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ระบบกันซึม

ระบบพื้นเรซิ่น ไรร้อยต่อ

ระบบซ่อมแซมคอนกรตี

วัสดุช่วยในการประหยัดพลังงาน



ระบบกันซึม

Neoroof®  
ระบบกันซึมประเภทไฮบรดิอีลาสโตเมรกิ ใช้สำาหรบัหลังคา
ดาดฟ้า มีคุณสมบัติช่วยลดความรอ้นบนหลังคา 
คุณสมบัติ และข้อดี

 ` ทนทานต่อรงัสี UV และสภาพอากาศอันย่ำาแย่ ตากแดดแล้วไม่เปลี
ยนเป็นสีเหลือง

 ` คงคุณสมบัติยืดหยุ่นในสภาพอุณหภูมิต้ังแต่ -35 ถึง 80°C
 ` ได้รบัการรบัรองว่ามีคุณสมบัติสะท้อน และคายความรอ้นได้สูง
 ` ลดการเกาะของฝุ่ น และสิ่งสกปรกบนหลังคาได้ดีเยี่ยม 

รุน่พิเศษ:  Neoroof® BM
รุน่พิเศษของ นีโอรูฟ  เหมาะสำาหรบัเคลือบลงบนกันซึมบีทูเมนชนิดแผ่น  หรอื
แผ่นกันซึมชนิดที่มีหินเกล็ดโรยหน้า ได้ทั้งเก่าและใหม่ โดยไม่ต้องรือ้ออก 

Νeodur® FT Elastic   
ระบบกันซึมโพลียูเรยีชนิดทา มีคุณสมบัติแห้งเรว็ และมี
ความยืดหยุ่น ใช้สำาหรบังานกันซึม และงานเคลือบพื้น 
พื้นที่ใช้งาน

 ̀ พืน้ทีจ่อดรถชัน้ดาดฟ้า, ระเบียงทีม่กีารสัญจรสงู หรอืใชท้าก่อนการปู
กระเบือ้งทบั หรอืใช้เป็นชัน้เคลือบผวิบน Neoproof Polyurea อีกชัน้หน่ึง

Neoproof® Polyurea  
ระบบกันซึมโพลียูเรยีชนิดทา ใช้สำาหรบังานหลังคา
ภายนอกอาคาร
คุณสมบัติ และข้อดี

 ` ติดต้ังด้วยลูกกล้ิง หรอืแปรง
 ` มีสมบัติเชิงกลอันดีเยี่ยม สามารถสัญจรได้
 `  ทนทานต่อรงัสี UV ได้อย่างดี
 ` น้ำาซึมผ่านไม่ได้เลย
 ` ไม่พอง
 ` สามารถเคลือบลงบน PU Foam ได้โดยตรง
 ` อายุการใช้งานยืนยาว

Neoproof® PU W
ระบบกันซึมโพลียูรเิทน สูตรน้ำา สำาหรบังานหลังคาดาดฟ้า
คุณสมบัติ และข้อดี

 ` มีความยืดหยุ่นสูง และปกปิดรอยแตกขนาดเล็กได้
 ` มีสมบัติเชิงกลสูงเป็นพิเศษ
 ` มีความทนทานสูง น้ำาขังแล้วไม่เป่ือยยุ่ย
 ` ทนทานต่ออุณหภูมิต้ังแต่ -15 ถึง 80°C 

 รุน่พิเศษ:  Neoproof® PU W - 40
รุน่พิเศษของ นีโอพรูฟ พียู ดับเบิ้ลยู ที่สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิต่ำา 
และสูงมาก (ต้ังแต่ -40°C to +80°C)

Revinex® Flex System
ซีเมนต์กันซึมอเนกประสงค์ ใช้งานได้ถึง 4 รูปแบบ
1. Revinex® Flex + ผสมน้ำา : ระบบกันซึมส่วนผสมเดียว พรอ้มใช้ ทั้ง

ง่ายและประหยัด
2. Revinex® Flex + Revinex® Flex FP: ระบบกันซึมที่ทนแรงดันน้ำาได้

มากถึง 7 บาร์
3. Revinex® Flex + Revinex® Flex U360:  ระบบกันซึมที่มีความ

ยืดหยุ่นสูง ใช้ได้ดีก่อนการปูกระเบื้อง
4. Revinex® Flex + Revinex® Flex ES: ระบบกันซึมที่มีความยืดหยุ่น

สูง และมีคุณสมบัติป้องกันรงัสี UV

  
Neopress® Crystal 
ซเีมนต์ทากันซมึแบบตกผลึก
คุณสมบัติ และข้อดี

 ` มคีณุสมบติัซมึผา่นผวิคอนกรตีเขา้ไปทำาปฏิกิรยิากับความชืน่ใน
คอนกรตี และสรา้งผลึกเพ่ิมความทบึน้ำาให้กับคอนกรตี

 ` ทนต่อแรงดันน้ำาทีเ่ขา้ทัง้ทางด้านหน้าทีท่ากันซมึไว ้และด้านหลัง
 ` สามารถทำาปฏิกิรยิาได้ต่อเน่ืองหากยงัมคีวามชืน้ในคอนกรตี
 ` ปกปิดรอยแตกรา้วได้กวา้งถึง 0.4 มลิลิเมตร
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พื้นเรซิ่น ประเภทอิพ็อกซี่เบส

Neopox® Pro
อิพ็อกซี่โค้ตต้ิง ประเภทที่มีส่วนผสมของตัวทำาละลาย 
เหมาะสำาหรบังานเคลือบผิวพื้น
พื้นที่การใช้งาน

 ` พื้นโรงงานอุตสาหกรรม, โกดังเก็บสินค้า, พื้นลานจอดรถ
 ` พื้นอิพ็อกซี่ เมทาลิคสำาหรบัการใช้งานในอาคาร 

คุณสมบัติ และข้อดี
 ` ทนทานต่อสารเคมี รอยขีดข่วน และความเครยีดเชิงกล
 ` ไม่ต้องมีชั้นรองพื้นสำาหรบัการทำางานบนพื้นซีเมนต์
 ` ทนทานต่ออุณหภูมิสูง ต้ังแต่ -50 ถึง 140 องศาเซลเซียส

รุน่พิเศษ:  Neopox® Special
พื้นอิพ็อกซี่รุน่พิเศษ รุน่ที่มีส่วนผสมของตัวทำาละลาย มีคุณสมบัติ
ความทนทานต่อรอยขีดข่วนสูงเป็นพิเศษ

Epoxol® Design
อิพ็อกซี่ปรบัระดับได้ด้วยตัวเอง ใช้
สำาหรบังานตกแต่ง 
พื้นที่การใช้งาน

 ` โรงแรม รา้นค้า รา้นอาหาร โชว์รูม อาคาร
ที่พักอาศัย

คุณสมบัติ และข้อดี
 ` ผิวเมทัลลิก ให้ความสวยงามไม่เหมือนใคร
 ` สรา้งลวดลายได้อย่างอิสระ สรา้งสรรค์ลายบนพื้นได้ไม่รูจ้บ   

รุน่พิเศษ: Epoxol® Deco
พืน้อิพอ็กซีป่รบัระดับได้ด้วยตัวเองทีใ่ห้ความรูส้กึเหมอืนหินแกรนิต 

Neopox® W Plus
อิพ็อกซี่สูตรน้ำาสำาหรบัทาผนัง และพื้น 
คุณสมบัติ และข้อดี

 ` เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะปราศจากสารระเหย (V.O.C. 0%)
 ` สามารถใช้กับพื้นผิวที่มีความชื้นได้
 ` ปราศจากกล่ิน เหมาะสำาหรบัใช้กับพื้นที่ในอาคาร

รุน่พิเศษ: Neopox® W
อิพ็อกซี่ชนิดทาสำาหรบังานพื้น ผนัง และ
บ่อเก็บน้ำาดี ได้รบัรองการรบัรองว่าใช้ใน
พื้นโรงงานอาหารได้

Epoxol® Floor S
อิพ็อกซี่ปรบัระดับได้ด้วยตัวเอง ความหนา 1-3 มิลลิเมตร
พื้นที่การใช้งาน

 ` พื้นซีเมนต์ที่ต้องการความทนทานต่อการใช้งานหนัก และทนสารเคมี 
เช่น โรงงาน ห้องปฏิบัติการ โกดัง หรอือาคารจอดรถ

คุณสมบัติ และข้อดี
 ` ทนทานต่อรอยขีดข่วนและการกระแทกอย่างดีเยี่ยม
 ` มีความแข็งมาก และทนทานต่อสารเคมี
 ` สามารถติดต้ังด้วยระบบการทาเป็นชั้น ๆ เพื่อให้ได้ความหนาที่

ต้องการได้ด้วย

รุน่พิเศษ:  Epoxol® Floor 
พื้นอิพ็อกซี่ปรบัระดับได้ด้วยตัวเองรุน่พิเศษที่ใช้ในงาน
อุตสาหกรรมอาหาร

พื้นเรซิ่น ไรร้อยต่อ



โพลียูเรยี โพลียูรเิทน และโพลิเมอร์

Neodur® Fast Track
ระบบพื้นโพลียูเรยีอะลิฟาติคแห้งเรว็ ชนิดทา รุน่ที่มีส่วน
ผสมของตัวทำาละลาย ใช้สำาหรบัภายใน และภายนอก
อาคาร 
คุณสมบัติ และข้อดี

 ` แห้งเรว็ ใช้เวลาติดต้ังเพียง 8 ชั่วโมง (รวมชั้นรองพื้น และชั้นสีจรงิ
จำานวน 2 ชั้น)

 ` กลับเข้าใช้งานในพื้นที่ได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากติดต้ัง
 ` ทนต่อรงัสี UV และสภาพอากาศที่เปล่ียนแปลงได้อย่างดี
 ` ทนต่อการขีดข่วน และการกระแทกได้อย่างดีี

ี

รุน่พิเศษ: Neodur® Fast Track SF 
นวตกรรมโพลียูเรยีชนิดไม่มีส่วนผสมของตัวทำาละลาย สำาหรบั
งานเคลือบพื้น 

 ` นวตกรรมโพลียูเรยีชนิดไม่มีส่วนผสมของตัวทำาละลาย สำาหรบังาน
เคลือบพื้น

 ` แห้งภายใน 3 ชม. (ที่อุณหภูมิ 25 เซลเซียส)

Neodur® Varnish System
ระบบเคลือบพื้นโพลียูรเิทนชนิดใส ใช้สำาหรบังานตกแต่งบน
พื้นผิวหลากหลาย
พื้นที่การใช้งาน

 ` เคลือบพื้นคอนกรตี ตกแต่งรายละเอียดพื้นซีเมนต์ หินธรรมชาติ 
โลหะ และสีพ่น Epoxy

 ` เคลือบพื้นอะลิฟาติก โพลียูเรยีแบบใส เหมาะสำาหรบัสรา้งทางเดินหิน
ภายนอกอาคารที่ทนทานเป็นพิเศษ

 ` ให้การยึดเกาะที่แข็งแกรง่ มีความแข็งอันดีเยี่ยม 

Neodur® FT Clear
โพลียูเรยีอะลิฟาติคชนิดทา ใช้สำาหรบักันน้ำาซึมผ่านผิว
กระเบื้อง มีความยืดหยุ่นสูง
พื้นที่ใช้งาน

 ` ใช้ทาบนพื้นกระเบื้องระเบียงเพื่อป้องกันน้ำาซึมผ่าน และปกป้องผิว
กระเบื้อง

คุณสมบัติ
 ` ทนต่อรงัสี UV ได้ดีมาก ไม่เป็นคราบเหลือง
 ` น้ำาซึมผ่านไม่ได้เลย และแห้งเรว็
 ` ไม่แตก ไม่พอง

Neocryl® Sport Flex
ระบบพื้นอะคลิลิคเบส กันล่ืน มีความยืดหยุ่นสูง ใช้สำาหรบั
งานพื้นสนามกีฬา



Neopox® Pool
อิพ็อคซี่เคลือบผิว ชนิดมีส่วนผสมของตัวทำาละลาย ทนรงัสี 
UV ใช้เคลือบผิวสระว่ายน้ำา 
คุณสมบัติ และข้อดีี

 ` ทนรงัสี UV และไม่ลอกออกเป็นฝุ่ น
 ` ทนทานต่อสารคลอรนีสูงเป็นพิเศษ
 ` ป้องกันการกัดกรอ่นจากด่าง กรดอ่อน ๆ น้ำาดิบ และน้ำาทะเลได้อย่าง

ดีเยี่ยม

Silimper® Nano
ระบบเคลือบผิวนาโนเทคโนโลยี ชนิดไซเลน ไซล็อกเซน ที่มี
คุณสมบัติแทรกซึมเข้าไปในพื้นผิวที่เคลือบได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติ และข้อดีี

 ` ซึมเข้าสู่พื้นผิวได้ดีมาก ช่วยป้องกันพื้นผิวได้ยาวนาน
 ` ป้องกันพื้นผิวไม่ให้ดูดซึมน้ำาได้อย่างรวดเรว็ และลดการเก็บฝุ่ น
 ` ไม่เปล่ียนแปลงลักษณะของพื้นผิวเดิม

Neopox® CR
อิพอ็คซ่ีเคลือบผวิ ชนิดมีสว่นผสมของตัวทำาละลาย เหมาะ
สำาหรบัการใช้งานบรเิวณท่ีมีความเข้มข้นของสารเคมีสูงมาก
คุณสมบัติ และข้อดีี

 ` เหมาะสำาหรบังานเคลือบผวิปล่อง
สารเคมี บอ่บำาบดัน้ำาเสยี 

 ` ทนต่อการกัดกรอ่นของสารเคมี
เชน่ กรด ด่าง หรอืวสัดุปิโตรเคมี
ได้ดี

กลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพาะทาง

Neotherm® AC 
ผลิตภัณฑป้์องกันความชืน้และเชือ้รา พรอ้มคณุสมบติัฉนวนกัน
ความรอ้น ออกแบบพเิศษเพือ่ป้องกันการควบแน่นจนเกิดหยดน้ำา
บนผนังด้านในอาคารและผวิเพดาน
คุณสมบัติ และข้อดี

 ` ป้องกันความชื้นที่เกิดจากการ
ควบแน่น ลดการถ่ายเทความ
รอ้นผ่านผนังและเพดาน

 ` ลดการสะสมของความรอ้น และ
การถ่ายเทความรอ้นระหว่าง
ผนัง และฝ้า ในลักษณะสะพาน
ความรอ้น (Thermal Bridge)

Neodur®

โพลียูรเิทนสองส่วนผสม สำาหรบัเคลือบผิวโลหะ มีคุณสมบัติ
ป้องกันผิวโลหะจากรงัสี UV และการเปล่ียนแปลงของ
สภาพอากาศ
คุณสมบัติ และข้อดี

 ` ได้รบัการรบัรองวา่เป็นวัดสใุน
การช่วยลดความรอ้น  มีสีขาว 
และสีอ่ืน ๆ ให้เลือกอีกหลาก
หลาย

 ` ให้การยดึเกาะทีแ่ขง็แกรง่ มีความ
แขง็อันดีเยีย่ม ทนทานยาวนาน

รุน่พิเศษ: Silimper® Nano LM 
 ` มีส่วนผสมของฟลูออรนี เหมาะสำาหรบัเคลือบผิวหินปูน หินทราย 

และหินอ่อนที่มีผิวรูพรุน
 ` ป้องกันการดูดซึมของน้ำาและน้ำามัน ทนทานต่อความชื้นและคราบ

น้ำามัน

ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน



Your confidence...     
    is not a coincidence!

Athens: V. Moira Str., P.O. Box 2315, GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Greece  +30 210 5557579   +30 210 5558482
Thessaloniki: Ionias Str., GR 57009 Kalochori, Thessaloniki, Greece  +30 2310 467275   +30 2310 463442 
www.neotex.gr   •  e-mail: export@neotex.gr 

ระบบกันซึม • ระบบพ้ืนเรซิ่นไร้รอยต่อ • ฉนวนกันความร้อน และผลิตภัณฑ์เพื่อการประหยัดพลังงาน • ผลิตภัณฑ์สำาหรับงานซ่อมแซม • ผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพาะทาง
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โชว์รูมรถยนตรฮุ์นได นิญบิ่ญ ประเทศเวียดนาม

โรงแรมปาล์มบีข เมืองฮัมมาเม็ต ประเทศตูนิเซีย

โกดังเก็บสินค้าของ Biedronka ซูปเปอรม์ารเ์ก็ต 
เมืองวรอตสวาฟ ประเทศโปแลนด์

โชว์รูมรถยนต์เรโนลด์ เมืองมารก์เซย ประเทศ
ฝรัง่เศส

แพลตติน่ัมทาวเวอร ์กรุงเบรุส ประเทศเลบานอน หอคอยออสแตนกิโน เมืองมอสโค ประเทศรสัเซีย
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สนามบินนานาชาติเซนต์จอห์น ประเทศ
แคนาดา

โรงพยาบาล RSKIA บันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรลัเฟสติวัล เชียงใหม่ 
ประเทศไทย


