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ระบบกันรัว่ซมึ หลังคาเมทัลชที จากเยอรมนี
PMMA waterproofing solutions for metal roof

PMMA systems are cold liquid-applied for waterproofing,
sealing, and coating metal roofs.

มีเพียง ทรเิฟกซ ์PMMA เท่าน้ัน
ท่ี กันรัว่ซมึได้จรงิและทนทาน 25 ปี
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GERMANY



เทคโนโลยีระบบกันซมึของเรา เป็นทางเลือกอันดับหน่ึงในยุโรป

เป็นนวตักรรมวสัดกัุนซมึแบบทาเคลอืบเย็น ผลติจากเยอรมนี ชื่อวา่ โพลเีมททิล เมทาครเิลต (PMMA- Poly Methyl Meth
Acrylate) ในรปูแบบเรซิน่เหลว ท่ีใส่สารตัวเรง่ปฏิกิรยิาเพื่อใหเ้กิดการเซท็ตัวเรว็เพยีงครึ่งชัว่โมงพื้นผิวสามารถกันน�าได้อยา่ง
สมบูรณ์ และ หลงัจาก 2 ชัว่โมง สามารถสัญจรได้

ระบบกันซมึทรเิฟลกซ ์ เป็นของเหลว PMMA แบบทาเคลอืบเย็น โดยไมต้่องใชเ้ปลวไฟ ซึ่งประกอบด้วยน�ายารองพื้นหน่ึงชัน้
(หากจาํเป็น) แลว้เคลอืบเรซิน่ PMMA และเสรมิแรงด้วยผ้าฟลซี ทรเิฟลกซ ์โพลเีอสเตอร์

ความแตกต่างของระบบกันซมึทรเิฟลกซ ์PMMA เทียบกับวสัดกัุนซมึท่ัวไป คือ มคีวามทนทานยาวนานสูงต่อ รงัสียูว ีกรดด่าง
สารเคม ีแชน่�าได้โดยไมส่ลายตัว ทนแรงส่ันสะเทือนสูงโดยไมแ่ตกรา้ว สามารถยึดเกาะได้กับทกุพื้นผิว และ ปราศจากตัวทําละลาย 
จงึเป็นมติรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยได้รบัการรบัรองมาตรฐานในเกณฑ์สุงสุด จากองค์กรทดสอบวสัดกัุนซมึชัน้นําต่างๆ ในยุโรป

ด้วยระบบกันซมึทรเิฟลกซ ์ จะชว่ยให้คุณปลอดภัยได้ 100% จากการรัว่ซมึท้ังพื้นผิวและรอยต่อต่างๆ ของหลังคาและองค์
อาคารต่างๆ

ทนทานสูงสุด
ระบบกันซมึทรเิฟลกซ ์ได้รบัการรบัรองประสิทธภิาพสูงสุด ในทกุหมวดการทดสอบ (เชน่ ทนทานสูงต่อ รงัสียูวี
กรดด่าง สารเคม ีปฏิกิรยิาไฮโดรไลซสี แรงส่ันสะเทือนโดยไมแ่ตกรา้ว) และการใชง้านจรงิในระยะยาว โดยได้รบั
การรบัรองมาตรฐานจาก European Guildline ETAG005 และ BBA ท่ีอายุการใชง้านนาน 25 ปี (W3)

เซท็ตัวเรว็
เพยีง 30 นาที กันน�าฝนได้

+ การป้องกันการติดไฟ ได้มาตรฐานสูง
   Best European fire protection Broof (t1), (t2), (t3), (t4)  
   (Corresponds to DIN EN 13501-5)

+ ต้านทานแรงลมบนหลังคาได้สูง
   Resistance to wind loads on roof > 50 kPa

ยึดเกาะได้กับทุกพ้ืนผิว
จากการทดสอบกวา่ 4,000 ตัวอย่าง

ปลอดภัย
ทาเคลอืบเย็นไมต้่องใชเ้ปลวไฟ

Triflex PMMA technology for metal roof

Roof waterproofing, Triflex PMMA

ระบบกันซมึหลังคา ทรเิฟลกซ ์PMMA คืออะไร?



งานกันรัว่ซมึจากการเจาะแผ่นหลังคา
โดยไม่ต้องใชแ้ผ่นครอบเหล็ก (Cover flashing)
เจาะจดุไหน ทํากันซมึท่ีจดุน้ัน แน่นหนาและทนทานต่อการแตกรา้วแบบไดนามคิได้สูง

งานกันซมึรางระบายน�า
ชัน้เคลอืบกันซมึทนทานสูง ต่อรงัสียูว ีกรดด่าง และ แชน่�าได้โดยไมส่ลายตัว

โซลชูัน่กันรัว่ซมึสําหรบังานหลังคาเมทัลชที

Waterproofing application on metal roofs



งานเคลือบหลังคาป้องกันสนิม และงานซอ่มบํารงุหลังคา
ชว่ยยืดอายุการใชง้านหลงัคา โดยไมต้่องรื้อหลงัคาเก่าออก ไมเ่พิม่น�าหนักใหห้ลงัคา

โซลชูัน่กันรัว่ซมึสําหรบังานหลังคาเมทัลชที

Waterproofing application on metal roofs

งานกันรัว่ซมึรอยต่อต่างๆ รอยประกบข้างแผ่น
และรอยต่อแผ่นชอ่งแสง ทาเคลอืบปกปิดรอยต่อ เข้าได้ทกุซอกมุม



เน่ืองด้วยปญัหารัว่ซมึของหลังคาเมทัลชทีน้ัน เปน็ลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากหลังคาประเภทอื่น ซึ่งต้องการโซลชูัน่ท่ีเฉพาะ
เชน่กัน โดย ลักษณะเฉพาะต่างๆ มีดังน้ี:

 แผ่นหลงัคาและแผ่นครอบ มรีอยต่อมาก (Metal sheet and cover flashing joints)
 การกัดกรอ่นปลายแผ่น และ รอยทาบแผ่น (End lap corrosion)
 การเคลื่อนไหวเน่ืองจากความรอ้นของแผ่นหลงัคา (High levels of thermal movement)
 รางระบายน�ามรีอยต่อ (Gutter joints)
 การเจาะแผ่นหลงัคา (Detailing for penetrations)
 หลงัคาเสียหายจากการเดินบนหลงัคา (Traffic areas)

 แผ่นหลงัคาและแผ่นครอบ มรีอยต่อมาก (Metal sheet and cover flashing joints)

 การเคลื่อนไหวเน่ืองจากความรอ้นของแผ่นหลงัคา (High levels of thermal movement)

ดังน้ัน วธีิการทาเคลือบด้วยของเหลวทรเิฟลกซ ์PMMA ท่ีมีผ้าฟลีซเสรมิแรง 
(Reinforced Fleece) จงึสามารถเคลือบปิดรอยต่อและรอยรัว่ต่างๆ ได้ทุกรปูทรงท่ีซบัซอ้น 
ในทุกซอกทุกมุมของหลังคา ได้อย่างแน่นหนาและทนต่อการแตกรา้วแบบไดนามิคได้สูง อย่างยาวนาน

ด้วยการรบัรองคณุภาพจาก ETA และ BBA 
ใหกั้บ Triflex ProDetailและการใชง้านรว่มกับ
Triflex ProFibre, Finishes และ Applica-
tions ต่างๆ ทําให ้Triflex PMMAเป็นโซลชูัน่

เดียวท่ีใหค้วามทนทานสูงกับชัน้กันซมึ สําหรบังานซอ่มรัว่ งานเคลอืบ และซลีเก็บรายละเอยีด
รอยต่อต่างๆ กับงานหลงัคาเมทัลชทีในทกุรปูแบบ
เดียวท่ีใหค้วามทนทานสูงกับชัน้กันซมึ สําหรบังานซอ่มรัว่ งานเคลอืบ และซลีเก็บรายละเอยีด

Solutions for metal roofs and roof flashings

โซลชูัน่กันรัว่ซมึ Triflex PMMA เท่าน้ัน
ท่ีเหมาะสําหรบัหลังคาเมทัลชที และแผ่นครอบ

คณุภาพยอดเยี่ยม ได้รบัใบรบัรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม

วสัดไุด้รบัการรบัรองจากสถาบนัหลงัคาเยอรมนั The Central Organization of the German Roofing Trade Association (ZVDH).

ผ่านเกณฑ์การทดสอบสูงสุด ในทกุหมวดท่ีม ีตามมาตรฐานยุโรป : ETAG 005 (W3, M and S, P1-P4, S1-S4, TL4, TH4). 

ได้รบัการรบัรองความปลอดภัย ตามมาตรฐาน : ETA, root- and rhizome-resistant as per FLL and according to DIN EN 13948

ได้รบัการอนุมติัโดยไมม่ขี้อจาํกัด สําหรบัมาตรฐานการออกแบบอาคารและหลงัคา ท่ีมขี้อกําหนดอย่างเข้มงวด



เราเน้นการวจิยัและพฒันาผลติภัณฑ์กันซมึ ด้วยเทคโนโลยี
เรซิน่เหลว (PMMA Liquid applied resin technology) 
ในระยะยาว และเราเปน็ผู้นําระดับแนวหน้ามาโดยตลอด 
มัน่ใจได้ด้วยประสบการณ์มากกวา่ 40 ปี

นอกจากตลาดหลังคาเมทัลชทีแล้ว เรายังให้บรกิารระบบกันซมึในรปูแบบต่างๆ
รวมถึงโซลชูัน่ปกป้องพ้ืนผิวสําหรบัการใชง้านต่างๆ ดังน้ี
 หลงัคาดาดฟ้า ทางเดินระเบียง เฉลยีง 
 สวนบนหลงัคา
 โซลา่รฟู กังหนัลมผลติไฟฟ้า
 พพิธิภัณฑ์ และ งานโครงสรา้งพเิศษ
 พื้นท่ีจอดรถและทางจราจร

Flat roof & Industrial roof

Green roof

Solar roof & Wind turbine

Museum and special constructions

Car parking and traffic area

เทคโนโลยี PMMA ของเรา

บรษัิท แมคเวลล์ อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกัด
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