
 

 
บรษิทั พราวดพ์มิ เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั 

PROUDPIM ENTERPRISE CO., LTD. 

 

บรษิทั พราวดพ์มิ เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั / PROUDPIM ENTERPRISE CO., LTD. รบัตดิตัง้

ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้อุตสาหกรรม สนามกฬีา และจดัจ าหน่ายเคมภีณัฑ ์แบรนด ์KODOMO มงักรโคโด
โมผูแ้ขง็แกร่ง สตัวท์ีม่พีละก าลงัยิง่ใหญ่ ว่องไวทัง้บนบกและในน ้า 

โดยการพฒันาเคมภีณัฑ ์ใหม้คีุณสมบตัเิตม็ประสทิธภิาพ เทยีบกบัเท่า หรอืหลากหลายมากกว่าผลติภณัฑ์
เคมภีณัฑใ์นทอ้งตลาด เนื่องจากผลติภณัฑท์ีม่กีารพฒันาใหม้กีารใชง้านไดเ้หมาะสมกบัสภาวะอากาศ ปัญหาต่าง ๆ
ทีเ่กดิขึน้ไม่ว่าจะในงานแกไ้ขและป้องกนัขอ้ก าจดั การท างานและงบประมาณ ความคงทนและสวยงาม คุม้ค่าคุม้
ราคา 

โดยความเชีย่วชาญทางดา้นการท างาน พืน้อุตสาหกรรม พืน้โรงงาน โรงพยาบาล หา้งสรรพสนิคา้ และ
ส านกังานหรอืพืน้ผวิภายนอกอาคาร 

การพฒันาความผลติภณัฑม์ากกว่า 10 ปี ท าใหเ้รามคีวามมัน่ใจในการท างานทุก ๆ ครัง้ โดยมกีารให้
ความรูท้างดา้นเคมภีณัฑ ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานพืน้อุตสาหกรรม เทคนิคการท างาน ขอ้ควรระวงัต่าง ๆ ใหก้บั

ลูกคา้ซึง่เราคดิเสมอว่า คุณเปรยีบเสมอืน "เพือ่นร่วมงาน" เพราะมคีวามเขา้ใจปัญหาอย่างแทจ้รงิ 

การพฒันาความรูใ้หก้บัผูใ้ช้ ซึง่เป็นทัง้ลูกคา้และ "เพือ่นร่วมงาน" กบัเรา ท าใหส้รา้งความเชื่อมัน่ใหก้บั
ลูกคา้ ท าใหม้คีวามเขา้ใจในพืน้ฐานของผลติภณัฑ์ และการท างานมากขึน้ เป็นผลใหลู้กคา้สามารถน าความรู้ และ
ทกัษะต่าง ๆ ใชไ้ดใ้นงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต่อ ๆ ไป 

 

 

 

 

 



ผลงานท่ีการนัตี พื้น PU 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานท่ีการนัตี พื้น Epoxy Self Leveling 

 



 



ผลงานท่ีการนัตี พื้นสนามกีฬา 

 

 

 

 

 

 

 



ผลิตภณัฑ ์

 

KOMODO POLYURETHANE (PU) TOPCOAT A+B+C+ 
แม่สโีคโดโม สโีพลยีรูเีทรน พยี ูทบัหน้า ชนิดปรบัระดบัไดด้ว้ยตวัเอง 
 

คณุสมบติั 

เป็นระบบโพลยีรูเีทรน  4 ส่วนผสม (รวมแม่ส)ี ปรบัระดบัไดด้ว้ยตวัเอง 
ชนิดผวิเรยีบ ความหนา 3-6 mm. เหมาะส าหรบัพืน้คอนกรตี 

ใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม เพือ่รองรบัการใชง้าน และทนต่อการเปลีย่นแปลง 
ของอุณหภูมไิดด้ ี

 

การใช้งาน 

สามารถน าไปใชง้านในพืน้ทีท่ีต่อ้งการ การรองรบัการใชง้านหนกั ป้องการสารเคมไีดห้ลายชนิด และพืน้ทีท่ี่
มกีารเปลีย่นแปลงอุณหภูมแิบบฉบัพลนัได้ ท าความสะอาดไดง้า่ย เช่น โรงงานผลติอาหาร โรงงานผลติเครื่องดื่ม 

สนิคา้ประเภทยา และโกดงัเกบ็สนิคา้ อเิลก็ทรอนิกส ์โกดงัเวชภณัฑ ์อาหาร โชวร์ูมรถยนต ์ลานจอดรถ โรงพยาบาล 

หา้งสรรพสนิคา้หรอืโรงแรม 

 

คณุสมบติัพิเศษ 

1. ทนทานต่อสารเคมหีลายชนิด 

2. ทนต่อการขดูขดี ท าความสะอาดและดแูลงา่ย 

3. พืน้มคีวามสวยงามสามารถเลอืกเฉดสไีดต้ามตอ้งการ 

4. เหมาะสมกบังานคอนกรตีทุกประเภท ไม่มรีอยต่อ 

 

 



 

KOMODO POLYURETHANE (PU) SCRATCHCOAT 
PRIMER 
โคโดโม โพลยีรูเีทรน สแครชโคต้ ชัน้รองพืน้พยีคูอนกรตี 
 

คณุสมบติั 
เป็นระบบการท างานระบบโพลยีรูเีทรน ม ี3 สว่นผสม ใชใ้นการปรบัพืน้ผวิ
ในการท างานพืน้อุตสาหกรรม ทนต่อความชื้นได ้เหมาะส าหรบัพืน้
คอนกรตี ใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมเพือ่รองรบัการใชง้านหนกั และทนต่อ
การเปลีย่นแปลงของอุณหภูมไิดด้ ีมกีารยดึเกาะทีด่ี 
 

ใชเ้ป็นพืน้ผวิแรกในการท างานพืน้โพลยีูรเีทรนคอนกรตี ในงานอุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมการผลติ
หอ้งปฏบิตักิารบรรจุหบีห่อและคลงัสนิคา้ รวมถงึความสะอาดบนพืน้อุตสาหกรรม 

 

การใช้งาน 

 ใชเ้ป็นพืน้ผวิแรกในการปรบัระดบัผวิก่อนท าระบบพืน้พยีคูอนกรตี ท าใหพ้ืน้ผวิเรยีบ ช่วยในการยดึเกาะทีด่ี
ป้องกนัสารเคมไีดห้ลายชนิด สามารถใชใ้นพืน้ทีท่ีม่กีารเปลีย่นแปลงอุณหภูมแิบบฉับพลนัได้ เช่น โรงงานผลติ
อาหาร โรงงานผลติเครื่องดื่ม สนิคา้ประเภทยา และโกดงัเกบ็สนิคา้ อเิลก็ทรอนิกส ์โกดงัเวชภณัฑ ์อาหาร โชวร์มูรถ
ยนต ์ลานจอดรถ โรงพยาบาล หา้งสรรพสนิคา้หรอืโรงแรม 

 

 

 



 

KOMODO LIQUID PROTECTION 
น ้ายากนัซมึ และเพิม่ความแขง็แกร่งใหผ้วิคอนกรตี 
 

คณุสมบติั 
- เป็นสารกลุ่มซลิเิกต ทีล่ะลายในน ้าไดด้ ีใส ไม่มสี ีท าหน้าทีซ่มึลงในผวิของ
คอนกรตี สรา้งผลกึในรูพรุนของคอนกรตี ท าใหม้คีุณสมบตักินัซมึและเพิม่
ความแขง็แรง ป้องกนัฝุ่ นไดด้ ี

- ส าหรบัพืน้ผนงั สะพาน ผนงัค ้า ถนน ท่อ ทางเดนิ ดาดฝ้าท าจากคอนกรตี และคอนกรตีส าเรจ็รปู (พรคีาสท)์ เป็น
ตน้ 
- ประสทิธภิาพกนัซมึ โดยการซมึลกึลงไปในพืน้ผสิคอนกรตี 1-1.5 ซม. 
- อตัราการใชง้าน 200-300 มล. ต่อพืน้ที ่1 ตร.ม. 

 

 

KOMODO LIQUID HARDENER 
โคโดโม ลคิวดิ ฮารด์เดนเนอร ์
 

คณุสมบติั 
น ้ายาปกป้องพืน้ผวิ เคลอืบใหเ้งางาม แขง็แกร่ง ป้องกนัเชือ้ราและ
สารเคม ีมสีว่นผสมของอะครลิกิซลิเิกต เมื่อท าการทาลงบนพืน้ผวิ 
จะเคลอืบปกป้องผวิวสัดุใหเ้งางาม ป้องกนัเชือ้รา และทนต่อสารเคมี 
ไม่มกีลิน่รุนแรง 

 

ลกัษณะการใช้งาน 

ส าหรบังานเคลอืบพืน้ผวิ-ผนงั กระเบือ้ง กระเบือ้งยาง ไม ้ทนการกดักร่อนของกรด เช่น น ้ายาลา้งหอ้งน ้า 

 

 



อตัราการใช้งาน 

200-300 g/sqm ต่อการทา 2 ชัน้ ขึน้กบัพืน้ผวิ 

150-200 g/sqm ต่อการทา 2 ชัน้ ขึน้กบัพืน้ผวิ 

พืน้ผวิทีม่รีพูรุน ท าใหอ้ตัราการใชง้านเพิม่ขึน้ 

 

 

KOMODO LIQUID CLEANING NANO 
น ้ายาท าความสะอาด คราบอเนกประสงค ์
 
ใชส้ าหรบัขจดัคราบน ้ามนั คราบต่าง ๆ และสามารถลบรอยขดูขดีบน
พืน้ผวิต่าง ๆ ไม่ท าลายพืน้ผวิเดมิ ใชร้่วมกบัอุปกรณ์ขดัพืน้ผวิได ้ท าให้
สะอาดเงางาม 

 

คณุสมบติั 

ใชส้ าหรบัขจดัคราบน ้ามนัต่าง ๆ คราบสนิมบาง ๆ คราบจารบ ีหรอืคราบน ้า คราบสกปรกต่าง ๆ บนพื้นผวิ
อพีอ็กซี ่พืน้พยี ูในงานอุตสหกกรมได ้ใชข้จดัคราบบนพืน้ผวิกระเบือ้ง หรอืสุขภณัฑไ์ด ้ไม่ท าลายพืน้ผวิเดมิ 

 

การท างาน 

1. ใชง้านแบบไม่ผสม กบัพืน้ผวิทีม่คีราบปรมิาณมาก 

2. ใชฟ้องน ้าหรอืผา้ชุบน ้ายาใหชุ้่ม 

3. เชด็ท าความสะอาดพืน้ผวิทีต่อ้งการ 

4. กรณ ีพืน้ผวิทีไ่ม่ไดม้คีราบสกปรกมาก สามารถผสมน ้าสะอาดในปรมิาณ 1: น ้าสะอาด 10-20 สว่น 

5. กรณ ีคราบฝังแน่นใหท้ าการท าซ ้า ในบรเิวณทีต่อ้งการ ขนาดบรรจุ 1 ลติร/5 ลติร 



 

KOMODO BONDING AGENT (LATEX) 
โคโดโม น ้ายาประสานคอนกรตี (ลาเทค็) 
 
น ้ายาประสานคอนกรตี เพิม่ประสทิธภิาพใหก้ารยดึเกาะระหว่างคอนกรตี 
กบัคอนกรตีใหม่ ลดปัญหาการหลุดล่อน 
และลดปัญหาการหดตวั 

ลกัษณะการใช้งาน 

ใชส้ าหรบัทารองพืน้ เพือ่เพิม่การยดึเกาะระหว่างคอนกรตีเก่า-ใหม่ ใชท้ าปูนสลดัดอก ปนูฉาบซ่อมคอนกรตี 
ปนูปรบัระดบั หรอืเทพืน้คอนกรตี สามารถใชไ้ดท้ัง้การพน่และใชท้า ท าใหย้ดึเกาะดขีึน้ ช่วยลดฟองอากาศใน
คอนกรตีเดมิ 

 

อตัราการใช้งาน 

ขึน้อยู่กบัประเภทของงาน (เอกสารประกอบ) 

 

 

KOMODO SELF LEVELING #3 / 3-8 mm. 
โคโดโม ปูนปรบัระดบัดว้ยตวัเอง ระดบั 3-8 มม. 
 
เหมาะส าหรบัปรบัระดบัพืน้ผวิคอนกรตี ทัง้ภายใน-ภายนอก 
ทีต่อ้งการความเรยีบ เช่น พืน้ส านกังาน 
หา้งสรรพสนิคา้ ทีจ่อดรถ คลงัสนิคา้ โรงงาน ระเบยีง 
ทางเดนิ สามารถปูทบัหน้าไดด้ว้ยวสัดุต่าง ๆ ได้ 
เช่น พรม กระเบือ้ง ปารเ์ก ้กนัซมึส าหรบัดาดฟ้า หรอือพีอ็ก
ซี ่พืน้ผวิต่าง ๆ 
 
 



KOMODO SELF LEVELING #7 / 7-20 mm. 

โคโดโม ปูนปรบัระดบัดว้ยตวัเอง ระดบั 7-20. 
 
ปนูชนิดพเิศษ ส าหรบัเทปรบัระดบัพืน้ภายในทีต่อ้งการปรบัพืน้ผวิใหไ้ดร้ะดบั ความหนา 3-8 มม. และระดบัที ่7-20 
มม. ยดึเกาะกบัพืน้ผวิเดมิไดด้ ีใหผ้วิเนียนเรยีบสามารถปทูบัดว้ยวสัดุตกแต่งผวิ แช่น ไมป้ารเ์ก ้กระเบือ้งยาง ลามิ
เนต หรอืพรม 
 
*** เลือกใช้งานตามระดบัความหนาและ ความเหมาะสมกบัการใช้งานท่ีต้องการของท่าน *** 


