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MEATA floor sealer
(Primer epoxy)
อีพอคซ่ีทารองพื้น 2 สวน งาน
เคลือบพืน้คอนกรีต  มีคุณสมบัติ
ซึมเขาเน้ือปูนไดดี เพิ่มแรงยีด
ปรับสภาพปูนเปล่ือยใหแข็งแรง
ปองกันฟองอากาศขึ้นชั้นสีทับหนา

ปริมาณการใช    0.15-0.20 kg/sqm.

MEATA floor putty SB 
(Putty epoxy)
อีพอคซ่ีครีมโปวสําเร็จ 2สวน 
งานแตงความเรียบ มีคุณสมบัติ
ล่ืนโปวงาย ปดรอยแตกราว รูพรุน
เล็กๆไดดีเย่ียมหลังแหงไมยุบตัว 
ใหผิวโปวเรียบ และแข็งแรง

ปริมาณการใช    0.13-0.15 kg/sqm.g q
บรรจุภัณฑ         4 kg/set ,16 kg/set
ตัวทําละลาย       ไมใช
การใชงาน           ทาดวยแปรงหรือลูกกล้ิง

บรรจุภัณฑ         4 kg/set , 16 kg/set
ตัวทําละลาย       ไมใช
การใชงาน           ปาด แตงดวยเกรียงเหล็ก

MEATA floor topcoat
(Topcoat epoxy)
สีอีพอคซ่ีทับหนา 2 สวน งาน
เคลือบพืน้คอนกรีต มีคณสมบัติ

MEATA floor topself 
(Topcoat epoxy)
สีอีพอคซ่ีทับหนา 2 สวน งานปาด
พื้น มีคุณสมบัติใหฟลมสีท่ีแข็งแรงเคลอบพนคอนกรต มคุณสมบต

ใหฟลมสีท่ีแข็งแรง เงางาม ทนตอ
กรด,ดาง สิ่งสกปรก คราบนํ้ามัน
ไมซึมผาน ทําความสะอาดงาย

ปริมาณการใช    0.15-0.20 kg/sqm.
บรรจุภัณฑ         4 kg/set , 16 kg/set
ตัวทําละลาย       MEATA tinner No17
การใชงาน           ทาดวยแปรงหรือลูกกล้ิง

ปริมาณการใช    1 kg/sqm./1 mm.
บรรจุภัณฑ        5 kg/set , 25 kg/set
ตัวทําละลาย       ไมใช
การใชงาน           ปาดดวยเกรียงเหล็ก

ุ
เงางาม เรียบเปนพิเศษ ทนกรด,ดาง
สิ่งสกปรก คราบนํ้ามันไมซึมผาน 
ทําความสะอาดงาย

MEATA primezine 
(Anticorrosive primer)
อีพอคซ่ีรองพื้น 2 สวน งานทากัน
สนิมเหล็ก มีคุณสมบัติชวยปองกัน
การเกิดสนิม ทาหรือพนงายแหงเร็ว
ทํางานไดทุกสภาพอากาศ

ป ิ ใ     0 12 0 13 kg/sqm

MEATA topguard 8000 
(Protective topcoat)
สีอีพอคซ่ีทับหนา 2 สวน งานเคลือบ
กันสนิม ปองกันการเกิดสนิมทนตอ
สภาวะไอเค็มทะเล และละอองเคมีท่ี
มีฤทธิ์เปนกรด และดางไดดี

ปริมาณการใช    0 12-0 13 kg/sqmปรมาณการใช    0.12-0.13 kg/sqm.
บรรจุภัณฑ         4 kg/set 
ตัวทําละลาย       ทินเนอร 3A    
การใชงาน           พนหรือทาดวยแปรง     

ปรมาณการใช    0.12 0.13 kg/sqm.
บรรจุภัณฑ         4 kg/set 
ตัวทําละลาย      MEATA tinner No17
การใชงาน           พนหรือทาดวยแปรง

MEATA coal tar epoxy 
(coal tar coating)
สีอีพอคซ่ีน้ํามันดิน ชนิด 2 สวน

MEATA pu-road line 
(pu topcoat liner)
สีพียูทับหนางานตีเสนชนิด 1 สวน 

้ ้ผสม มีคุณสมบัติในการปกปอง
พื้นผวิคอนกรีต และเหล็กท่ีตอง
แชน้ําอยูตลอดเวลา การแชน้ําเค็ม
โครงสรางบนดินและใตดิน

ปริมาณการใช    1.5-2.0 kg/sqm.
บรรจุภัณฑ         4 kg/set 
ตัวทําละลาย       ทินเนอร 3A
การใชงาน           ทาดวยแปรงหรือลูกกล้ิง

ใหการยึดเกาะพื้นผวิเรียบ ไดดีเนื้อ
สีแข็งแรงทนตอการขัดถูไดดีเย่ียม 
ทางายแหงเร็ว

ปริมาณการใช    1.5-2.0 kg/sqm.
บรรจุภัณฑ         4 kg/gallon
ตัวทําละลาย       ไมใช
การใชงาน           ทาดวยแปรงหรือลูกกล้ิง



MEATA super mortar
(mixed color mortar) 
มอรทาอีพอคซ่ีสําเร็จรูป 3 สวน 
งานซอม, สรางแผนพื้นรับน้ําหนัก
หยอดปาดซอมพื้นอีพอคซี่และ
แกปญหาผิวหนาคอนกรีตชํารุด
ซอมไดในทุกความหนา มีสีในตัว

ปริมาณการใช    3 kg/2mm/1sqm

MEATA super mortar FC
(fast cure mortar)
มอรทาอีพอคซ่ีสําเร็จรูป 3 สวน งาน
ซอม,สรางแผนพื้นรับน้ําหนักแกปญหา
ผวิหนาคอนกรีตชํารุด ซอมไดในทุก
ความหนา เปนมอรทาชนิดแหงเร็ว

ปริมาณการใช    3 kg/2mm/1sqm
บรรจุภัณฑ         25 kg/set
ตัวทําละลาย       ไมใช
การใชงาน           ปาดดวยเกรียงเหล็ก

MEATA mortar HB1000
(epoxy mortar)
อีพอคซ่ี 2 สวน สําหรับชางงานพื้น
ใชปรับมอรทาและปาดชั้นกลางของ

บรรจุภัณฑ         30 kg/set
ตัวทําละลาย       ไมใช
การใชงาน           ปาดดวยเกรียงเหล็ก

MEATA mortar HB2000 
(moisture mortar)
มอรทาอีพอคซี่สาํเร็จรูป 3 สวน สําหรับ
งานปาดพื้นเพื่อชวยปองกันความชื้นใตใชปรบมอรทาและปาดชนกลางของ

งานพื้นอีพอคซ่ี สามารถใสทรายแกว
ไดมาก ปาดล่ืนผิวเรียบไมเปนรอยบุม

ปริมาณการใช  ขึ้นกับลักษณะงานขนเหลว
บรรจุภัณฑ       30 kg/set
ตัวทําละลาย      ทินเนอร 3A 
การใชงาน          ปาดดวยเกรียงเหล็ก

งานปาดพนเพอชวยปองกนความชนใต
คอนกรีต โดยตองปาดที่ความหนา 2มม.
เปนอยางนอย (ชวยไดกรณีความชื้นทัวไป
ที่ไมมีแรงดันสูงเทาน้ัน)

ปริมาณการใช    3 kg/2mm/1sqm
บรรจุภัณฑ         24.5 kg/set
ตัวทําละลาย       ไมใช
การใชงาน           ปาดดวยเกรียงเหล็ก

ปริมาณการใช    2 0 kg/1 mm/1sqm

MEATA pu-crete MF 
(self leveling pu-crete)
มอรทาพียูกรีต 3สวนงานพืน้พียูกรีต 
ทําความหนาท่ี 4-5 มม สําหรับงาน
ซอมและสรางแผนพื้น ในพืน้ท่ีสวน
งานผลิต ท่ีมีความเปยกชื้นท่ัวไป

ป ิ ใ     2 0 kg/1 mm/1sqm

MEATA pu-crete HF 
(High build pu-crete)
มอรทาพียูกรีต 3สวนงานพืน้พียูกรีต 
ทําความหนาท่ี 8-9 มม สําหรับงาน
ซอมและสรางแผนพื้น ในพืน้ท่ีสวน
หองเย็น 

ปรมาณการใช    2.0 kg/1 mm/1sqm.
บรรจุภัณฑ         20 kg/set 
ตัวทําละลาย       ไมใช
การใชงาน           ปาดดวยเกรียงเหล็ก

ปรมาณการใช    2.0 kg/1 mm/1sqm.
บรรจุภัณฑ         30 kg/set 
ตัวทําละลาย       ไมใช
การใชงาน           ปาดดวยเกรียงเหล็ก

MEATA injection mortar
(injection mortar)
มอรทาอีพอคซ่ี 2 สวน  ชนิดแหงเร็ว

ปริมาณการใช    ขึ้นกับลักษณะพื้นท่ีงาน
บรรจุภัณฑ         1.5 kg/set, 6 kg/set
ตัวทําละลาย       ไมใช
การใชงาน           อัดยิงดวยกระบอกแรงดัน

แข็งและเหนียวเหมาะสําหรับงาน
เสียบเหล็ก และยิงอัดเขาโครงสราง
คอนกรีตราว






