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Cormix ® Latex (คอร์มิกซ์ ลาเทก็ซ์) 

น ำ้ยำผสมโพลิเมอร์ใช้ส ำหรับเช่ือมประสำนคอนกรีต เพ่ือเพิ่มกำรยึดเกำะ หรือผสมคอนกรีตเพ่ือกนัซมึ 

คอร์มิกซ์ ลาเทก็ซ์ 
เป็นสำรอิมลัชัน่สตูรน ำ้ ใช้ผสมกบัปนูซีเมนต์ ส ำหรับปนูฉำบ
และคอนกรีตเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถกำรป้องกันกำรร่ัวซึม
ของน ำ้ ทนต่อกำรสึกหรอ เพิ่มควำมทนทำน และเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรยึดเกำะ ปนูที่ผสมด้วย คอร์มิกซ์ ลา
เท็กซ์ สำมำรถใช้ในกำรซ่อมแซมงำนพืน้ผิวคอนกรีตได้ ทัง้
ในแนวดิ่งและแนวนอน และงำนฉำบเหนือหวั เช่น บริเวณ
ท้องพืน้หรือท้องคำนได้ 

ลักษณะการใช้งาน 
คอร์มิกซ์ ลาเท็กซ์ ใช้ผสมกบัปนูซีเมนต์ เพื่อเพิ่มคณุภำพ
ปูนซีเมนต์หลังจำกกำรผสมได้ดีขึน้  ตัวอย่ำงที่สำมำรถ
น ำไปใช้งำนได้ เช่น งำนฉำบซอ่มบำงๆ, งำนฉำบตกแตง่ผิว, 
งำนเทพืน้คอนกรีต, งำนซ่อมแซมคอนกรีต, งำนซ่อม   รอย
ขีดข่วนที่เป็นแนวยำว, งำนซ่อมแซมรอยแตกปูน, ใช้เป็น
ตัวเช่ือมประสำนระหว่ำงมวลของแข็งและของเหลวเช่น 
ซีเมนต์ เป็นต้น  
จุดเด่นผลิตภณัฑ์ :- 
 ปอ้งกนักำรซมึผำ่นของน ำ้ได้ดี 
 เพิ่มควำมทนทำนของมอร์ตำร์หรือคอนกรีต 
 ลดกำรหดตวั 
 ปอ้งกนัมอร์ตำร์หรือคอนกรีตจำกกำรกดักร่อน 
 เพิ่มคณุสมบตัิทำงด้ำนกำรยืดหยุน่ 
 ป้องกันกำรซึมผ่ำนของเคมีหรือสำรประกอบประเภท
เกลอื 

 มีแรงยึดเกำะสูงเมื่อใช้กับคอนกรีต, มอร์ตำร์, งำนหิน, 
งำนฉำบ 

 สัมประสิทธ์ิของกำรขยำยตัวและกำรยืดตัวเหมือนกับ
คอนกรีต 

 ปรำศจำกสำรพิษ 
 ปอ้งกนักำรแยกตวัและเพิ่มอตัรำกำรไหล 
 มีสว่นผสมเดียวง่ำยตอ่กำรใช้งำน 
 เพิ่มกำรรับแรงดดัและแรงดึง จึงสำมำรถใช้กับงำนฉำบ
บำงได้ 

คุณสมบัต ิ
ประสิทธิภำพกำรใช้งำนขึน้กับอัตรำส่วนของทรำยต่อ
ซีเมนต์ ข้อแนะน ำคือ ทรำย 3 สว่นต่อซีเมนต์ 1 ส่วน และ
ผสม คอร์มิกซ์ ลาเท็กซ์ 10 ลิตรต่อปริมำณซีเมนต์ 50 
กิโลกรัม 
ลักษณะ :  ของเหลวสขีำว 
(Appearance) 

ความถ่วงจ าเพาะ :  ประมำณ 1.02+0.02 กก./
(Specific Gravity)  ลติร 
การรับแรงอัด :  เพิ่มขึน้กำรควบคมุ 10-15%  
(Compressive Strength)  มำตรฐำน BS 6319, Part 2 
การรับแรงดึง :  เพิ่มขึน้กำรควบคมุ 5-10%  
(Tensile Strength)  มำตรฐำน BS 6319, Part 7 
การรับแรงยดืหยุ่น :  เพิ่มขึน้กำรควบคมุ 10-15%  
(Flexural Strength)  มำตรฐำน BS 6319, Part 3 
การรับแรงดัด :  >8.6 นิวตนั/ตร,มม,  
(Shear Bond Strength)  มำตรฐำน ASTM C1042 
ซึ่งสอดคล้องกับมำตรฐำน  ASTM 1059, Type II และ 
ASTM C932 
ความเป็นพิษ :  ปรำศจำกสำรพิษ  
(Toxicity) 

การต้านทานเคมี (Chemical Resistance) :  
กำรผสม คอร์มิกซ์ ลาเท็กซ์ ลงในปนูซีเมนต์ จะช่วยลด
กำรซึมผ่ำนและยงัช่วยลดอตัรำกำรกดักร่อนของสำรเคมี
รุนแรง หรือพวกกรด แก๊ส และน ำ้ได้  

การเตรียมพืน้ผิวส าหรับซ่อมแซม 
กรีดน ำร่องตรงต ำแหนง่ที่จะท ำกำรซอ่มให้มีควำมลกึอยำ่ง
น้อย 10 มิลลิเมตร เพื่อท ำเป็นขอบเขตบริเวณที่จะ
ซ่อมแซม จำกนัน้สกดั/ตดับริเวณผิวที่จะท ำกำรซ่อมแซม
ออกให้มีควำมลกึอีกอยำ่งน้อย 6 มิลลเิมตรจนถึงผิวงำน 

การรองพืน้กับเหล็กเส้น 
หำกพืน้ผิวมีเหล็กเส้นควรทำน ำ้ยำกันสนิมด้วย คอน
การ์ด ซิงค์ หรือ คอนการ์ด เอสที 
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 การเตรียมวัสดุ 
หินและทรำยที่น ำมำใช้ในกำรผสมคอนกรีต ควรสะอำดและ
อยู่ในเกรดดีเยี่ยม โดยขนำดของทรำยที่ใช้ควรเหมำะสมกบั
ควำมหนำของมอร์ต้ำที่ใช้ฉำบและปริมำณพืน้ผิวที่ต้องกำร 

การเตรียมรองพืน้ผิว 
ควรทำรองพืน้ โดยกำรผสมคอร์มิกซ์ ลาเท็กซ์ในอัตรำ
ปริมำณ 1 สว่น ตอ่น ำ้สะอำด 1  สว่น ตอ่ปนูซีเมนต์ใหม ่1-3 
ส่วน ซึ่งควรใช้สำรละลำยระหว่ำงกำรใช้เพื่อชดเชยกำร
ตกตะกอนและท ำงำนได้ดีในพืน้ผิว 
หลีกเลี่ยงพืน้ผิวที่เป็นหลมุลึก กำรใช้งำนควรใช้ปนูฉำบปูน
หรือปนูฉำบลงบนรองพืน้ขณะเปียก ถ้ำรองพืน้แห้งหรือเลอะ
ก่อนที่จะทำปูนจะต้องถอดวสัดุออกและทำรองพืน้ใหม่อีก
ครัง้ก่อนเร่ิมงำนซอ่มแซมตอ่ 

การผสม 
ไม่แนะน ำให้ผสมด้วยมือ ควรผสมด้วยเคร่ืองผสมที่มี
ควำมเร็วรอบต ่ำ ใช้เวลำผสมประมำณ 3 นำที ถ้ำมีควำม
จ ำเป็นต้องใช้มือผสมควรจะใช้กับปริมำณน้อยๆ สำมำรถ
เติมน ำ้สะอำดได้เล็กน้อยเพื่อปรับควำมข้นเหลวแต่ไม่ควร
เพิ่มปริมำณกำรใช้ คอร์มิกซ์ ลาเท็กซ์ เกินกวำ่ที่แนะน ำ 

ขัน้ตอนการใช้ 
พืน้ผิวที่จะใช้งำนต้องสะอำด ปรำศจำกเศษวัสดุ ครำบ
น ำ้มันหรือจำระบี และต้องท ำให้ผิวหน้ำขรุขระ พรมน ำ้
พืน้ผิวให้อิ่มน ำ้แตต้่องไมม่ีน ำ้ขงั ท ำควำมสะอำดเหล็กเสริม
ให้สะอำดปรำศจำกสนิมหรือสว่นท่ีผกุร่อน 

การใช้งาน 
ในกำรใช้งำนมอร์ตำร์ที่ผสมคอร์มิกซ์ ลาเท็กซ์ เพื่อติดตัง้
หลำยๆชัน้ ต้องทำรองพืน้ที่พืน้ผิวเดิมก่อนทุกครัง้ ในส่วน
ของเหล็กเสริมควรฉำบปิดให้หมด คอร์มิกซ์ ลาเท็กซ์ผสม
มอร์ตำร์สำมำรถติดตัง้ได้ที่ขนำดควำมหนำอย่ำงน้อย 6  
มม. ทัง้นีข้ึน้อยู่กับบริเวณลักษณะของพืน้ที่ที่จะท ำกำร
ติดตัง้ และสำมำรถติดตัง้ที่ขนำดควำมหนำสงูสดุถึง 40 มม. 
ซึ่งต้องติดตัง้ด้วยมือหรือเกรียงฉำบโดยต้องขูดขีดผิวหน้ำ
ของชัน้พืน้ผิวเดิมก่อนท ำกำรติดตัง้ชัน้ตอ่ไป 

แล้วทำรองพืน้ด้วย คอร์มิกซ์ ลาเท็กซ์ที่ผสมแบบครีมข้น 
จำกนัน้ติดตัง้คอร์มิกซ์ ลาเท็กซ์ผสมมอร์ตำร์ชัน้ต่อไป
ก่อนที่ชัน้ก่อนหน้ำนีจ้ะเซ็ตตวั 
การออกแบบส่วนผสม 
ส่วนผสมส าหรับงานมอร์ตาร์ฉาบซ่อม 
ควำมหนำ :  6 มม. – 40 มม. 
 คอร์มิกซ์ ลาเทก็ซ์  10  ลิตร 
 น ำ้สะอำด 8  ลิตร 
 ปนูซีเมนต ์ 50  กิโลกรัม 
 ทรำย 150 กิโลกรัม 

ควำมละเอียด/หยำบของทรำยมีผลกบัควำมหนำของ
แตล่ะชัน้  

พืน้ผิวหน้ำควรจะมีควำมชืน้เล็กน้อย 
ส่วนผสมส าหรับงานซ่อมพืน้ 
ควำมหนำ :  10 มม. – 40 มม. 
 คอร์มิกซ์ ลาเทก็ซ์ 10  ลิตร 
 น ำ้สะอำด 6 ลิตร 
 ปนูซีเมนต ์ 50  กิโลกรัม 
 ทรำย 150 กิโลกรัม 

ควำมละเอียดของทรำย มำกกว่ำ 6 มม. ขึน้อยู่กับ
ควำมหนำของกำรทำแตล่ะชัน้  

แตล่ะชัน้ควรจะผสมให้หมำดๆ เพ่ือให้เกำะตวักนัดี 
ส่วนผสมส าหรับงานฉาบเก็บผิวบาง 
ควำมหนำ : 6 มม. – 9 มม. 
 คอร์มิกซ์ ลาเทก็ซ์ 10  ลิตร 
 น ำ้สะอำด 6 ลิตร 
 ปนูซีเมนต ์ 50  กิโลกรัม 
 ทรำยเนือ้ละเอียด 150 กิโลกรัม 
แตล่ะชัน้ควรจะผสมให้หมำดๆ เพ่ือให้เกำะตวักนัดี 
การใช้งานเพื่อเป็นตัวยึดเกาะส าหรับการฉาบบาง / 
การใช้งานเพื่อเป็นตัวยดึเกาะระหว่างคอนกรีตเก่ากับ
คอนกรีตใหม่ 
 คอร์มิกซ์ ลาเทก็ซ์   : น ำ้ – 1 : 1 
 กำรผสมแห้ง – ซีเมนต ์  : ทรำย - 1 : 1   
 หรือซีเมนต์อย่ำงเดียวผสมตำมขัน้ตอนดังกล่ำว
ข้ำงต้น 
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หลังจำกผสมจนมีลักษณะเป็นครีมข้น ให้ทำบนพืน้ผิวที่
ต้องกำร  หนำประมำณ 1-2 มม. จำกนัน้เทคอนกรีตไหม่
ทนัทีก่อนที่ครีมจะแห้ง 
อตัรำสว่นผสมข้ำงต้นเป็นกำรแนะน ำโดยที่ทรำยและหินอยู่
ในสภำพแห้ง ประสิทธิภำพที่หน้ำงำนจริงอำจต้องปรับ 
เปลีย่นขึน้อยูก่บัสภำพและปริมำณควำมชืน้หน้ำงำนด้วย 
ผสมซีเมนต์ ทรำย และหิน (ถ้ำต้องกำร) ในขณะแห้งอย่ำง
น้อย 1 นำทีก่อนที่จะเติม คอร์มิกซ์ ลาเท็กซ์ ที่ผสมกบัน ำ้
ไว้ก่อนหน้ำแล้ว ผสมต่อไปอีกประมำณ 5 นำที ห้ำมเติมน ำ้
เกินกวำ่อตัรำสว่นท่ีแนะน ำ 

การบ่ม 
ท ำกำรบม่ด้วย คอร์เคียว 180 หรือ คอร์เคียว 90 

ขนาดบรรจุ 
บรรจใุนถงัขนำด 25 ลติร และ 200 ลติรตอ่ถงั 

การเก็บรักษาและอายุการใช้งาน  
ควรเก็บรักษำไว้ในบริเวณที่ไม่โดนแสงแดดหรือที่เย็นจัด 
โดยปกติจะเก็บได้ 9 เดือนในบรรจภุณัฑ์ที่ยงัไมเ่ปิดใช้งำน 

สุขภาพและความปลอดภัย  
ควรสวมเสือ้ผ้ำให้มิดชิด สวมใส่ถุงมือ และแว่นตำขณะใช้
งำน หรืออำจใช้ครีมทำผิวเพื่อป้องกนักำรสมัผสักบัผิวหนงั
โดยตรง ถ้ำโดนผิวหนงัให้ล้ำงด้วยน ำ้สะอำดปริมำณมำก ๆ  
แล้วท ำควำมสะอำดซ ำ้ด้วยสบู่และน ำ้ หำกเกิดอำกำรเป็น
พิษให้รีบน ำผู้ ป่วยไปพบแพทย์พร้อมกับเอกสำรควำม
ปลอดภยัในกำรใช้งำนวสัดุ (MSDS) หำกกลืนกินให้ดื่มน ำ้
สะอำดมำก ๆ และห้ำมท ำให้อำเจียน หำกเข้ำตำควรลมืตำ
ให้น ำ้สะอำดไหลผ่ำนเพื่อชะล้ำงอย่ำงน้อย 15 นำทีแล้วไป
พบแพทย์ 

บริการด้านเทคนิค 
ฝ่ำยบริกำรด้ำนเทคนิคของคอร์มิกซ์พร้อมที่จะให้บริกำร
เพื่อให้ท่ำนใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงถูกต้องอย่ำงไรก็ตำม
บริษัทฯไม่อำจรับผิดชอบได้หำกเกิดควำมเสียหำย
เนื่องจำกกำรใช้งำนผิดวิธีโดยไมไ่ด้รับค ำปรึกษำจำก    คอร์
มิกซ์ 

การรับรองคุณภาพ 
ผลติภณัฑ์คอร์มิกซ์ผลติภำยใต้ระบบกำรควบคมุคณุภำพ 
ISO 9001 : 2015  

รายละเอียดการตดิต่อ 
คอร์มิกซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
89 ถนนร่มเกล้ำ แขวงแสนแสบ เขตมีนบรีุ กทม. 10510 
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หมายเหตุ : ข้อมลูท่ีระบใุนท่ีนีเ้ก่ียวกบัผลิตภณัฑ์คอร์มิกซ์ทัง้หมด ท ำให้แน่ใจวำ่คอร์มิกซ์มีคณุภำพและได้มำตรฐำน ค ำแนะน ำและคณุสมบตัิของผลิตภณัฑ์เป็นท่ีเช่ือถือได้ และไมต่ัง้ใจจะละเมิดลิขสิทธ์ิผู้ใด แม้วำ่ผลิตภณัฑ์คอร์มิกซ์จะ

มีกำรทดสอบท่ีเข้มงวด แตก่็ไมส่ำมำรถรับประกนัได้ เพรำะยงัมีปัจจยัอื่นๆ ท่ีไมส่ำมำรถควบคมุได้ เรำยินดีให้ค ำปรึกษำ เก่ียวกบักำรประยกุต์ใช้และประสิทธิภำพกำรท ำงำนของผลิตภณัฑ์ท่ีแตกตำ่งไปจำกค ำแนะน ำท่ีระบไุว้ ซึ่งไมม่ีผล

ผกูพันกับคอร์มิกซ์ กำรท ำธุรกรรมทัง้หมดจะอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรจดัส่งและบริกำร เอกสำรแสดงข้อมลูฉบบันีใ้ช้แทนฉบบัเดิมและสำมำรถพิมพ์ใหม่ไ ด้โดยไมต้่องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ข้อมลูท่ีระบุเป็นข้อมลูท่ีมีควำม

ถกูต้องและเช่ือถือได้ กำรบริกำรไมไ่ด้อยู่ในควำมรับผิดชอบในกำรก ำกับดแูล กำรรับประกนัของเรำคือคณุภำพของวสัดท่ีุจดัสง่ 

 


