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C-PRO® Epoxy Two Part
Chemical Anchor
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CHEMITHAI PRODUCTS COMPANY LIMITED

C-PRO® Epoxy Two Part
2-Part epoxy adhesive

อีพอกซี่เรซิ่น สำหรับเสียบเหล็กงานกออิฐและโครงสรางขนาดเล็ก
Thixotropic 2-Component Epoxy
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Chemical Anchor

Bassic loading data for single rebar ข้อมูลพื้นฐานการรับน้ำหนักสำหรับเหล็กข้ออ้อย 1 จุด
คำแนะนำการรับแรงดึงของน้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็กรุ่น C-PRO Epoxy Two 
Pratกับเหล็กเส้นกลมและข้ออ้อยต่อ 1 จุด (หน่วยเป็นกิโลกรัม)
-  คอนกรีตที่ไม่มีการแตกร้าวและเกิดความเสียหาย
-  กำลังอัดองคอนกรีตที่ 28 วันไม่น้อยกว่า 250 
(กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)รูปทรงลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร
-  ไม่มีอิมธิพลระยะห่างระหว่างตัว  ระยะขอบคอนกรีตและอื่่นๆ

Installation and Perfromance Detalls of C-PRO Epoxy Two Prat with Rebar
ข้อมูลการติดตั้ง และคุณสมบัติการใช้งานกับเหล็กข้ออ้อย

การติดตั้งเหล็กข้ออ้อยและเหล็กแท่งเกลียว
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1.เจาะรูด้วยดอกสว่านที่
เหมาะสมกับขนาดเหล็กที่ใช
้ (ดูตารางด้านบน)

หมายเหตุ : เหล็ก Dowel เป็นเหล็กเส้นกลมขนาดตั่งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-9 มม. เป็นเกรดเหล็ก SR24 (ค่าแรงดึงที่จุดครากเท่ากับ 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
เหล็ก Dowel เป็นเหล็กข้ออ้อยขนาดตั่งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 10-16 มม.เป็นเกรดเหล็ก SD40  (ค่าแรงดึงที่จุดครากเท่ากับ 4,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
* อ้างอิงมาตรฐานเหล็กเส้นคอนกรีต TIS. 20-2543 : กำลังรับแรงดึงที่จุดครากเหล็กเกรด SR24 : fy = 2,400 (กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร)
* อ้างอิงมาตรฐานเหล็กเส้นคอนกรีต TIS. 20-2548 : กำลังรับแรงดึงที่จุดครากเหล็กเกรด SD40 : fy = 4,000 (กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร)

2.ทำความสะอาดรูที่เจาะ
โดยใฃ้แปร่ง 
และอุปกรณ์เป่าลม

3.ใส่อีพ็อคซี่ 
พร้อมเหล็กข้้ออ้อย
ลงไปในรูเจาะ

4.รออีพ็อคซี่ บ่มตัวตาม
ระยะเวลาที่กำหนด

5.เริ่มใช้งาน 
และรับน้ำหนักได้
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C-PRO® Epoxy Two Part         Project References

รายชื่อลูกคาที่ใชงาน ที่ต้ังหนวยงาน

บริษัท ต.พีระกฤช จำกัด จรัญสนิทวงศ 95,อมตะนคร,ภูเก็ต
บริษัท บอริส จำกัด อาคาร 7 ชั้น
บริษัท บิวไรท จำกัด สุขุมวิท 52,พัฒนาการ 26
หางหุนสวนจำกัด สกายทาวเวอร คอนสตรัคชั่น หมูบานมัณฑนา (สนามบินน้ำ)
บริษัท อาร แอนด เจ เทคโนโลย ีจำกัด โรงงาน ซอยวัดนางสาว
บริษัท ทรีอ ีบิสซิเนส อพาทเมนท 5ชั้น - ปทุมธานี
บริษัท วรนิทัศน จำกัด ม.สุโขทัยธรรมาธิราช - เมืองทองธานี
บริษัท อ-ิช-ิบัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โชวรูม โตโยตา บางบอน
บริษัท แสงชัยโชค จำกัด ม.มหิดล - กำแพงแสน
บริษัท อาคาร 33 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กองสลาก - สนามบินน้ำ
บริษัท ศรีวิชัย คอนสตรัคชั่น จำกัด บอบำบัดกาซชีวภาพ - โคราช, กาฬสินธิ์
บริษัท กำจรกิจกอสราง จำกัด มศว.ประสานมิตร ถนนเพชรบุร ี(อโศก)
บริษัท พารานนท จำกัด นิคมอุสาหกรรมเวลโกลว
บริษัท ไทยโคโนอิเกะ คอรปอเรชั่น จำกัด พญาไท
บริษัท ธเนศธนา กอสราง จำกัด นิคมอุสาหกรรมเวลโกลว
บริษัท ยูโร-โอเรียลเตล คอนสตรั๊คชั่น นิคมอุสาหกรรมเวลโกลว
บริษัท รังษีพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด มบ.สนามบินน้ำ,บานไมลอมเรือนสวนหลวงร.9
บริษัท มนัสการโยธา จำกัด มบ.สนามบินน้ำ
บริษัท ไบ-บอน จำกัด มบ.สนามบินน้ำ
บริษัท ไนทอินดัสเทริล เซอรวิสเซลส จำกัด โครงการบานเอื้ออาทร -บานโพธิ์
บริษัท เอเซียบิลด ไทย จำกัด โครงการบานเอื้ออาทร - ฉะเชิงเทรา
บริษัท ขวัญภัทรพร จำกัด โครงการบานเอื้ออาทร - รามอินทรา117
บริษัท สยามโปรเมค คอนสตรัคชั่น สุขุวิท 52
บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด อาคารสำนักงาน ซอยชินเขต
บริษัท บุญชัยโชค จำกัด โรงงานยาหมอง บางบัวทอง
หางหุนสวนจำกัด วณาสุวรรณคาไม โรงเรียนรุงโรจนศึกษา (สนามบินน้ำ)
บริษัท แอล เอ็ม ซ ีคอนสตรั๊คชั่น จำกัด Warin Place (ลาดพราว ซ.15)
บริษัท เดอะมอลล กรุป จำกัด สาขาทาพระ, สาขาบางแค
บริษัท บ ีเอส วาย จำกัด อาคารใบหยกทาวเวอร (สนามกอลฟ ชั้น11)
บริษัท ทริปเปลซ ีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด คอนโด บางใหญ 12 ชั้น
บริษัท ฑีฆากอสราง จำกัด โรงแรมริชมอนด
บริษัท ยุทธกิจ การชาง จำกัด บานเอื้ออาทรทหารเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)
บริษัท วรวิสิษฐ จำกัด สถาบันวิจัยจุฬาภรณ หลักสี่
บริษัท อรวิดา กอสราง จำกัด บานพักอาศัย (ซ.สามัคคี)
บริษัท วรนิทัศน จำกัด ศาลากลาง จ.นนทบุรี
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บริษทั  ต.พีระกฤช  จ  ำกดั จรัญสนิทวงศ ์95,อมตะนคร,ภูเกต็

บริษทั  บอริส  จ  ำกดั อำคำร 7 ชั้น

บริษทั บิวไรท ์ จ  ำกดั สุขมุวิท 52,พฒันำกำร 26

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สกำยทำวเวอร์ คอนสตรัคชัน่ หมู่บำ้นมณัฑนำ (สนำมบินน ้ำ)

บริษทั อำร์ แอนด ์เจ เทคโนโลย ีจ  ำกดั โรงงำน ซอยวดันำงสำว

บริษทั ทรีอี บิสซิเนส อพำทเ์มน้ท ์5ชั้น - ปทุมธำนี

บริษทั วรนิทศัน์  จ  ำกดั ม.สุโขทยัธรรมำธิรำช - เมืองทองธำนี

บริษทั  อิ-ชิ-บนั เอน็จิเนียร่ิง  จ  ำกดั โชวรู์ม โตโยตำ้ บำงบอน

บริษทั แสงชยัโชค จ ำกดั ม.มหิดล - ก ำแพงแสน

บริษทั อำคำร 33 เอน็จิเนียร่ิง  จ  ำกดั กองสลำก - สนำมบินน ้ำ

บริษทั ศรีวิชยั คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั บ่อบ ำบดักำ๊ซชีวภำพ - โครำช, กำฬสินธ์ิ

บริษทั ก ำจรกิจก่อสร้ำง  จ  ำกดั มศว.ประสำนมิตร ถนนเพชรบุรี (อโศก)

บริษทั พำรำนนท ์ จ  ำกดั นิคมอุสำหกรรมเวลโกลว์

บริษทั ไทยโคโนอิเกะ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั พญำไท

บริษทั ธเนศธนำ ก่อสร้ำง จ  ำกดั นิคมอุสำหกรรมเวลโกลว์

บริษทั ยโูร-โอเรียลเตล คอนสตร๊ัคชัน่ นิคมอุสำหกรรมเวลโกลว์

บริษทั รังษีพรหม คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั มบ.สนำมบินน ้ำ,บำ้นไมล้อ้มเรือนสวนหลวงร .9

บริษทั มนสักำรโยธำ  จ  ำกดั มบ.สนำมบินน ้ำ

บริษทั ไบ-บอน  จ  ำกดั มบ.สนำมบินน ้ำ

บริษทั ไนทอิ์นดสัเทริล เซอร์วิสเซลส์ จ  ำกดั โครงกำรบำ้นเอ้ืออำทร -บำ้นโพธ์ิ

บริษทั เอเซียบิลด ์ไทย จ ำกดั โครงกำรบำ้นเอ้ืออำทร - ฉะเชิงเทรำ

บริษทั ขวญัภทัรพร จ ำกดั โครงกำรบำ้นเอ้ืออำทร - รำมอินทรำ117

บริษทั สยำมโปรเมค คอนสตรัคชัน่ สุขวิุท 52

บริษทั สระบุรีเทคนิคคอนกรีต  จ  ำกดั อำคำรส ำนกังำน ซอยชินเขต

บริษทั บุญชยัโชค จ ำกดั โรงงำนยำหม่อง  บำงบวัทอง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั วณำสุวรรณคำ้ไม้ โรงเรียนรุ่งโรจน์ศึกษำ (สนำมบินน ้ำ)

บริษทั แอล เอม็ ซี คอนสตร๊ัคชัน่ จ  ำกดั Warin Place (ลำดพร้ำว ซ.15)

บริษทั เดอะมอลล ์กรุ๊ป จ ำกดั สำขำท่ำพระ, สำขำบำงแค

บริษทั บี เอส วำย จ  ำกดั อำคำรใบหยกทำวเวอร์ (สนำมกอลฟ์ ชั้น11)

บริษทั ทริปเป้ิลซี เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั คอนโด บำงใหญ่ 12 ชั้น

บริษทั ฑีฆำก่อสร้ำง จ  ำกดั โรงแรมริชมอนด์

บริษทั ยทุธกิจ กำรช่ำง จ  ำกดั บำ้นเอ้ืออำทรทหำรเรือ (พทุธมณฑลสำย 4)

บริษทั วรวิสิษฐ ์จ  ำกดั สถำบนัวิจยัจุฬำภรณ์ หลกัส่ี

บริษทั อรวิดำ ก่อสร้ำง จ  ำกดั บำ้นพกัอำศยั (ซ.สำมคัคี)

บริษทั วรนิทศัน์  จ  ำกดั ศำลำกลำง จ.นนทบุรี
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