


ปูนซีเมนตขาว สำหรับงานอเนกประสงคหลายรูปแบบ ทั้งงานฉาบตกแตงผนังผานเทคนิคหลากหลายรูปแบบ 

รวมถึงสามารถทำงานปูกระเบื้องขนาดเล็กขนาดไมเกิน 8 x 8 นิ้ว และยาแนววัสดุปูพื้นและผนัง 

งานติดตั้งสุขภัณฑ ใหกำลังการยึดเกาะที่ดี มีระยะแหงตัวเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถใชทำงานปูนปน

และงานหลอที่ ไมรับแรงไดเชนกัน โดยใหผลงานที่สวยงาม ทนทาน

เสือ เดคอร 

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป งานเทอรราซโซ สูตรอีซี่มิกซ

ปูนซีเมนตสำเร็จรูป ที่มีสัดสวนเหมาะสมลงตัว ประกอบดวยปูนซีเมนตขาว สี หินเกล็ด 

และวัสดุผสมปูนซีเมนต บรรจุภายในถุง พรอมใชงานเพียงผสมน้ำ สำหรับใชในงาน 

ตกแตงพื้นและผนังเทอรราซโซ โดยมีสวนผสมที่เปนมาตรฐาน มีหลากหลาย Mixed Design ใหเลือกใช

เสือ เดคอร 

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป งานมารเบิ้ลเรนเดอร สูตรอีซี่มิกซ

ปูนซีเมนตสำเร็จรูป ที่มีการผสมปูนซีเมนตขาว สี หินควอตซ-วัสดุผสมปูนซีเมนตที่คัดสรรภายในถุง 

พรอมใชงานเพียงผสมน้ำ เพ�อใชหลอพื้นหรือฉาบตกแตงผนัง ผานขั้นตอนการลางกรดเกลือเจือจาง 

เพ�อใหผิวสัมผัสที่เปนธรรมชาติ  โดยมีหลากหลายเฉดสีใหเลือกใช

เสือ เดคอร 

โพลิเมอรซีเมนต ลอฟทวอลล

โพลิเมอรซีเมนตสูตรเฉพาะสำเร็จรูป สำหรับงานสไตลลอฟท พรอมใชงานสรางสรรค

ผลงานตกแตงผนังในสไตลลอฟทไดงายๆ สามารถฉาบตกแตงไดหลายพื้นผิว

 เชน ผนังคอนกรีต สมารทบอรด ซีเมนตบอรด

เสือ เดคอร

ปูนซีเมนตฉาบสีผิวเรียบ

โดยสามารถเลือกสีสันไดหลากหลายตามความตองการ ทั้งเม็ดหิน และสีพื้น 

งานตกแตง

งานตกแตง

เสือ เดคอร 

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป งานกรวดลาง สูตรอีซี่มิกซ 

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป ที่ชวยเพิ่มมาตรฐานความสะดวกสบาย 

ในบรรจุภัณฑที่มีการผสมปูนซีเมนต สี หินกรวด ใหกับผูใชงาน

เพียงฉีกถุงผสมน้ำ ก็สามารถสรางสรรคงานกรวดลางที่มีมาตรฐานไดงายๆ ตามความตองการ

งานตกแตง

งานตกแตง งานเท งานฉาบ

งานซอม งานฉาบ

งานตกแตง

งานตกแตง

งานตกแตง

งานตกแตง งานฉาบ



ปูนซีเมนตขาว สำหรับงานอเนกประสงคหลายรูปแบบ ทั้งงานฉาบตกแตงผนังผานเทคนิคหลากหลายรูปแบบ 

รวมถึงสามารถทำงานปูกระเบื้องขนาดเล็กขนาดไมเกิน 8 x 8 นิ้ว และยาแนววัสดุปูพื้นและผนัง 

งานติดตั้งสุขภัณฑ ใหกำลังการยึดเกาะที่ดี มีระยะแหงตัวเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถใชทำงานปูนปน

และงานหลอที่ ไมรับแรงไดเชนกัน โดยใหผลงานที่สวยงาม ทนทาน

เสือ เดคอร 

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป งานเทอรราซโซ สูตรอีซี่มิกซ

ปูนซีเมนตสำเร็จรูป ที่มีสัดสวนเหมาะสมลงตัว ประกอบดวยปูนซีเมนตขาว สี หินเกล็ด 

และวัสดุผสมปูนซีเมนต บรรจุภายในถุง พรอมใชงานเพียงผสมน้ำ สำหรับใชในงาน 

ตกแตงพื้นและผนังเทอรราซโซ โดยมีสวนผสมที่เปนมาตรฐาน มีหลากหลาย Mixed Design ใหเลือกใช

เสือ เดคอร 

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป งานมารเบิ้ลเรนเดอร สูตรอีซี่มิกซ

ปูนซีเมนตสำเร็จรูป ที่มีการผสมปูนซีเมนตขาว สี หินควอตซ-วัสดุผสมปูนซีเมนตที่คัดสรรภายในถุง 

พรอมใชงานเพียงผสมน้ำ เพ�อใชหลอพื้นหรือฉาบตกแตงผนัง ผานขั้นตอนการลางกรดเกลือเจือจาง 

เพ�อใหผิวสัมผัสที่เปนธรรมชาติ  โดยมีหลากหลายเฉดสีใหเลือกใช

เสือ เดคอร 

โพลิเมอรซีเมนต ลอฟทวอลล

โพลิเมอรซีเมนตสูตรเฉพาะสำเร็จรูป สำหรับงานสไตลลอฟท พรอมใชงานสรางสรรค

ผลงานตกแตงผนังในสไตลลอฟทไดงายๆ สามารถฉาบตกแตงไดหลายพื้นผิว

 เชน ผนังคอนกรีต สมารทบอรด ซีเมนตบอรด

เสือ เดคอร

ปูนซีเมนตฉาบสีผิวเรียบ

โดยสามารถเลือกสีสันไดหลากหลายตามความตองการ ทั้งเม็ดหิน และสีพื้น 

งานตกแตง

งานตกแตง

เสือ เดคอร 

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป สูตรอีซี่มิกซ งานกรวดลาง

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป ที่ชวยเพิ่มมาตรฐานความสะดวกสบาย 

ในบรรจุภัณฑที่มีการผสมปูนซีเมนต สี หินกรวด ใหกับผูใชงาน

เพียงฉีกถุงผสมน้ำ ก็สามารถสรางสรรคงานกรวดลางที่มีมาตรฐานไดงายๆ ตามความตองการ

งานตกแตง

งานตกแตง งานเท งานฉาบ

งานซอม งานฉาบ

งานตกแตง

งานตกแตง

งานตกแตง

งานตกแตง งานฉาบ



เสือ เดคอร

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป

งานเทอรราซโซ สูตรอีซี่มิกซ

เสือ เดคอร 

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป งานเทอรราซโซ สูตรอีซี่มิกซ

เสือ เดคอร 

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป 

งานเทอรราซโซ สูตรอีซี่มิกซ

รหัส Mixed Design

รหัส Mixed Design ตามที่ระบุใน Catalogue

ตัวอยาง :

เสือ เดคอร ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป 

งานเทอรราซโซ สูตรอีซี่มิกซ ETZ 3501





วัสดุ-อุปกรณ

1. “เสือ เดคอร ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป งานเทอรราซโซ สูตรอีซี่มิกซ” 

   หรือ “เสือ เดคอร ปูนซีเมนตปอรตแลนดขาว งานเทอรราซโซ”

2. สำหรับงานเทอรราซโซที่ใช เสือ เดคอร ปูนซีเมนตปอรตแลนดขาว งานเทอรราซโซ แนะนำใหเลือกใชหินเกล็ด

   ที่มีขนาดใหญกวาเบอร 5 ขึ้นไป เพ�อลดโอกาสเกิดรอยแตกราวลายงา 

3. สีผสมซีเมนต (สีฝุน) ในกรณีใช เสือ เดคอร ปูนซีเมนตปอรตแลนดขาว งานเทอรราซโซ

4. วัสดุตกแตงเพิ่มเติม เชน เปลือกหอย เรซิ่น เศษกระจก ทองเหลือง เสนกั้นแบงพื้นที่ เปนตน

5. อุปกรณในการหลอ

6. อุปกรณในการขัด

7. น้ำยาเคลือบผิว





EMB 521

EMB 509 EMB 514 EMB 515

EMB 504 EMB 516 EMB 517

EMB 518 EMB 519 EMB 520

เสือ เดคอร

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป งานกรวดลาง สูตรอีซี่มิกซ

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป ที่ชวยเพิ่มมาตรฐานความสะดวกสบาย 

ในบรรจุภัณฑที่มีการผสมปูนซีเมนต สี หินกรวด ใหกับผูใชงาน

เพียงฉีกถุงผสมน้ำ ก็สามารถสรางสรรคงานกรวดลางที่มีมาตรฐานไดงายๆ ตามความตองการ

คุณสมบัติเดน

 ราคาประหยัด ชวยควบคุมตนทุน

 สะดวกสบาย เพียงฉีกถุงผสมน้ำ

 มีกระบวนการควบคุมการผลิตจากโรงงาน

 งายตอการคำนวณปริมาณการใชงาน

ขนาดบรรจ ุ 40 กก.

พื้นที่ใชงาน  2 ตร.ม./ถุง (ที่ความหนา 1 ซม.)

งานตกแตง

เสือ เดคอร

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป

งานกรวดลาง

สูตรอีซี่มิกซ

เสือ เดคอร

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป

งานกรวดลาง สูตรอีซี่มิกซ

รหัส Mixed Design

รหัส Mixed Design ตามที่ระบุใน Catalogue

ตัวอยาง :

เสือ เดคอร ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป

งานกรวดลาง สูตรอีซี่มิกซ

EPB 001

Standard Series เฉดสีมาตรฐาน

หมายเหตุ : เน�องจากวัสดุผสมปูนซีเมนต เชน หิน กรวด เปนวัสดุธรรมชาติ อาจทำใหสีของงานจริงแตกตางกันได

EPB001 สีขาว EPB002 สีเทา EPB003 สีน้ำตาล

การประยุกต ใชงานกรวดลาง

การบำรุงรักษางานกรวดลาง

เสือ เดคอร  

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป งานมารเบิ้ลเรนเดอร สูตรอีซี่มิกซ

ปูนซีเมนตสำเร็จรูป ที่จะมาเพิ่มมาตรฐานและความสะดวกสบายใหกับผูใชงาน  

ดวยการผสมสวนผสมที่คัดสรรมาพรอมใชงาน เพียงฉีกถุงผสมน้ำ  

เพ�อใชในงานหลอพื้นหรือฉาบตกแตงผนังที่ตองการความสวยงามเปนธรรมชาติ  

ใหผลงานที่มีสีสันสวยงามหลากหลาย ผานเทคนิคการลางกรดเกลือเจือจาง

เพ�อเนนการโชวผิวสัมผัส (texture)

คุณสมบัติเดน

 งายตอการคำนวณปริมาณการใชงานและระบุใช

 ผสมงายใชงานสะดวก 

 ควบคุมมาตรฐานงานไดดีขึ้น จากการชั่งตวงและคัดสรรวัตถุดิบตามเกณฑจากโรงงาน

 เพิ่มลูกเลนดวยประกายจากสวนผสมหินควอตซ

ขนาดบรรจ ุ 20 กก.

พื้นที่ใชงาน  0.8-1 ตร.ม./ถุง (ที่ความหนาประมาณ 0.8-1.2 ซม.)

เสือ เดคอร 

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป 

งานมารเบิ้ลเรนเดอร สูตรอีซี่มิกซ

รหัส Mixed Design

เสือ เดคอร

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป

งานมารเบิ้ลเรนเดอร

สูตรอีซี่มิกซ

รหัส Mixed Design ตามที่ระบุใน Catalogue

ตัวอยาง :

เสือ เดคอร ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป 

งานมารเบิ้ลเรนเดอร สูตรอีซี่มิกซ 

EMB 509



EMB 521

EMB 509 EMB 514 EMB 515

EMB 504 EMB 516 EMB 517

EMB 518 EMB 519 EMB 520

เสือ เดคอร

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป งานกรวดลาง สูตรอีซี่มิกซ

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป ที่ชวยเพิ่มมาตรฐานความสะดวกสบาย 

ในบรรจุภัณฑที่มีการผสมปูนซีเมนต สี หินกรวด ใหกับผูใชงาน

เพียงฉีกถุงผสมน้ำ ก็สามารถสรางสรรคงานกรวดลางที่มีมาตรฐานไดงายๆ ตามความตองการ

คุณสมบัติเดน

 ราคาประหยัด ชวยควบคุมตนทุน

 สะดวกสบาย เพียงฉีกถุงผสมน้ำ

 มีกระบวนการควบคุมการผลิตจากโรงงาน

 งายตอการคำนวณปริมาณการใชงาน

ขนาดบรรจ ุ 40 กก.

พื้นที่ใชงาน  2 ตร.ม./ถุง (ที่ความหนา 1 ซม.)

งานตกแตง

เสือ เดคอร

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป

งานกรวดลาง

สูตรอีซี่มิกซ

เสือ เดคอร

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป

งานกรวดลาง สูตรอีซี่มิกซ

รหัส Mixed Design

รหัส Mixed Design ตามที่ระบุใน Catalogue

ตัวอยาง :

เสือ เดคอร ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป

งานกรวดลาง สูตรอีซี่มิกซ

EPB 001

Standard Series เฉดสีมาตรฐาน

หมายเหตุ : เน�องจากวัสดุผสมปูนซีเมนต เชน หิน กรวด เปนวัสดุธรรมชาติ อาจทำใหสีของงานจริงแตกตางกันได

EPB001 สีขาว EPB002 สีเทา EPB003 สีน้ำตาล

การประยุกต ใชงานกรวดลาง

การบำรุงรักษางานกรวดลาง

เสือ เดคอร  

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป งานมารเบิ้ลเรนเดอร สูตรอีซี่มิกซ

ปูนซีเมนตสำเร็จรูป ที่จะมาเพิ่มมาตรฐานและความสะดวกสบายใหกับผูใชงาน  

ดวยการผสมสวนผสมที่คัดสรรมาพรอมใชงาน เพียงฉีกถุงผสมน้ำ  

เพ�อใชในงานหลอพื้นหรือฉาบตกแตงผนังที่ตองการความสวยงามเปนธรรมชาติ  

ใหผลงานที่มีสีสันสวยงามหลากหลาย ผานเทคนิคการลางกรดเกลือเจือจาง

เพ�อเนนการโชวผิวสัมผัส (texture)

คุณสมบัติเดน

 งายตอการคำนวณปริมาณการใชงานและระบุใช

 ผสมงายใชงานสะดวก 

 ควบคุมมาตรฐานงานไดดีขึ้น จากการชั่งตวงและคัดสรรวัตถุดิบตามเกณฑจากโรงงาน

 เพิ่มลูกเลนดวยประกายจากสวนผสมหินควอตซ

ขนาดบรรจ ุ 20 กก.

พื้นที่ใชงาน  0.8-1 ตร.ม./ถุง (ที่ความหนาประมาณ 0.8-1.2 ซม.)

เสือ เดคอร 

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป 

งานมารเบิ้ลเรนเดอร สูตรอีซี่มิกซ

รหัส Mixed Design

เสือ เดคอร

ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป

งานมารเบิ้ลเรนเดอร

สูตรอีซี่มิกซ

รหัส Mixed Design ตามที่ระบุใน Catalogue

ตัวอยาง :

เสือ เดคอร ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป 

งานมารเบิ้ลเรนเดอร สูตรอีซี่มิกซ 

EMB 509



3. การฉาบผนังและการหลอพื้น

  3.1 รดน้ำที่ผนังที่จะทำการฉาบใหชุม หรือบมน้ำบริเวณพื้นที่จะทำการเท เพ�อปองกัน  

    การดูดน้ำจากปูน

  3.2 กรณีฉาบผนัง นำ เสือ เดคอร ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป งานมารเบิ้ลเรนเดอร  

    สูตรอีซี่มิกซ หรือ เสือ เดคอร ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป  

    งานกรวดลาง สูตรอีซี่มิกซ ที่ผสมแลว ฉาบบนผนังที่ความหนา 0.8-1.0 ซม. 

    ทิ้งไวใหปูนหมาดตัว กรณีงานหลอพื้น เท เสือ เดคอร ปูนซีเมนตตกแตง สำเร็จรูป  

    งานมารเบิ้ลเรนเดอร สูตรอีซี่มิกซ หรือ เสือ เดคอร ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป  

    งานกรวดลาง สูตรอีซี่มิกซ หนาประมาณ 1.0-1.2 ซม.

 3.3  แตงระดับของผิวดวยเกรียงสามเหลี่ยมใหไดระดับเสมอกัน

 3.4  ใชเกรียงไมปนใหเรียบ หลังจากนั้นใชเกรียงขัดมันปนใหเรียบล�น       

    (อาจขัดประมาณ 2-3 รอบ) 

 3.5  ใชแปรงจุมน้ำสะอาดลูบผิวหนานำน้ำปูนออกเพ�อใหเห็นเม็ดหิน 

    ทิ้งไวใหแหง 1 วัน 

 

ขั้นตอนการทำงานมารเบิ้ลเรนเดอร / งานกรวดลาง

วัสดุ-อุปกรณ

1. เสือ เดคอร ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป งานมารเบิ้ลเรนเดอร สูตรอีซี่มิกซ

 หรือ เสือ เดคอร ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป งานกรวดลาง สูตรอีซี่มิกซ

2. น้ำสะอาด จะตองปราศจากคราบน้ำมัน กรด ดาง สารอินทรีย หรือสารแขวนลอยอ�นๆ

3. เสนกั้นแบงพื้นที่

4. กรดเกลือเจือจาง

5. น้ำยาเคลือบผิวปูนซีเมนต

2. การผสม

  นำ เสือเดคอร ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป งานมารเบิ้ลเรนเดอร สูตรอีซี่มิกซ

  หรือ เสือ เดคอร ปูนซีเมนตตกแตงสำเร็จรูป งานกรวดลาง สูตรอีซี่มิกซ  

  ผสมกับน้ำสะอาด จนไดความขนเหลวเหมาะสมกับการใชงาน 

  Note : กรณีงานฉาบขึ้นผนัง สามารถปรับสัดสวนของปูนซีเมนต หินและน้ำสะอาด  

      ตามความเหมาะสม) 
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Home Hotel เชียงใหม

พื้นเทอรราซโซ

Comet Hotel สุราษฎรธานี

พื้นเทอรราซโซ

Devasom Khaolak พังงา

พื้นเทอรราซโซ

Sala Chaweng เกาะสมุย

พื้นเทอรราซโซ
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Home Hotel เชียงใหม

พื้นและเคานเตอรเทอรราซโซ

Comet Hotel สุราษฎรธานี

พื้นเทอรราซโซ

Devasom Khaolak พังงา

พื้นเทอรราซโซ

Sala Chaweng เกาะสมุย

พื้นเทอรราซโซ

46 47




