้อง

เครื่องมือขูดรองยาแนว จระเข

Crocodile Grout Remover

อุปกรณในการดูแลรองยาแนว เมื่อรองยาแนวเกิด 

คราบสกปรก และราดํา ที่ยากตอการกําจัดออก

ประกอบดวย เครื่องมือขูดรองยาแนว 3 รุน 

เพื่อความครอบคลุมรองยาแนวทุกขนาด

 

รุน T-777

สําหรับรองยาแนว

ขนาด 2 มม. ขึ้นไป

รุน T-888

สําหรับรองยาแนว

ขนาดเล็กกวา 2 มม.

รุน T2-999

สําหรับรองยาแนว

ทุกขนาด

เครื่องมือ และอุปกรณการปูกระเบื้อง เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหการปูกระเบื้องมีมาตรฐาน และคุณภาพงานที่ดี เพื่อใหไดพื้น และผนังกระเบื้อง 

ที่่สวยงาม และมีคุณภาพ

เกรียงยางปาดยาแนว จระเข

Crocodile Rubber Face Trowel

เพื่อการปาดยาแนวไดเต็มรอง

ประหยดัเวลา และลดปญหาการหลุดลอน

อุปกรณจัดแนวกระเบื้อง จระเข

Crocodile Tile Spacers

อุปกรณสําหรับจัดแนวกระเบื้องใหสวยงาม

เทากันทุกรองยาแนว

หัวปนอเนกประสงค จระเข

Crocodile Mixer

เพื่อการปนกาวซีเมนต กาวยาแนว และวัตถุดิบ

กอนการใชงาน ใหไดเนื้อเนียนพรอมใชงาน

ขนาด 8x40 ซม.  สําหรับการใชงานทั่วไป

ขนาด 10x60 ซม. สําหรับการใชงานประจํา

เกรียงอเนกประสงค จระเข

Crocodile Plastic & Rubber Trowel

สําหรับการซอมแซมกระเบื้องหลุดลอน

ใชไดทั้งปูกระเบื้อง และปาดยาแนว

เกรียงหวีสแตนเลส จระเข

Crocodile Stainless Steel

Notched Trowel

เลเซอรวัดระดับ จระเข

Crocodile Self-Leveling Laser

สําหรบัการวดัระดบัแนวตัง้ และแนวนอน

เจาะไว เจาะเรียบ

ลดปญหาการแตกราว จากการเจาะรูกระเบือ้ง

• ขนาด 100 มม. • ขนาด 90 มม. • ขนาด 60 มม. • ขนาด 50 มม. • ขนาด 35 มม.• ขนาด 28 มม.• ขนาด 22 มม.• ขนาด 19 มม. • ขนาด 13 มม. • ขนาด 6 มม.• ขนาด 8 มม.

ขนาด

• 1 มม. • 1.5 มม. • 2 มม.

• 3 มม. • 5 มม.   • 10 มม.

อัตราการใชงาน : 1 ลิตร / 4-8 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร, 3.75 ลิตร, 20 ลิตร

อัตราการใชงาน : 0.5 ลิตร / 50 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ : 0.5 ลิตร, 3 ลิตร, 10 ลิตร, 20 ลิตร

อัตราการใชงาน : ขึ้นอยูกับคราบบนพื้นผิว

ขนาดบรรจุ : 0.5 ลิตร, 3 ลิตร, 10 ลิตร, 20 ลิตร

อัตราการใชงาน : 0.5 ลิตร / 70 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ : 0.5 ลิตร, 3 ลิตร, 10 ลิตร, 20 ลิตร

อัตราการใชงาน : 0.5 ลิตร / 4 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ : 0.5 ลิตร, 3 ลิตร, 10 ลิตร, 20 ลิตร

อัตราการใชงาน : 0.5 ลิตร / 2 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ : 0.5 ลิตร, 3 ลิตร, 10 ลิตร, 20 ลิตร

อัตราการใชงาน : 1 ลิตร / 3 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร, 3 ลิตร, 10 ลิตร, 20 ลิตร

อัตราการใชงาน : 1 ลิตร / 4-8 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร, 3.75 ลิตร, 20 ลิตร

อัตราการใชงาน : 0.5 ลิตร / 10 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ : 0.5 ลิตร, 3 ลิตร, 10 ลิตร, 20 ลิตร

สเปรยจระเข กันพื้นลื่น

Crocodile Anti-Slip Spray

• ใชทั้งภายใน และภายนอก

• เหมาะกับทุกสวนของบาน

• ใชงานงาย แรงยึดเกาะสูง

• ใชงานไดกับทุกวัสดุเชน ไม, โลหะ,

   หิน, กระเบื้อง, พีวีซี, ปูน, กระจก,

   ลามิเนต, อิฐ, และอื่นๆ

อัตราการใชงาน : 12 ออนซ / 2 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ : 12 ออนซ

หยุดพื้นลื่น

เมื่อเปยกนํ้าไดจริง

โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง เชน หองนํ้า

เคร�องมือ  Tools น้ำยา

Crocodile Solutions

นวัตกรรมปูกระเบื้ิอง (Tiling Innovation)
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กันซึมหนึ่งเดียว

ทุกจุดของบาน 

จระเข เฟล็กซ 

ชิลด 

Crocodile 

Flex Shield

นวัตกรรมซอมสราง

Repairing Innovation

จระเขมีสินคาประเภทเคมีซีเมนต เพ�องานกอสรางมากมาย ครบทุกประเภท 

ของการใชงาน ทั้งงานซอม งานสราง สำหรับบานเรือนและอุตสาหกรรม 

จระเขสรรหาเทคโนโลยีจากบริษัทเคมีภัณฑชั้นนำของโลก เราเลือกวัตถุดิบ 

และออกแบบสูตรการผลิตท่ีมีมาตรฐาน เช�อถือได เหมาะกับภูมิอากาศของไทย 

และประเทศในเขตเอเชียอาคเนย เราไมหยุดน่ิงในการคิดคนวิจัย และพัฒนาสินคา 

ใหม ๆ ออกสูตลาด เพ�อใหลูกคาไดรับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ เคมีซีเมนตของจระเข 

ประกอบดวย ผลิตภัณฑกันซึม ผลิตภัณฑแตงผิว ผลิตภัณฑซอมแซม 

โครงสราง ผลิตภัณฑอุดยาแนวและยึดติด และผลิตภัณฑเคมีซีเมนตอ�นๆ 

อีกมากมาย

ป 2552

ปูนทรายปรับระดับพื้น

ชนิดไหลตัวได 

จระเข เซลฟ-

เลเวลลิ่ง

Crocodile 

Self-Leveling

(SLU)

นวัตกรรมซอมสราง   Repairing Innovation



จระเข เฟล็กซ ชิลด

Crocodile Flex Shield

Flexible Waterproofing Cement

• ซีเมนตทากันซึม ชนิดยืดหยุนได (สวนผสมเดียว)

• ปลอยเปลือยได ทนแดด ทนฝน ทนรังสี UV

• สำหรับ ดาดฟา ระเบียง หองน้ำ สระวายน้ำ สวนดาดฟา

• มีความยืดหยุนสูง ปกปดรอยราวไมเกิน 0.75 มม.

• ใชงานงาย แคผสมน้ำแลวทา ปลอดภัยไรสารพิษ

• สามารถทาทับกระเบื้องเดิมที่รั่วซึมกอนปูกระเบื้องใหม

• แรงยึดเกาะสูงมากกวา 2 Mpa 

 อัตราการใชงาน : 1-1.5 กก./ตร.ม. ทา 2 เที่ยว

 ขนาดบรรจุ : 1 กก. 4 กก. 20 กก.

 สี : เทา ขาว เขียว ฟา ดำ

จระเข เฟล็กซ 2 เค

Crocodile Flex 2k

Flexible Waterproofing Cement 2K

• ซีเมนตทากันซึมชนิด 2 สวนผสม

• สำหรับแท็งคซีเมนตเก็บน้ำ บอเลี้ยงปลา หองน้ำ หรือ

 พื้นที่ที่มีการเคล�อนตว

• มีความออนตัว ปกปดรอยราวไมเกิน 1.3 มม.

• สามารถทนแรงดันน้ำไดดี

 อัตราการใชงาน : 2-2.5 กก./ตร.ม. ทา 2 เที่ยว

 ขนาดบรรจุ : 1 ชุด (ปูน 18 กก. น้ำยา 5 ลิตร)

จระเข ซุปเปอร ชิลด

Crocodile Super Shield

Hard-Surface Crystalline Waterproofing Cement

• สำหรับทาปดผิวคอนกรีตเพ�อกันซึม

 หรือทากอนปูกระเบื้อง ปองกันน้ำรั่วซึม

• ตกผลึกอุดรูพรุนในผิวหนาคอนกรีต

• กันน้ำไดทั้ง 2 ดาน ดานที่สัมผัสน้ำและดานตรงขาม 

 ทนแรงดันไดถึง 7 bar

• ทนตอสารเคมีและกรดตางๆ

 อัตราการใชงาน : 1-1.5 กก./ตร.ม. ทา 2 เที่ยว

 ขนาดบรรจุ : 5 กก. 25 กก.

จระเข เพอรเฟค ชิลด

Crocodile Perfect Shield

Crystalline Penetrate Waterproofing Cement

• ทำปฎิกิริยาตกผลึกในเนื้อคอนกรีตตอเน�องลึก 5-50 มม. 

• กันน้ำไดทั้งดานที่สัมผัสน้ำและดานตรงขาม มากกวา 16 bar

• แหงตัวไดขณะผนังมีความชื้น

• ทนสารเคมี น้ำใตดิน น้ำทะเล กรด ดาง ในระดับ pH3-11

• ปลอดภัย ไมมีสารพิษ ใชกับน้ำด�มหรือเลี้ยงสัตวน้ำได

• เพิ่มกำลังอัดคอนกรีตมากขึ้น 6%

 อัตราการใชงาน : ผนัง 1.4-1.6 กก./ตร.ม. ทา 2 เที่ยว

    พื้น 1.1 กก./ตร.ม. ทา 1 เที่ยว

 ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.

จระเข อิลาสติก ชิลด

Crocodile Elastic Shield

Polyurethane Waterproofing Water Base

• ยืดหยุนกวา 500% ปดรอยแตกได

• สำหรับระเบียง ดาดฟา ผนังอาคาร รางระบายน้ำ

 และพื้นที่ที่อาจมีน้ำขังเปนครั้งคราว 

• ทนแดด ทนฝน ทนรังสี UV

• ไมตองใชตาขายไฟเบอร เสริมแรง

• Low VOC ไมมีกลิ่น

 อัตราการใชงาน : 0.5-0.7 กก./ตร.ม. ทา 1 เที่ยว

 ขนาดบรรจุ : 20 กก. 

 สี : เทา ขาว

 การทา เฟล็กซ ชิลด

ในลังกระดาษ ใสน้ำเลี้ยงปลา

แสดงประสิทธิภาพการกันซึม

และปลอดสารพิษ

• กระเบื้องปูทับ

• กาวซีเมนตจระเข

การทา เฟล็กซ ชิลด ทับกระเบื้อง

ที่รั่วซึม แสดงประสิทธิภาพ การกันซึม 

การยึดเกาะ และการปูกระเบื้องทับ

• กระเบื้องเดิม

 ที่รั่วซึม

• เฟล็กซ ชิลด

• ฟองน้ำ

ซีเมนตทากันซึม

หนึ่งเดียวกันซึมทุกจุดของบาน

ซีเมนตทากันซึม สำหรับบอน้ำ

บอเลี้ยงปลา

A+B

ซีเมนตทากันซึมตกผลึก ผิวหนา

คอนกรีตสำหรับหองน้ำ บอน้ำ

จระเข วอเตอร สต็อบ

Crocodile Expanding Waterstop

Water Activated Expanding Rubber

• สำหรับกันรั่วซึมบริเวณรอยตอคอนกรีต หรือทอที่ทะลุผนัง 

• เม�อน้ำรั่วซึมมาจระเข วอเตอร สต็อบ จะขยายตัว

 อุดการรั่วซึมของน้ำ

• วัสดุเปนชนิดเบนโทไนท ผสมบีทูเมน 

• ขยายตัวประสานชองอากาศ รอยราวขนาดเล็กไดถาวร

• น้ำหนักเบา ยืดหยุน ติดตั้งไดทั้งสภาวะอากาศที่รอนหรือเย็น

• ลดความยุงยากในการประกอบแบบ และเช�อมรอยตอ

 ดวยความรอนของแผน PVC แบบเกา

ยางบวมน้ำกันซึม

สำหรับรอยตอ

ซีเมนตทากันซึมตกผลึก ซึมลึก

สำหรับพื้นที่ ที่มีความชื้น

การทา เฟล็กซ ชิลด 

บนฟองน้ำ แสดงประสิทธิภาพ

การกันซึม อุดรูพรุนและออนตัว

โพลียูริเทนกันซึมสำเร็จรูป

สูตรน้ำ สำหรับดาดฟา

ขนาด : หนาตัด 25 มม. x 20 มม. ยาว 5 ม. (คอนกรีตกวางมากกวา 20 ซม.)

    : หนาตัด 20 มม. x 15 มม. ยาว 6 ม. (คอนกรีตกวางนอยกวา 20 ซม.)

    : หนาตัด 20 มม. x 10 มม. ยาว 9 ม. (งานทอฝงกำแพง)

ผลิตภัณฑกันซึม  Waterproofing

ภาพการทดสอบประสิทธิภาพของซีเมนตกันซึมชนิดยืดหยุน Flex-Shield

จระเข รูฟ ชิลด

Crocodile Roof Shield

Heat Reflective Acrylic Waterproofing

• สะทอนความรอนสูงกวา 50-80% แมในสีเขม

• ยืดหยุนกวา 500% ปดรอยแตกได 2 มม.

• สำหรับหลังคา ผนังและดาดฟาที่ระบายน้ำไดดี (น้ำไมขัง)

• ปกปดรอยแตกลายงาบนผนัง ทาสีทับได

• ยึดเกาะไดหลายพื้นผิว เชน กระเบื้อง เมทัลชีท คอนกรีต

• สามารถเสริมตาขายไฟเบอร สำหรับพื้นที่สัญจร

 ปานกลาง

 อัตราการใชงาน : 1.2 กก./ตร.ม. ทา 2 เที่ยว

 ขนาดบรรจุ : 1 กก. 4 กก. 20 กก.

 สี : เทา ขาว

อะคริลิกทากันซึม และ

สะทอนความรอน สำหรับหลังคา

ดาดฟาที่ลาดเอียง

500%

สินคา

นวตักรรม
Innovation

Product

นวัตกรรมซอมสราง   Repairing Innovation

จระเข แอดมิคพรูฟ

Crocodile Admix Proof

Waterproof Admixture 

• น้ำยาลดปริมาณน้ำ เพิ่มความแนนของเนื้อคอนกรีต

• เพิ่มประสิทธิภาพกันซึมในคอนกรีต

• ลดรูพรุนบนผิวหนาคอนกรีต ชวยลดการซึมน้ำ

• ปองกันการแตกราว 

• ไมมีสวนประกอบของคลอไรดจึงไมมีผลกระทบตอการ

 กัดกรอนของเหล็กเสริม

 อัตราการใชงาน : 200-250 มล. / ปูน 1 ถุง (50 กก.)

  ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร  5 ลิตร  20 ลิตร  200 ลิตร

น้ำยาผสมคอนกรีตลดการซึมน้ำ

จระเข ปลั๊ก

Crocodile Plug

Rapid-Hardening Cement

• ใชงานงายเพียงแคผสมน้ำ แลวอุดรูน้ำที่รั่วอยูใหหยุด

• แหงเร็วใน 30 วินาที - 3 นาที นับตั้งแตเริ่มผสม

• ไมหดตัว ยึดเหนี่ยวและกำลังอัดสูงใชประสานกับ

 เหล็กเสา และเหล็กเดือยได

• ใชงานอุณหภูมิต่ำ 0 องศา ได

 ขนาดบรรจุ : 1 กก. 4.5 กก.ซีเมนตแหงเร็วอุดน้ำรั่วขณะน้ำไหล



จระเข 621 แสตนดารด เกราท

Crocodile 621

Standard Grout

Premium Non Shrink Grout

• รับน้ำหนักไดมาก สำหรับงานเกราท 

 ฐานเคร�องจักร เสา คาน ชิ้นสวน  

 โครงสรางเคร�องจักร

 และงานฝงยึดเหล็กเสน

• มีการไหลตัวดี เนื้อละเอียด

 โดยไมแตกราวหรือแยกตัว

• รับกำลังอัดไดสูง มากกวา 750 ksc

 อัตราการใชงาน : 91 ถุง (20 กก.) /ลบ.ม.

 ขนาดบรรจุ : 20 กก.

จระเข โพรเทคกรีต มอรตา

Crocodile Protectcrete 

Mortar

Waterproofing & Sealing 

Repair Mortar

• งานซอมแซม พรอมกันซึมแบบ

 ตกผลึก แทรกซึมลึกในเนื้อคอนกรีต

• ทนแรงดันน้ำไดสูง มีคุณสมบัติ

 กันซึมน้ำไดในตัว 

• แหงตัวเร็ว แมในที่มีความชื้น

 เหมาะสำหรับ หองใตดิน

 อัตราการใชงาน : รองขนาด 1x1 ซม.

   ได 5 ม. ตอ 1 กก.

 ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.

จระเข เฟทเทอร แพทช

Crocodile Feather Patch

Cosmetic Repair Mortar

• ซอมรอยแตกราว รอยบิ่น 

 อุดรอยแตก ขนาดเล็ก

• เหนียวใชซอมงานเหนือศีรษะได เชน

 เพดาน เสา คาน

• มีสวนผสมของโพลีเมอรโมดิฟาย

 ใหความแข็งแรงสูง แหงเร็ว ผิวแกรง

• รับแรงอัดไดสูงมากถึง 800 ksc.

 

 อัตราการใชงาน : รองขนาด 1x1 ซม.

   ได 5 ม. ตอ 1 กก.

 ขนาดบรรจุ : 1 กก. 20 กก.

จระเข นอน เฟอรัส

นอน-ชริ้งคเกราท

Crocodile Non-Ferrous,

Non-Shrink Grout

High Performance

Non-Shrink Grout

• สำหรับงานที่ตองการรับแรงอัดเร็ว 

 และสูงพิเศษ งานสาธารณูปโภค 

 สะพาน งานเสา ฐานเคร�องจักรหนัก

• มีการไหลตัวดี เนื้อละเอียด ใชกับ 

 เคร�องปมได ผสมหินเกล็ดได

• รับกำลังอัดไดสูง มากกวา 800 ksc

 อัตราการใชงาน : 91 ถุง (20 กก.) / ลบ.ม.

 ขนาดบรรจุ : 20 กก.

จระเข อะคริลิก แพทช

Crocodile Acrylic Patch

Structure Repair Mortar

• ซอมรอยแตกราว รอยบิ่น อุดรอยแตก  

• ใชซอมงานโครงสรางได เชน พื้น ผนัง

 เสา เพดาน คาน

• มีสวนผสมของโพลีเมอรโมดิฟาย

 ใหความแข็งแรงสูง แหงเร็ว ผิวแกรง

• รับแรงอัดไดสูง มากกวา 970 ksc.

• สามารถผสมหินเกล็ดไดกรณี 

 ซอมหนามากกวา 50 มม.

 อัตราการใชงาน : รองขนาด 1x1 ซม.

   ได 5 ม. ตอ 1 กก.

 ขนาดบรรจุ : 1 กก. 20 กก.

จระเข ฟาสท แพทช 928

Crocodile Fast Patch 928

Fast Setting Repair Mortar

• ซอมรอยแตกราว รอยบิ่น อุดรอยแตก 

• ใชซอมงานโครงสรางได เชน พื้น ผนัง 

 เสา เพดาน คาน

• สำหรับงานซอมแซมคอนกรีตที่ตองการ

 ความเรงดวนในการเปดใชงาน เชน

 พื้นถนน สนามบิน

• ใชไดในที่เย็นจัด เชน หองทำความเย็น

• รับแรงอัดไดมากกวา 400 ksc. ใน 3 ชม.

 อัตราการใชงาน : รองขนาด 1x1 ซม.

   ได 5 ม. ตอ 1 กก.

 ขนาดบรรจุ : 20 กก.

>700ksc. >750ksc.

>800ksc.
ซอมหนา

3-40 มม.

ซอมหนา

1-13 มม.

ซีเมนตซอมสำหรับ

งานเรงดวน

ซีเมนตซอมโครงสราง

รับแรงอัดสูง

ซีเมนตเกราทไมหดตัว

รับแรงอัดสูงพิเศษ

สำหรับงานสาธารณูปโภค

ซีเมนตเกราทไมหดตัว

สำหรับโครงสราง

ซีเมนตเกราทไมหดตัว

สำหรับงานทั่วไป

ซีเมนตซอม

พรอมกันซึมแบบตกผลึก

ซีเมนตซอมแซม

และตกแตงผิวคอนกรีต

จระเข รีแพร มอรตา

Crocodile Repair Mortar

Mortar for Repair

• ใชซอมงานโครงสรางได เชน 

 พื้น ผนัง เสา คาน

• ซอมแซมไดที่ความหนา 3-40 มม.

• ยึดเกาะดีใชไดทั้งแนวราบ 

 และงานเหนือศีรษะ

• สามารถรับแรงอัดไดสูง

 มากกวา 500 ksc

 อัตราการใชงาน : รองขนาด 1x1 ซม.

   ได 5 ม. ตอ 1 กก. 

 ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.

ซีเมนตซอม

สำหรับงานทั่วไป

จระเข มัลติ เพอโพส เกราท

Crocodile Multi

Purpose Grout

Nonshrink Grout for 

General Grouting

• สำหรับงานเกราททั่วไป ซอมรูโพรง 

 ชองวางตางๆ ในงานคอนกรีต 

• เนื้อละเอียด ไหลตัวดี ใชกับ

 เคร�องปมได ผสมหินเกล็ดได

• รับกำลังอัดไดสูงมากกวา 700 ksc.

• ไมหดตัว ใหหนาสัมผัสเต็มประสิทธิภาพ

 อัตราการใชงาน : 91 ถุง (20 กก.) /ลบ.ม.

 ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.

ผลิตภัณฑซอมแซมโครงสราง  Structure Repairing

ซอมหนา

>13 มม.

นวัตกรรมซอมสราง   Repairing Innovation

ซอมหนา

13-50 มม.

จระเข ลาเท็กซ (ชนิด SBR) 

Crocodile Latex

Concrete Bonding

• ใชประสานคอนกรีต การยึดเกาะ แมภาวะที่ 

 ตัวประสานเปยกชื้น

• เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ แข็งแรง  

 ปองกัน การแตกราวสำหรับงานฉาบ

• ใชทาหินธรรมชาติ แกรนิต ลดการดูดซึม 

 และปองกันการเกิดคราบขาวจาก 

 ความชื้นดานลาง

 อัตราการใชงาน

 : กรณีผสม 7.5 ลิตร / ปูน 1 ถุง (50 กก.)  

 : ทา / พน 0.33 ลิตร / ตร.ม.

 ขนาดบรรจุ

 : 1 ลิตร  3.75 ลิตร  20 ลิตร

น้ำยาประสานคอนกรีต น้ำยาประสานคอนกรีต

และเพิ่มคุณภาพคอนกรีต

จระเข อะคริลิก บอนดกรีต

Crocodile Acrylic Bondcrete

Acrylic Bonding Agent

• ใชประสานระหวางคอนกรีตเกาและคอนกรีตใหม

• เพิ่มการยึดเกาะ ทนแรงกระแทก ทนการ

 ขัดสี กรด สารเคมีอ�นๆ

• เขมขน ผสมน้ำได 1-3 เทา

• ใชทารองพื้นกอนเทปูนปรับระดับได

• เพิ่มคุณสมบัติตานทานแรงดัด ผสม

 ทำซีเมนตฉาบซอมบางได

 อัตราการใชงาน

 : กรณีผสม 7.5 ลิตร / ปูน 1 ถุง (50 กก.)

 : ทา / พน 0.33 ลิตร / ตร.ม.

 ขนาดบรรจุ

 : 1 ลิตร  3.75 ลิตร  20 ลิตร

จระเข อีพ็อกซี่ ซีล

Crocodile Epoxy Seal

Rebar Anchoring &

Epoxy Mortar Adhesive

• ยึดเหล็กเสียบโครงสราง เหล็กเสนกลม

 เหล็กขอออยคอนกรีต ไม หิน กระเบื้อง

• ใชงานงายเพียงผสม 2 สวนเขาดวยกัน

• ใชติดซอมแซม และปูกระเบื้องที่อยูใตน้ำ 

 ไดโดยไมตองปลอยน้ำทิ้ง

• ผสมแลวกรอกใสหลอดเปลาสำหรับ  

 งานเหนือศีรษะไดดีไมไหลยอย

 ขนาดบรรจุ : 1 กก. / ชุด    2 กก. / ชุด

กาวอีพ็อกซี่เสียบเหล็ก



จระเข สกิมโคท สมูท

Crocodile Skim Coat Smooth

Cementitious Skim Coat (Non Sanded)

• แตงผิวบาง 0.3-1 มม. ตอเที่ยว เรียบเนียนดุจวอลลเปเปอร

• ปกปดรอยแตกราว แตกลายงา ปรับพื้นผิวใหสม่ำเสมอ

• ผิวแกรง ไมเปนฝุน 

• ลดการเกิดคราบขาว และลดการใชสีทาผนัง

 (กรณีใชผงขาว)

• เหมาะกับงานตกแตงภายใน ภายนอก

 อัตราการใชงาน : 1.25 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)

 ขนาดบรรจุ : 5 กก. 25 กก.

 สี : ขาว เทา

จระเข สกิมโคท แซนด

Crocodile Skim Coat Sanded

Cementitious Skim Coat (Sanded)

• สามารถทำพื้นผิวได 2 รูปแบบ ทั้งเรียบเนียน 

 และหยาบเหมือนปูนฉาบทั่วไป 1-3 มม. ตอเที่ยว 

• ทำผิวเปน Texture กอนทาสีทับ

• ปกปดรอยแตกราว แตกลายงา ปรับพื้นผิว

 ใหสม่ำเสมอ

• ซอมตะเข็บคอนกรีตหลอ

 อัตราการใชงาน : 1.3 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)

 ขนาดบรรจุ : 25 กก.

 สี : ขาว เทา

จระเข สกิมโคท 101

Crocodile Skim Coat 101

Polymer Modified to mix with Cement or Gypsum

• ใหผิวสวย เนียน เรียบ สีเหมือนปูนที่นำมาผสม

• ยึดเกาะดี ผิวแกรง ไมเปนฝุน ดูดซึมน้ำต่ำกวาชนิดซีเมนต

• ปลอยเปลือย หรือทาสีทับได ใชไดทั้งภายใน ภายนอก

• สามารถฉาบทับไดหลายชั้น

• ฉาบรอยตอแผน ไฟเบอรซีเมนต ซิปบอรด หรือ 

 ผนังสำเร็จรูป

 อัตราการใชงาน : 0.7 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)

 ขนาดบรรจุ : 5 กก.  20 กก.

 สี : ขาว

จระเข สกิมโคท 102

Crocodile Skim Coat 102

Polymer Modified Ready to use Skim Coat

• ใหผิวสวย เนียน เรียบ ไมมีเม็ดทราย ไมแตกลายงา

• ขัดแตงไดงาย ไมเปนฝุน แรงยึดเกาะสูง

• ปลอยเปลือย หรือทาสีทับไดโดยไมตองทารองพื้น

• ฉาบทับสีรองพื้น หรือสีจริงได

• ทนทานตอสภาวะอากาศ แสงแดด ฝน

• ผสมสีโดยเคร�องผสมได กรณีตองการฉาบสี

 อัตราการใชงาน : 0.5-1.5 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)

 ขนาดบรรจุ : 5 กก.  20 กก.

 สี : ขาว

จระเข วอลล พัตตี้

Crocodile Wall Putty

Acrylic Wall Putty

• สูตรน้ำ ไมมีสารระเหย

• เนื้อแนน แหงเร็ว ไมยุบตัว

• ขัดแตงงาย ไมทำใหสีทับหนาเหลือง

•  ใชไดทั้งผนังปูน และผนังไฟเบอรซีเมนต

• ฉาบไดเหมือนสกิมโคท

• ไมผสมสารปรอทและสารตะกั่ว

 อัตราการใชงาน : 0.5-1.5 กก./ตร.ม.

 ขนาดบรรจุ : 1.2 กก.  5 กก.

 สี : ขาว

ฉาบบาง

0.2-5 มม.

ซีเมนตแตงผิวบาง

ชนิดเนื้อละเอียด

ซีเมนตแตงผิวบาง

ชนิดเนื้อผสมทราย

โพลีเมอร ใชผสมกับ

ซีเมนตหรือยิปซั่ม

สำหรับงานฉาบบาง

โพลีเมอร สำเร็จรูปพรอมใช

สำหรับงานฉาบบาง

อะคริลิกโปว

สำเร็จรูปพรอมใช

จระเข ฟลอรฮารดเดนเนอร

Crocodile Floor Hardener

Non Metallic Floor Hardener

• สำหรับโรยผิวคอนกรีตแลวขัดเรียบ ใหพื้นผิวแกรง 

 ทนทาน เพิ่มอายุการใชงานยาวนาน

• รับน้ำหนักไดสูง ไมเปนฝุนผง เหมาะกับงาน 

 พื้นโรงงาน โกดัง

• ทนตอแรงเสียดสีมากกวาคอนกรีตทั่วไปถึง 300%

 อัตราการใชงาน : 2-5 กก. / ตร.ม.

 ขนาดบรรจุ  : 20 กก.

 สี   : เทา เขียวเขม เขียวออน 

      เขียวพรมศิลา น้ำตาล

จระเข เซลฟ-เลเวลลิ่ง

Crocodile Self-Leveling (SLU)

Thin Layer Self-Leveling Mortar

• ไหลปรับระดับเองได ไมตองใชเกรียงปาดชวย

• มีสวนผสมของโพลีเมอร ชวยการยึดเกาะไดดีกับ

 พื้นผิวเดิม

• ผิวแกรง ไมเปนฝุน ไมหดตัว แหงตัวเร็วในเวลาอันสั้น

• ปรับระดับเพ�อปูไมลามิเนต กระเบื้องยาง

• ใชกับงานที่ตองการความเรงดวน (นอยกวา 4 ชม.)

 อัตราการใชงาน : 1.7 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)

 ขนาดบรรจุ  : 20 กก.

จระเข ไพรมเมอร เอส

Crocodile Primer S

Floor Leveling Primer

• ใชทารองพื้นกอนเทปูนปรับระดับ ชวยลดการเกิด 

 ฟองอากาศบนผิวหนาปูนปรับระดับ

• เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะกับพื้นเดิม

• ผสมน้ำ 1 : 1 กอนใชงาน

 อัตราการใชงาน :  1 ลิตร / 8-10 ตรม.

 ขนาดบรรจุ  : 3.75 ลิตร

ซีเมนตเพิ่มความ

แกรงของพื้น

ปูนทรายปรับระดับพื้น

ชนิดไหลตัวได

น้ำยาทารองพื้น

สำหรับปูนปรับระดับ

ปรับไดบาง

1-40มม.

ผลิตภัณฑแตงผิว  Wall Rendering ผลิตภัณฑสำหรับงานพื้น  Flooring

ฉาบบาง

0.3-1 มม.

ฉาบบาง

1-3 มม.

ฉาบบาง

0.3 มม.

ปดรอยราว

1-5 มม.
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จระเข พียู โฟม

Crocodile PU Foam

PU Expansion Foam

• ขยายตัว 3-5 เทา เพ�ออุดโพรงชองวาง

• รุน FR Grade เปนสารที่ไมติดไฟ ทำใหไฟไมลุกลามไปที่อ�น

• การยึดเกาะดีเยี่ยม สามารถใชไดกับวัสดุหลากหลายประเภท

 เชน ปูน คอนกรีต ไม กระจก พลาสติก

• ไมมีสวนประกอบของสารขับดัน ที่ทำลายชั้นโอโซน

• สามารถตัดแตงผิวโฟมที่แหงตัวแลว และทาสีทับได

 ขนาดบรรจุ : 500 มล.(Standard Grade)  750 มล.(FR Grade)

 สี  : เหลืองออน

จระเข แอดฮีซีพ ควิก

Crocodile Adhesive Quick

Super Nail Power Construction Adhesive Water Base

• สูตรน้ำยึดเกาะเร็ว พลังการยึดติดเบื้องตนสูงกวา 300 กก. / ตร.ม.

• ยึดเกาะไดเร็ว 15-30 วินาที

• ทนทานตอทุกสภาพอากาศ และรังสี UV ไดดี

• ใชยึดติดพื้นผิววัสดุที่มีรูพรุน เชน ไม คอนกรีต ไฟเบอรซีเมนต หิน

• สูตรน้ำ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

 ขนาดบรรจุ : 280 มล.

 สี : ขาว

โพลียูรีเทนโฟมสเปรย

กาวตะปูอเนกประสงค

คุณภาพสูง สูตรน้ำ

จระเข เทปซีล-เอ็ม

Crocodile Tape Seal-M

Butyl Waterproof Tape

• เทปบิวทิลกันน้ำ ผิวเมทาลิค เนื้อยางสังเคราะห คุณภาพสูง หนา 1.5 มม.

 ปดผิวหนาดวยฟลอยดสะทอนแสงสีเงิน

• ปดรอยตอซอนใตครอบหลังคาหรือรอยตอมากกวา5 ซม.

• ยึดเกาะเยี่ยม ทนความรอนมากกวา 80
๐
C

• ทนทานตอรังสี UV และทาสีทับได

• เม�อลอกแลวสามารถปดซ้ำใหมได

 ขนาด : 10 ซม. x 3 ม. : 28 ซม. x 3 ม. : 28 ซม. x 10 ม.

จระเข อะคริลิก ซีล พลัส

Crocodile Acrylic Seal Plus

High Quality Acrylic Sealant

• อุดรอยตอกระเบื้อง และงานไม บัวพื้น-เพดาน เฟอรนิเจอรบิลทอิน 

• แหงเร็ว มีความยืดหยุน และยึดเกาะดีเยี่ยม

• ผสมสารปองกันเชื้อรา (สีขาว) เพ�อใชกับสุขภัณฑ

• มีหลากหลายสีสำหรับงานตกแตงภายใน งานเฟอรนิเจอร ทาสีทับได

• ใชไดทั้งภายใน-ภายนอก

 อัตราการใชงาน : รองขนาด 1 x 1 ซม. ได 3 ม.

 ขนาดบรรจุ : 450 กรัม

 สี : ขาว โอค น้ำตาล เชอรรี่ 

จระเข ซิลิโคน ซีล

Crocodile Silicone Seal

Acetic Cure Silicone Sealant 

• อุดรอยตอใชติดกระจก อลูมิเนียม เซรามิค พลาสติก และอ�นๆ

• ยืดหยุนสูงมากกวา 570%

• แหงเร็ว ยืดหยุนสูง ยึดเกาะแนน

• ทน UV ความรอน และน้ำยาทำความสะอาด

 อัตราการใชงาน : รองขนาด 1 x 1 ซม. ได 2.8 ม.

 ขนาดบรรจุ : 280 มล.

 สี : ใส ขาว ดำ

จระเข แอดฮีซีพ เนล

Crocodile Adhesive Nail

High Performance Construction Adhesive 

• ยึดเกาะไดหลายพื้นผิว เชน ไม หิน คอนกรีต อิฐ กระจก โฟม

• เนื้อกาวสูตรโซเวนต แหงตัวเร็ว แรงยึดเกาะสูง

• ทนความรอนและรังสี UV

• ไมกัดกรอน โฟม ที่ใชกับกระจกเงา และปรอท

• รับน้ำหนักไดกวา 180 กก./ตร.ม.

 ขนาดบรรจุ : 300 มล.

 สี : เบจ

จระเข โพลี-ยู ซีล

Crocodile Poly-U Seal

Polyurethane Sealant

• อุดรอยตอ แผนคอนกรีตหลอสำเร็จรูป ผนังกออิฐฉาบปูน 

 ผนังอาคาร ผนังคอนกรีตปูนฉาบ Fiber Cement uPVC

• ยืดหยุนสูงมากกวา 550%

• ทนแดด ทนฝน ใชไดทั้งภายใน-ภายนอก ทาสีทับได

 อัตราการใชงาน : รองขนาด 1 x 1 ซม. ได 3 ม./310 มล.

 ขนาดบรรจุ : 310 มล. 600 มล.

 สี : เทา ขาว

จระเข เอ็มเอส ซีล

Crocodile MS Seal

Hybrid Polymer Adhesive & Sealant

• วัสดุ MS Polymer คุณภาพเหนือกวา Silicone และ Poly-U

• แรงยึดเกาะสูง ติดแนนทนทาน ยึดเกาะกับวัสดุไดเกือบทุกชนิด ทาสีทับได

• ใชงานในพื้นที่เปยกได ยืดหยุนมากกวา 500%

• ไมมีสารไอโซไซยาเนต หรือสารตัวทำละลาย

• ทนทานตอทุกสภาพอากาศ อุณหภูมิ และรังสี UV ไดดี

 อัตราการใชงาน  : รองขนาด 1 x 1 ซม.ได 3 ม.

 ขนาดบรรจุ  : 290 มล.

 สี   : ขาว

จระเข เอ็มเอส ออล ฟกซ

Crocodile MS All Fix

Hybrid Polymer Adhesive      

• วัสดุชนิด MS Polymer คุณภาพสูง 

• พลังการยึดเกาะสูงมาก 320 กก. / 10 ตร.ซม.

• ทำงานไดแมในที่ชื้น 

• ติดไดหลายวัสดุ เชน Honeycomb back marble คอนกรีต หิน โลหะ พลาสติก 

• ทนตอสภาพภูมิอากาศและรังสี UV ทาสีทับได ไมมีคราบสกปรก

• ทนทานสารเคมี เชน ไฮโดรคารบอน ทินเนอร กรดออน ดางออน

 ขนาดบรรจุ : 280 มล.

 สี : ขาว

จระเข ซิลิโคนซีล เอ็น พลัส

Crocodile Silicone Seal N Plus

100% Silicone Neutral Cure

• อุดรอยตอ รางระบายน้ำ งานสุขภัณฑ อางน้ำ หองน้ำ พื้นที่มีความชื้นสูง 

• ซิลิโคน 100% ชนิดเปนกลาง ไมมีกรด ปราศจากกลิ่น

• ผสมสารปองกันเชื้อรา (สีขาว) เพ�อใชกับสุขภัณฑ

• แหงเร็ว ยืดหยุนสูง ยึดเกาะแนน

• ทน UV ความรอน และสารเคมี

 อัตราการใชงาน : รองขนาด 1 x 1 ซม.ได 2.8 ม.

 ขนาดบรรจุ  : 280 มล.

 สี  : ขาว ใส

อะคริลิกอุดรอยตอ

ผสมสารกันเชื้อรา

ซิลิโคนอเนกประสงค

โพลียูรีเทนซีลแลนท

อุดรอยตอ

อุปกรณอุดยาแนว และยึดติด  Sealant & Bonding 
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กาวตะปูอเนกประสงค

สูตรโซเวนท

คอนกรีต

เซรามิค

และไม

กระจก

สุขภัณฑ

ทุกวัสดุ

รูโพรง

ชองวาง

320
kg /10cm2

รอยตอ

หลังคา

ซิลิโคน 100% ไรกรด

ผสมสารกันเชื้อรา

ไฮบริดโพลีเมอร

คุณภาพสูง

กาวไฮบริดโพลีเมอร

แรงยึดเกาะพลังสูง

เทปกาวอเนกประสงค

กันนํ้าซึม

สุขภัณฑ
300

kg / m2

180
kg / m2

FR
GRADE



จระเข แอดมิค เคียว

Crocodile Admix Cure

Curing Compound

• ชนิด Sodium Silicate กอผลึกเคลือบผิว 

 บมคอนกรีต เพ�อลดการหดตัว หรือแตกราว 

 จากการสูญเสียน้ำ

• เพิ่มความแกรงของพื้นผิว ลดฝุนบนผิวหนา 

 คอนกรีต

• ประหยัดเวลา แรงงาน เม�อใชแบบพน

• ทาสีทับ หรือฉาบสกิมโคททับผิวปูนหลังบมได

 อัตราการใชงาน : 1 ลิตร / 6-8 ตร.ม.

 ขนาดบรรจุ  : 20 ลิตร 200 ลิตร

จระเข แอดมิคโมลด ดับบลิว

Crocodile Admix Mold-W

Mold Release Water Base

• ใชทา หรือพนแบบเหล็ก ไม พลาสติก 

 อลูมิเนียม

• เนื้อฟลมบางไมติดคอนกรีต ถอดแบบงาย 

 ปกปองแบบ

• ผสมน้ำเพิ่มได 4-8 เทา

• น้ำยาจะเปลี่ยนเปนสีขาวนมเม�อผสมน้ำ

• ทาสีทับ หรือฉาบตอผิวคอนกรีต  

 ภายหลังได

• ไมทิ้งคราบสกปรกบนแบบ ไดผิวงาน

 สวยเรียบเนียน

 อัตราการใชงาน : 1 ลิตร / 20-60 ตร.ม.

 ขนาดบรรจุ  : 20 ลิตร  200 ลิตร

จระเข แอดมิคโมลด โอ

Crocodile Admix Mold-O

Mold Release Oil Base

• ใชทาหรือพนแบบ เหล็ก ไม อลูมิเนียม

• เนื้อฟลมหนาไมติดคอนกรีต 

 ชวยใหถอดแบบงาย ปกปองแบบ

• ลดปญหาการเกิดฟองอากาศในผิวคอนกรีต

• ไมทิ้งคราบสกปรกบนแบบ ไดผิวงาน

 สวยเรียบเนียน

• ความหนืดตัวต่ำ ทาไดพื้นที่มาก

 อัตราการใชงาน : 1 ลิตร / 20-60 ตร.ม.

 ขนาดบรรจุ  : 20 ลิตร  200 ลิตร

จระเข แอดมิค พลาส

Crocodile Admix Plast

Mortar Plasticizer

• เพิ่มแรงอัด การยึดเกาะสูง ลดการแตกราวของ 

 ผนังปูนฉาบ

• เพิ่มความสามารถในการฉาบ ฉาบล�น ไมแตกราว

• ลดการหดตัว และลดการแตกลายของปูนกอนฉาบ

 อัตราการใชงาน

 : น้ำยา 1-1.5 ลิตร / น้ำ 100 ลิตร

 : น้ำยาที่ผสมแลว 100-150 มล. / ปูน 1 ถุง (50 กก.)

 ขนาดบรรจุ

 : 5 ลิตร  20 ลิตร  200 ลิตร

น้ำยาบมคอนกรีต

น้ำยาถอดแบบ สูตรน้ำมัน

สำหรับงานกลางแจง

น้ำยาถอดแบบ สูตรน้ำ

สำหรับงานในรม

น้ำยาผสมปูนฉาบ

ปูนกอเพิ่มการยึดเกาะ

จระเข แบคกิ้ง รอด

Crocodile Becking Rod

• อุดรอง เพ�อปรับความลึกของรอง

 กอนอุดรอยตอดวยซีลแลนท

• ไมดูดซึมน้ำ

• วัสดุชนิด Closed Cell Polyethylene Foam

 ขนาด : เสนผานศูนยกลาง 6, 8, 10,

    13, 15, 20, 25, 30, 50 มม. 

    ยาว 50 ม., 100 ม. / มวน

จระเข บาเรล กัน 

Crocodile Barrel Gun

Aluminum Sausage Caulking Gun

• ปนยิงกาวอลูมิเนียม ทรงกระบอก

• ใชยิงซีลแลนทไสกรอกขนาด 400 - 600 มล. 

• น้ำหนักเบา แข็งแรง ถอดเปลี่ยนชิ้นสวนได

• ยาว 37 ซม.

จระเข ไฟเบอรเมช

Crocodile Fiber Mesh

ตาขายไฟเบอร

• ตาขาย Fiberglass เคลือบ Acrylic ขนาดชอง  

 7x7 ชอง/ตารางนิ้ว

• เสริมแรงพื้นที่ที่มีการสัญจรหรือรอยตอ 

 พื้นและผนังในระบบกันซึม

 

 ขนาด : 1.2 x 10 ม., 1.2 x 100 ม.

จระเข คารททริก

Crocodile Cartridge

• หลอดเปลาขนาด 21 ซม.

• ใชสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ 2K เชน 

 จระเข อีพ็อกซี่ ซีล หรือ วัสดุซีลแลนทอ�นๆ

• เพ�อใชฉีดในแนวระนาบ งานเหนือศรีษะ

 รอยตอ หรือยิงกระเบื้องใตน้ำ

 ขนาดบรรจุ : 4 หลอด / ชุด สำหรับซีลแลนท หรือ อีพ็อกซี่

โฟมเสนอุดรอยตอ

ชนิด PE Foam

ใชสำหรับซีลแลนท ชนิดไสกรอก

ใชสำหรับซีลแลนท

ตาขายเสริมแรง ซีเมนตหรือ

อะคริลิกกันซึม

ปนยิงกาว จระเข

Crocodile Caulking Gun

สำหรับซิลิโคน, อะคริลิก, ซีลแลนท, กาวตะปู

• แข็งแรงใชงานไดยาวนาน ดวยระบบบูทหนา 1 ซม.

• ดามจับถนัดมือ เบาแรงกด

• ทนทานดวยวัสดุพนกันสนิม

น้ำยาผสม  Admixture อุปกรณเสริม   Accessories
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ป 2553

สวย ทน 

คลาสสิค

สีจระเข 

คัลเลอรซีเมนต 

Crocodile

Color Cement

นวัตกรรมคัลเลอรซีเมนต

Color Innovation

สีจระเข คัลเลอรซีเมนต คือนวัตกรรมสีซีเมนตรายแรก และรายเดียว 

ในเมืองไทย ที่ ใชเทคโนโลยีชั้นสูงจากเยอรมัน โดยผสมสีลงในเนื้อซีเมนต 

จึงเพิ่มการยึดเกาะพื้นผิวไดเหนือกวา สมบูรณแบบที่สุดสำหรับบานหรือ 

อาคารของคุณ  เพราะไมเพียงแตใหความทนทาน ไมลอกลอน ยังสามารถ 

ถายทอดความงามแบบคลาสสิค ทั้งพื้นผิวและสีสันเปน Limited Edition 

ไมซ้ำใคร ใหสีสวยทน ยิ่งนาน ยิ่งคลาสสิค 

นวัตกรรมคัลเลอรซีเมนต   Color Innovation



Color Inspiration

สีจระเข คัลเลอรซีเมนต

เหนือกวาสีทั ่วไป เพราะเปนซีเมนต จึง 

สามารถผสานเปนหน่ึงเดียวกันกับพ้ืนผิว 

ซีเมนต เสมือนเปนเนื้อเดียวกัน เพิ่มการ 

ยึดเกาะ สีสวยคงทนมากขึ้น

สีจระเข คัลเลอรซีเมนต

Crocodile Color Cement

นวัตกรรมสีซีเมนตปกปองและตกแตงพื้นผิว เพราะผลิตมาจาก “ซีเมนต” 

จึงทำใหมีความคงทนสูง สีสันสวยงาม มีสไตลที่เปนเอกลักษณ สวยทน 

ยิ่งนาน ยิ่งคลาสสิค ใชงานงาย เพียงผสมน้ำแลวทาเหมือนสีทั่วไป พิเศษ 

กวาเพราะไมตองใชสีรองพื้น สามารถใชไดดี ทั้งภายใน และภายนอก

ลักษณะเดนของผลิตภัณฑ

• ทนทานไมกลัวความชื้น ยาวนานกวา 15 ป

• พื้นผิวสามารถระบายอากาศไดดีกวาสีทั่วไป

 ลดการหลุดลอนลอกพอง ที่มีสาเหตุจาก 

 ความชื้นในผนัง

• ทนตอสภาพอากาศ

• เนื้อสีมีความทึบแสงดี จึงสามารถปกปด 

 รอยแตกลายงาเล็กๆ บนผิวผนังซีเมนตได

• ใชงานงาย ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา 

 เพราะไมตองทาสีรองพื้น

• ปกปองผิวจากการซึมน้ำดวยสาร

 “Hydrophobic”

• ยับยั้งการเกิดราดำ และตะไครน้ำดวย

 สาร “Microban”

• ปลอดภัยตอสุขภาพ ไมมีสารระเหย

 ประกอบอินทรียวัตถุเจือปน (NON-VOC)

 เขาอยูไดทันที กลิ่นไมฉุน

• Re-Paint ไดงายบนผนังเดิมที่ทาดวย 

 สีจระเข คัลเลอรซีเมนต (ไมตองลอกสี)

• สามารถนำมาทาทับวัสดุที่มีความพรุนได 

 เชน กระเบื้องดินเผา ไมสังเคราะห 

 ไฟเบอรซีเมนต หรือกระถางดินเผา

• สามารถใชไดหลายแบบทั้งฉาบเรียบ ทาดวย 

 แปรง และกลิ้งดวยลูกกลิ้ง หรือทำลวดลาย 

 ตางๆ โดยเทคนิคหรืออุปกรณพิเศษ

• ใชไดดีทั้งภายนอกและภายใน

 อัตราการใชงาน :  1 กก. / 4 ตรม.(ทาสองรอบ)

 ขนาดบรรจุ  : 4 กก. 10 กก.

สีน้ำตาลทอสคานาคลาสสิค 

Classic Toscana  Brown

สีเปลือกไมคลาสสิค

Classic Tawny Brown

สีน้ำตาลเอิรธคลาสสิค

Classic Earth Brown

สีน้ำตาลโรมันคลาสสิค

Classic Roman Brown

สีอิฐดินเผาคลาสสิค

Classic Saltillo Brown

สีขาวไขมุกคลาสสิค

Classic Pearl White

สีขาวควันบุหรี่คลาสสิค

Classic Smokey White

สีขาวไวโอเล็ทคลาสสิค

Classic Violet White

สีมวงแมคโนเลียคลาสสิค

Classic Magnolia Violet

สีเทาลอฟ

Loft Grey

สีเทาแกรนิตคลาสสิค

Classic Granite Grey 

(PD)

สีขาวเมอรคิวรี่คลาสสิค

Classic Mercury White

สีเทาวินเซอรคลาสสิค

Classic Windsor Grey

สีวนิลาคลาสสิค

Classic Vanilla

สีเทาเยอรมันคลาสสิค

Classic German Grey

สีฟามัลดีฟคลาสสิค

Classic Maldives Blue

สีฟาคาริเบียนคลาสสิค

Classic Carribean Blue

สีฟาซันทอรินีคลาสสิค

Classic Santorini Blue 

สีชมพูกุหลาบคลาสสิค

Classic English Rose

สีชมพูไหมไทยคลาสสิค

Classic Silk Pink

สีแดงคลาสสิค

Classic Berry Red

สีสมแวซายคลาสสิค

Classic Versailles

Orange (LV, MM)

สีสมโมรอคคลาสสิค

Classic Moroc Orange  

สีพีชคลาสสิค

Classic Peach (CT)

สีเบจคลาสสิค

Classic Beige (GC)

สีน้ำตาลซาฮารา

คลาสสิค

Classic Sahara Brown 

สีน้ำตาลนอรดิกคลาสสิค

Classic Nordic Brown

สีโอคคลาสสิค

Classic Oak

สีโกโกคลาสสิค

Classic Coco Brown

สีน้ำตาลหลุยสคลาสสิค

Classic Louis Brown

สีเหลืองดาวเรือง

คลาสสิค

Classic Marigold

สีเหลืองโคโมคลาสสิค

Classic Como Yellow

สีเหลืองรัสเซียนคลาสสิค

Classic Russian

Yellow (FM)

สีเหลืองคลาสสิค

Classic Herbal

Yellow (CN)

สีเหลืองอำพันคลาสสิค

Classic Amber

สีเขียวออนคลาสสิค

Classic Spring

สีเขียวใบไมคลาสสิค

Classic Evergreen

สีพิเศษ / Special Color
สีอาจแตกตาง เน�องจากเทคนิคการพิมพ ชมสีจริง ณ จุดขาย

แนะนำทาอยางนอย 2 รอบ สีออนทา 3-4 รอบ

สีเขียวใบสนคลาสสิค

Classic Japanese

Green

สีเขียวเวนิสคลาสสิค

Classic Venice Green

สีเขียวขี้มาคลาสสิค

Classic British Khaki

สีจระเข คัลเลอรซีเมนต

Crocodile Color Cement

Perfect Bonding

ยับยั้งการเกิดราดำ ทนนานนับ 15 ป ไมลอกลอน

นวัตกรรมคัลเลอรซีเมนต   Color Innovation

• ชั้นดิน

เนื้อปูน

ไอน้ำระเหยออก

• น้ำใตดิน

ระบายความชื้นจากภายใน



แรงบันดาลใจที่เกิดจากสีสันความงามของสถาปตกรรม

ที่คงความคลาสสิคนิรันดรกาลจากทั่วทุกมุมโลก

พบการสรางสรรคสไตลคลาสสิค เพิ่มเติมไดที่

www.colorcement.net

Classic Inspiration

Crocodile Color Cement

CLASSIC MOROCCO 

CLASSIC JAPANESE 

CLASSIC MEDITERRANEAN

CLASSIC TUDORCLASSIC RUSSIA

CLASSIC ASIAN

CLASSIC COLONIAL 

CLASSIC BOUTIQUE FASHION

CLASSIC MODERN

ลายหินผา

ทา

ฉาบเรียบ ลายปราการ

ลายทิวไผ

ลายแพรไหม

ลายหยาดฝน ลายลอฟท

ลายมานเมฆ

สรางสรรคความคลาสสิค

ใหงดงามไดดั่งฝน...ในวันนี้

Crocodile Color Cement

Project Reference

• Citta Di Como จ.ชลบุรี

• The Verona at Tub Lan จ.ปราจีนบุรี • Mirasierra เขาใหญ จ.นครราชสีมา

• Riad Anchan Studio จ.ภูเก็ต

• Property Pefect จ.นครราชสีมา • A La Campaign พัทยา จ.ชลบุรี • สวัสดีเชียงราย Cat Cafe’ จ.เชียงราย

• พิพิธภัณฑพื้นถิ่นลานนา จ.เชียงใหม

• Novotel หาดกมลา จ.ภูเก็ต
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