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About us
บริษทั ยูเคม จำกัด ก่อตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ 2551 ดำเนินธุรกิจมำยำวนำนกว่ำ 10 ปี
ด้วยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเคมีภณ
ั ฑ์ท่ใี ช้ในกลุ่มอุตสำหกรรม ด้วยควำมมุ่งมั ่นที่จะนำเสนอ
สินค้ำทีม่ คี ุณภำพและมีเอกลักษณ์เฉพำะด้ำนให้แก่ลกู ค้ำ ธุรกิจของบริษทั ได้ขยำยตัวไปสู่
อุ ต สำหกรรมที่ห ลำกหลำย อำทิ อุ ต สำหกรรมแปรรูป อำหำร อุ ต สำหกรรมเครื่อ งดื่ม
อุตสำหกรรมขึน้ รูปยำง และอื่นๆอีกมำกมำย
จำกกำรทีม่ สี นิ ค้ำหลำกหลำย และได้รบั กำรยอมรับในเรื่องของตรำสินค้ำ บริษทั
ของเรำจึงให้คำมั ่นกับลูกค้ำว่ำจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณค่ำและบริกำรอย่ำงมืออำชีพเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ สร้ำงควำมพึงพอใจและมีพฒ
ั นำกำรทีด่ อี ย่ำงต่อเนื่องใน
อนำคต

CONSTRUCTION
SEALANT

Duraflex 100
คุณสมบัติ

ลักษณะการใช้ งาน
ยืดหยุ่นสูง
ใช้ ทงภายนอกและภายใน
ั้
ทาสีทบั ได้
ใช้ อดุ รอยรั่วซึม
ทนแดด ทนน ้า อุดรอยแตกร้ าว

Packaging : 600 ml. 1 Box = 20 Sausages

งานซีลคอนกรี ต

งานไฟเบอร์ กลาส
ซีลวงกบประตู หน้ าต่าง

Color :

Duraflex 200
คุณสมบัติ

ทนต่อแรงสัน่ สะเทือน
ยึดเกาะได้ ดี
แห้ งตัวเร็ว
ทาสีทบั ได้
ทนแดด ทนน ้า รองรับการยืดหด

Packaging : 600 ml. 1 Box = 20 Sausages

ลักษณะการใช้ งาน

งานแผ่นอะลูมิเนียม
ซีลรอยต่อแผ่นคอมโพสิท
ซีลวงกบประตู หน้ าต่าง

Color :

Duraflex 365
คุณสมบัติ

แรงยืดติดสูง
หนาแน่นสูง
ไม่ต้องค ้ายัน

กาวตะปูพรีเมี่ยม
แห้ งไว ใช้ งานได้ ทนั ที
รับน ้าหนักได้ มาก

Packaging : 600 ml. 1 Box = 20 Sausages

ลักษณะการใช้ งาน

ติดแผ่นผนังสาเร็จรูป
งานติดกระจก
งานติดแผ่นป้าย

Color :

Rhexe
คุณสมบัติ

ยืดหยุ่นดี
ไม่ย้อยตัว
ไม่ติดไฟ

ลดเสียงสะท้ อน
กลิ่นอ่อน
ใช้ งานได้ ทนั ที

Packaging : 600 ml. 1 Box = 20 Sausages

INDUSTRIAL
SEALANT
BM 100
คุณสมบัติ

แรงยึดติดสูง
คงรูปดี ไม่ย้อย
แห้ งเร็ว ทาสีทบั ได้

ลักษณะการใช้ งาน

Packaging : 400 ml. 1 Box = 20 Sausages

ติดกระจกรถบัส
ติดกระจกรถยนต์
ติดกระจกเรือ

Color :

H926
คุณสมบัติ

แรงยึดติดสูง
แห้ งตัวได้ เร็ว
ไม่ต้องทาสีรองพื ้น

ลักษณะการใช้ งาน

Packaging : 600 ml. 1 Box = 20 Sausages

Color :

ติดตังตั
้ วถังรถ
งานไฟเบอร์ กลาสและ พลาสติกเอบีเอส
งานติดตังอะลู
้ มิเนียมและสแตนเลส

ลักษณะการใช้ งาน

Color :

งานขอบบัว
งานพื ้นไม้ ทกุ ชนิด
งานพื ้นบันได

PRIMER
สารรองพื ้นผิววัสดุเพื่อเพิ่มการยึดติด สาหรับการเตรียมพื ้นผิววัสดุก่อนที่จะทาการยึดติดในงาน ป้องกัน
ความชื ้น ทนทานแสงแดด และยึดเกาะได้ ดี

Application :

Packaging : 250 ml.

Accessories
Manual Gun
Size: 400ml
Size: 600ml
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