














                                     CP.CONPRO CO., LTD

                                                          REFERENCE ปี 2550-2558

NO. COMPANY SITE/LOCATION

1 บริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น จ ำกัดมหำชน โรงงำนเบียร์ชำ้ง
2 บริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น จ ำกัดมหำชน สะพำนข้ำมแยกลำซำล – ศรีนครินทร์
3 บริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น จ ำกัดมหำชน สนำมกีฬำ – นครรำชสีมำ
4 บริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น จ ำกัดมหำชน ธนำคำร กสิกรไทย ( เมืองทองธำนี )
5 บริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น จ ำกัดมหำชน HMCPDF  จ.ระยอง
6 บริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น จ ำกัดมหำชน โรงแรมสปริงฟิวด์ อ.ชะอ ำ / อ.หัวหิน
7 บริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น จ ำกัดมหำชน ปรำจีนกลำส
8 บริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น จ ำกัดมหำชน เซ็นทรัล วงอมำตย์ พัทยำ
9 บริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น จ ำกัดมหำชน PTT จ.ระยอง

10 บริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น จ ำกัดมหำชน แมคโครอยุธยำ ,ปรำจีน, เชยีงรำย,ล ำปำง
11 บริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น จ ำกัดมหำชน ทีโอเอ
12 บริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น จ ำกัดมหำชน โลตัส ขอนแก่น
13 บริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น จ ำกัดมหำชน แฟคตอร่ี อยุธยำ
14 บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มหำชน อำคำรเลอรำฟิเน่ สุขุมวิท 39
15 บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มหำชน โรงงำนทูน่ำ – สมุทรสำคร
16 บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มหำชน TOYOTA – นนทบุรี
17 บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มหำชน แมคแคนน่ำ
18 บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มหำชน บิ๊กซี – ล ำลูกกำ
19 บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มหำชน โบ๊เบ๊ – บ ำรุงเมือง
20 บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มหำชน จตุรัสจำมจุรี
21 บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มหำชน โลตัส จ.ภูเก็ต
22 บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มหำชน เลเนซอง
23 บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มหำชน เซ็นทำร่ำ ภูเก็ต
24 บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มหำชน เซ็นทรัล พิษณุโลก
25 บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มหำชน ภูเก็ต อะคำเดีย
26 บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มหำชน สมำร์ท คอนโด วัชรพล
27 บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มหำชน โรงแรม เซ็นทำรำ จ.ภูเก็ต
28 บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มหำชน Yark nonthaburi Park
29 บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มหำชน โงพยำบำลมหำชยั 2
30 บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มหำชน MRTA
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31 บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มหำชน Premier inn soi 11 
32 บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มหำชน ไทยรัฐ
33 บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มหำชน Marriott Hua Hin
34 บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มหำชน ธ.กสิกรไทย แจ้งวัฒนะ 2
35 บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด ( มหำชน ) PR2 Tha it park and ride building

36 บริษัท ยูนิมำ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด โรงเรียนสำธิตเกษตร – นิคมอมตะบำงปะกง

37 บริษัทซิโนไทยเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ำกัด 
(มหำชน)

ถนนมอเตอร์เวย์

38 บริษัทซิโนไทยเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ำกัด 
(มหำชน)

กำรไฟฟ้ำรำชบุรี

39 บริษัทซิโนไทยเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ำกัด 
(มหำชน)

Thai Oil - ศรีรำชำ

40
บริษัทซิโนไทยเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ำกัด 
(มหำชน)

ศำลปกคลอง - หลักสี่

41
บริษัทซิโนไทยเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ำกัด 
(มหำชน)

ทำงหลวงหมำยเลข 3 บำงปู

42
บริษัทซิโนไทยเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ำกัด 
(มหำชน)

เจริญโภคภัณฑ์

43
บริษัทซิโนไทยเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ำกัด 
(มหำชน)

Blu port resort HuaHin

44
บริษัทซิโนไทยเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ำกัด 
(มหำชน)

อำคำรที่ท ำกำรศำลฎีกำ

45
บริษัทซิโนไทยเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ำกัด 
(มหำชน)

ร.พ. สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ

46
บริษัทซิโนไทยเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ำกัด 
(มหำชน)

สะพำนต่ำงระดับ ถ.กำญจนำภิเษก

47
บริษัทซิโนไทยเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ำกัด 
(มหำชน)

Phoenix Utlities ขอนแก่น

48 บริษัทซิโนไทยเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ำกัด หอศิลป์
49 บริษัท ซีแมค เจนเนอรัล จ ำกัด พัฒนำ กอล์ฟ คลับ จ.หัวหิน
50 บริษัท ซีแมค เจนเนอรัล จ ำกัด โรงแรม แบลค เมำเท็นท์ จ.หัวหิน
51 บริษัท แอสคอน คอนสตร๊ัคชั่น จ ำกัด มหำชน คอนโด วอเตอร์ มำร์ค
52 บริษัท แอสคอน คอนสตร๊ัคชั่น จ ำกัด มหำชน HYDE PARK ดอนเมือง – รังสิต

53 บริษัท แอสคอน คอนสตร๊ัคชั่น จ ำกัด มหำชน ณุศำสิริ – เอกมัย

54 บริษัท พลีบิลท์ จ ำกัด มหำชน THE TRUSH

55 บริษัท พลีบิลท์ จ ำกัด มหำชน วิลล่ำอโคก



56 บริษัท พลีบิลท์ จ ำกัด มหำชน อำร์ทมิวเซียม

57 บริษัท พลีบิลท์ จ ำกัด มหำชน เทมโป ซ. ร่วมฤดี

58 บริษัท พลีบิลท์ จ ำกัด มหำชน โฮวำท โฮเทล พระรำม 3

59 บริษัท พลีบิลท์ จ ำกัด มหำชน Zire Wongamat Condo Pattaya

60 บริษัท พลีบิลท์ จ ำกัด มหำชน The Trust Residence นครปฐม

61 บริษัท พลีบิลท์ จ ำกัด มหำชน วัดพระธรรมกำย อำคำรจอดรถ

62 บริษัท พลีบิลท์ จ ำกัด มหำชน The crest สุขุมวิท 34

63 บริษัท พลีบิลท์ จ ำกัด มหำชน The tempe grand สำทร

64 บริษัท พลีบิลท์ จ ำกัด มหำชน Unixx south pattaya
65 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จ ำกัด โรงพยำบำลปิยะเวท – พระรำม 9
66 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จ ำกัด โรงเรียน นำนำชำติ รีเจ้นท์
67 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จ ำกัด คอนโด พัฒนำกำร ซ.65
68 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จ ำกัด โรงไฟฟ้ำย่อยฉลองกรุง

69 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จ ำกัด อพำร์ทเม็นท์ ลำดพร้ำว 120
70 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จ ำกัด นิคมอัญธำนี 3
71 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จ ำกัด The Jas@ramintra
72 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จ ำกัด Ramayana Water Park
73 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จ ำกัด Skyview Hotel
74 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จ ำกัด Baan Jamjuree 2 สุขุมวิท 39
75 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จ ำกัด Radisson Blu Resort หัวหิน
76 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จ ำกัด สวนเพลิน มำร์เก็ต
77 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จ ำกัด Data center byilding ชลบุรี
78 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จ ำกัด Gemopolis Free Zone 2
79 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จ ำกัด The riviera condo
80 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จ ำกัด ไทรม้ำ ซ.7
81 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จ ำกัด Hua Hin tennis complex
82 บริษัท พูลสิริ อุตสำหกรรม คอนกรีต จ ำกัด โรงงำนปรพันท์ – สุวินทวงศ์
83 บริษัท เจมิไนย แอนด์ เอสโซซิเอท จ ำกัด กรมรำชองครักษ์
84 บริษัท เจมิไนย แอนด์ เอสโซซิเอท จ ำกัด ไปรษณีย์ หลักสี่
85 บริษัท เจมิไนย แอนด์ เอสโซซิเอท จ ำกัด TOT จ. นครศรีธรรมรำช
86 บริษัท เจมิไนย แอนด์ เอสโซซิเอท จ ำกัด หอประชมุวไลลงกรณ์
87 บริษัท เจมิไนย แอนด์ เอสโซซิเอท จ ำกัด ม. แม่ฟ้ำหลวง จ.เชยีงรำย
88 บริษัท เจมิไนย แอนด์ เอสโซซิเอท จ ำกัด กรมรำชทัณฑ์บำงขวำง
89 บริษัท เจมิไนย แอนด์ เอสโซซิเอท จ ำกัด ส ำนักงำนเลขำนุกำร คุรุสภำ
90 บริษัท เจมิไนย แอนด์ เอสโซซิเอท จ ำกัด อำคำรเงินทุนหมุนเวียนสำธำรณะสุข



91 บริษัท เจมิไนย แอนด์ เอสโซซิเอท จ ำกัด ม. รำชมงคล จ.หัวหิน
92 บริษัท เปเปอร์บ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด โรงงำนเปเปอร์บ๊อกซ์ –รังสิต
93 บริษัท เอ็น. เค.จี. เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด อพำร์ทเม็นท์ 6 ชั้น – พหลโยธิน ซอย 6
94 บริษัท โทเบท คอมบิเนชั่น จ ำกัด โรงเรียนนำนำชำติ – สวนหลวง ร.9
95 บริษัท ท.ีซ.ีซ.ี คอนกรีต แอนด์ บิลท์ จ ำกัด โรงงำนพำนทองเปเปอร์ – ชลบุรี
96 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด กรมณี วิศวกรรม บ้ำนเอ้ืออำทร – รังสิต คลอง 5
97 บริษัท เอสทีเอ็น คอนสตรัคชั่น จ ำกัด ท่ำผำรีสอร์ต – ภูเก็ต
98 บริษัท เอสทีเอ็น คอนสตรัคชั่น จ ำกัด โนรำบีช รีสอร์ต
99 บริษัท เอสทีเอ็น คอนสตรัคชั่น จ ำกัด EVASON – ภูเก็ต
100 บริษัท เอสทีเอ็น คอนสตรัคชั่น จ ำกัด กำนดำบุรี

101 บริษัท เอสทีเอ็น คอนสตรัคชั่น จ ำกัด อิมเมจิกแมกซ์ – ถนนนรำธิวำส

102 บริษัท โปรไลน์ คอนสตรัคชั่น จ ำกัด อพำร์ทเมนท์ 6 ชั้น – รำมค ำแหง 122 (3 โครงกำร)
103 บริษัท พิศวกรรม จ ำกัด โรงงำนลำดกระบัง
104 บริษัท จอมธกล จ ำกัด HONDA – รังสิต
105 บริษัท จอมธกล จ ำกัด The tempo One พระรำม9
106 บริษัท จอมธกล จ ำกัด Condo celeste HuaHin
107 บริษัท โกลด์แพลน ดีเวลลอปเม้นท์จ ำกัด อำรีย์ฟอร่ัม
108 บริษัท โกลด์แพลน ดีเวลลอปเม้นท์จ ำกัด ALOFT HOTEL 
109 บริษัท เจริญโชคก่อสร้ำง จ ำกัด แพรกษำ
110 บริษัท เจริญโชคก่อสร้ำง จ ำกัด เซียร์-รังสิต
111 บริษัท ดีเคเจ จ ำกัด NARA 24
112 บริษัท ฤทธำ จ ำกัด โฮมโปรวังน้อย เฟส 4
113 บริษัท ฤทธำ จ ำกัด ม.หอกำรค้ำไทย
114 บรษัท กรณิศก่อสร้ำง จ ำกัด Base-W
115 บรษัท กรณิศก่อสร้ำง จ ำกัด Tree บำงโพ
116 บรษัท กรณิศก่อสร้ำง จ ำกัด Pearl พหลโยธิน 7
117 บริษัท เคมคอน เซอร์วิส จ ำกัด G-Style condo
118 บริษัท เคมคอน เซอร์วิส จ ำกัด Yamato Wellgro
119 บริษัท เคมคอน เซอร์วิส จ ำกัด Siam sanyo บำงปู ซ.8
120 บริษัท ณัฐณิชำ กำรโยธำ คอนโดวิลล่ำ ลำซำน 18
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_ 2. COMPOSTTTON
CP-BOND Copolymerisate emulsion based on Mnyl Acetate / di-n-Butyl
Maleate

3. FIRST AID TIEASURES
SKIN CONTACT: Wash off immediately with soap and water.
EYE CONTACT: Rinse thoroughly with plenty of water and seek medical
advice
INGESTION: lf swallowed seek medicalaid immediately.

4. FIRE-FIGHTING TEASURES
Suitable fire extinouishing media
Water, foam, carbon dioxide

Special hazards from the substance itself, its combustion products or from its
vapours.

ln case of fires, hazardous combustion gases are formed : Garbon monoxide
(co).
Under certain conditions of combustion faces of other toxic substances
cannot be excluded.

5. ACCIDENTAL RELEASE TEASURES
Personal Precautions
Forms slippery/greasy layers with water.

Environmential Precautions
Do not allow to enter drains or watenyays. Contain contaminated water/fire
fighting water.

CP Gonpro Co.,Ltd
98, Latkrabang Rd.,latkrabang, Latkrabang ,Bangkok 10520 Thalhnd
Tel; 02 17 2 84414 Fax: 02 17 2 WO Email : cp_con pro@hotnai!.com

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

EDITIOH: I DATE: January 2Ol I

{. PRODUCT
NAME: CP-BOND
Chemical Nature

Manufacturer
CP. CONPRO CO., LTD.
9815 Ladkrabang Rd. Ladkrabang Bangkok 105200. Thailand

EMERGENCY TELEPHONE NUMBER. 02.172444+5
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Advice on safe handling
Provide good ventilation when handling large quantities. No special measures
necessary if stored and handled as
prescribed.

Advice on protection aoainst fire and exolqsion
No special measures necessary.

Storaoe
Coolcondition
Do not leave vessels/containels open

7. EXPOSURE CONTROLS 
' 

PERSONAL PROTECTION
Tech nlca I Protective Measures
No specia! measures required

Perconal orotective equipment
avoid contact with eyes and skin.

Hygiene mgasures:
Remove soiled or soaked clothing immediately
Wash soiled clothing immediately
Observe the usual precautions when handling chemicals

Eye protectiln
Safety glasses

Hand orotection
Rubber gloves

8. PHYSICAL AND CHEUICAL PROPERTIESForm: liquid
Color: white
Odour: slight orweak

Flash point none
Density: 1,06 g/cm3 at 2B.C

CP Conpro Co.,Ltd
9Jl Lat-krabang Rd.,Latkrabang, Latkrabang ,Bangkok i0520 Thaihnd
Tel: 02 172 6414S Fax: 02 iZ2 WO Email: cp_conpro@hotmall.com

Meftods for Gleanino
Pick up with absorbent materials (sard, sawdust)
Clean contaminated fimrs and o$ects thoroughly, observing
environmenhl regulations.

6. HANDLING AND STORAGE



Solubility in water: miscible
pH value:
Method:

approx. 2.5 - 4.5
ASTM C C109/C109M-02,
ASTM C 952-91 (Reapproved 1997),
ASTM C 307-99

9. STABILITY AND REACTIVIW
Thermal decomposition
No decomposition is used as described

Hazardous reactions
No hazardous reactions known

1 O. TOXICOLOGICAL INFORiIAilOil- Frequent contact can lead to skin and eye initation, especially if the product is
allowed to dry out.
According to experience, the product is considered to be harmless to health if
used in the conect manner.
On the basis of the producfs composition, no acute general toxic effects are
to be expected.

11. ECOLOGICAL INFORiiATION
Do not allow to enter soil, watierways or waste water canals.
May be eliminated from water by chemicalfiocculation.
According to experiment the material has no harmfuleffect on the
environment.

1 2. DISPOSAL COilSIDERATIONS
Product
ln accordance with cunent regulations may be taken to waste disposal site or
incineration plant.

Uncleaned packaging
contaminated packaging should be emptied as far as possible and after
appropriate cleansing may be taken for reuse.

,3. OTHER INFORTATION
The product should be used as directed - consult specification sheet for
further details.
This information is given in good faith and is believed to be accurate and
complete. lt should be made available to all
personnel using/ handling the product.

CP Conpro Co,,Ltd
9S Latkrabang Rd.,Latkrabang, Latkrabang ,Bangkok 10520 Thailand
Tel; 021128411,6 Fax: 02'172 6446 Email: cp_conprc@hotnail.com


	CP-BOND
	ผลเทส bond
	ref-bond
	MSDS BOND 1
	MSDS BOND 2
	MSDS BOND 3
	ประสาน 1
	ประสาน 2
	ขั้นตอน
	img019
	img020

	ผลเทส
	img032
	img033
	img034
	img035




