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ระบบงานพืน้ (Flooring System) 
 

                ในการก่อสรา้ง อาคาร ไม่ว่าจะเป็นบา้นพกัอาศยั หรือ อาคารสาธารณะ อาคารโรงงานต่างๆ ลว้นตอ้งมีการ
ท าพืน้ทัง้สิน้ พืน้มีหลายประเภท หลายรูปแบบ และหลายวัสด ุซึ่งมีการรบัน  า้หนักและการประกอบที่แตกต่างกนัโดย พืน้
เป็นสว่นที่รบัน  า้หนกัของสิ่งของทกุชนิดที่ตั้งอยู่ในบา้นหรอือาคาร ทัง้เฟอรน์ิเจอรต่์างๆ ในบา้น หรอื รบัน  า้หนกัชัน้วาง 
ตลอดจนสนิคา้ที่เก็บสต๊อค และรวมถงึน า้หนักของผูอ้ยู่อาศยั หรอืกรณีมีการใชร้ถโฟรค์ลฟิทภ์ายในอาคาร อาคารจอดรถ
มีการเขา้ออกของรถ บางจดุอาจรบัน  า้หนกัมากถึงรอ้ยกิโลกรมัต่อตารางเมตร ความมั่นคงแข็งแรง ความสามารถในการ
รบัน  า้หนกัต่างๆ ไดจ้ึงเป็นสิ่งส  าคัญ 

ลกัษณะพืน้ โดยภาพรวม แบ่งได ้ดงันี ้

                1.พืน้บา้นพกัอาศัย 

                2.พืน้อตุสาหกรรม 

ประเภทของพืน้ โดยภาพรวม แบ่งได ้ดงันี ้ 

                1.พืน้คอนกรีตหลอ่ในที่ (Cast-in-Place Concrete Slabs) 

 
                พืน้แบบนีจ้ะท าแบบส าหรบัหล่อพืน้ โดยผูกเหล็กเสริมของพืน้เชื่อมกับเหล็กในคาน แลว้จึงเทพืน้คอนกรีต 
โดยใชเ้ครื่องพ่นปูนฉาบในการล  าเลียงคอนกรีตไปยังพืน้ที่ที่ตอ้งการที่จะเทคอนกรีต และท าการเทคอนกรีตใหเ้ป็นเนือ้

เดียวกบัคานส่วนบน พืน้ชัน้สองขึน้ไปตอ้งมีการตัง้ค  า้ยนัแบบใตท้อ้งพืน้ และเทคอนกรตีรอการแข็งตัว อย่างนอ้ย 14 วนั 

จงึถอดแบบ ซึ่ง พืน้คอนกรตีหลอ่ในที่มี 2 รูปแบบคือ พืน้คอนกรตีวางบนคาน และ พืน้คอนกรตีวางบนดิน พืน้แบบนี ้นิยม
ใชบ้รเิวณพืน้หอ้งน า้ พืน้ระเบียง พืน้ดาดฟ้า ซึ่งสว่นใหญ่จะเป็นพืน้ที่อาจมีน  า้ขงั เสี่ยงต่อการรั่วซมึ 

                2.พืน้คอนกรตีส  าเรจ็รูป (Precast Concrete Slabs) 

 

http://www.pstgroup.biz/products/cate/3/
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                แผ่นพืน้ส  าเร็จรูป ผลติจากคอนกรีตเสริมดว้ยลวดอัดแรง จากโรงงาน ติดตัง้โดยการวางบนคาน เสรมิเหล็ก

ดา้นบนแลว้เทคอนกรีตทับหนา้ (Topping) ช่วยประหยัดเวลาในการก่อสรา้ง เพราะไม่ตอ้งท าไมแ้บบและไม่ตอ้งรอ
การเซ็ทตัวของคอนกรีต แผ่นพืน้ส  าเร็จรูปเหมาะกับพืน้ที่ภายในบา้นและพืน้ที่ใชง้านที่เป็นส่วนแหง้ต่างๆ เช่น หอ้งนอน 
หอ้งนั่งเลน่ ไม่ควรใชใ้นพืน้ที่ภายนอกบา้น และพืน้ที่เปียก เช่น ระเบียง หอ้งน า้ ดาดฟ้า เนื่องจากแผ่นพืน้ส  าเร็จมีรอยต่อ

ระหว่างแผ่นมาก และคอนกรตีที่เททบัหนา้พืน้โดยทั่วไปหนาประมาณ 5–7 ซม. เท่านัน้ จงึเสี่ยงต่อการรั่วซมึ กรณีมีการ
ฝั ง ท่ อ ร ะ บ า ย น ้ า โ ด ย ก า ร เ จ า ะ พื ้ น อ า จ ส่ ง ผ ล ใ ห้ พื ้ น แ ต ก ร้ า ว ไ ด้  แ ล ะ เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร รั่ ว ซึ ม  

                3.แผ่นเหลก็พืน้โครงสรา้ง (Metal Deck) 

 
                ระบบแผ่นเหล็กพืน้โครงสรา้ง ใชก้ับอาคารโครงสรา้งเหล็ก โดยคุณสมบัติของแผ่นเหล็ก จะเป็นทั้งไมแ้บบ
และเหลก็เสริมก าลงัของพืน้ แผ่นเหลก็ มีปุ่ มนนูขึน้มาซึ่งปุ่ มนนูนีท้  าหนา้ที่ใหแ้ผ่นเหล็กกบัคอนกรีตยดึติดกนัและสามารถ
ตา้นแรงเฉือนที่เกิดขึน้ตามแนวนอนระหว่างกนัได ้ เมื่อคอนกรตีแข็งตวัแลว้แผ่นเหลก็ จะท าหนา้ที่รบัแรงดงึเหมือนกบัเหล็ก
เสรมิคอนกรตีทั่วๆไป ประสทิธิภาพของพืน้แผ่นเหลก็ประกอบจะขึน้อยู่กบัการประสานกนัระหว่าง แผ่นเหลก็กบัคอนกรตี 

การท าผิวพืน้เพ่ือการใช้งาน (Finishing floor) 

การท าผิวพืน้เพื่อการใชง้านหรอื Finishing ก็มีหลายแบบ และควรค านงึถงึประเภทของพืน้ที่เราท ามาตัง้แต่เริ่มตน้ดว้ย 

เช่น พื ้นเป็นแบบพื ้นคอนกรีตส  าเร็จรูป หากท าผิวพื ้นจ าพวกพื ้นผิวไรร้อยต่อ เช่น พื ้นคอนกรีตขัดมัน(Polished 

Concrete), พืน้หินขัด พืน้กรวดลา้ง อาจจะเกิดรอยแตกรา้วที่ผิวคอนกรีตไดง้่ายกว่าพืน้คอนกรีตหล่อในที่ เนื่องจาก
แผ่นพืน้ส  าเรจ็รูปแต่ละแผ่นสามารถขยบัตวัไดห้ากมีแรงสั่นสะเทือนจากภายนอก ดงันัน้ จงึควรปวูสัดปุพูืน้ที่มีรอยต่อ หรอื

มีความยืดหยุ่นตวัพอสมควร เช่น กระเบือ้งเซรามิคปพูืน้,ปูพืน้ไม ้ทัง้ไมจ้รงิ ไมล้ามิเนต เป็นตน้ โดยสามารถแยกประเภท 
ข อ ง ก า ร ท า ผิ ว พื ้ น ใ น ปั จ จุ บั น  ไ ด้ โ ด ย ภ า พ ร ว ม  ดั ง นี ้ 

1.ประเภทวสัดปุพูืน้ส  าหรบับา้นพกัอาศยั ไดแ้ก่ 

 
                  ไม้จริง : ไมท้ี่นิยมน ามาใชท้  าพืน้เป็นไมเ้นือ้แข็ง คือ ไมเ้ต็ง ไมแ้ดง ไมม้ะค่า ไมส้กั เป็นตน้ ใชง้านโดยท า
การเทพืน้คอนกรตีก่อน จากนัน้ปพูืน้ไมท้บัไปอีกทีดว้ยกาวส  าหรบังานปพูืน้ เนือ้ไมจ้ะใหผิ้วสมัผสัที่สบายเทา้ สสีนัอบอุ่น ดู
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หรูหราอย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะกับพืน้ ชั้นล่าง , ชั้นบน ไม่เหมาะกับหอ้งที่เปียกชืน้บ่อย ราคาประมาณ 1,000 – 

5,000 บาทต่อ ตร.ม. ขึน้อยู่กบัชนิดไม ้

 
                 ปารเ์กต ์: ปารเ์กตเ์ป็นการน าไมจ้ริงชิน้เล็กๆมาตัดใหม้ีขนาดเล็กสี่เหลี่ยมผืนผา้ ปารเ์กตจ์งึถูกกว่าไม้แผ่น 
เพราะสามารถน าเศษไมม้าผลิตได ้ ปารเ์กตส์ามารถปูทับพืน้คอนกรีตโดยการยึดดว้ยกาว จึงไม่เหมาะกับพืน้ที่ชืน้หรือ
เปียกบ่อยๆ ผิวปารเ์กตเ์กิดร่องรอยไดง้่าย จึงตอ้งระมัดระวังการเคลื่อนยา้ยสิ่งของ หากดูแลรกัษาอย่างดี ปารเ์กตน์ิยม

ขายเป็นมดั เหมาะกบัพืน้ที่ ชัน้บน หอ้งนอน , หอ้งนั่งเลน่ , หอ้งดทูีวี , ไม่เหมาะกบัหอ้งเปียกชืน้ ราคาประมาณ 600 – 

2,000 ต่อ ตร.ม. ขึน้อยู่กบัชนิดไม ้

 
                ลามิเนต : เป็นวสัดทุดแทนไม ้มีคณุสมบติัเด่นที่น  า้หนกัที่เบา ทนรอยขีดข่วน ปลวกไม่กิน ใหค้วามสวยงาม
แบบเดียวกับไมแ้ต่ตน้ทุนถูกกว่า ติดตั้งไดง้่ายสามารถติดตั้งไดด้ว้ยตนเอง แต่ไม่เหมาะกับการใชง้านที่มีความเปียกชืน้ 
หากท าน า้หกใส่ควรเช็ดออกทนัที ควรระวงัช่วงหนา้ฝน ไม่ควรเปิดหนา้ต่างทิง้ไว ้ เพราะหากฝนสาดเขา้มา พืน้ไมล้ามิเนต
จะช ารุดเสยีสภาพไปจากเดิม โดยปัจจบุนัมีลามิเนตชนิดกนัชืน้ใหเ้ลอืกใชเ้พื่อลดปัญหาขา้งตน้อีกดว้ย เหมาะกบัพืน้ที่ ชัน้

บน หอ้งนอน , หอ้งนั่งเลน่ , หอ้งดทูีวี , ไม่เหมาะกบัหอ้งเปียกชืน้ ราคาประมาณ 300 – 1,500 บาท ต่อ ตร.ม. 
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                ไวนิล : ไวนิลหรอืกระเบือ้งยาง ไดม้ีการพฒันาขึน้มาก ผิวสมัผสัใหล้วดลายที่สวยงามใกลเ้คียงกบัธรรมชาติ 

สามารถกนัน  า้ไดเ้นื่องจากเป็นวัสดยุาง (PVC) ติดตัง้ไดง้่าย ราคาถกู ซ่อมแซมไดง้่ายกว่าลามิเนต ขอ้เสยีอยู่ที่ผิวสมัผัสที่
อาจจะไม่ทนทานมากนัก เป็นรอยขีดไดง้่าย ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัคุณภาพสนิคา้แต่ละแบรนด ์ เหมาะกบัพืน้ที่ ชัน้ลา่ง ชัน้บน ไม่

เหมาะกบัพืน้ที่ใชง้านหนกั ราคา ประมาณ 250 – 1,000 บาท ต่อ ตร.ม. 

 
                แกรนิโต้ : เป็นวสัดปุพูืน้ที่ไดร้บัความนิยมสงูในปัจจบุนั โดยเฉพาะพืน้ชัน้ล่างของบา้น แกรนิโตเ้ป็นการน า
ผงแกรนิตมาอัดขึน้รูปดว้ยกระบวนการความรอ้นสงูเพื่อใหห้ลอมเป็นเนือ้เดียวกนัทัง้แผ่น และขดัหนา้ขัดขอบ ให้สวยเงา

งาม ปัจจุบันมีขนาดใหญ่มากขึน้ 30×30, 60×60, 60×120,80×80,100×100 ซ.ม. เหมาะอย่างย่ิงกับการ
น ามาใชร้ว่มกบัพืน้ที่ใชง้านหนกั มีการเดินผ่านบ่อยครัง้ แกรนิโตใ้หรู้ปลกัษณท์ี่คลา้ยกับกระเบือ้งปพูืน้ แต่ความคงทนและ
รบัน  า้หนกัไดส้งูกว่ามาก ขอ้เสยีคือ ใหผิ้วสมัผสัที่ดแูข็ง และเย็นเทา้ จงึอาจไม่เหมาะกบัหอ้งนอน หอ้งส  าหรบัการพักผ่อน 

เหมาะกับพืน้ที่ ชั้นบน ชั้นล่าง โดยเฉพาะพืน้ที่ใช้งานหนัก ทางเดิน , หอ้งรบัแขก , หอ้งครวั ราคาประมาณ 500 – 

2,000 บาท ขึน้อยู่กบัแบรนด ์คณุภาพสนิคา้ 

 
                หินแกรนิต หินอ่อน : มีจุดเด่นเรื่องความสวยงาม แข็งแกร่ง ทนต่อรอยขีดข่วนโดยเฉพาะหินแกรนิตให้
ความทนทานมากกว่าหินอ่อน วสัดหุินมกัใหล้วดลายที่ดหูรูหราแบบธรรมชาติ อายกุารใชง้านยาวนาน สามารถเลอืกตัดได้
ตามขนาด ย่ิงขนาดใหญ่ย่ิงมีราคาสูง มักใช้ในบ้านหรู เหมาะกับพื ้นที่  ชั้นล่าง พื ้นภายในบ้านทั้งหมด รวมทั้งท็อป

เคานเ์ตอรค์รวั หอ้งน า้ ราคาแบบสั่งตดั ราคา ตร.ม.ละ 1,000 บาทขึน้ไป แบบเป็นแผ่น ราคา ตร.ม.ละ 300 บาทขึน้ไป 
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                ปูนขัดมัน : เป็นวสัดขุดัรว่มเป็นเนือ้เดียวกบัพืน้บา้น ซึ่งไดร้บัความนิยมเพิ่มขึน้รว่มกบั บา้นสไตล ์Loft ปนู
ขัดมันควรท าในขั้นตอนเทพืน้ซีเมนต ์ท  าการฉาบขัดมันในช่วงปูนแหง้หมาด ช่างจะใชผ้งปูนซีเมนตโ์รยขัดมันดว้ยเกรียง
เหล็ก ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ตอ้งใชค้วามช านาญสงู เหมาะกับพื ้นที่ ชั้นบน ชั้นล่าง หอ้งต่างๆรวมทั้งหอ้งน า้ ราคาขึน้อยู่กับ
ลกัษณะงาน 

 
                พรม : พรม นิยมใชร้ว่มกบัหอ้งที่มีเครื่องปรบัอากาศ หอ้งที่ใหค้วามรูส้กึเป็นสว่นตัว เช่น หอ้งดทูีวี หอ้งอ่าน
หนังสือ พรมใหผิ้วสมัผัสสบายเทา้ ติดตั้งง่าย น  า้หนักเบา สามารถเก็บเสียงไดดี้ ใหค้วามรูส้กึอบอุ่น หรูหรา แต่มีปัญหา
เรื่องฝุ่ นและการท าความสะอาดไดย้าก พรมจงึอาจเหมาะกบัการใชง้านเฉพาะส่วนมากกว่าใชง้านทัง้หอ้ง เช่น พรมปูรอง

พืน้โซฟา พรมปูรองพืน้ใตเ้ตียง ซึ่งจะช่วยใหห้อ้งดูสวยงาม หรูหรามากขึน้ เหมาะกับพืน้ที่ หอ้งที่มีฝุ่ นนอ้ย , หอ้งดูทีวี , 

เลอืกใชเ้ฉพาะจดุ ราคาประมาณ 100-1,200 บาทขึน้อยู่กบัแบรนดส์นิคา้ 

 
                หินขัด : ปัจจบุนัความนิยมลดนอ้ยลงไป เนื่องดว้ยขาดช่างผูช้  านาญการ จดุเด่นของหินขดัคือความแข็งแรง
ทนทาน สามารถตกแต่งลวดลายและสีสนัได ้หินขัดท าดว้ยปูนซีเมนตข์าวผสมร่วมกับ หินเกล็ด สีผสมซีเมนต ์หรือวัสดุ



บทความจากฝ่ายขายและการตลาด PST Group                                                       ระบบงานพืน้ (Flooring System) 

 
อื่นๆตามความต้องการของลวดลาย  ราคาไม่แพงนัก มีข้อเสียเรื่องรอยแตกรา้ว เนื่องด้วยช่างขาดทักษะและความ

ช านาญ เหมาะกับพืน้ท่ี ชัน้ลา่ง ราคา ตร.ม. ละ ประมาณ 500 – 700 

 
                กระเบือ้ง : กระเบือ้งมีราคาไม่สงูมากและมีใหเ้ลอืกหลายเกรด ลวดลายหลากลาย เช่น ลวดลายหญา้ ลาย

กอ้นหิน ลายไม ้ปัจจบุนัมีลวดลาย 3 มิติ เสมือนจรงิมากขึน้ กระเบือ้งงมีความทนทาน ทนน า้ ทนไฟ ปลวกไม่กิน ขอ้เสยี
คือมีรอยต่อยาแนว ซึ่งอาจใหร้อ่งที่ไม่ละเอียดมากนกั รอ่งกวา้งกว่าแกรนิโต ้รวมทั้งการปกูระเบือ้งมกัเจอปัญหาปไูม่เรยีบ 
ปไูม่ไดแ้นว ซึ่งเกิดจากกระเบือ้งเกรดต ่าหรอืช่างขาดประสบการณแ์ละความปราณีตเหมาะกบัทกุพืน้ที่ ราคา ตร.ม. ละ 

120-150 บาทขึน้ไป 

                2. ประเภทวสัดปุพูืน้ส  าหรบัพืน้อตุสาหกรรม ไดแ้ก่ 

 
                โพลียูรีเทน (Polyurethane) : โพลยีรูเีทน เป็นวสัดเุคลอืบผิวที่มีความแข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษ 
สามารถทนแรงกระแทกไดดี้ ป้องกันการเพาะเชือ้โรค ทนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบผัน ทนต่อสารเคมีไดดี้ มีทั้ง

ชนิดสามารถท าความหนาไดท้ั้ง 500 – 700 ไมครอน เหมาะส  าหรบัพืน้ที่โรงงานอตุสาหกรรมที่ตอ้งทนสารเคมี ชนิด

ท าความหนา 3-4 มม. เป็นกันซึมชนิดโพลียูรีเทนสตูรน า้ มีความยืดหยุ่นสงู ไม่จ  าเป็นตอ้งติดตั้งเสน้ใยไฟเบอร ์เหมาะ

ส  าหรบัใชง้านดาดฟ้าคอนกรีต และชนิดใชส้  าหรบังานหนกั ท  าความหนา 6-9 มม. เหมาะสมกบัการใชง้านส  าหรับพื ้นที่
ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ตอ้งการพืน้ผิวชนิดกนัลื่น สวยงาม และคงทน โพลยีรูเีทนมีคุณลกัษณะพิเศษ คือ ทนทาน

สารเคม,ียบัยั้งการเกิดแบคทีเรีย,ไม่มีรอยต่อ จงึมีความสะอาดสงู และเหมาะสมในการเคลอืบผิวบาง พืน้ที่เหมาะสม คือ 

พืน้โรงงานอตุสาหกรรม พืน้ที่เปียก และ แหง้,คลงัสนิคา้,โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และ ยา 
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                อีพ๊อกซ่ี (Epoxy) : อีพ๊อกซ่ี เป็นพลาสติกแบบพอลเิมอรเ์ธอรโ์มเซตติงที่ขึน้รูปจากปฏิกิรยิาระหว่างอีพอก

ไซดเ์รซินกบัพอลีอมีน ถกูน  ามาใชก้บัการเคลอืบพืน้โดยมีหลายชนิด ไดแ้ก่ ชนิดเคลอืบผิวบาง ท  าความหนา 500-700 

ไมครอน,ชนิดอีพ๊อกซ่ีปรบัระดบัตวัเอง ท  าความหนา 1-3 มม. และลา่สดุมีชนิด Antistatic เป็นระบบพืน้อีพ๊อกซี่ชนิด
ป้องกนัไฟฟ้าสถิต ที่เกิดจากการสมัผัส และเสยีดสทีางกล ซึ่งพืน้อีพ๊อกซี่ชนิดนีจ้ะถ่ายเทประจไุฟฟ้าสถิต ที่อยู่กบัพืน้ผิวลง
สู่พืน้ดินหมด เพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายกับวัสดุ หรือชิน้งานที่วางอยู่บนพืน้ อันเกิดจากไฟฟ้าลดัวงจร เหมาะกับพืน้ที่
โรงงานอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ ชิน้สว่นคอมพิวเตอร ์ที่ไม่ตอ้งการใหเ้กิดความเสียหายกบัชิน้งาน คณุลกัษณะพิเศษ มี

ความสวยงามเงางาม,ติดตั้งง่าย,ทนทานสารเคมี,ไม่มีรอยต่อ ท  าความสะอาดง่ายเป็นผลิตภัณฑท์ี่คุม้ค่าต่อการใชง้าน 

พืน้ที่เหมาะสม คือ พืน้ที่โรงงานประกอบรถยนต์,พืน้โรงงานอิเลคทรอนิกส,์พืน้ที่โรงงานเสือ้ผา้,พืน้ศูนยก์ระจายสินคา้,

โรงงานบรรจขุวด,โชวรู์ม 

 
                โพลิชคอนกรีต (Polished Concrete) เป็นระบบขัดเงาพืน้ผิวคอนกรีต เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง
ใหแ้ก่ผิวคอนกรีต โดยใชเ้ครื่องขัดหนา้คอนกรีตประกอบใบขัดเพชร ขัดลงไปบนพืน้คอนกรีต เพิ่มความเงางามใหแ้ก่พืน้
คอนกรตีเดิม ดแูลรกัษาง่าย และมีอายกุารใชง้านที่ยาวนานขึน้ สามารถท าผิวหนา้ไดห้ลายลกัษณะ ขึน้กบัระดบัความลึก
ของผิวหนา้ที่ขดั และมีการเคลอืบสายเคมีเพื่อเพิ่มความเงางามของผิวไดด้ว้ย คณุลกัษณะพิเศษ เปลี่ยนแปลง และฟ้ืนฟู

สภาพผิวคอนกรีตเก่าใหดู้สวยงามย่ิงขึน้,ลดตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษา,มีความปลอดภัยสงู ไม่ลื่น,ยืดอายุการใช้

งานของพืน้ใหย้าวนาน และทนทานต่อการขูดขีด พืน้ที่เหมาะสม รา้นขายสินคา้ ,ส านักงาน,คลงัสินคา้,คอนโดมิเนียม

,ศนูยข์นสง่สนิคา้,โรงพิมพ,์ลานจอดรถ,ลานจอดเครื่องบิน,โชวรู์มสนิคา้ 
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                ฟลอฮารด์เดนเนอร ์(Floor Hardener) ระบบเพิ่มความแข็งแกรง่บนพืน้ผิวคอนกรตี เป็นวสัดุ
ผสมเสรจ็พรอ้มใชง้านโรยผงลงบนคอนกรตีสด ช่วยเพิ่มความแข็งแกรง่ของผิวคอนกรีต ทนต่อการเสยีดสแีละสกึหรอของ

ผิวคอนกรตี 3-4 เท่าตวั เมื่อเทียบกบัพืน้คอนกรตีธรรมดาทั่วไป มีทัง้สธีรรมชาติ (ไม่ใส่ส)ี และสต่ีางๆ ใหเ้ลอืกตามความ

ตอ้งการ (สดีา้นไม่เงา) ถา้ตอ้งการเงาสามารถลงแว๊กซ ์เพิ่มได ้งานขดัผิวคอนกรีตดว้ย Floor Hardener เพื่อเพิ่ม
ความแข็งแกรง่ใหแ้ก่พืน้คอนกรตีที่มีการเทใหม่ สามารถทนต่อการเสยีดส ีและการสกึหรอของผิวคอนกรตีไดเ้ป็นอย่างดี 

(Mohs Hardness 5-6) คณุลกัษณะพิเศษ โรยผง Floor Hardener บนคอนกรตีสดท าไหผิ้วที่ไดม้ีลกัษณะ

มนั เพิ่มความแข็งแกรง่บนผิวหนา้ และบ ารุงรกัษาง่าย พืน้ที่เหมาะสม คือ พืน้คอนกรตีใหม่,คลงัสนิคา้,โรงงาน

อตุสาหกรรม,ลานจอดรถ 

                ส าหรบัราคาของ ระบบพืน้อตุสาหกรรม นัน้ ตอ้งมีการเขา้ส  ารวจประเมินหนา้งานของ บรษัิท หรอืผูร้บัเหมา
ที่รบังาน และตอ้งตกลงกบัเจา้ของงานเรื่องความหนาของวัสดเุคลือบ หรอื จ  านวนขัน้ตอนของการด าเนินงาน เช่น งาน 

Polished Concrete จะใหด้  าเนินการขดัก่ีขัน้ตอน เช่นขดั 5 ขัน้ตอน หรอื 7 ขัน้ตอนก็จะมีราคาที่แตกต่างกนั 

 


