STAINLESS STEEL
FLOOR & ROOF DRAIN
µÐá¡Ã§Êàµ¹àÅÊ¡Ñ¹¡ÅÔ¹è áÅÐáÁÅ§

¹ÇÑµ¡ÃÃÁãËÁè äÁèãªé¹Óé
ÍÑµâ¹ÁÑµÔ µÔ´µÑ§é §èÒÂ ÃÐºÒÂ¹éÓÃÇ´àÃçÇ
µÐá¡Ã§Êàµ¹àÅÊ¡é¹»Ô´ÍÑµâ¹ÁÑµáÔ ººäÁèãªé¹Óé ¡Ñ¹¡ÅÔ¹è
(HSJ STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN (FD-A)) »ÃÐ¡Íº´éÇÂ
ªÔ¹é ÊèÇ¹ 3 ªÔ¹é ¡ÃÍºµÐá¡Ã§, ¶éÇÂ¡é¹»Ô´, ½ÒµÐá¡Ã§áÅÐµÐá¡Ã§¡ÃÍ§(option),¼ÅÔµ¨Ò¡Êàµ¹àÅÊË¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§ ãªéÊ»ÃÔ§Êàµ¹àÅÊã¹
¡ÒÃà»Ô´»Ô´¡é¹¶éÇÂ ·ÓãËé¡¹Ñ ¡ÅÔ¹è áÅÐáÁÅ§ä´éâ´ÂäÁèµÍé §ÍÒÈÑÂ¹éÓ äÁèµÍé §¡Ñ§ÇÅÇèÒ¹éÓ¨ÐáËé§áÅéÇ¨ÐÁÕ¡ÅÔ¹è áÅÐ¡ÒÃÃÐºÒÂ¹éÓ·ÕÃè Ç´àÃçÇ
ÊÐÍÒ´¶Ù¡ÊØ¢Í¹ÒÁÑÂ àËÁÒÐ¡Ñº·Õ¾è ¡Ñ ÍÒÈÑÂ àªè¹ ËéÍ§¹éÓ ËéÍ§¤ÃÑÇ ËéÍ§«Ñ¡ÅéÒ§ ¤Í¹â´ÁÕà¹ÕÂÁ âÃ§áÃÁ âÃ§¾ÂÒºÒÅ ËéÒ§ÊÃÃ¾ ÊÔ¹¤éÒ
ä´éÃºÑ ¡ÒÃÍÍ¡áºº¾ÔàÈÉãËéµ´Ô µÑ§é §èÒÂ ¶Í´ÅéÒ§·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ä´éÊÐ´Ç¡¶Ö§·èÍÃÐºÒÂ¹éÓ »ÃÐËÂÑ´¤èÒªèÍ§ CLEAN OUT áÅÐP-TRAP

¡ÃÍºµÐá¡Ã§¡ÅÁ

¡ÃÍºµÐá¡Ã§àËÅÕèÂÁ

¶éÇÂÃÍ§¹éÓ´éÒ¹º¹

STAINLESS STEEL AREA DRAIN
µÐá¡Ã§¹éÓ·Ôé§Êàµ¹àÅÊ (AD)

STAINLESS STEEL FLOOR CLEANOUT
¿ÍÃì ¤ ÅÕ ¹ àÍê Ò ·ì Ê àµ¹àÅÊ (FC)

STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN
µÐá¡Ã§¡Ñ ¹ ¡ÅÔ è ¹ Êàµ¹àÅÊáººäÁè ã ªé ¹ é Ó (FD-A)

µÔ´µÑ§é ¡ÑºµÐá¡Ã§à´ÔÁâ´ÂäÁèµÍé §Ã×Íé ÍÍ¡

½Òà´ÔÁ

ãÊè¡ÃÍºÂÒá¹ÇÃÍº

à»Ô´½Ò

áËé§áÅéÇãÊè¶Çé Â

¶Í´¡ÃÍ§

»Ô´½Ò

¶éÇÂÃÍ§¹éÓ´éÒ¹ÅèÒ§

½ÒµÐá¡Ã§

µÐá¡Ã§¡ÃÍ§ option

STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN
µÐá¡Ã§¡Ñ ¹ ¡ÅÔ è ¹ Êàµ¹àÅÊ¡é ¹ à»Ô ´ áººãªé ¹ é Ó (FD)

STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN
µÐá¡Ã§¡Ñ ¹ ¡ÅÔ è ¹ áººãªé ¹ é Ó (FD)·è Í 8”,10”

เปรี ยบเที ยบผลิตภัณฑ์ HSJก้นปิ ด HSJใช้น าํ สเตนเลสมียีห้อ เหล็กหล่อ
ระบบกันกลิน
สปริ งฝาปิ ดฝาครอบนําล้นฝาครอบนําล้นฝาครอบนําล้น
กันกลิน เมือไม่มีน าํ
ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
P-Trap, Clean Out ไม่ตอ้ งใช้ ต้องใช้
ต้องใช้
ต้องใช้
ถอดถ้วยรองนํา ถอดล้างได้ ถอดล้างได้ ถอดไม่ได้ ถอดไม่ได้
ทําความสะอาดท่ อนําทิ ง ได้
ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
กรองเศษขยะขนาดเล็ก option
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
การติดตัง
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ยาก
การผุกร่ อน
ยาก
ยาก
ยาก
ง่าย
การระบายนํา
เร็ ว
ช้า
ช้า
ช้ามาก
ความสวยงาม
สวย
สวย
สวย
ธรรมดา
ราคา
คุม้ ค่า
ถูก
แพง
ถูก

STAINLESS STEEL
ROOF DRAIN (RD)

µÐá¡Ã§ËÑÇ¹éÓ½¹¢¹Ò´·èÍ 6”

µÐá¡Ã§ËÑÇ¹éÓ½¹Êàµ¹àÅÊ
µÐá¡Ã§ËÑÇ¹éÓ½¹Êàµ¹àÅÊ
(HSJ STAINLESS STEEL ROOF DRAIN (RD)) ãªé¤ÃÍº»ÅÒÂ·èÍÃÐºÒÂ¹éÓµÒÁ´Ò´¿éÒ ÅÒ¹
ÃÐàºÕÂ§ ËÅÑ§¤Ò¢Í§ÍÒ¤ÒÃºéÒ¹àÃ×Í¹â¡´Ñ§âÃ§§Ò¹ »éÍ§¡Ñ¹àÈÉ¢ÂÐãºäÁéÍØ´µÑ¹·èÍ µÔ´µÑé§§èÒÂ ÊÇÂ§ÒÁ ÃÐºÒÂ¹éÓÊÐ´Ç¡ÃÇ´àÃçÇ ¶Í´ÅéÒ§
·Ó¤ÇÒÁ ÊÐÍÒ´§èÒÂ á¢ç§áÃ§·¹·Ò¹ ·Ó¨Ò¡âÅËÐÊàµ¹àÅÊÍÂèÒ§Ë¹Ò ¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§
µÐá¡Ã§ËÑ Ç ¹é Ó ½¹Êàµ¹àÅÊ
(HSJ STAINLESS STEEL ROOF DRAIN(RD)) ÁÕ ã Ëé à Å× Í ¡·Ñ é § áºº°Ò¹àËÅÕ è Â ÁáÅÐáºº
°Ò¹¡ÅÁ ¢¹Ò´ÊÓËÃÑ º ·è Í ¾Õ Ç Õ « Õ ·Ñ è Ç ä» 1.1/2”, 2”, 2.5”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12 ¹Ô é Ç ( 6” ¶Ö § 12” ÁÕ ° Ò¹¡ÅÁà·è Ò ¹Ñ é ¹ )

µÐá¡Ã§ËÑÇ¹éÓ½¹¢¹Ò´·èÍ 1.1/2”, 2”, 2.1/2”, 3”, 4”

µÐá¡Ã§ËÑÇ¹éÓ½¹¢¹Ò´·èÍ 6”

µÐá¡Ã§ËÑÇ¹éÓ½¹ 6” àª×Íè ÁµÔ´¡ÑºÃÒ§¹éÓÊàµ¹àÅÊ

µÐá¡Ã§ËÑÇ¹éÓ½¹¢¹Ò´·èÍ 8”, 10”, 12”

HSJ - RIFENG PIPE
·èÍ¹éÓÃéÍ¹, ¹éÓàÂç¹, á¡êÊ, ÃéÍÂÊÒÂä¿
ÊÐÍÒ´ ÊÐ´Ç¡ ¤ØÁé ¤èÒ ¤Ù¤è ÇÃ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¤Ø³

HSJ-RIFENG PIPE

ÀÒÂãµé à ·¤â¹âÅÂÕ · Õ è · Ñ ¹ ÊÁÑ Â ¢Í§àÂÍÃÁ¹Õ
HSJ-RIFENG PIPE ä´éÃÑº¡ÒÃ¤Ô´¤é¹¾Ñ²¹Ò áÅÐ
¼ÅÔµà¾×èÍ¡ÒÃãªé§Ò¹ÍÂèÒ§ÊÐ´Ç¡»ÃÐËÂÑ´áÅÐ»ÅÍ´ÀÑÂµèÍ·Ø¡ªÕÇÔµ
ã¹ºé Ò ¹¤Ø ³ ·è Í HSJ-RIFENG PIPE ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø ³ ÀÒ¾ÊÙ §
¼ÅÔµâ´ÂâÃ§§Ò¹ãË-è·Ñ¹ÊÁÑÂã¹à¢µÍØµÊÒË¡ÃÃÁªÑé¹¹Ó¢Í§¨Õ¹
â´Âä´éÃÑº ¡ÒÃÃÑºÃÍ§ÁÒµÃ°Ò¹ ISO 9001 »ÃÐà·ÈàÂÍÃÁ¹Õ áÅÐ
ÁÒµÃ°Ò¹¼ÅÔ µ ÀÑ ³ ±ì ¨ Ò¡
Germany:DVGW,SKZ,TZW
USA:NSF,PPI,ASTM
UK: WRAS,BS
Spain:AENOR
Poland:PZH,INSTAL
Hungary:EMI
Czech: ITC
Slovak: SNAS

CLASSIFICATION
HSJ-RIFENG PIPE

µÒÁ»ÃÐàÀ·¢Í§¡ÒÃãªé § Ò¹
1 PE/AL/PE ÊÕ¢ÒÇ ·¹ÍØ³ËÀÙÁ Ô60 Í§ÈÒ
ãªé¡Ñº¹éÓ»ÃÐ»ÒËÃ×Í¹éÓÂÒáÍÃì á·¹·èÍ ¾ÕÇÕ«Õ,
·èÍá»ê»àËÅç¡ ËÃ×Í·èÍ·Í§á´§
2. PEX/AL/PEX ÊÕÊéÁ ·¹¤ÇÒÁÃéÍ¹ 95 Í§ÈÒ
ãªé¡Ñº¹éÓÃéÍ¹,¹éÓÂÒáÍÃì á·¹·èÍ·Í§á´§
3. PE/AL/PE ÊÕàËÅ×Í§ à»ç¹·èÍá¡êÊËØ§ µéÁ
äÁèà¡Ô´ä¿¿éÒÊ¶ÔµÂìÀÒÂã¹·èÍ
4. PE/AL/PE ÊÕ¢ÒÇ¢Øè¹ à»ç¹·èÍÃéÍÂÊÒÂä¿
á·¹·èÍ conduit à»ç¹©¹Ç¹äÁèÅÒÁä¿

¢é Í µè Í ¤Ø ³ ÀÒ¾ÊÙ §
ÀÒÂã¹âÃ§§Ò¹¼ÅÔ µ ·Õ è · Ñ ¹ ÊÁÑ Â

STRUCTURE

·èÍ HSJ-RIFENG PIPE »ÃÐ¡Íº´é Ç Â·è Í 3 ªÑ é ¹
á¡¹¡ÅÒ§à»ç¹·èÍÍÅÙ Á Ô à ¹Õ Â Á
´é Ò ¹ã¹áÅÐ¹Í¡à»ç¹¾ÅÒÊµÔ ¡
HDPE(Polyethylene)ËÃ×ÍPEX (
PE- Cross link ¾ÕÍÕÊÑ§à¤ÃÒÐËì
·¹¤ÇÒÁÃéÍ¹) ÂÖ´µÔ´¡Ñ¹á¹è¹
´éÇÂ¡ÒÇ¤Ø ³ ÀÒ¾ÊÙ § äÁè à »ç ¹ Ê¹Ô Á
»ÅÍ´¨Ò¡ÊÒÃ¡è Í ÁÐàÃç § áÅÐ
ÊÒÃ¾Ô É Í× è ¹ µÅÍ´ÍÒÂØ ã ªé § Ò¹

ÁÕ · Ñ é § áºº·Í§àËÅ× Í §áÅÐä¹Åè Í ¹äÁè à »ç ¹ Ê¹Ô Á
áººµÒä¡è · Í§àËÅ× Í §ÊÇÁÅê Í ¤á¡¹¡ÅÒ§
ÍÍ¡áºº¾Ô à ÈÉà¾× è Í HSJ-RIFENG PIPE
·¹áÃ§´Ñ¹ä´éÊÙ§ ¡Ñ¹¡ÒÃÃÑèÇ«ÖÁ´é Ç ÂáËÇ¹ÂÒ§
ÊÑ § à¤ÃÒÐËì EPDM «Ö è § ·¹ÊÒÃà¤ÁÕ á ÅÐ¤ÇÒÁ
ÃéÍ¹ä´é¡ÇèÒ 130 Í§ÈÒµèÍà¹×èÍ§ ÍÒÂØ¡ÒÃãªé§Ò¹
ÂÒÇ¹Ò¹ ÊÐ´Ç¡µÔ´µÑé§áÅÐ¶Í´»ÃÐ¡ÍºãËÁè
§èÒÂ à¾ÕÂ§ÊÇÁ¢éÍµèÍ¡Ñº HSJ-RIFENG PIPE
¢Ñ¹á»é¹à¡ÅÕÂÇãËéá¹è¹´éÇÂ»ÃÐá¨äÁèµéÍ§
µê Ò »à¡ÅÕ Â ÇËÃ× Í ·Ò¡ÒÇàª× è Í Ááµè Í Âè Ò §ã´
à¾Õ Â §à·è Ò ¹ Õ é ·è Í HSJ-RIFENG PIPE
¡ç ¾ Ãé Í Áãªé § Ò¹ä´é · Ñ ¹ ·Õ

ADVANTAGES HSJ-RIFENG PIPE

ÃÇÁ¢é Í ´Õ ¢ Í§·è Í àËÅç ¡ áÅÐ·è Í ¾ÅÒÊµÔ ¡
äÇé ã ¹Ë¹Ö è § à´Õ Â Ç ¤Ø é Á ¤è Ò ¡Çè Ò ·è Í ·Ñ è Ç ä»
ªè Ç ÂãËé ¤ Ø ³ µÑ ´ ÊÔ ¹ ã¨§è Ò Â¢Ö é ¹
1. HSJ-RIFENG PIPE äÁèà»ç¹Ê¹ÔÁ à¾ÃÒÐ»ÃÐ¡Íº´éÇÂ¾ÅÒÊµÔ¡ PE
áÅÐÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ«Öè§äÁèà»ç¹Ê¹ÔÁ äÁèà¡Ô´µÐ¡ÃÑ¹ ¨Ö§äÁè¼Ø¡ÃèÍ¹áÅÐµÕºµÑ¹
2. HSJ-RIFENG PIPE ¼ÅÔ µ ´é Ç ÂÇÑ µ ¶Ø ´ Ô º ¤Ø ³ ÀÒ¾ÊÙ §
ªÑé¹ã¹»ÃÐ¡Íº´éÇÂ PE (Polyethylene) «Ö§è à»ç¹¾ÅÒÊµÔ¡ª¹Ô´¾ÔàÈÉ
»ÃÒÈ¨Ò¡ÊÒÃ¾ÔÉ ËÃ× Í ÊÒÃ¡è Í ÁÐàÃç § áÅÐâÅËÐË¹Ñ ¡
3. HSJ-RIFENG PIPE ÁÕ Í ÒÂØ ¡ ÒÃãªé § Ò¹¹Ò¹¡Çè Ò 50 »Õ
4. HSJ-RIFENG PIPE á¢ç§áÃ§·¹µèÍáÃ§´Ñ¹¹éÓÊÙ§ à¾ÃÒÐâ¤Ã§ÊÃéÒ§
ªÑé¹¡ÅÒ§»ÃÐ¡Íº´éÇÂâÅËÐ ¢éÍµèÍ·Í§àËÅ×Í§áººÊÇÁÅêÍ¤á¡¹¡ÅÒ§
¨Ö§·¹µèÍáÃ§´Ñ¹¹éÓä´éÊÙ§¡ÇèÒ ·èÍ¹éÓ¾ÅÒÊµÔ¡·ÑèÇä»
5. HSJ-RIFENG PIPE µÔ´µÑ§é ãªé§Ò¹ËÃ×Íá¡éä¢à¾ÔÁè àµÔÁä´é§Òè Â¡ÇèÒ
·èÍâÅËÐËÃ×Í·èÍ¾ÅÒÊµÔ¡·ÑèÇä» ¤Ø³ÊÒÁÒÃ¶·Óä´é´éÇÂµÑÇàÍ§à¾ÃÒÐ·èÍ
HSJ-RIFENG PIPE ÊÒÁÒÃ¶´Ñ´ãËéâ¤é§§Íä´éµÒÁµéÍ§¡ÒÃ´éÇÂÁ×Í¤Ø³
¡ÒÃµÑ´µèÍ¡Ñº¢éÍµèÍà¡ÅÕÂÇ¡çãªéà¾ÕÂ§à¤Ã×èÍ§Á×ÍªèÒ§¸ÃÃÁ´ÒäÁèµéÍ§ãªé¡ÒÇ
µêÒ»à¡ÅÕÂÇ áÅÐ ÂÒ¡Ñ ¹ Ê¹Ô Á ã´æ·Ñ é § ÊÔ é ¹
6. HSJ-RIFENG PIPE ÁÕ ¹ é Ó Ë¹Ñ ¡ àºÒ ·è Í à»ç ¹ Áé Ç ¹ÁÕ ¤ ÇÒÁÂÒÇÁÒ¡
ÊÐ´Ç¡áÅÐ»ÃÐËÂÑ´àÇÅÒã¹¡ÒÃµÔ´µÑé§ äÁè¨Óà»ç¹µéÍ§µèÍ·èÍà»ç¹ÃÐÂÐ
¨Ö § ·ÓãËé Ë Á´»Ñ - ËÒÃÑ è Ç «Ö Á µÒÁ¢é Í µè Í

APPROVAL

ÁÒµÃ°Ò¹¼ÅÔµÀÑ³±ì
HSJ-RIFENG PIPE PE(X)-AL-PE(X)

¼èÒ¹¡ÒÃ·´ÊÍºáÅÐÃÑºÃÍ§¤Ø³ÀÒ¾ÁÒµÃ°Ò¹¼ÅÔµÀÑ³±ì
•
•
•
•
•
•
•

National Standard CJ/T 108-1999
Germany:DVGW W542 W534
United States:ASTM F1281, F1282, NSF
U.K.:BS 7291 BS 6920

¼èÒ¹¡ÒÃ·´ÊÍº©¹Ç¹ä¿¿éÒ·Õè¡ÒÃä¿¿éÒ¹¤ÃËÅÇ§àÅ¢·Õè ··.1187/2548
¼èÒ¹¡ÒÃ·´ÊÍºáÃ§´Ñ¹·Õè¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃìºÃÔ¡ÒÃ·Õ Ç·.0307/10485
¼èÒ¹¡ÒÃ·´ÊÍºÊÒÃ¾ÔÉ·Õè¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃìºÃÔ¡ÒÃ·Õè Ç·.0307/7835

FITTING HSJ-RIFENG PIPE (ÁÔÅÅÔàÁµÃ,mm.)

1216=1/2”,1620=5/8”
2025=3/4”,2632=1”

1216 12 ¤×ÍàÊé¹¼èÒÈÙ¹Âì¡ÅÒ§ÀÒÂã¹
16 ¤×ÍàÊé¹¼èÒÈÙ¹Âì¡ÅÒ§ÀÒÂ¹Í¡
¢éÍµèÍ ÇÒÅìÇáÅÐÍØ»¡Ã³ì¤³Ø ÀÒ¾ÊÙ§ ÁÕ·§éÑ ÇÑÊ´Øà»ç¹
·Í§àËÅ×Í§áÅÐä¹ÅèÍ¹(PA6)áºº»ÃÐËÂÑ´ ÃÐººµÒ
ä¡è·Í§àËÅ×Í§ÊÇÁÅêÍ¤á¡¹¡ÅÒ§ ¡Ñ¹ÃÑÇè «ÖÁ´éÇÂ«ÕÅÂÒ§
ÊÑ§à¤ÃÒÐË ì EPDM ÁÕãËéàÅ×Í¡ãªéËÅÒÂáººà¾×Íè ¤ÇÒÁ
ÊÐ´Ç¡ áÅÐ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃµÔ´µÑ§é

SETTING

´Ñ´â¤é§§Íä´éµÒÁµéÍ§¡ÒÃ â´ÂäÁèµéÍ§
ãªéà¤Ã×èÍ§Á×ÍªèÇÂ áÅÐäÁè´Õ´µÑÇ¡ÅÑº
µÑ´§èÒÂäÁèà»ç¹¢ØÂ
´éÇÂ¡ÃÃä¡ÃµÑ´·èÍ·ÑèÇä»

ãªé Reamer ¢ÂÒÂáµè§»ÅÒÂ·èÍãËé¡ÅÁ

ÊÍ´·èÍà¢éÒ¡Ñº¢éÍµèÍ
ãªé»ÃÐá¨¢Ñ¹á»é¹à¡ÅÕÂÇ
à¢éÒ¡Ñºà¡ÅÕÂÇ¢éÍµèÍãËéÊØ´
เปรียบเที ยบคุณสมบัต ิ
ระหว่าง ท่ อ HSJ-RIFENG PAP PIPE กับท่ อทั/วไป
HSJ-RIFENG ABS,PB,PE,PP,
ข้อเปรี ยบเที ยบ
ท่ อเหล็ก
PAP PIPE
PP-R,PVC
นํ า หนักท่อ
เบามาก
เบา
หนัก
การบรรจุหีบห่ อ
ม้ วนเป็ นขด
ม้ วนหรือเส้ นตรง
เส้ นตรง
การตัด
กรรไกรตัดท่อ
กรรไกรตัดท่อ
เลื/ อยตัดเหล็ก
การเชื/อมต่อ
สวมล๊ อก
นํ า ยา,ความร้ อน ต๊ าปท่ อขันเกลี ยว
วัสดุข้อต่อ
ทองเหลื อง
พลาสติก
เหล็ก
ความแข็งแรง
สูง
ปานกลาง
สูงมาก
ความทนแรงดัน
สูง
ปานกลาง
สูงมาก
การดัดโค้ งงอ ง่ายและไม่ดีดกลับ ได้ แต่ดีดกลับ
ไม่ได้
การติดตั ง
ง่ายมาก
ง่าย
ยาก
การผุกร่ อน
ยากมาก
ยากมาก
ง่าย
กรอบแตก
ไม่ได้
ได้
ไม่ได้
การซึมของอากาศ
ไม่ได้
ซึมผ่านได้
ไม่ได้
กันการเกิดตะไคร่
ได้
ไม่ได้
ได้
ความสะอาด
สูง
ปานกลาง
ตํ/า
มาตรฐานขนาด
สูง
ตํ/า
สูง
อายุการใช้ งาน
นานกว่า 50 ปี
นาน
สัน
ทนความร้ อน
ดีมาก
ตํ/า
ดี

แผ่นหลังคาเอเอสเอยูพวี ซี ี(HSJ ASA Upvc rooftile) เอชเอสเจเอ็นเตอร์ไพรส์ 027572236-8 hsjenterprise.com

แผ่น หลัง คาเอเอสเอยูพี วี ซี (ASA Upvc roof tile)(Acrylonitrile/Styrene/Acrylate) 3 ชั1น แกนกลางเป็ นคาร์ บ อนไฟเบอร์
(carboa fibre) ทําหน้าที9เป็ นฉนวนกันความร้ อน เย็นกว่า เงียบกว่า เมทัลชี ทและกระเบื1องลอนคู่ ด้านนอกและในเป็ นยูพีวีซี(Upvc)
เคลือบสาร ASA ทนแดด สี ไม่ซีดจาง ทนฝน ทนแรงกระแทก เสี ยงไม่ดงั เวลาฝนตก ไม่เป็ นสนิม ทนกรดด่าง ใช้กบั บริ เวณใกล้ทะเล
ได้เป็ นอย่างดี แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน 10-20 ปี พื1นผิวเป็ นลายนูนมัน ทํา ความสะอาดได้ดว้ ยตัวเองเมื9อโดนนํ1าฝน
กว้าง 113 เซนติเมตร ยาว 580 เซนติเมตร สู ง 25 มิลลิเมตร หนา 2, 3 มิลลิเมตร ลอนเมทัลชีท สี ขาว, เทาอ่อน, ฟ้ า, ส้มอิฐ ระยะแป 2
มิล 80 ซ.ม. 3 มิล 100 ซ.ม. ความลาดเอียง 20 องศา ระยะทับซ้อนด้านยาว 20-30 เซนติเมตรขึ1นกับความลาดเอียง ด้านกว้างทับซ้อน
เหลือ 105 เซนติเมตร และแผ่นไฟเบอร์ โปร่ งแสง หนา 2 มิลลิเมตร กว้าง 90 เซนติเมตร อุปกรณ์ติดตั1งเป็ นสเตนเลสทั1งหมด ไม่เป็ น
สนิม ทนทาน แข็งแรง ต้านแรงลมได้สูง และเทปยาง NBR หน้าเดียว กันรั9วซึม หากหลังคาลาดชันน้อย หรื อระยะทับซ้อนน้อย

สี ที9มีจาํ หน่าย ขาว, เทาอ่อน, ส้มอิฐ, ฟ้ า ผิวลายนูน(self cleaning)

HSJ STOP VALVES ทองเหลืองชุบโครเมีย4 ม วาล์วเซรามิก ทนทาน สวยงาม ปิ ดสนิท ใช้ได้กบั นํ1าเย็น,นํ1าร้อน

HSJ-1008

HSJ-1002

HSJ-1018

HSJ-1016

กันอาย 21*50 มม.

HSJ STOP VALVE STAINLESS304 วาล์วทําจากเซรามิก ทนทาน สวยงาม ปิ ดสนิท ใช้ได้กบั นํ1าเย็นและนํ1าร้อน

วาล์วสองทาง HSJ-3110

HSJ-3111

วาล์วงอฉาก HSJ-4110

ก๊อกคอสั1น HSJ-5110

ก๊อกคอสั1นสองหัว HSJ-6110

ฝา 110

HSJ-3112

HSJ-4111

HSJ-5111

HSJ-6111

ฝา 111

ทองเหลืองชุบนิกเกิล
สต๊อปวาล์ว ผ/ม
1/2”M*1/2”F

HSJ-3113

HSJ-4112

HSJ-5111-2

HSJ-5112

HSJ-6112

ฝา 112

HSJ-4113

HSJ-5113

HSJ-6113

ฝา 113

HSJ-3114

HSJ-4114

HSJ-5114

HSJ-6114

ฝา 114

สต๊อปวาล์ว ผ/ผ
1/2”M*1/2”M
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สต๊อปวาล์ว
เกลียวนอก 2 หัว
1/2”M*1/2”M*1/2M

หัวชําระ HSJ HAND SPRAYER
สายฝักบัว/สายชําระ HSJ SHOWER HOSE

B-59

G-22

B-30

G-05

หัวชําระ HSJ HAND SPRAYER ทําจากพลาสติกเอบีเอส (ABS) ชุบโครเมี9ยม แข็งแรง ตกไม่แตกหัก รู ปทรงหรู ทนั สมัย

สวยงาม เยอรมันดีไซน์ กระชับมือ ปุ่ มกดใหญ่ เปิ ดปิ ดได้แม่นยํา นํ1าไม่หยด สายนํ1าแรงแต่นุ่มนวล
รุ่ น B-30 สามารถล๊อกก้านบีบเพือ9 เปิ ด
นํ1าไหลค้างได้

สายฝักบัว/สายชําระ HSJ SHOWER HOSE
สายสเตนเลส Stainless steel 304 แบบดับเบิล1 ล็อก ยืดได้(Extensible double lock)
ท่อภายในและแหวนยางทําจากยางสังเคราะห์ EPDM ทนความร้อน(100 องศาเซลเซียส)
ข้อต่อทองเหลืองอย่างหนา ชุบโครเมี9ยม แกนข้อต่อ (Insert) ทองเหลือง ทนความร้อน
และแรงดันสู ง 20 bar(290psi) ข้อต่อเกลียวในขนาด 1/2 นิ1ว
สายมีความยาว 1.20 ม. ยืดได้ 1.80 ม. 1.50 ม.ยืดได้ 2 ม. และ 2 ม.ยืดได้ 3 ม.

สายพลาสติกพีวซี ี(PVC)เสริมไนล่อนถัก ข้อต่อพลาสติกเอบีเอส(ABS) ขนาด 1/2”
ทนแรงดัน 10 บาร์ สายมีความยาว 1.2 เมตร 1.5 เมตร 1.8 เมตร หรื อยาวตามที9ตอ้ งการ

สายพลาสติกพีวซี ี(PVC)เสริมไนล่อนถัก ข้อต่อทองเหลืองชุบโครเมี9ยมขนา ด 1/2”
ทนแรงดัน 20 บาร์ สายมีความยาว 1.2 เมตร 1.5 เมตร 1.8 เมตร หรื อยาวตามที9ตอ้ งการ

สายพลาสติกพีวซี ี(PVC)สี เงินเสริมไนล่ อนถัก ข้อต่อทองเหลืองชุบโครเมี9ยม
ขนาด 1/2 นิ1ว ทนแรงดัน 20 บาร์ สายมีความยาว 1.2 เมตร 1.5 เมตร 1.8 เมตร หรื อ
ยาวตามที9ตอ้ งการ
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สายนํ1าดีสเตนเลสถัก HSJ STAINLESS STEEL BRAID HOSE
สายนํ1าร้อนสเตนเลสถัก 16 มิล HSJ stainless steel braid hose ท่อใหญ่

1.Gasket: EPDM
2.Insert: Brass Core
3.Ferrule: Stainless Steel 304
4.Inner tubing: EPDM ID 12 MM.
5.Jacket: braided stainless steel 304 OD 16 MM.(0.20MM.X8 LINES)
6.Fitting: Stainless Steel 304 1/2”Fx1/2”F
ใช้กบั นํ1าร้อนหรื อนํ1าเย็น ทําจากลวดสเตนเลส 304 หนา 0.20 มม.(ทัว9 ไปหนา 0.15-0.18 มม.) 8 เส้น ถักทอแน่น(ไม่เห็นท่อ
ยางภายใน) ลดการยืดขยายตัว(สาเหตุของท่อแตก) ทําให้ทนแรงดันได้มากกว่า 20 BAR(290PSI) ใช้ได้ดีกบั อาคารสู ง ปะเก็นและ
ท่อภายในทํา จากยางสังเคราะห์ EPDM ปลอดภัยในการบริ โภคและอุปโภค ทนความร้อนสู ง (100 องศาเซลเซี ยส) ข้อต่อขนาด
1/2 นิ1ว ทําจากสเตนเลส 304 แกนข้อต่อทําจากทองเหลือง ปลอกสเตนเลส 304 มีความยาวให้เลือกตั1งแต่ 10 เซนติเมตร(4) ถึง
100 เมตร

สายนํ1าเย็นสเตนเลสถัก 14 มิล HSJ stainless steel braid hose ท่อใหญ่

1.Gasket: EPDM
2.Part contacting water: Brass
3.Ferrule: stainless steel 304
4.Inner tubing: NR ID 10 MM.
5.Jacket: braided stainless steel 304 OD 14MM.(0.18MM.X8 LINES)
6.Fitting: stainless steel 304 1/2”Fx1/2”F
ใช้กบั นํ1าเย็น(อุณหภูมิปกติ) ทําจากลวดสเตนเลส 304 หนา 0.18 มม. 8 เส้น ถักทอแน่น(ไม่เห็นท่อยางภายใน) ลดการยืด
ขยายตัว(สาเหตุของท่อแตก) ทําให้ทนแรงดันได้มากกว่า 20 BAR(290PSI) ใช้ได้ดีกบั อาคารสู ง ปะเก็นทําจากยางสังเคราะห์
EPDM ท่อภายในทําจากยางธรรมชาติ(NR) ปลอดภัยในการบริ โภคและอุปโภค ข้อต่อขนาด 1/2 นิ1ว ทําจากสเตนเลส 304 แกน
ข้อต่อ(Insert) ทําจากทองเหลือง ปลอกทําจาก สเตนเลส 304 มีความยาวให้เลือกตั1งแต่ 10 เซนติเมตร(4) ถึง 100 เมตร
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สายนํ1าดีสเตนเลสถัก HSJ STAINLESS STEEL BRAID HOSE
สายนํ1าร้อนสเตนเลสถัก 12 มิล HSJ stainless steel braid hose ท่อเล็ก

1.Gasket: EPDM
2.Insert: Brass Core
3.Ferrule: stainless steel 304
4.Inner tubing: EPDM body ID 8 MM. 5.Jacket: braided stainless steel 304 OD 12 MM.(0.18MM.x8 LINES)
6.Fitting: stainless steel 304 size 1/2”Fx1/2”F, 1/2”Fx3/8”F, Brass Nickeled plate 3/8”Fx3/8”F
ใช้กบั นํ1าร้อนหรื อนํ1าเย็น ทําจากลวดสเตนเลส 304 หนา 0.18 มม. 8 เส้น ถักทอแน่น(ไม่เห็นท่อยางภายใน) ลดการยืดขยาย
ตัว(สาเหตุ ข องท่อ แตก) ทํา ให้ท นแรงดันได้ม ากกว่า 20 BAR(290PSI) ใช้ไ ด้ดีก บั อาคารสู ง ปะเก็นและท่อ ภายในทํา จากยาง
สังเคราะห์ EPDM ปลอดภัยในการบริ โภคและอุปโภค ทนความร้ อนสู ง (100 องศาเซลเซี ยส) ข้อต่อเกลียวในขนาด 1/2 นิ1 วทํา
จากสเตนเลส 304 ข้อต่อเกลียวในขนาด 3/8 นิ1วทํา จากทองเหลื องชุ บนิ กเกิล แกนข้อต่อทํา จาก ทองเหลือง ปลอกสเตนลส 304
มีความยาวให้เลือกตั1งแต่ 10 เซนติเมตร(4) ถึง 100 เมตร

สายนํ1าดีกอ๊ กผสมสเตนเลสถัก HSJ stainless steel mix faucet braid hose

1.Gasket: EPDM
2.Insert: Brass Core
3.Ferrule: stainless steel 304
4.Inner tubing: EPDM ID 8 MM.
5.Jacket: braided stainless steel 304 OD 12 MM.(0.18MM.x8 LINES)
6.Fitting: 1/2”F stainless steel 304, 3/8”F Brass nickeled plate, 10 mm. M Brass nickeled plate
สะดวกในการติดตั1ง ใช้กบั ก๊อกแบบผสม ทําจากลวดสเตนเลส 304 หนา 0.18 มม. 8 เส้น ถักทอแน่น (ไม่เห็นท่อยางภายใน)
ลดการยืดขยายตัว(สาเหตุของท่อแตก) ทนแรงดันได้มากกว่า 20 BAR(290PSI) ใช้ได้ดีกบั อาคารสู ง ปะเก็นและท่อภายในทําจากยาง
สังเคราะห์ EPDM ปลอดภัยในการบริ โภคและอุปโภค ทนความร้อนสูง (100 องศา เซลเซี ยส) ข้อต่อเกลียวในขนาด 1/2 นิ1วทําจาก
สเตนเลส 304 ขนาด 3/8 นิ1วทําจากทองเหลืองชุบนิกเกิล แกนข้อต่อทําจากทองเหลือง ข้อต่อเกลียวนอกขนาด 10 มิล ยาว 65 มิล
ทําจากทองเหลืองชุบนิกเกิล ปลอกทําจาก สเตนลส 304 มีความยาวให้เลือกตั1งแต่ 10 เซนติเมตร(4) ถึง 100 เมตร
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สายนํ1าดีพีวซี ี HSJ PVC HOSE
สายนํ1าเย็นพีวีซีไนล่อนถักข้อต่อเอบีเอส HSJ PVC Nylon braid hose ABS fittings

1.Gasket: NR
2.Insert: PP Core
3.Ferrule: stainless steel 304 4.Inner tubing: PVC ID 8 MM.
5.Jacket: PVC Nylon braided OD 14 MM. 6.Fitting: 1/2”F ABS
สายนํ1า ดีใช้กบั นํ1า เย็น พีวีซีไนล่อนถัก HSJ PVC (4.)Nylon Braid ID 8.5 MM. OD 14 MM. เส้นใยไนล่อน ถักทอเพื9อลด
การยืดตัวของท่อ ข้อต่อเกลียวในขนาด 1/2”นิ1ววัสดุABS ปลอกทําจาก stainless steel 304 แกนข้อต่อวัสดุพลาสติก PP ปะเก็นทํา
จากยาง NR(ยางธรรมชาติ) ใช้กบั การอุปโภคเท่านั1น ใช้กบั นํ1าอุณหภูมิ-5°c~+40°c ทนต่อการขูดขีด ต่อต้านริ1 วรอย, นํ1ามัน, กรด, ด่าง
ทนแรงดัน 10 BAR(145PSI) เหมาะกับบ้านเรื อนทัว9 ไป มีความยาวให้เลือกตั1งแต่ 10 เซนติเมตร(4 นิ1ว) ถึง 50 เมตร

สายนํ1าเย็น พีวีซีไนล่อนถักข้อต่อสเตนเลส HSJ PVC Nylon braid hose SS fittings

1.Gasket: EPDM
2.Insert: Brass Core
3.Ferrule: stainless steel 304
4.Inner tubing: PVC ID 8 MM.
5.Jacket: PVC Nylon braided Nylon, Two layer Silver PVC Nylon braided OD 14 MM.
6.Fitting: 1/2”F stainless steel 304, 3/8”F Brass nickeled plate
สายนํ1า ดีใช้กบั นํ1า เย็น พีวีซีไนล่อนถัก, ซิ ลเวอร์ พีวีซีไนล่อนถัก ข้อต่อสเตนเลส HSJ PVC Nylon Braid ID 8 MM. OD 14
MM. เส้นใยไนล่อนถักทอเพื9อลดการยืดตัวของท่อ ข้อต่อเกลียวใน 1/2”นิ1ววัสดุ Stainless steel 304 ปลอกทํา จาก stainless steel
304 แกนข้อต่อวัสดุทองเหลือง ปะเก็นทําจากยางสังเคราะห์ EPDM ใช้เพื9อการอุปโภคเท่านั1น ใช้กบั นํ1าอุณหภูมิ-5°c~+40°c ทนต่อ
การขูดขีด ต่อต้านริ1 วรอย, นํ1ามัน, กรด, ด่าง ทนแรงดันได้มากกว่า 20 BAR (290PSI) ใช้ได้ดีกบั โรงงาน,อาคารสู ง มีความยาวให้
เลือกตั1งแต่ 10 เซนติเมตร(4 นิ1ว) ถึง 50 เมตร
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สะดืออ่างล้างหน้า HSJ WASH BASIN DRAIN

ขนาดเกลียว 1.1/4”

สะดืออ่างล้างหน้า HSJ FLIP LID WASH BASIN
DRAIN ฝาพลิกเปิ ดปิ ดรอบตัว ป้ องกันฝาสู ญหาย รู
ระบายนํ1ากว้าง ทําจากทองเหลืองชุบโครเมี9ยม แป้ น
เกลียวล๊อกขนาดใหญ่อย่างหนาแข็งแรง ขันล๊อกได้
สะดวก มีแบบมีรูน1 าํ ล้นและไม่มีรูน1 าํ ล้น
สะดืออ่างล้างหน้า HSJ POP-UP WASH BASIN
DRAIN ฝากดเปิ ดปิ ด ระบายนํ1ารวดเร็ ว ทําจากทอง
เหลืองชุบโครเมี9ยม แป้ นเกลียวล๊อกขนาดใหญ่อย่าง
หนาแข็งแรง ขันล๊อกได้สะดวก มีแบบมีรูน1 าํ ล้นและ
ไม่มีรูน1 าํ ล้น ขนาดเกลียว 1.1/4”

ท่อนํ1าทิ1ง HSJ STAINLESS STEEL BASIN DRAIN, SINK DRAIN

ท่อนํ1าทิง1 อ่างล้างหน้า HSJ STAINLESS STEEL BASIN DRAIN ยาวและดัดโค้ง
งอตามความต้องการ ท่อทําจากสเตนเลส 304 ขนาด 1.1/4” ข้อต่อทองเหลืองชุบนิกเกิลขนาด 1.1/4" ขันเข้ากับสะดืออ่างล้างหน้า
ได้สะดวกไม่ตอ้ งใช้เครื9 องมือ พร้อมยางอุดข้อต่อท่อพีวีซีขนาด 1.1/4" หรื อ 1.1/2" (ให้เลือกใช้)ไม่ตอ้ งใช้ปูน,ซิลิโคนอุด สะดวก
ไม่เลอะเทอะ ฝากันอายทําจากสเตนเลสดูเรี ยบร้อยสวยงาม ท่อนํ1าทิง1 ติดตั1งและถอดล้างได้สะดวก
ท่อนํ1าทิง1 อ่างล้างจาน HSJ STAINLESS STEEL SINK DRAIN ยาวและดัดโค้งงอตามความต้องการ ท่อทําจาก
สเตนเลส 304 ขนาด 1.1/2” ข้อต่อสเตนเลส 304 ขนาด 1.1/2" ขันเข้ากับสะดืออ่างล้างจานได้สะดวกไม่ตอ้ งใช้เครื9 องมือ พร้อม
ยางอุดท่อ PVC ขนาด 2"ไม่ตอ้ งใช้ปูนหรื อซิลิโคนอุด สะดวก ไม่เลอะเทอะ ท่อนํ1าทิง1 ติดตั1งและถอดล้างได้สะดวก
กันอายสเตนเลสอ่างล้างหน้า
ID32.OD70.H11mm.

ยางอุดข้อต่อ
อ่างล้างหน้า 1.1/2”

ยางอุดข้อต่ออ่างล้างหน้า 1.1/2”
ยางอุดท่ออ่างล้างจาน 2”

แป้ นเกลียวทองเหลือง 1.1/4”
แป้ นเกลียวสเตนเลส 1.1/2”

อแด๊ปเตอร์ พลาสติก ABS

อแด๊ปเตอร์สเตนเลส 304

1.1/4M*1.1/2F

1.1/4M*1.1/2F

ท่อนํ1าทิง1 HSJ ABS BASIN DRAIN ท่อนํ1าทิง1 อ่างล้างหน้าแบบกระปุก ทําจากพลาสติกเอบีเอส (ABS) ขนาด 1.1/4 นิ1ว
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ท่อสเตนเลสย่น HSJ STAINLESS STEEL
CORRUGATED HOSE
ใช้เป็ นท่อนํ1าร้อน นํ1าเย็น สตรี ม แก๊ส นํ1ายาแอร์ ท่อนํ1าทิง1
วัสดุท่อเป็ นสเตนเลส 304 (SUS304) ดัดโค้งงอได้ดว้ ยมือ
วัสดุขอ้ ต่อเป็ นสเตนเลส เกลียว BSP แหวนซีสเตนเลส โอริ ง EPDM,PTFE
ทนความร้อน(กว่า 100 องศาเซลเซียส)และแรงดันได้สูง ติดตั1งง่าย สะดวกแม้ในที9แคบ
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ผ้าใบตาข่ายพีวซี ีกนั ฝุ่ นคลุมตึก HSJ PVC FIREPROOF MESH SHEET
ผ้าใบกันฝุ่ น,ตาข่ ายกันฝุ่ น,ผ้าใบก่อสร้ างคลุมตึก HSJ PVC FIREPROOF MESH SHEET เป็ นอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยของ
การก่อสร้าง ที9ช่วยป้ องกันสิ9 งของและอุปกรณ์ตา่ งๆ กระเด็นออกนอกบริ เวณการก่อสร้างทําให้เกิดอันตรายแก่คนงานและผูท้ ี9สัญจร
ไปมาในบริ เวณใกล้เคียง ทั1งยังสามารถป้ องกันฝุ่ นละอองที9ฟุ้งกระจายทัว9 บริ เวณ และยัง สามารถช่วยลดแรงลมในพื1นที9ทาํ งาน แต่ไม่
ต้านลมเนื9องจากมีรูระบายอากาศจึงทําให้นง9ั ร้านไม่ลม้ ผ้าใบกันฝุ่ น,ตาข่ายกันฝุ่ น,ผ้าใบก่อสร้างคลุมตึก HSJ PVC FIREPROOF ใช้
ทําหลังคาโรงรถ ม่านบังแดดได้ดี
ผ้าใบกันฝุ่ น,ตาข่ ายกันฝุ่ น,ผ้าใบก่อสร้ างคลุมตึก HSJ PVC FIREPROOF MESH SHEET ทําจากเส้นใยโพลีเอสเตอ เหนียว
ทนทาน เคลือบด้วยพีวซี ีทาํ ให้ไม่ลามไฟ ขนาดมาตรฐานกว้าง 1.8 เมตร ยาว 5.1 เมตร ตาไก่ทุกระยะ 30 เซนติเมตร เย็บพับริ มเสริ ม
เชือกรอบผืน และแบบม้วนสี เทาเข้ม กว้าง 1.88 เมตร ยาว 50, 100 เมตร และเชือกผูกยาว 60 เซนติเมตร ผ้าใบคลุมตึกมี 5 ความหนา
เส้นด้าย 250D ความถี9ตาข่าย 24*24 ต่อตารางนิ1ว นํ1าหนัก 130 กรัมต่อตารางเมตร
เส้นด้าย 420D ความถี9ตาข่าย 16*15 ต่อตารางนิ1ว นํ1าหนัก 170 กรัมต่อตารางเมตร
เส้นด้าย 1000D ความถี9ตาข่าย 14*14 ต่อตารางนิ1ว นํ1าหนัก 270 กรัมต่อตารางเมตร
เส้นด้าย 1500D ความถี9ตาข่าย 11*11 ต่อตารางนิ1ว นํ1าหนัก 370 กรัมต่อตารางเมตร
เส้นด้าย 1700D ความถี9ตาข่าย 11*11 ต่อตารางนิ1ว นํ1าหนัก 450 กรัมต่อตารางเมตร
มีหลายสี สี ขาว,เทาอ่อน,เทาเข้ม(เป็ นสี มาตรฐาน),ดํา,ฟ้ า,เขียว,ส้ม,เลือดนก สี อื9นต้องซื1ออย่างน้อย 2,000 ผืน เชือก PP ผูก Mesh sheet

คุณสมบัติ

นํ1าหนักเบา คืนตัวได้ดี ติดตั1งง่าย ใช้งานสะดวก กันฝุ่ นกันลมกันเศษขยะได้ดี แสงผ่านได้ดี ช่วยให้บริ เวณก่อสร้าง
มีแสงสว่างเพียงพอ มีรูพรุ น ลมผ่านได้ช่วยระบายอากาศ ทําให้ไม่ร้อนอบอ้าว แต่ยงั สามารถกันฝุ่ นละอองได้ดี ไม่ตา้ นลม จึงทําให้นง9ั
ร้านไม่ลม้ ไม่ดูดซึมนํ1าและสารเคมี ไม่ลามไฟ ป้ องกันแสงแดดและ UV ไม่กรอบแดด สามารถติดตั1งกลางแจ้งได้ แข็งแรง ทนทาน

ลักษณะการใช้ งาน
ใช้ขึงกางสําหรับป้ องกันเศษวัสดุ ฝุ่ นละออง ลม และแสงแดด ใช้คลุมตึกอาคารขณะก่อสร้าง ใช้ทาํ หลังคาโรงจอดรถ ทําม่าน
บังแดด ทําผ้าคลุมสระว่ายนํ1า ใช้ได้กบั งานตกแต่งและงานก่อสร้างทุกชนิด
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แท็งก์น1 าํ ผ้าใบ HSJ FABRIC WATER TANK

แท็งก์ นําP ผ้ าใบ (HSJ FABRIC WATER TANK) มี 2 แบบ ONION TANK, PILLOW TANK ใช้เก็บกักสํารองนํ1า เพื9อการ
อุปโภคและการเกษตรหรื ออุตสาหกรรม ติดตั1งง่ายสามารถพับเก็บได้ นํ1าหนักเบา เคลื9อนย้ายสะดวก ขนย้ายได้ปริ มาณมาก ใช้ขนย้าย
ของ เหลวต่างๆได้ดี ทนสารเคมี กรด ด่าง ช่วยแก้ปัญหาการนําแท็งค์น1 าํ ขนาดใหญ่เข้าพื1นที9 ปั ญหานําแท็งค์น1 าํ ติดตั1งบนดาดฟ้ าอาคาร
สามารถติดตั1งใต้หลังคาบ้านเรื อนได้ มีความแข็งแรงสู ง ความต้านทานความดันที9ดีเยี9ยม ทนต่อสภาพอากาศ, ความต้านทานการ
กัดกร่ อนได้ดี ป้ องกันรังสี ยวู ,ี ป้ องกันการรั9วไหล, ป้ องกันการปนเปื1 อน และต้านทานกรดด่าง ใช้พ1ืนที9น้อยในการจัดเก็บ นํ1าหนักเบา
สะดวกที9จะกางใช้งานขนย้ายและลําเลียง วัสดุผา้ ใบไนล่อนเคลือบพีวซี ี อายุการใช้งา 6-8 ปี ความจุ: 500 ลิตร ถึง 100,000 ลิตร
แท็งก์นําP ฝนผ้าใบ (HSJ RAIN WATER FABRIC TANK) รองรับเก็บกักนํ1าฝนหรื อ
สํารองนํ1าทัว9 ไป ติดตั1งง่ายสามารถพับเก็บได้ นํ1าหนักเบา เคลื9อนย้ายสะดวก วัสดุผา้ ใบไนล่อน
เคลือบพีวซี ี อายุการใช้งาน 6-8 ปี มีความแข็งแรงสู ง ทนต่อสภาพอากาศ ต้านทานการกัดกร่ อน
ได้ดี ป้ องกันรังสี ยวู ี ป้ องกันการรั9วไหล ป้ องกันการปนเปื1 อน ความจุ: 100 ลิตร ถึง 1,000 ลิตร
HSJ RAIN WATER FABRIC TANK
Model
Capacity
Thick
Size
Colour
HSJ-WB-100
100L
40cmx78cm
Green
HSJ-WB-160
160L
50cmx88cm
HSJ-WB-200
200L
60cmx68cm
500D PVC
HSJ-WB-250
250L
60cmx88cm
Green
Tarpaulin
HSJ-WB-500
500L
80cmx98cm
HSJ-WB-750
750L
98cmx1m
HSJ-WB-1000
1000L
1mx1.25m
1.Material: 500D PVC Tarpaulin fabric, UV-resistant coating, Anticorrosion
2. Accessories: PVC support stands x5pcs, ABS outlet valve x1pcs, Water tap x1pcs, spout filter x1pcs, corrugated flexible hose
x1pcs.
HSJ PVC ONION FABRIC WATER TANK FOR UNDRINKABLE WATER(with self-floating ,lid)
Model
Capacity
Thick
Size B Dia*U Dia*H
About
HSJ-OT-500
500L
0.7mm
1.25*0.9*0.6m
8kgs
HSJ-OT-1000
1000L
0.7mm
1.5*1.0*0.8m
11kgs
HSJ-OT-2000
2000L
0.7mm
1.9*1.3*1.0m
15kgs
HSJ-OT-3000
3000L
0.7mm
2.3*1.6*1.0m
21kgs
HSJ-OT-5000
5000L
0.7mm
2.9*2.2*1.0m
26kgs
HSJ-OT-10000
10000L
0.9mm
3.6*2.9*1.2m
50kgs
HSJ PVC PILLOW FABRIC WATER TANK FOR UNDRINKABLE WATER
Model
Capacity
Thick
Size L*W
About
HSJ-PT-500
500L
0.7mm
1.7*0.85*0.35m
7kgs
HSJ-PT-1000
1000L
0.7mm
2.0*1.3*0.40m
9kgs
HSJ-PT-2000
2000L
0.7mm
2.3*1.8*0.50m
12kgs
HSJ-PT-3000
3000L
0.7mm
2.8*1.8*0.60m
16kgs
HSJ-PT-5000
5000L
0.7mm
2.8*2.8*0.65m
20kgs
HSJ-PT-7000
7000L
0.7mm
3.6*2.8*0.70m
25kgs
HSJ-PT-10000
10000L
0.9mm
3.85*3.85*0.68m
32kgs
Standard Accessories: onion tank:1*2 inch vavle.
Below 5000L pillow tank :1x1.5” inch inlet ,1x2”inch ball valve outlet Below
10000L pillow tank :1x2”inlet,1x2”inch ball valve outlet, 1x automatic airvent 1x2”quick coupling, dust cover.
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HSJ บอลวาล์ว วาล์วแก๊ส ทองเหลืองชุบนิกเกิล
บอลวาล์วด้ามยาว

เช็ควาล์วลิน1

วาล์วแก๊ส

1/2”,3/4”,1”

เกลียวนอก

1/2”,3/4”,1”

1/2”M*10mm.

บอลวาล์วด้ามที

เช็ควาล์วสปริ ง

เกลียวใน

1/2”,3/4”

1/2”,3/4”,1”

1/2”F*10mm.

บอลวาล์ว ผ/ม ด้ามที

สเตนเนอร์

งอเกลียวนอก

1/2”M*1/2”F

1/2”,3/4”,1”

1/2”M*10mm.

3/4”M*1/2”F
3/4”M*3/4”F

บอลวาล์วเกลียวนอก ด้ามที

วาล์วยูเนี9ยนงอไอนํ1า

1/2”M*1/2”M

1/2”, 3/4”

งอเกลียวใน
1/2”M*10mm.

1/2”M*3/4”M
3/4”M*3/4”M

บอลวาล์วยูเนี9ยนด้ามที

วาล์วยูเนี9ยนไอนํ1า

1/2”,3/4”,1”

1/2”,3/4”

งอเกลียวนอก
1/2”M*1/2”M

บอลวาล์ว

เกลียวใน

ยูเนี9ยนงอ

1/2”,3/4”,1”

3/4”,1”
เกลียวนอก 2 หัว
เทปพันเกลียว

1/2”M*10 mm.

PTFE”HSJ”

หนา 0.10 มม.
กว้าง 15 มม.ยาว 15 เมตร

บอลวาล์ว ยูเนี9ยนสามทาง
3/4”,1”
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เกลียวใน 2 หัว
1/2”F*10 mm

ข้อต่อทองเหลืองชุบนิกเกิล
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เกลียวนอก 1/4,3/8,1/2, 3/4,1,1.1/4,1.1/2”

ลดเกลียวนอก 1/4*3/8,1/4*1/2, 3/8*1/2,
1/2*3/4

ข้อต่อผ/ม 1M*1/2F, 1M*3/4F,
1.1/4M*1F,1.1/2M*1.1/2F,1/2M*1/4F,
1/2M*3/8F, 1/2M*1/2F,1/2M*3/4F, 3/4M*1/2F,
3/4M*3/4F, 3/4M*1F, 3/8M*1/4F

เกลียวใน 1/4F,3/8F,1/2F,1/2F*3/4F,
3/4F*3/4F
งอผ/ม 1/2M*1/2F,3/4M*1/2F,
3/4M*3/4F

งอเกลียวใน 1/2Fx1/2F, 3/4Fx3/4F
งอเกลียวนอก 1/2M*1/2M,
3/4M*1/2M, 3/4M*3/4M

สามทางเกลียนอก 1/2Mx1/2Mx1/2M,
3/4Mx3/4Mx3/4M

สามทางเกลียวใน 1/2Fx1/2Fx1/2F,
3/4Fx3/4Fx3/4F

ผ/มยูเนี9ยน 1/2”M*3/4”F, 3/4”M*1”F

ข้อต่อทองเหลืองชุบโครเมี9ยม
ข้อต่อท่อสั1น ทองเหลืองชุบโครเมี9ยม 1/2M*10mm.,1/2M*15mm.,
1/2M*20mm.,1/2M*25mm.,1/2M*30mm.,1/2M*40mm.,1/2M*50mm.

เกลียวนอก 1/2M

เกลียวใน 1/2F

สามทางเกลียวใน 1/2F

ผ/ม 1/2M*1/2F

สามทางเกลียนอก 1/2M

งอเกลียวใน 1/2F

งอผ/ม 1/2M*1/2F

ข้อต่อไนล่อน (NYLON PA6)

เกลียวนอก 1/2M

เกลียวใน 1/2F

งอเกลียวใน 1/2F

สามทางเกลียวใน 1/2F

แคล้มป์ สเตนเลสจับท่อ (HSJ 304 STAINLESS STEEL CLAMP) แคล้มป์ โอมห์ 2 หู
แคล้มป์ อลูมิเนียมจับท่อ (HSJ ALUMINIUM SOCKET)
แคล้มป์ พลาสติกจับท่อ (HSJ PLASTIC SOCKET)

แคล้มป์ อลูมิเนียม แคล้มป์ พลาสติก ขนาด 16 มิล, 20 มิล, 25 มิล, 32 มิล

แคล้มป์ พลาสติก ขนาด 16 มิล, 20 มิล, 25 มิล, 32 มิล

เกลียวปล่อยสเตนเลส 304 เกลียวหุน #7 ยาว 1”, 1.1/4” หัวกลม. หัวเทเปอร์

เอชเอสเจเอ็นเตอร์ไพรส์ 027572236-8 hsjenterprise.com

ข้อต่อท่อ PAP, PEX/AL/PEX, PEX PIPE ทองเหลืองชุบนิกเกิล ตาไก่ขนั เกลียว ขนาดท่อ 16,20,25,32 เกลียว 1/2",3/4",1"

ข้อต่อตรง

ข้องอ

ข้อต่อสามทาง

ข้อลด

ข้อต่อเกลียวนอก

ข้องอเกลียวในติดผนัง

ข้องอเกลียวนอก

ข้อต่อสามทางลด

ข้อต่อเกลียวใน

ข้องอเกลียวใน

ข้อต่อสามทางเกลียวนอก

ข้อต่อสามทางเกลียวใน

ข้อต่อท่อ PAP, PEX/AL/PEX, PEX PIPE ไนล่อน(PA6) ตาไก่ขนั เกลียว ขนาดท่อ 16,20,25 เกลียว 1/2",3/4"
ข้อต่อตรง

ข้อลด

ข้องอ

งอเกลียวนอก

สามทางลด

ต่อเกลียวนอก

ต่อเกลียวใน

งอเกลียวใน

ต่อสามทาง

สามทางเกลียวนอก

สามทางเกลียวใน

ข้อต่อท่อ PAP, PEX/AL/PEX, PEX PIPE ทองเหลืองชุบนิกเกิล แบบบีบ ขนาดท่อ 16,20,25,32 เกลียว 1/2",3/4",1"
ข้อต่อตรง

ข้อลด

ข้องอ

ข้อต่อเกลียวนอก

งอเกลียวนอก

สามทาง

งอเกลียวใน

สามทางลด

สามทางเกลียวนอก

ข้อต่อเกลียวใน
งอเกลียวในติดผนัง

สามทางเกลียวใน

ข้อต่อท่อ PAP, PEX/AL/PEX, PEX PIPE ทองเหลือง พุชล็อก ขนาดท่อ 16,20 เกลียว ½"
ข้อต่อตรง
ข้องอ
สามทางเกลียวนอก

ข้อลด

ข้อต่อเกลียวนอก

งอเกลียวนอก
สามทางเกลียวใน

งอเกลียวใน

ข้อต่อเกลียวใน
สามทาง

HSJ Tube Anti-odor Drainer
ท่อกันกลิ9น HSJ TUBE ช่วยกันกลิ9นและแมลงจากท่อระบายนํ1าที9ใช้ตะแกรงกันกลิ9นที9ไม่มีประสิทธิภาพ
เหมาะกับการซ่อมแซมตะแกรงเดิมหรื อรู ระบายนํ1าเดิมโดยไม่ ต้องรืPอตะแกรงเก่าออก

ระบายนํ1าได้ปริ มาณมากอย่างรวดเร็ ว
กันกลิ9นด้วยความลึกของนํ1าที9มากกว่า
ตัวท่อทําจากสเตนเลส 304 และยางสังเคราะห์ สําหรับท่อหรื อตะแกรง
ที9มีรูระบายนํ1าขนาด 32 มิล ถึง 60 มิล ลึก 35 มิล หรื อ 85 มิล ขึ1นไป
(หัวท่อ 60 มิล ปลายท่อ 31.5 มิล มี 2 ขนาด ยาว 35 และ 85 มิลลิเมตร)
35 มิล ไม่ตอ้ งเติมนํ1าได้นาน 5 วัน 85 มิลได้นาน 30 วัน
ขนาดยาว 85 มิลใช้กบั ตะแกรงตามรู ปได้ ------------->>
1.เหมาะกับตะแกรงสเตนเลส หรื อตะแกรงทองเหลือง
2.เหมาะกับตะแกรงพีวซ
ี ี หรื อตะแกรงพลาสติกอื9นๆ
3.เหมาะกับท่อนํ1าทิง1 ที9มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 32 มิลลิเมตรขึ1นไป
วิธีติดตั1ง HSJ TUBE ANTI-ODOR (เหมาะสําหรับการซ่อมแซมตะแกรงเดิม)
ใส่ HSJ TUBE ANTI-ODOR ลงในรู ท่อที9ตอ้ งการ จากนั1นใส่ ลงในตะแกรงตามรู ปข้างล่าง ไม่ต้องรืPอของเดิมออก

วิธีถอดล้าง HSJ TUBE ANTI-ODOR ทําความสะอาดเมื9อนํ1าไหลช้าลง หรื อ อย่างน้อยเดือนละครั1ง

1.ดึงหูท่อขึ1นมา 2.บิดหูทอ่ ทวนเข็ม 3.ดึงหัวออกจากตัวถ้วย 4.ทําความสะอาด แล้วใส่ ยอ้ นกลับ
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HSJ FRESH NET แผ่นหอมกรองอเนกประสงค์
ทําจากพลาสติกพีวีซีอ่อน (Soft PVC) ใช้กรองเศษขยะสิ9 งสกปรก
เส้นผมเส้นขนต่างๆ ตามห้องอาบนํ1า อ่างล้างหน้า อ่างอาบนํ1า ลานซักล้าง
โถปัสสาวะฯลฯ ลดการอุดตันของท่อระบายนํ1า ล้างทําความสะอาดสุขภัณฑ์
ได้สะดวก เป็ นแผ่นกรองที9มีกลิ9นหอมในตัวประมาณ 30 วัน
ใช้ภายในบ้านควรล้างทําความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ9งครั1ง
ใช้ที9สาธารณะควรล้างทําความสะอาดทุกวัน ขนาด 20 เซนติเมตร*20 เซนติเมตร หนา 1.6 มิลลิเมตร
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HSJ ซิลิโคนเทปอเนกประสงค์ (HSJ SILICONE FUSING TAPE)
ทําจากซิ ลิโคน(SILICONE) หนา 0.5 มม.x กว้าง 2.5 ซม.x300 ซม. เนื1อเทปจะผนึกเป็ นเนื1อเดียวกัน
หลังจากติดทับกันแล้ว ใช้งานใต้น1 าํ ได้ ทนอุณหภูมิ -50 ถึง 260 องศา ทนแรงดัน 72 PSI ต่อชั1น
ยืดหยุน่ สู ง กันนํ1า เป็ นฉนวนกันความร้อนความเย็น เป็ นฉนวนกันไฟฟ้ า ต้านทานโอโซน
ทนสารเคมีเกือบทุกชนิด ประโยชน์ ใช้ซ่อมท่อรั9วแตกร้าวสึ กกร่ อน (ท่อส่ งของเหลว, ท่อลม,
ท่อสาร
เคมี, ท่อร้อยสายไฟ, สายสัญญาณ, ท่อยางหม้อนํ1ารถยนต์) ซ่อมท่อนํ1าได้โดยไม่ตอ้ งปิ ดนํ1า เป็ น
ฉนวนไฟฟ้ าทนแรงดัน 800 โวลต์ ใช้พนั สายไฟ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ า ซ่อมแซมเสริ มความแข็งแรงให้
เครื9 องมืออุปกรณ์วสั ดุแข็งทรงแท่ง , กระบอก, เส้นสายต่างๆ ซ่อมแซมส่ วนที9ยากจะเข้าถึง วิธีใช้ 1.ดึงเทปให้ตึง 2.พันเทปแนวเฉียง
ทับซ้อนกัน 2/3 ของความกว้างเทป 3.พันไปและพันกลับอย่างน้อย 1 รอบ(แนะนําให้พนั 2 รอบขึ1นไป) 4.ควรจบการพันบนเนื1อเทป
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HSJ ไฟเบอร์กลาสเทปอเนกประสงค์ (HSJ FIBERGLASS SEAL TAPE)
คุณสมบัติ ทําจากเส้นใยไฟเบอร์กลาส ขนาด 5 ซม..x150 ซม. ทนอุณหภูมิ 150 องศา ทนแรงดัน 450 psi/12 ชั1น ต้านทานแรงดึง
5,000 psi แข็งตัวภายใน 5 นาที ประโยชน์ ใช้ซ่อมท่อรั9ว แตก ร้าว สึ ก กร่ อน (ท่อส่ งของเหลว,ท่อลม,ท่อสารเคมี, ท่อยางหม้อนํ1า
รถยนต์) กันรั9วข้อต่อ กันนํ1า ใช้ซ่อมแซมใต้น1 าํ ได้กบั นํ1าทุกชนิด ใช้พนั ซ่อมท่อของเหลวทุกชนิด ท่อทุกประเภท ท่อไอนํ1า ท่อลม ท่อ
ก๊าซ ท่อร้อยสาย ซ่อมเสริ มความแข็งแรงให้โครงสร้าง, เครื9 องมืออุปกรณ์, ผนัง, วัสดุแผ่นและวัสดุแข็งทุกชนิดทุกประเภท ใช้
ควบคุมป้ องกันการกัดกร่ อนต้านทานสารเคมีทุกชนิด ซ่อมแซมท่อร้อยสายไฟสายสัญญาณ ซ่อมแซมส่ วนที9ยากจะเข้าถึง

วิธีใช้ 1.ทําความสะอาดพื1นผิว 2.สวมถุงมือ 3.ฉีกปากซองแล้วเติมนํ1าให้ทว่ มเทป 4.ขยําซอง 3-4 วินาที 5.ดึงเทปให้ตึง เริ9 มพันห่าง
จากจุดที9ร9ัวอย่างน้อย 2 นิ1ว 6.พันแนวเฉียงทับซ้อนกัน 1/3 ของความกว้างเทป 7.พันไปและพันกลับอย่างน้อย 4 รอบ ควรจบการพัน
บนเทปเท่านั1น เทปจะแข็งตัวภายใน 5 นาที ประสิ ทธิภาพสูงสุ ดที9 24 ชัว9 โมง ล้างมือให้สะอาดหลังติดตั1งเทป

HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE)
HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ หนา 2 มิล ประกอบด้วย ชั1นแอสฟัลด์ ชั1นผ้าโพลิเอสเตอเสริ ม
ความแข็งแรง ชั1นพลาสติกกันติด เทปมีขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 20 เมตร และ กว้าง 100 ซม.
ยาว 10 เมตร ตัดได้ดว้ ยกรรไกรทัว9 ไป คุณสมบัติของ HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ 1.การยึด
เกาะที9แข็งแรงเข้ากับผิวพื1นวัสดุได้หลากหลาย 2.เป็ นฉนวกันความร้อนความเย็น 3. กันนํ1าป้ องกันนํ1ารั1วซึมได้ดี 4. มี
ความทนทานต่อลม แสงแดด ความเป็ นกรด-ด่าง เกลือ และสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี 5. มีความยืดหยุน่ สู ง และทนทาน
ต่อแรงกด แรงสัน9 สะเทือนได้ดี 6. ประหยัดพลังงานและปกป้ องสิ9 งแวดล้อม ไม่ตอ้ งใช้เครื9 องจักรหรื อเครื9 องมือพิเศษ
ลดการซ่อมบํารุ ง ประโยชน์ HSJ แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ ใช้สาํ หรับซ่อมและปิ ดบังรอยแตกของพื1นคอนกรี ตพื1น
ยางมะตอย ทางเท้า ถนน ปิ ดซ่อมพื1นผนังภายในและภายนอก ปิ ดซ่อมหลังคา กันนํ1า เป็ นกาวในตัวสะดวกในการติด
ตั1งทําได้ดว้ ยตัวเอง ไม่ตอ้ งใช้ความร้อนหรื อสารเคมี ช้งานได้ทนั ทีหลังจากที9ติดตั1งเสร็จ วิธีติดตั1ง HSJ แอสฟัลด์ เทป
อเนกประสงค์ 1.ทําความสะอาดพื1นผิววัสดุ(ถนน,ผนัง,หลังคา)ให้แห้งปราศจากคราบนํ1ามันและฝุ่ นผง 2.ลอกแผ่น
พลาสติกออก 3.ปิ ดเทปลงบนพื1นผิววัสดุ 4.ใช้ลูกกลิง1 ๆให้เรี ยบและติดแน่น การต่อแผ่นให้ซอ้ นทับกัน ประมาณ 4 ซม.
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HSJ เทปผ้าอเนกประสงค์ (HSJ POLYESTER FLEEC TAPE)

ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ และเส้นใยสังเคราะห์ที9แข็งแรง ทนความร้อนและความเย็นสูง ทนต่อการกัดกร่ อน ทนต่อรอย
ถลอก ทนต่อการฉีกขาด ทนต่อกันกัดแทะของหนู ทนต่อการสึ กหรอ ลดการเสี ยดสี ลดเสี ยง ใช้งานง่าย ช่วยปกป้ องสายไฟในห้อง
เครื9 องรถยนต์ไม่ให้กรอบและมีอายุการใช้งานยาวนาน การประยุกต์ใช้ HSJ เทปผ้าผนึกอเนกประสงค์ ใช้พนั เก็บสายเคเบิล1 ในบ้านใน
ยานยนต์ เครื9 องเสี ยงรถยนต์ เพื9อความสวยงามเป็ นระเบียบ ลดเสี ยงรบกวนจากการเสี ยดสี ของพลาสติก หรื อพันสายไฟแรงดันตํ9า(12
โวลท์) เป็ นฉนวนไฟฟ้ า เหมาะสําหรับใช้ในห้องโดยสารรถยนต์ พันเก็บสายไฟต่างๆ พันเครื9 องมือเครื9 องใช้เครื9 องกีฬา ด้วยความติด
แน่นทนทาน ทนนํ1าและผิวเทปที9นุ่นนวล ลดการเสี ยดสี มีความสามารถในการป้ องกันสกปรกที9พ1นื ผิวและทนต่ออุณหภูมิสูง ด้วยคุณ
สมบัติของการคลี9ออกได้ง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะ การป้ องกันการสัน9 สะเทือน การลดเสี ยง การยึดเกาะที9ดี ทนนํ1าและความเปี ยกชื1น
และความต้านทานแรงดึงได้ดี คุณสมบัติ แรงยึดเกาะสู ง ความต้านทานการฉี กขาดสูงและไม่ยดื หด ความต้านทานต่อการขัดถูสูง มี
ความยืดหยุน่ และใช้งานง่าย ลดเสี ยงรบกวน ทนทานต่ออุณหภูมิสูงและตํ9า อายุการใช้งานยาวนาน ผิวที9อ่อนนุ่มเป็ นพิเศษ เนื1อกาว
Natural Rubber ทนอุณหภูมิได้ -40~105℃ หน้ากว้าง 19 มม. ยาว 15 เมตร วิธีใช้ 1.ดึงเทปให้ตึง 2.พันเทปแนวเฉียงทับซ้อนกัน 1/2
ของความกว้างเทป 3.พันไปและพันกลับอย่างน้อย 1 รอบ 4.ควรจบการพันบนเนื1อเทป

HSJ เทปซ่อมกันรั9วเอนกประสงค์(HSJ SUPER STRONG TAPE)
HSJ เทปซ่อมกันรั9วสําหรับปะซ่อมแซมท่อรั9ว ถังนํ1าและทุกอย่าง วัสดุเป็ นยางสังเคราะห์เทปซ่อมกันรั9วเป็ นเทปกันรั9วขนาด
ใหญ่ที9แข็งแรงและกันนํ1าได้ สามารถปิ ดผนึกและซ่อมแซมแทบทุกอย่างได้ เป็ นสู ตรพิเศษที9มีความหนา ยืดหยุน่ ยางปิ ดเข้ากับรู ปร่ าง
หรื อวัตถุใด ๆได้ HSJ เทปซ่อมกันรั9วเอนกประสงค์ สามารถใช้งานได้ท1งั ร้อนและเย็น เปี ยกหรื อแห้ง แม้ในนํ1า ปิ ดผนึกไล่น1 าํ อากาศ
ทันที แข็งแรงและ มีความยืดหยุน่ สู ง ซึ9งสามารถปิ ดรู ได้อย่างรวดเร็ ว เทปยางที9แข็งแรงทนทานต่อรังสี ยวู ี ปะปิ ดรู ขนาดใหญ่ รอยร้าว
รอยฉีก เชื9อมติดระหว่างวัสดุเกือบทุกชนิด อุดกันนํ1า,อากาศ,ความชื1น ซ่อมแซมเกือบทุกอย่าง
ใช้กบั วัสดุที9มีพ1นื ผิวค่อนข้างเรี ยบ: พีวซี ี PVC, อคิลิก acrylic, โลหะ metal, เหล็ก steel, ทองแดง copper, อลูมินมั aluminum,
ไม้ wood, เซรามิก ceramic, ลายคราม porcelain, กระเบื1อง tile, กระจก glass, ยาง rubber, ไฟเบอร์ กลาส fiberglass, ปูนปั1 น stucco,
ปูนปลาสเตอร์ plaster, หิ น stone, ซี เมนท์ cement, คอนกรี ต concrete, ผนังแห้ง dry wall, หลังคา, พลาสติกบางชนิ ด, ผ้า, ไวนิลและ
อื9นๆอีกมากมาย เทปกว้าง 10 ซม. ยาว 152 ซม. วิธีใช้ 1.เตรี ยมพื1นผิวให้ค่อนข้างเรี ยบ ปราศจากฝุ่ นและไขมัน 2.ตัดเทปให้ใหญ่กว่า
แผลอย่างน้อย 1 นิ1ว ขึ1นกับขนาดของแผล 3.ลอกพลาสติกออก ปิ ดเทปลงบนพื1นผิว 4.กดรี ดเทปให้แน่น
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HSJ เทปกันลื9นสะท้อนแสงอเนกประสงค์(HSJ REFLECTOR ANTI SLIPTAPE)
HSJ เทปกันลื9นสะท้อนแสงอเนกประสงค์ ทําจากวัสดุพลาสติกพีวีซีและลูกแก้วสะท้อนแสง เทปกาวซิ ลิโคน
ในตัว กันลื9นและสะท้อนแสงได้ดี มี 2 ความหนา 0.5 มิลลิเมตรเหมาะกับการใช้ในอาคารบ้านเรื อน และ 1.5 มิลลิเมตร
เหมาะกับพื1นที9สาธารณะ ถนนหนทางทัว9 ไป กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 10 เมตร
วิธีติดตั1ง 1.ทําความสะอาดพื1นผิวที9จะติดตั1งให้สะอาดปราศจากฝุ่ นผงและคราบมันต่างๆ และแห้งสนิท
2.ลอกแผ่นหลังเทปออก
3.ติดเทปลงบนพื1นผิวแล้วกดทับให้แน่น หลีกเลี9ยงพื1นผิวที9มีรอยแตกแยก

ไม่สะท้อน
แสง
สะท้อน
แสง
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HSJ เทปลูกศรจราจรสะท้อนแสงกันลื9น
(HSJ REFLECTOR ANTI SLIP TRAFFIC SIGN TAPE)
HSJ เทปลูกศรจราจรกันลื9นสะท้อนแสงทําจากวัสดุพลาสติกพีวีซีและลูกแก้วสะท้อนแสง เทปกาวซิ ลิโคนในตัว กัน
ลื9นและสะท้อนแสงได้ดี มีความหนา 1.5 มิลลิเมตรเหมาะกับพื1นที9สาธารณะ ถนนหนทางทัว9 ไป ขนาดกว้างขึ1นกับแบบ ตั1งแต่
0.45 เมตร ถึง 1.35 เมตร ยาว 3 เมตร มีสีขาวและสี เหลือง วิธีติดตั1ง 1.ทําความสะอาดพื1นผิวที9จะติดตั1งให้สะอาดปราศจากฝุน
ผงและคราบมันต่างๆ และแห้งสนิท 2.ลอกแผ่นหลังเทปออก 3.ติดเทปลงบนพื1นผิวแล้วบดทับให้แน่น

HSJ-1 ตรง 0.45*3 ม.

HSJ-4 ตรง&ซ้าย 0.9*3 ม.

HSJ-7 ตรง&ซ้าย&ขวา 1.35*3 ม.

HSJ-2 เลี1ยวซ้าย 0.75*3 ม.

HSJ-3 เลี1ยวขวา 0.75*3 ม.

HSJ-5 ตรง&ขวา 0.9*3 ม.

HSJ-6 ซ้าย&ขวา 1.35*3 ม.

SJ-8 กลับทางซ้าย 1.1*3 ม.

HSJ-9 กลับทางขวา 1.1*3 ม.

HSJ-10 ตรง&กลับทางซ้าย 0.9*3 ม.

HSJ-11 เลี1ยวซ้าย&กลับทางซ้าย 0.9*3 ม.
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สิ นค้าของบริ ษทั เอชเอสเจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด hsjenterprise.com 027572236-8 hsjenter@gmail.com
1.ตะแกรงสเตนเลสกันกลิ9น แบบใช้น1 าํ (SS BELL TRAP) และแบบไม่ใช้น1 าํ (HSJ SS FLOOR DRAIN AUTOCLOSE)
2.ตะแกรงนํ1าทิง1 สเตนเลส (HSJ SS AREA DRAIN)
3.ฝาสเตนเลสช่องทําความสะอาดท่อ (HSJ SS FLOOR CLEANOUT)
4.ตะแกรงหัวนํ1าฝนสเตนเลส (HSJ SS ROOF DRAIN)
5.ท่อนํ1าร้อน(PAP), ท่อนํ1าเย็น(PAP), ท่อแก๊ส(PAP), ท่อร้อยสายไฟ(PAP) (WATERPIPE,GAS PIPE, CONDUIT)
6.แผ่นหลังคา ASA UPVC (HSJ ROOF TILE)
7.สต๊อปวาล์วทองเหลืองชุบโครเมี9ยม, สต๊อปวาล์วสเตนเลส, สต๊อปวาล์ว 2 ทางสเตนเลส, ก๊อกสนามสเตนเลส,
ก๊อกสนาม 2 หัวสเตนเลส, สต๊อปวาล์วทองเหลืองชุบนิกเกิล (BRASS STOP VALVE, SS STOP VALVE)
8.หัวชําระ ABS, สายฝักบัว, สายชําระ(สเตนเลส, พีวซี ี, ซิลเวอร์ พีวซี ี)(HSJ SPRAY HEAD, HSJ SHOWER HOSE)
9.สายนํ1าดีสเตนเลสถัก, สายนํ1าดีกอ๊ กผสม, สายนํ1าดีพีวซี ีไนล่อนถัก (HSJ SS BRAID HOSE, HSJ PVC BRAID HOSE)
10.สะดืออ่างล้างหน้าทองเหลืองชุบโครเมี9ยม, ท่อนํ1าทิง1 อ่างล้างหน้าสเตนเลสย่น, กระปุกนํ1าทิง1 ABS (BASIN DRAIN)
11.ท่อสเตนเลสย่น (HSJ SS CORRUGATED HOSE)
12.ผ้าใบตาข่ายพีวซี ีกนั ฝุ่ นคลุมตึก (HSJ MESH SHEET)
13.ท่อนํ1าร้อนพีพีอาร์ (HSJ PPR PIPE)
14.แท็งก์น1 าํ ผ้าใบ, แท็งก์น1 าํ ฝนผ้าใบ (HSJ FABRIC WATER TANK, RAIN WATER FABRIC TANK)
15.บอลวาล์ว, วาล์วแก๊ส ทองเหลืองชุบนิกเกิล, เทปพันเกลียว (HSJ BRASS BALL VALVE)
16.ข้อต่อทองเหลืองชุบนิกเกิล, ข้อต่อท่อสั1นทองเหลืองชุบโครเมี9ยมม ข้อต่อทองเหลืองชุบโครเมี9ยม, ข้อต่อไนล่อน,
(BRASS NICKELED FITTING, BRASS CHROM FITTING, NYLON FITTING)
17.แคล้มปสเตนเลสจับท่อ(แคล้มป์ โอมห์), แคล้มป์ อลูมิเนียมจับท่อ, แคล้มป์ พลาสติกจับท่อ(ก้ามปู),เกลียวปล่อยสเตนเลส
18.ข้อต่อท่อ PAP, PEX/AL/PEX (ข้อต่อตาไก่ขนั เกลียว(ทองเหลือง,ไนล่อน), ข้อต่อบีบ, ข้อต่อพุชล็อก)
19.ท่อกันกลิ9น (SS HSJ TUBE ANTI ODOR DRAINER)
20.แผ่นหอมกรองอเนกประสงค์ (HSJ FRESH NET)
21.ซิลิโคนเทปอเนกประสงค์ (HSJ SILICONE FUSING TAPE)
22.ไฟเบอร์กลาสเทปอเนกประสงค์ (HSJ FIBERGLSS SEAL TAPE)
23.แอสฟัลด์เทปอเนกประสงค์ (HSJ ASPHALT TAPE)
24.เทปผ้าอเนกประสงค์ (HSJ POLYESTER FLEEC TAPE)
25.เทปซ่อมกันรั9วเอนกประสงค์(HSJ SUPER STRONG TAPE)
26.เทปกันลื9นสะท้อนแสงอเนกประสงค์ (HSJ REFLECTOR ANTI SLIP TAPE),เทปลูกศรจราจรกันลื9นสะท้อนแสง

