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กาวยาแนว

ยับยั้งแบคทีเรีย

กาวยาแนว คอตโต เร็กกูลา
สําหรับ รองขนาด 2-5 มม.

ครอบคลุมทุกงานยาแนวภายในอาคาร
ผลิตจาก อัลตรา พลาสเตอร ชวยปองกัน
ราดํา และการผุกรอนของยาแนว
ขนาด 1 กิโลกรัม 
พื้นที่ใชงาน 3-5 ตารางเมตร (รองยาแนว 2 มิลลิเมตร)
มาตรฐานยุโรป EN 12808
มี 8 สี
หมายเหตุ : ขนาดของกระเบื้องมีผลตอปริมาณพื้นที่การใชงาน

กาวยาแนว คอตโต สลิมพลัส
สําหรับ รองขนาด 0.2-2 มม.

ไหลตัวดีเต็มรองกระเบื้อง, หินธรรมชาติ 0.2-2 มม.
เหมาะกับกระเบื้องแผนใหญ พื้นที่หองโถง หองนั่งเลน
ผลิตจาก อัลตรา พลาสเตอร ชวยปองกันราดํา 
และการผุกรอนของยาแนว

แบรนดเดียว ที่ใชเทคโนโลยีอัลตราพลาสเตอร (Ultra Plaster)
เนื้อพลาสเตอรเบส เนียนละเอียด ทนกรดถึง 3 เทา ปองกันราดํา 
ยับยั้งแบคทีเรีย เพิ่มประสิทธิภาพในการใชงานที่ยาวนาน และเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม   ดวยมาตรฐาน SCG Green Choice

ขนาด 1 กิโลกรัม 
พื้นที่ใชงาน 5-7 ตารางเมตร (รองยาแนว 2 มิลลิเมตร)
มาตรฐานยุโรป EN 12808
มี 15 สี
หมายเหตุ : ขนาดของกระเบื้องมีผลตอปริมาณพื้นที่การใชงาน

กาวยาแนว คอตโต นาโนพลาสเตอร
สําหรับ สระวายนํ้า

ทนทานสารคลอรีนในสระวายนํ้า
เนื้อกาวแนน แข็งแรงสูง ทนทานแรงดันของนํ้า
ไมแตกราว ใชกับรองยาแนวขนาด 2-15 มม.
แรงยึดเกาะสูง ลดปญหาการหลุดรอนไดดี
กวายาแนวชนิดทั่วไป
สามารถใชงานในพื้นที่ภายนอก ที่มีอุณหภูมิสูง
ปองกันที่ตนเหตุของราดํา
ปลอดภัยตอสุขภาพ

กาวยาแนว คอตโต อีพ็อกซี่
สําหรับ สระวายนํ้าและพื้นที่
ตองการความทนทานสูง

ใชไดกับกระเบื้องทุกชนิด
เนื้อเนียนละเอียด ไมเปนเม็ดทราย
ทนกรดและสารเคมีความเขมขนสูง
เปนไดทั้งกาวยาแนวและกาวซีเมนต
ปองกันการเกิดราดําและแบคทีเรีย

ขนาด 1 กิโลกรัม 
พื้นที่ใชงาน 3-5 ตารางเมตร (รองยาแนว 2 มิลลิเมตร)
มาตรฐานอเมริกา ANSI A118.3 และ A118.7
มี 3 สี ขาว เทา ดํา
หมายเหตุ : ขนาดของกระเบื้องมีผลตอปริมาณพื้นที่การใชงาน

กาวยาแนว

ผลการทดสอบ
จากหองทดลอง
โดยแช ก อนยาแนว
ในนํ้ายาลางหองนํ้า

กาวยาแนวกันเชื้อราทั่วไป
สูตรซีเมนต

กาวยาแนวคอตโต
สูตร อัลตราพลาสเตอร



กระเบื้องเกลซพอรซเลน, 
แกรนิตโตปูพื้นขนาดไมเกิน 60x60 ซม.

เหมาะสําหรับงานปูพื้นและผนังหองนํ้า
หองครัว
เนื้อกาวดูดซึมนํ้าตํ่า
ปองกันปญหาความชื้นซึมผานเนื้อกาว

เหมาะสําหรับปูกระเบื้องแผนใหญ กระเบื้องแกรนิตโต
ใชไดทั้งภายในและภายนอก
สามารถใชติดตั้งกระเบื้องสระวายนํ้า

กาวซีเมนต คอตโต
สําหรับ กระเบื้องแผนใหญ
ขนาด 60x60 ซม. ขึ้นไป

เหมาะสําหรับปูกระเบื้องเซรามิคทุกชนิด
เนื้อกาวเหนียว ติดแนนทนนาน
พื้นที่ใชงาน หองนํ้า หองครัว หองนั่งเลน
ผานการรับรองมาตรฐานยุโรปและมาตรฐานอเมริกา

กาวซีเมนต คอตโต
สําหรับ กระเบื้องเซรามิคทุกชนิด
ขนาดไมเกิน 60x60 ซม.

กาวซีเมนต คอตโตเฟล็กซ
สําหรับ ปูทับกระเบื้องเดิม

ปูทับกระเบื้องเดิมและพื้นที่สั่นสะเทือน
ใชไดกับกระเบื้องเซรามิคทุกชนิดทุกประเภท ทุกขนาด
ใชกับพื้นผิวไมอัดโครงสรางและสมารทบอรด
ผลิตจาก อัลตรา พลาสเตอร เนื้อเนียนละเอียด
ชวยเพิ่มพื้นที่การยึดเกาะ ไมหลุดรอน

ยึดเกาะแนน ลดปญหากระเบื้องหลุดรอน
ในสระวายนํ้าดวยสารลาเท็กซพอลิเมอรและ
เคมีภัณฑชนิดพิเศษผสานกับโมเลกุลขนาดเล็ก
ของนาโนพลาสเตอรที่ชวยเพิ่มแรงยึดเกาะและ
ยืดหยุนตัวไดดีตางจากปูนซีเมนตทั่วไป

กาวซีเมนต คอตโต 
นาโนพลาสเตอร
สําหรับ สระวายนํ้า

กาวซีเมนต

กาวซีเมนต คอตโต
สําหรับ ปูทับกระเบื้องภายใน
และกระเบื้องขนาดใหญ
ขนาด 60x60 ซม. ขึ้นไป

ยึดเกาะคุณภาพสูง เนื้อเหนียวเปนพิเศษ
ใชสําหรับปูทับพื้นกระเบื้องเดิมภายใน
สําหรับหินออน หินแกรนิต หินธรรมชาติ 
และกระเบื้องแกรนิโตขนาดใหญ
ใชงานไดทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ขั้นตอนการติดตั้ง

กาวซีเมนต คอตโต
สําหรับ กระเบื้องแกว

เนื้อกาวสีขาวชวยทําให
กระเบื้องแกวสวางสดใส
ใหความยืดหยุนสูง
ขนาด 3 กิโลกรัม 
พื้นที่ใชงาน 1 ตารางเมตร 
มาตรฐานยุโรป EN 1348

ขนาดกระเบื้องที่แนะนํา



ใชงานงาย.....
พื้นสวย ไดระนาบ
ปรับระดับกระเบื้องแผนใหญใหไดระนาบ สวยงามมากขึ้น
ใชงานงาย ลดเวลาการติดตั้งไดมากกวาวิธีการติดต้ังแบบทั่วไป
ใชกับกระเบื้องท่ีมีความหนาตั้งแต 3-12 มม. รองยาแนว 2 หรือ 3 มม.

1. COTTO คลิปปรับระดับกระเบื้อง 1-1.5 มม. (100 ช้ิน/ถุง)
2. COTTO ลิ่มปรับระดับกระเบื้อง (100 ชิ้น/ถุง)
3. COTTO คีมปรับระดับกระเบื้อง (1 อัน/ถุง)
4. COTTO ตัวจัดรองยาแนว 2 มม. (100 ชิ้น/ถุง)
5. COTTO ตัวจัดแนวกระเบื้อง 1-1.5-2-3 มม. (100 ชิ้น/ถุง)  

COTTO

อุปกรณปรับระดับ คอตโต
   COTTO Levelling System

1

4 5

2 3

ขอแนะนํา ควรวางคลิปปรับระดับใหชิดขอบกระเบ้ือง
คลิปปรับระดับ ความหนา 1 มม. จัดรองยาแนว ขนาดประมาณ 2 มม. 
และคลิปปรับระดับ ความหนา 1.5 มม. จัดรองยาแนว ขนาดประมาน 3 มม.

คอตโต ลิ่มปรับระดับกระเบื้อง

คอตโต ตัวจัดรองยาแนว (รอง 2 มม.) 

คอตโต คลิปปรับระดับกระเบื้อง คอตโต คีมปรับระดับกระเบื้อง

อุปกรณ์ติดต้ัง

ตัวจดัรอ่งยาแนวคอตโต ตัวจัดแนวกระเบื้อง (รอง 1.0, 1.5, 2.0 และ 3.0 มม.)  



อุปกรณ์ตกแต่ง

คิ้ว COTTO พีวีซี
ใช้ปิดมุมขอบกระเบื้องที่มาบรรจบกัน ให้ดูสวยงาม

คุณสมบัติ

- มีความยืดหยุ่น กลับคืนรูป รองรับการกระแทก

- เคลือบฟิล์ม 2 ชั้น ในขบวนการผลิต ทำให้สินค้าเงา ทนต่อ UV

- คุณภาพสูง เกรดเอ ไม่กรอบแตกหักง่าย 

ขนาดสินคา

รุ่นโค้งใหญ่ : ความสูงโค้ง 13 มม. ยาว 2 ม. ใช้กับกระเบื้องใหญ่สุดหนาไม่เกิน 13 มม. 

คิ้ว COTTO อลูมิเนียม
ใช้ปิดมุมขอบกระเบื้องที่มาบรรจบกัน ให้ดูสวยงาม

คุณสมบัติ

- ช่วยรักษามุมกระเบื้องไม่ให้ชำรุดเสียหาย

- อายุการใช้งานยาวนาน ไม่เป็นสนิม ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- ผลิตจากอลูมิเนียมเกรดดีเยี่ยม (6063)

ขนาดสินคามี 2 ขนาด

รุนโคงกลาง ความสูงโค้ง 10 มม. ยาว 2 ม. ใช้กับ

กระเบื้องขนาดกลางหนาไม่เกิน 10 มม.

รุนโคงใหญ มีความสูงโค้ง 13 มม. ยาว 2 ม. ใช้กับ

กระเบื้องหลายขนาด หนาไม่เกิน 13 มม.

สีงาสีเงินเงา

Dimension

: 10  mm.

Length 2 m.

Dimension

: 13 mm.

Length 2 m.

คิ้ว COTTO แบบเหลี่ยม อลูมิเนียม คิ้ว COTTO แบบโคง อลูมิเนียม

10.0 mm. 18.0 mm.

28.0 mm. 28.0 mm.

30.0 mm. 30.0 mm.

13.0 mm. 17.0 mm.13.0 mm. 17.0 mm.

10.0 mm. 18.0 mm.

13.0 mm. 13.0 mm.

10.0 mm. 10.0 mm.

Dimension

: 13 mm.

Length 2 m.

คิ้ว COTTO แบบโคงPVC

13.0 mm.

34.3 mm.

14.3 mm. 20.0 mm.
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สีขาวมุก สีไลท์ครีม สีน้ำตาลศิลา สีน้ำตาลทอง

สีน้ำตาลอ่อน สีดำ สีเทาเข้ม สีเทาอ่อน

ชารจสี ี

ชารจสี ี

ชารจสี ี

ชารจสี ี

@ SCG Ceramics 2018 3

M9@AN +%><ID;

@ SCG Ceramics 2018 3

M9@AN +%><ID;

สีงา สีน้ำตาลทอง สีน้ำตาลอ่อน

สีดำสีเทาเข้มสีเทาอ่อน

จมูกบันได COTTO พีวีซี

ตัวช่วยเข้ามุมปลายขั้นบันได เก็บความเรียบร้อยให้ดูสวยงาม

คุณสมบัติ

- ใช้ในการเข้ามุมบันได เก็บงานเรียบร้อยให้ดูสวยงาม

- เพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการลื่น

- ทนทาน ดูแลรักษาง่าย

ขอแนะนำ

- ควรเลือกขนาดให้เหมาะสมกับขนาดของบันได

- ห้ามหักหรืองอสินค้า

- ห้ามใช้ไฟเผาและห้ามใช้ของมีคมกระแทก

จมูกบันได COTTO อลูมิเนียม 

ตัวช่วยเข้ามุมปลายขั้นบันได เก็บความเรียบร้อยให้ดูสวยงาม

คุณสมบัติ

- ใช้ในการเข้ามุมบันได เก็บงานเรียบร้อยให้ดูสวยงาม

- เพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการลื่น

- ช่วยรักษามุมบันไดไม่ให้แตกและชำรุด

- อายุการใช้งานยาวนาน ไม่เป็นสนิม ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ขอแนะนำ

- เช็ดทำความสะอาดสินค้าหลังการติดตั้งทันที

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับกรดเข้มข้นและด่างเข้มข้น

- ไม่ควรใช้ของมีคมกับสินค้า ป้องการการเกิดรอย

สีเงินเงา

Dimension

: 38 mm.

Length 2 m.

จมูกบันได COTTO PVC

38.0mm.

14.0 mm.

Dimension

: 40 mm.

Length 2 m.

จมูกบันได COTTO อลูมิเนียม 

40.0mm.

20.0 mm.



คุณภาพที่มืออาชีพเลือกใช
“ ครบเครื่องเรื่องพื้นผิว ตอบโจทยทุกงานติดตั้ง  
   การันตีดวยคุณภาพที่มืออาชีพเลือกใช... ”

“ผลิตภัณฑติดตั้งและซอมแซม COTTO”

“แบรนดกระเบื้องอันดับ 1 ที่ไมไดมีดีแคกระเบื้อง”

   COTTO ผูนําดานเซรามิคที่เปนที่รู จักและเปนที่ยอมรับระดับโลก มีความโดดเดนทั้งดานดีไซน
และ คุณภาพ อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหการใชงานสะดวกสบายและดีย่ิงขึ้น

   ดวยความมุงมั่นของเรา จึงไดมีการวิจัยและพัฒนาสินคาใหเขากับความตองการของผูบริโภค 
ทําใหมีนวัตกรรมสินคาใหมๆ ที่ไดมาตรฐาน และมีความเกี่ยวของกับกระเบื้องเซรามิค เพื่อทําให
การใชงานมีความครบครัน สามารถตอบโจทยทุกการติดตั้ง ไมวาจะเปน กาวซีเมนต กาวยาแนว 
อุปกรณตกแตง และนํ้ายาทําความสะอาด เพื่อตอกยํ้าการทํางานแบบมืออาชีพ และสงมอบความ
ประทับใจในการใชชีวิตอยาไมมีสะดุด



ซีเมนตทากันซึม
FLEXPROOF
แบบสวนผสมเดียว

Japan Technology
ใชงานงาย ทนตอสภาวะอากาศไดดี
ไมมีสารพิษ ปลอดภัยตอการใชงาน
มีความยืดหยุนสูง ปดรอยราว

ใชสําหรับทาพื้นหรือผนัง

กอนปูกระเบื้อง

ปองกัน ไมใหเกิดนํ้ารั่ว

นํ้ายาทําความสะอาดและเคมภัีณฑ์

ขจัดคราบซีเมนต 

และคราบฝงลึกตางๆ 
หลังการติดตั้งกระเบื้อง

เชน ชา กาแฟ คราบสนิมเหล็กและ

คราบสกปรกรองกระเบื้อง ฯลฯ 

โดยไมทำลายพื้นผิวกระเบื้อง

วิธีการใชงาน 

น้ำยา 1 ลิตร สำหรับกลุ่มคราบฝังแน่น หรือคราบซีเมนต์ 

ใช้ได้ประมาณ 20 ตร.ม. แต่ถ้าคราบฝังปกติ ใช้ได้ประมาณ 40 ตร.ม.

อัตราส่วนน้ำยา กับน้ำสะอาด  1:1

  กวาดทำความสะอาดพื้นให้สะอาด

  ผสมน้ำยา COTTO IZYCLEAN กับน้ำ ตามอัตราส่วน 1:1 สำหรับคราบฝังปกติ แต่ถ้า

  คราบฝังแน่น หรือคราบซีเมนต์ ให้ทาน้ำยาลงบนคราบเลย โดยไม่ต้องทำการผสมน้ำ 

  ทิ้งไว้ประมาณ 4-5 นาที (สำหรับคราบซีเมนต์ต้องทิ้งไว้ให้แห้งก่อนทำความสะอาด) จากน้ัน

  ทำความสะอาดพ้ืนให้ท่ัว โดยเลือกใช้แปรงขัด หรืออุปกรณ์ท่ีมีใยสังเคราะห์

  ท่ีเหมาะสมกับผิวหน้ากระเบ้ือง  แล้วจึงล้างพื้นให้สะอาดด้วยน้ำอีกครั้ง  

IZY
CLEAN

 

ทำความสะอาดยาก
คราบ
ฝงลึก

ปญหา!! หลังจาก

ติดตั้ง...กระเบื้อง
คราบ

สกปรก
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