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Concrete Repair &Protection
Grout

CHEMITHAI PRODUCTS COMPANY LIMITED

Non-Shrink Grout

C-PRO®

ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ทรายคัดขนาด และสาร
เคมีพิเศษเป็นส่วนผสม ทำให้สามารถรับกำลังแรง
อัดได้สูงและเซ็ทตัวได้เร็ว

คุณสมบัต ิ: 
� ไม่หดตัว
� ไหลตัวดีเยี่ยม
� ทนต่อการรับแรงชนิดแรงสั่นสะเทือน
� ค่าการรับกำลังแรงอัดสูงมาก

คุณสมบัติทางเทคนิค :
ตัวประสาน cement portland type 1
มวลผสม ทรายคัดขนาด
สารเพิ่มคุณสมบัติ เพิ่มความไหลและขยายตัว
ขนาดอนุภาค 0.3 – 1.7 มม.
ลักษณะ ผงสีเทา
ค่ารับแรงยึดเกาะ > 2 N/mm2 ท่ี 7 วัน
     กับคอนกรีต > 3 N/mm2 ท่ี 28 วัน
ค่าการหดตัว < 500 micro stain ที่ 28 วัน
 ท่ี ASTMC490

®

Advantages:
� Non-shrinkage
� Flowable or fluid consistency
� Dynamic load resistance
� High compressive &flexural strength

Technical Data :
Form Cement portland type 1
Mixtures Special selected aggregates
Admixtures Flow &expansion admixtures
Aggregate size 0.3 – 1.7 mm
Color Grey powder

Bond strength to > 2 N/mm2 at 7th day

          Concrete > 3 N/mm2 at 28th day

Shrinkage at < 500 micro stain at 28th day
      ASTMC490

C-PRO® Grout 390

 Grout 390 
ซีเมนต์มอร์ต้าผสมเสร็จ ชนิดไม่เกิดการหดตัว

gouting comprising of cement, special 

selected aggregates and admixtures to 
achieve high compressive strength and fast 
setting.

C-PRO Grout 390 
Non-shrink, Pre-mixed cementitious
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Concrete Repair &Protection
Grout

CHEMITHAI PRODUCTS COMPANY LIMITED

Non-Shrink Grout

โครงสร้างต่างๆ รวมถึงปรับเตรียมพื้นใต้ฐานเครื่องจักร 
เติมเต็มงานประกอบแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป งานซ่อม
โครงสร้างคอนกรีต เป็นต้น

    การเตรียมพื้นผิว :
� พื้นคอนกรีตท่ีจะทำงานเกราท์ต้องปราศจากน้ำมัน 

จารบ ีหรือสิ่งที่มาขัดขวางการยึดเกาะ ควรทำผิว
หน้าให้ขรุขระเพื่อช่วยในการยึดเกาะ

� บ่มน้ำให้ชุ่ม 6 – 8 ชั่วโมงก่อนเท เพื่อลดการสูญเสีย
น้ำอย่างรวดเร็ว ระวังบริเวณท่ีมีน้ำขัง โดยเฉพาะ
บริเวณท่ีขุดฝังน็อตของฐานเพลท

� ต้ังไม้แบบรอบฐานเครื่องจักร ยึดให้แน่น และอุด
ป้องกันการร่ัวซึมของเกราท์ท่ีจะเท

การเตรียมผลิตภัณฑ ์:
� เติมน้ำทีละน้อยและปั่นท่ีความเร็วรอบ 500-600 

รอบต่อนาท ีจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันตามอัตราส่วน 
ท้ิงไว้สักครู่เพื่อให้ส่วนผสมเริ่มทำปฏิกริยากัน

การเท :
� ควรเทเกราท์ไปในทิศทางเดียวกัน อาจใช้ลวดขนาด

เล็กช่วยกำจัดฟอง

การบ่ม :
� ควรบ่มด้วยน้ำสะอาด หลังจากปูนเกราท์เซ็ทตัว เพื่อ

ป้องกันการแตกร้าวจากการสูญเสียน้ำ เร็วเกินไป

Material ผสมแบบข้น ผสมแบบเหลว ผสมหินเกล็ด

C-PRO® Grout 390 25 kg 25 kg 25 kg

น้ำ   (Water) 3.0 – 3.5  ltr 3.5 – 4.5  ltr 3.3 – 4.5  ltr

หินเกล็ด (Lamina stone) –  – 10 kg

ปริมาตร (Volume) 12  ltr 12.2  ltr 20  ltr

structure grouting and support for heavy machine 
and equipment, column in precast construction 
cavities, gaps and recesses, etc.  

    Surface preparation 
� Concrete surfaces should be clean, sound and 

free from oil, greases, laitance and other loose 
particles

� Water curing to surface for 6 – 8 hours prior to 
grouting in order to reduce defect from fast 
dehydration, but not standing water

� Setting the formwork firmly and seal the gap to 
protect the grout leaking  

Product preparation :
� Pour water to mix mechanically with a low speed 

drill (500-600 rpm) until smooth and even 
consistency achieved

Pouring :
� Should pour into the same direction, use a small 

string to help remove the bubble

Incubation :
� After initial setting, apply water to help the grout 

curing and protect from fast dehydration crack

C-PRO® Grout 390
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C-PRO® Grout 390  เหมาะกับงานเกราท์เพื่อรองรับ C-PRO® Grout 390 is a grouting product, suit to 



Material Safety Data Sheet  (MSDS) 

Telephone Number   : 0-2962-2919 ,0-2962-0437 
Facsimile  Number    : 0-2962-0248 

2. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS
Product Description  :  Cementitious  , Applied by trowel , Grey, White Powder 

Components  Proportion 
Portland Cement Type 1  35 – 45 % 
Aggregate no.325   40 – 50 % 
Additives  5 – 10 % 

3. HAZARDS IDENTIFICATION
Risk Phrases : Irritating to respiratory system and skin. Risk of serious 

  damage to eyes.  
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure through 

 inhalation. May cause cancer by inhalation. 

4. FIRST AID MEASURES
Inhalation : Remove victim from area of exposure - avoid becoming a casualty. 

 Seek medical advice if effects persist. 

Skin Contact : If skin or hair contact occurs, immediately remove any contaminated 
 clothing and wash skin and hair thoroughly with running water. If 
 swelling, redness, blistering or irritation occurs seek medical  
 assistance. 

Eye Contact : Immediately wash in and around the eye area with  large 

amounts of water for at least 15 minutes.  Eyelids to be held apart. 
Remove clothing if    contaminated and wash skin. Urgently seek 
medical assistance. Transport to hospital or medical centre. 
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1. IDENTIFICATION OF THE MATERIAL AND SUPPLIER
Product Name  C-PRO GROUT 390
Supplier :    Chemithai Products Co.,Ltd. 



























COMPANY PROJECT  AREA

บรษัิท ท ีเอ เทค จ ำกดั ซอยบำงแวก 41

หจก. กิจธนนัต์ The Unique  สุขุมวิท  62

บริษทั ไพพไ์ลน์ จ  ำกดั Terninal พทัยำ

บริษทั อีซีที เอ็นจิเนียร่ิง จ  ำกดั ลุมพินีทำวน์ชิป รังสิต- คลอง 1

หจก. กิจธนนัต์ The Unique ลำดพร้ำว87แยก36

บริษทั อีซีที เอ็นจิเนียร่ิง จ  ำกดั ลุมพินีวิวล ์สุขุมวิท  76 แบร่ิง

บริษทั เจ ดบับลิว เรียล เอสเตท จ ำกดั JW คอนโด ดอนเมือง

บริษทั จุไทย จ ำกดั ล ำลูกกำ คลอง 6 

บริษทั สกำยทำวเวอร์  คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั ออฟฟิศ บจก. สกำยทำวเวอร์ คอนสตรัคชัน่

บริษทั ฟังคช์ัน่เฮำ้ท ์จ  ำกดั ออฟฟิศ บจก. ฟังคช์ัน่เฮำ้ท ์จ  ำกดั

บริษทั นิวเทรนด์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั ออฟฟิศ  บจก. นิวเทรนรด์ 

บริษทั ซิมเพิล เอ็นจิเนียร่ิง จ  ำกดั The Light NY สุขุมวิท

บริษทั ธำดำดล จ ำกดั The Egco  บำ้นโป่ง

บริษทั กรนรวีคอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั ออฟฟิศ บจก. กรนรวีคอนสตรัคชัน่

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั สกำยทำวเวอร์ คอนสตรัคชัน่ หมู่บำ้นมณัฑนำ (สนำมบินน ้ำ)

บริษทั วรนิทศัน์  จ  ำกดั ม.สุโขทยัธรรมำธิรำช - เมืองทองธำนี

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

บริษทั แสงชยัโชค จ ำกดั ม.มหิดล - ก ำแพงแสน

บริษทั อำคำร 33 เอ็นจิเนียร่ิง  จ  ำกดั กองสลำก - สนำมบินน ้ำ

บริษทั ศรีวิชยั คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั บ่อบ ำบดัก๊ำซชีวภำพ - โครำช, กำฬสินธ์ิ

บริษทั อรวิดำ ก่อสร้ำง จ  ำกดั บำ้นพกัอำศยั (ซ.สำมคัคี)

บริษทั วรนิทศัน์  จ  ำกดั ศำลำกลำง จ.นนทบุรี

บริษทั ไนทอิ์นดสัเทริล เซอร์วิสเซลส์ จ  ำกดั โครงกำรบำ้นเอ้ืออำทร -บำ้นโพธ์ิ

บริษทั เอเซียบิลด์ ไทย จ ำกดั โครงกำรบำ้นเอ้ืออำทร - ฉะเชิงเทรำ

บริษทั ขวญัภทัรพร จ ำกดั โครงกำรบำ้นเอ้ืออำทร - รำมอินทรำ117

ฯลฯ

C-PRO   GROUT 390
PROJECT  REFERENCE
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