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Construction chemical products is one of the quality products 
of GEL that have been developed continuously since 1977, 
which is the first time that GEL has officially started to 
manufacture and special cement such as Non-Shrink Grout 
Cement in Thailand. It has started both as a product under 
the GEL brand and products that have been authorized for 
production and distribution from Denki Kagaku Kabushiki Kaisha, 
a leading manufacturer of construction chemicals in Japan, 
under the Denka brand.

Throughout the period, GEL has continuously researched 
and developed the quality of construction chemical products 
to maintain the standard of the products and to be able to 
meet the needs of various applications and cover all types 
of construction at present.

With a wide range of construction chemical products, GEL 
is able to meet the needs of a variety of construction 
applications in both public and private projects, whether 
construction of high-rise buildings, shopping malls, 
condominiums, residential projects and the government 
infrastructure such as bridge, sky train, high-speed train etc. 
Furthermore, general users can be used to repair and renovate 
houses since GEL construction chemical products can be 
divided into application categories.

ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นอีกหน่ึงผลิตภัณฑ์คุณภาพของ GEL 
ทีไ่ด้รบัการพัฒนามาอยา่งตอ่เนือ่งนบัต้ังแตปี่ 2520 ซ่ึงเป็นครัง้แรกที ่GEL 
ไดเ้ร่ิมผลิตและจัดจําหน่ายสินคา้กลุม่เคมีภณัฑ์ประเภทซีเมนตพิ์เศษ ได้แก ่
ปูนนอนชร้ิงเกรา้ท ์(Non-Shrink Grout Cement) อยา่งเป็นทางการใน
ประเทศไทย โดยเริ่มต้นทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ GEL และ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ในการผลิตและจัดจําหน่ายอย่างเป็นทางการจาก
บรษัิท Denki Kagaku Kabushiki Kaisha บรษัิทผู้ผลิตเคมภัีณฑก์อ่สรา้ง
ชัน้นําของประเทศญีปุ่่น ภายใตแ้บรนด์ Denka

ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา GEL ไดวิ้จยัและพัฒนาคณุภาพของผลิตภณัฑ์
เคมีภัณฑ์ก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ให้ดีเยี่ยมอยู่เสมอ และเพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งาน
ที่หลากหลายและครอบคลุมทุกประเภทงานก่อสร้างในปัจจุบัน

ด้วยความหลากหลายของสินคา้กลุ่มเคมีภัณฑก์อ่สร้าง GEL จงึสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานในงานก่อสร้างได้หลากหลายประเภท 
ทั้งโครงการภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น งานก่อสร้างอาคารสูง
ต่างๆ ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม โครงการหมู่บ้านจัดสรร และ
ในงานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐานของภาครัฐบาล เช่น งานก่อสรา้งสะพาน
รถไฟฟา้ และรถไฟความเรว็สูง เป็นตน้ รวมถงึการใชง้านสําหรับผูใ้ชท้ัว่ไป
ในการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติม ที่พักอาศัย



PRODUCTS 
กลุ่มสินค้า

PRODUCTS AND SERVICES

Product Catalogue  2

SERVICES
งานบริการ

 

• งานเกร้าทแ์ละเทฐานเคร่ืองจกัร
  Grouting

• งานกันซมึ
  Waterproofing

• งานฝงัยดึเหล็กเสริมโครงสร้าง
  Rebar Embedding

• งานป้องกนั ซอ่มแซมและทาํลายโครงสรา้งคอนกรตี
  Concrete Protection, Repair and Demolition

• งานเพ่ิมความแข็งแกรง่พ้ืนผิวคอนกรีต
  Concrete Surface Strengthening Work 

• นํา้ยาผสมสําหรับคอนกรตี
  Concrete Admixture

• งานปูวสัดุและตกแต่งผิว
  Tiling and Finishing Work

• งานยาแนวรอยตอ่
  Joint Sealant 

• อุปกรณเ์สริม
  Accessories

• งานระบบกนัซึม
  Waterproofing System

• งานแก้ไขรอยแตกรา้ว
  Crack Repair

• งานเสริมกําลังโครงสรา้ง
  Structural Reinforcement Work

• งานเจาะเสียบเหลก็เสรมิโครงสร้าง
  Reinforcement Steel Embedding Work

• งานซอ่มแซมเฉพาะด้านอ่ืนๆ
  Other Specialized Repair Works

• งานขดัและทําผวิหนา้พ้ืนคอนกรตี
  Flooring and Polishing Work



INDEX
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GROUTING (งานเกร้าทแ์ละเทฐานเครือ่งจกัร) 

•  DENKA PRETASCON TYPE 1 (เดนก้า พรีแทสคอน ไทป์ วัน)        5
•  DENKA PRETASCON TYPE Rx (เดนก้า พรีแทสคอน ไทป์ อาร์เอ็กซ์)       5
•  NON SHRINK GROUT TYPE GLH (นอนชริ้งค์เกร้าท์ ไทป์ จีแอลเอช)       6
•  NON SHRINK GROUT TYPE GL (นอนชริ้งค์เกร้าท์ ไทป์ จีแอล)        6
•  GRAVITY MORTAR GZ-50 (กราวิตี้ มอร์ต้าร์ จีซี-50)             7
•  DENKA PRETASCON PADDING (เดนก้า พรีแทสคอน แพดดิ้ง)        7
•  GEL EPOXY GROUT (จีอีแอล อีพ็อกซี่ เกร้าท์)          8
•  PRODUCT SELECTION GUIDE (ตารางเปรียบเทียบสินค้า)        9
 

CONCRETE PROTECTION, REPAIR AND DEMOLITION (งานป้องกัน ซ่อมแซมและทาํลายโครงสรา้งคอนกรีต) 

•  EPOXY GEL-S1 (อีพ็อกซี่ จีอีแอล เอสวัน)          11
•  GEL LATEX BONDING AGENT (จีอีแอล ลาเท็กซ์)         11
•  CARBON FIBER SHEET (คาร์บอน ไฟร์เบอร์ ชีท)         12
•  GEL CARBON FIBER BONDING (จีอีแอล คาร์บอนไฟเบอร์ บอนดิ้ง)        12
•  BRISTAR-100 (ไบร์สตาร์-100)           13

TILING AND FINISHING WORK (งานปูวสัดแุละตกแตง่ผิว) 

•  GEL SELF-LEVELING PLUS (จีอีแอล เซลฟ-์เลเวลลิ่ง พลัส)        14
•  GEL SELF-LEVELING (จีอีแอล เซลฟ-์เลเวลลิ่ง)         14
•  GEL POLYMER SELF-LEVELING (จีอีแอล โพลีเมอร์ เซลฟ-์เลเวลลิ่ง)       15
•  CEMENT TILE ADHESIVE EXTRA TILE (ปูนกาวซีเมนต์สําหรับปูกระเบื้องใหญ่)      15
•  CEMENT TILE ADHESIVE (ปูนกาวซีเมนต์สําหรับปูกระเบื้อง)        16
•  CEMENT TILE ADHESIVE ECO PLUS (กาวซีเมนต์สําหรับปูกระเบื้อง รุ่นอีโค่พลัส)      16
•  CEMENT TILE ADHESIVE DIY (ปูนกาวซีเมนต์สําหรับปูกระเบื้อง ดีไอวาย)       17
•  GEL TILE CEMENT GROUT (จีอีแอล ยาแนวกระเบื้อง)         17
•  SUPER SKIM COAT (ซุปเปอร์สกิมโค้ท)           18
•  GEL INTERIOR SKIM COAT (จีอีแอล อินทีเรีย สกิมโค้ท)         18  
        
 

 WATERPROOF (งานกันซมึ) 

•  GEL WATERPROOF TYPE FLEXI (จีอีแอล วอเตอร์พรูฟ ไทป์ เฟล็กซ์ซี่)       19
•  GEL WATERPROOF TYPE GENERAL (จีอีแอล วอเตอร์พรูฟ ไทป์ เจนเนอรัล)       19
•  GEL CRYSTALLINE (จีอีแอล คริสตัลไลน์)          20
•  GEL LIQUID CRYSTALLINE (จีอีแอล ลิควิด คริสตัลไลน์)          20
•  GEL ROOFLEX (จีอีแอล รูฟเฟล็กซ์)           21
•  GEL ROOFLEX HEAT REFLECTIVE (จีอีแอล รูเฟล็กซ์ ฮีท รีเฟล็กซ์ทีฟ)       21
•  GEL LIQUID BITUMEN SOLVENT BASE (จีอีแอล ลิควิด บิทูเมน โซเวนท์เบส)       22
•  GEL LIQUID BITUMEN WATER BASE (จีอีแอล ลิควิด บิทูเมน วอเตอร์เบส)       22
•  GEL TORCH BITUMEN MEMBRANE (จีอีแอล ทอร์ช บิทูเมน เมมเบรน)       23
•  GEL WATERPROOF PU COATING (จีอีแอล วอเตอร์พรูฟ พียูโค้ทติ้ง)       23
•  GEL WATERPROOF POLYURETHANE SYSTEM (ระบบกันซึมชนิดโพลียูรีเทนของจีอีแอล)     24
   >  GEL PU PRIMER (จีอีแอล พียู ไพรเมอร์)           
   >  GEL WATERPROOF PUM (จีอีแอล วอเตอร์พรูฟ พียูเอ็ม)        
   >  GEL WATERPROOF PUT (จีอีแอล วอเตอร์พรูฟ พียูที)  
•  DENKA Q-TEX (เดนก้า คิวเทค)           25  
 

 



INDEX

Product Catalogue  4

JOINT SEALANT (งานยาแนวรอยต่อ) 

•  GEL SEALANT MS (จีอีแอล ซีแลนท์ เอ็มเอส)          28
•  GEL PU SEALANT (จีอีแอล พียู ซีแลนท์)          28 
•  GEL ACRYLIC SEALANT (จีอีแอล อะคริลิค ซีลแลนท์)         29
•  GEL SILICONE SEALANT (จีอีแอล ซิลิโคน ซีลแลนท์)         29

CONCRETE SURFACE STRENGTHENING WORK (งานเพ่ิมความแข็งแกร่งพ้ืนผิวคอนกรีต) 

•  GEL FLOOR HARDENER (จีอีแอล ฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์)           30
•  GEL EPOXY SELF-LEVELING (จีอีแอล อีพ็อกซี่ เซลฟ-์เลเวลลิ่ง)        30
•  GEL POLYURETHANE SELF-LEVELING (จีอีแอล โพรียูรีเทน เซลฟ-์เลเวลลิ่ง)      31

CONCRETE ADMIXTURE (นํา้ยาผสมสําหรบัคอนกรตี)

•  WATERPROOF ADMIXTURE (นํา้ยาผสมคอนกรีตสําหรับงานกันซึม)        32
   > GEL WATERPROOF ADMIX (จีอีแอล วอเตอร์พรูฟ แอดมิค)
•  CONCRETE CURING AGENT (นํา้ยาบ่มคอนกรีต)         32
  >  GEL CONCRETE CURING AGENT (จีอีแอล คอนกรีต เคียวริ่งเอเจนท์)
•  MOULD REMOVAL AGENT (นํา้ยาทาแบบ)          33
  >  GEL WATER BASED CONCRETE (จีอีแอล วอเตอร์ เบส คอนกรีต)       
  >  GEL OIL BASED CONCRETE (จีอีแอล ออยล์ เบส คอนกรีต) 
        
 

 ACCESSORIES (อุปกรณเ์สริม)                  34

REBAR EMBEDDING (งานฝังยึดเหล็กเสรมิโครงสร้าง) 

•  DENKA QUICK CAPSULE (เดนก้า ควิก แคปซูล)         26
•  GEL EPOXY SMART FIX (จีอีแอล อีพ็อกซี่ สมาร์ท ฟกิซ์)         26 
•  EPOXY GEL-S4 (อีพ็อกซี่ จีอีแอล-เอสโฟร์)          27



DENKA PRETASCON TYPE 1
เดนก้า พรีแทสคอน ไทป์ วัน

Features

• Non-bleeding
• Controlled expansion / non-shrinkage
• Non-metallic, non-rusting and chloride free
• 
• Non-air void
• Extremely high compressive strength
• High early and high maximum compressive strength. 

Compressive strength is higher than 400 ksc (Cu) in 1 day 
and 800 ksc (Cu) in 28 days  

 

•  ไม่เยิม้นํา้
•  ไม่เกดิการหดตัว
•  ไม่มส่ีวนผสมของโลหะ ไมท่าํให้เกดิสนิม และปราศจากคลอไรด์
•  มีความสามารถในการทํางานทีดี่ ไหลเขา้แบบหรือชอ่งวา่งไดง่้าย
•  ไม่มฟีองอากาศ ไมเ่กดิโพรงในการเกร้าท์
•  ค่ากําลงัรบัแรงอัดสูงสุด
•  ให้ค่าการรบัแรงอัดไดสู้งมากในช่วงตน้และปลาย สามารถรับแรงอัดได ้
   สูงกว่า 400 ksc (Cu) ท่ี 1 วนั และ 800 ksc (Cu) ท่ี 28 วัน

คุณสมบัติ

Mixing Rateอตัราผสม

อัตราส่วนนํา้ตอ่ซีเมนต ์1 ถุง: 4.2 ลิตร Mix water ratio per bag: 4.2 liters 

Packagingขนาดบรรจุ

25 kg./bag25 กก./ถงุ

The highest performance type of non-shrink grout cement for casting large machinery base
ซีเมนตพิ์เศษประสิทธภิาพสูงสุดชนดิไม่หดตวัสําหรับงานทาํฐานรองรับเครือ่งจักรขนาดใหญ่

DENKA PRETASCON TYPE Rx
เดนก้า พรีแทสคอน ไทป์ อาร์เอ็กซ์

Featuresคุณสมบัติ

Mixing Rateอตัราผสม

อัตราส่วนนํา้ต่อซีเมนต์ 1 ถงุ: 4.2 ลิตร Mix water ratio per bag: 4.2 liters 

Packagingขนาดบรรจุ

25 kg./bag25 กก./ถงุ

High performance type of non-shrink grout cement for casting small or medium machinery base 
ซีเมนตค์ณุภาพสูงชนดิไม่หดตัวสําหรับทําฐานเครือ่งจักรขนาดเล็กหรอืขนาดกลาง 

GROUTING

SCNT1001

SCNRX001
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•  ไม่เยิม้นํา้
•  ไม่เกดิการหดตัว
•  ไม่มส่ีวนผสมของโลหะ ไมท่าํให้เกดิสนิม และปราศจากคลอไรด์
•  มีความสามารถในการทํางานทีดี่ ไหลเขา้แบบหรือชอ่งวา่งไดง่้าย
•  ไม่มฟีองอากาศ ไมเ่กิดโพรงในการเกร้าท์
•  ค่ากาํลงัรบัแรงอัดสูงมากพิเศษ
•  ให้ค่าการรบัแรงอัดได้สูงมากในช่วงตน้และปลาย สามารถรับแรงอัด
   ไดสู้งกว่า 400 ksc (Cu) ที ่1 วัน และ 750 ksc (Cu) ที ่28 วัน

• Non-bleeding
• Controlled expansion / non-shrinkage
• Non-metallic, non-rusting and chloride free
• 
• Non-air void
• Especially high compressive strength
• 

Good flow ability

High early and high maximum compressive strength. 
Compressive strength is higher than 400 ksc (Cu) in 1 day 
and 750 ksc (Cu) in 28 days  



Featuresคุณสมบัติ

Mixing Rateอตัราผสม

อัตราส่วนนํา้ต่อซีเมนต ์1 ถุง: 4.2 ลิตร Mix water ratio per bag: 4.2 liters 

Packagingขนาดบรรจุ

25 kg./bag25 กก./ถุง

Featuresคุณสมบัติ

Mixing Rateอตัราผสม

อัตราส่วนนํา้ต่อซีเมนต ์1 ถุง: 4.2 ลิตร Mix water ratio per bag: 4.2 liters 

Packagingขนาดบรรจุ

25 kg./bag25 กก./ถุง

GROUTING

NON SHRINK GROUT TYPE GLH
นอนชริ้งค์เกร้าท์ ไทป์ จีแอลเอช

The high performance type of non-shrink grout cement for high-rise building construction
ซีเมนต์พิเศษประสิทธิภาพสูงชนิดไม่หดตัว สําหรับงานก่อสร้างอาคารสูง

NON SHRINK GROUT TYPE GL
นอนชริ้งค์เกร้าท์ ไทป์ จีแอล

The high performance type of non-shrink grout cement for general purpose
ซีเมนต์พิเศษประสิทธิภาพสูงชนิดไม่หดตัว สําหรับใช้งานทั่วไป

•  ไม่เยิม้นํา้
•  ไม่เกดิการหดตัว
•  ไม่มส่ีวนผสมของโลหะ ไมท่าํให้เกดิสนิม และปราศจากคลอไรด์
•  มีความสามารถในการทํางานทีดี่ ไหลเขา้แบบหรือชอ่งวา่งไดง่้าย
•  ไม่มฟีองอากาศ ไมเ่กิดโพรงในการเกร้าท์
•  ค่ากาํลงัรบัแรงอัดสูง สามารถรับแรงอัดได้มากกวา่ 300 ksc 
   (Cu) ที ่1 วนั และ มากกวา่ 600 ksc (Cu) ที ่28 วัน

Good flow ability

• Non-bleeding
• Controlled expansion / non-shrinkage
• Non-metallic, non-rusting and chloride free
• 
• Non-air void
• High compressive strength. Compressive strength is higher 

than 300 ksc (Cu) in 1 day and higher than 600 ksc (Cu) in 
28 days

SCNGL001

SCNGL004-1
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•  Non-bleeding
•  Controlled expansion / non-shrinkage
•  Non-metallic, non-rusting and chloride free
•  Good flow ability
•  Non-air void
•  Very high compressive strength
•  High early and high maximum compressive strength. 
   Compressive strength is higher than 350 ksc (Cu) in 1 day 
   and 700 ksc (Cu) in 28 days

•  ไม่เย้ิมนํา้
•  ไม่เกิดการหดตัว
•  ไม่มีส่วนผสมของโลหะ ไม่ทําให้เกิดสนิม และปราศจากคลอไรด์
•  มีความสามารถในการทํางานที่ดี ไหลเข้าแบบหรือช่องว่างได้ง่าย
•  ไม่มีฟองอากาศ ไม่เกิดโพรงในการเกร้าท์
•  ค่ากําลังรับแรงอัดสูงมาก
•  ใหค้า่การรับแรงอดัได้สูงมากในช่วงตน้และปลาย สามารถรับแรงอดั
   ได้มากกว่า 350 ksc (Cu) ท่ี 1 วัน และ มากกว่า 700 ksc (Cu) 
   ท่ี 28 วัน



GRAVITY MORTAR GZ-50
กราวิตี้ มอร์ต้าร์ จีซี-50

Featuresคุณสมบัติ

Mixing Rateอตัราผสม

อัตราส่วนนํา้ต่อซีเมนต ์1 ถุง: 3.30 – 3.50 ลติร Mix water ratio per bag: 3.30 – 3.50 liters 

Packagingขนาดบรรจุ

25 kg./bag25 กก./ถุง

High performance type of non-shrink grout cement, good flow ability with high early and 
high ultimate strength for infrastrucure

ซีเมนต์พิเศษประสิทธิภาพสูงชนดิไมห่ดตัว มีคุณสมบติัการไหลทีดี่และใหกํ้าลังรบัแรงอดัสูงสุดในชว่งตน้และช่วงปลาย
สําหรับโครงสร้างสาธารณปูโภค

Featuresคุณสมบัติ

Mixing Rateอตัราผสม

Packagingขนาดบรรจุ

25 kg./bag25 กก./ถุง

GROUTING

DENKA PRETASCON PADDING
เดนก้า พรีแทสคอน แพดดิ้ง

 

อัตราส่วนนํ้าต่อซีเมนต์ 1 ถุง: 2.52 ลิตร Mix water ratio per bag: 2.52 liters 

• ไม่เยิม้นํา้
• ไม่เกดิการขยายตวัและหดตัว
• ไม่มีส่วนผสมของโลหะ ไมท่าํให้เกดิสนิม และปราศจากคลอไรด์
• คงรูปอยู่ตัวดี
• ให้ค่าการรับแรงอัดได้สูงในช่วงต้นและปลาย สามารถรับแรงอัดได้ 
  350 ksc (Cu) ท่ี 1 วัน และ 530 ksc (Cu) ที่ 28 วัน

Special type of non-shrink mortar, padding for machine installation and steel structure erection 
มอร์ตาร์พิเศษชนิดไม่หดตัว ใช้ในการทําเต้าปูนสําหรับงานติดตั้งเคร่ืองจักรหรือโครงสร้างเหล็ก

• Non-bleeding
• Controlled expansion / non-shrinkage
• Non-metallic, non-rusting and chloride free
• Stable form
• High early and high maximum compressive strength. 

Compressive strength is higher than 350 ksc (Cu) in 1 day 
and 530 ksc (Cu) in 28 days

GRADE: CONSTRUCTION USE ONLY.
BATCH NO.: xxxxxxx

Store in cool, dry and ventilated warehouse,
Keep away from direct exposure to humidity and luminosity.

Net. 25 kg.

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู ่2 ถ.ตวิานนท ์ต.บางกะดี อ.เมอืง จ.ปทุมธาน ี
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand

  
T: 66(0)2501-2020  E: gelchemical@gmail.com  W: www.gelchemical.com  F: GEL-General Engineering

GRAVITY MORTAR GZ-50

• ไม่เกดิการหดตัว
• ไม่เกดิการเยิม้นํา้
• ไม่มีส่วนผสมของโลหะ ไมทํ่าให้เกดิสนิม และปราศจากคลอไรด์
• มีความสามารถในการทาํงานทีดี่ ไหลเขา้แบบหรอืชอ่งวา่งไดง้า่ย
• ไม่มีฟองอากาศ ไมเ่กิดโพรงในการเกร้าท์
• ค่ากําลงัรบัแรงอัดสูงพิเศษ
• ให้ค่าการรบัแรงอัดได้สูงมากในช่วงตน้และปลาย สามารถรับแรงอัดได้ 
  430 ksc (Cu) ที ่1 วัน และ 660 ksc (Cu) ที ่28 วัน

• Controlled expansion / non-shrinkage
• Non-bleeding
• Non-metallic, non-rusting and chloride free
• Good flow ability
• Non-air void
• High compressive strength
• High early and high maximum compressive strength. 
  Compressive strength is higher than 430 ksc (Cu) in 1 day 
  and 660 ksc (Cu) in 28 days

SC2002NGGRGY

SCNPD001-1
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GROUTING
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Featuresคุณสมบัติ

ขนาดบรรจุ

10 กก./ชุด
ส่วน เอ: 2.1 กก.
ส่วน บี: 0.4 กก.
ส่วน ซี: 7.5 กก.

• สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและสามารถ
  ใช้งานได้อุณหภูมิสูงสุด 150 ºC
• ค่ ากํ าลัง รับแรงดึงและค่ าการยึดเกาะ กับผิววัสดุ เดิมสูง 
  สามารถใช้งานภายใต้แรงกดทับของนํ้าหนักจรได้อย่างดีเยี่ยม
• ค่ากําลังรับแรงอัดและแรงดึงสูงมั่นใจเรื่องความทนทานและ
  การใช้งานระยะยาว
• การผสมสามารถทําได้ง่ายทําให้มั่นใจในเรื่องความสะดวกใน
  การใช้งาน
• ทนต่อสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม เช่น กรด และ อัลคาไลน์
• ออกแบบให้คุณสมบัติของวัสดุมีความคืบตํ่า ใช้งานภายใต้
  นํ้าหนักและอุณหภูมิได้อย่างยั่งยืน

GEL EPOXY GROUT
จีอีแอล อีพ็อกซี่ เกร้าท์

High performance, epoxy resin grout, for use at high chemical resistant and vibration machine base
อีพ็อกซเีรซนิเกรา้ท์ประสิทธิภาพสูง เหมาะสําหรับงานฐานเคร่ืองจกัรท่ีต้องทนสารเคมีและการส่ันสะเทือนสูง

Packaging

10 kg./set
Part A: 2.1 kg.
Part B: 0.4 kg.
Part C: 7.5 kg.

• Suitable for using in high temperature operating environments 
  with continuous service temperatures up to 150 ºC
• High flexural strength and adhesion to substrate ensure 
  excellent performance under dynamic load situations
• High compressive and tensile strengths ensure durability 
  and long term service
• Simple mixing properties ensure a convenient application 
• Excellent chemicals resistance such as acids and alkalis
• Designed for low creep characteristics under sustained 
  loading and elevated temperatures

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู ่2 ถ.ติวานนท ์ต.บางกะด ีอ.เมอืง จ.ปทมุธานี 
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand
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PART C
11.73 kg.

GEL EPOXY GROUT
จีอีแอล อีพ็อกซ่ี เกร้าท์

High performance, epoxy resin grout, for use at high chemical 
resistant & vibration machine base

อีพ็อกซีเรซินเกร้าท์ประสิทธิภาพสูง เหมาะสําหรับงานฐานเครื่องจักร
ที่ต้องทนสารเคมีและการสั่นสะเทือนสูง

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  

44/2 Moo. 2 Tivanont 
Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 

12000 Thailand
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PART A

2.75 kg.

GEL EPOXY GROUTจีอีแอล อีพ็อกซ่ี เกร้าท์

High performance, epoxy resin grout, for use at high chemical 

resistant & vibration machine base

อีพ็อกซีเรซินเกร้าท์ประสิทธิภาพสูง เหมาะสําหรับงานฐานเคร่ืองจักร

ที่ต้องทนสารเคมีและการสั่นสะเทือนสูง

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู ่2 ถ.ตวิานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทมุธานี 
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand

  
T: 66(0)2501-2020  E: gelchemical@gmail.com  W: www.gelchemical.com  F: GEL-General Engineering

PART B
054 kg.

GEL EPOXY GROUT
จีอีแอล อีพ็อกซี่ เกร้าท์

High performance, epoxy resin grout, for use at high chemical 
resistant & vibration machine base

อีพ็อกซีเรซินเกร้าท์ประสิทธิภาพสูง เหมาะสําหรับงานฐานเครื่องจักร
ที่ต้องทนสารเคมีและการสั่นสะเทือนสูง

SCRS5001



PRODUCT
SELECTION 
GUIDE

การใช้งาน / Application

งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต
Concrete structure repair

งานเกร้าท์ใต้แผ่นเหล็ก
Grout a support base for steel structure

งานเกร้าท์เครื่องจักร
Grout the base for supporting machinery

งานซ่อมแซมคอนกรีตทั่วไป
Concrete repair

งานเกร้าท์รอยต่อพรีคาสท์
Grout connect joint of precast wall

งานทําเต้าปูน
Make the padding

หัวข้อ / Topic

วัสดุพ้ืนฐาน / Material base

สี / Color

ความหนาแน่น / Density

เวลาที่ใช้งานได้ / Workability time

อัตราส่วนนํ้าต่อซีเมนต์ 1 ถุง
Mix water ratio per bag

ความสามารถในการไหล / Flow Ability (JSCE-F531)

การหดและขยายตัวช่วงต้น
Initial expansion and shrinkage (ASTM C827)

กําลังรับแรงอัด
Compressive strength

ขนาดบรรจุ / Package

อายุการเก็บรักษา / Shelf life

DENKA PRETASCON 
TYPE 1

กก./ลบ.ม.

kg/m³

นาที / minutes

ลิตร / liters

วินาที / seconds

%

ksc (Cu)
1 Day
3 Days
7 Days
28 Days

กก./ถุง
kg/bag

เดือน / month

ซีเมนต์ / Cement

เทา / Grey

1,925

30

4.2

8 ± 2

≥400
≥480
≥600
≥800

25

6

DENKA PRETASCON 
TYPE 1

+ 0.50

หน่วย / Unit

9  Product Catalogue

ซีเมนต์ / Cement

เทา / Grey

DENKA PRETASCON 
TYPE Rx

DENKA PRETASCON 
TYPE Rx

1,925

45

4.2

8 ± 2

≥400
≥450
≥580
≥750

25

6

+ 0.50



ซีเมนต์ / Cement

เทา / Grey

ซีเมนต์ / Cement

เทา / Grey

ซีเมนต์ / Cement

เทา / Grey

NON SHRINK GROUT 
TYPE GLH

NON SHRINK GROUT 
TYPE GLH

NON SHRINK GROUT 
TYPE GL

NON SHRINK GROUT 
TYPE GL

DENKA PRETASCON 
PADDING

DENKA PRETASCON 
PADDING

1,925 1,925 2,175

60

4.2

8 ± 2

≥300
≥400
≥500
≥600

25

6

+ 0.50

45

4.2

8 ± 2

≥350
≥450
≥550
≥700

25

6

+ 0.50

30

2.52

-

≥350
≥450
≥500
≥530

25

6

+ 0.00

GRAVITY MORTAR 
GZ-50

GRAVITY MORTAR 
GZ-50

GEL EPOXY
GROUT

GEL EPOXY
GROUT

ซีเมนต์ / Cement

เทา / Grey

2,200

30

3.30-3.50

-

≥430
≥550
≥600
≥660

25

6

0.00-0.80

อพ็ีอกซ่ี เรซิน่ / Epoxy Resin

เทา / Grey

1,600

45

-

-

800
950
1,000

-

10

24

-
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GRADE: CONSTRUCTION USE ONLY.
BATCH NO.: xxxxxxx

Store in cool, dry and ventilated warehouse,
Keep away from direct exposure to humidity and luminosity.

Net. 25 kg.

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมอืง จ.ปทมุธานี 
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand

  
T: 66(0)2501-2020  E: gelchemical@gmail.com  W: www.gelchemical.com  F: GEL-General Engineering

GRAVITY MORTAR GZ-50

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู่ 2 ถ.ตวิานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand

  
T: 66(0)2501-2020  E: gelchemical@gmail.com  W: www.gelchemical.com  F: GEL-General Engineering

PART C
11.73 kg.

GEL EPOXY GROUT
จีอีแอล อีพ็อกซี่  เกร้าท์

High performance, epoxy resin grout, for use at high chemical 
resistant & vibration machine base

อีพ็อกซีเรซินเกร้าท์ประสิทธิภาพสูง เหมาะสําหรับงานฐานเครื่องจักร
ที่ต้องทนสารเคมีและการสั่นสะเทือนสูง

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู ่2 ถ.ตวิานนท ์ต.บางกะด ีอ.เมือง จ.ปทมุธานี 

12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  

44/2 Moo. 2 Tivanont 
Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 

12000 Thailand

  

T: 66(0)2501-2020  E: gelchemical@gmail.com  W: www.gelchemical.com  F: GEL-General Engineering

PART A

2.75 kg.

GEL EPOXY GROUTจีอีแอล อีพ็อกซี่  เกร้าท์

High performance, epoxy resin grout, for use at high chemical 

resistant & vibration machine base

อีพ็อกซีเรซินเกร้าท์ประสิทธิภาพสูง เหมาะสําหรับงานฐานเครื่องจักร

ที่ต้องทนสารเคมีและการสั่นสะเทือนสูง

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู่ 2 ถ.ตวิานนท์ ต.บางกะด ีอ.เมือง จ.ปทุมธานี 
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand

  
T: 66(0)2501-2020  E: gelchemical@gmail.com  W: www.gelchemical.com  F: GEL-General Engineering

PART B
054 kg.

GEL EPOXY GROUT
จีอีแอล อีพ็อกซี่ เกร้าท์

High performance, epoxy resin grout, for use at high chemical 
resistant & vibration machine base

อีพ็อกซีเรซินเกร้าท์ประสิทธิภาพสูง เหมาะสําหรับงานฐานเครื่องจักร
ที่ต้องทนสารเคมีและการสั่นสะเทือนสูง



Featuresคุณสมบัติ

CONCRETE PROTECTION, REPAIR & DEMOLITION
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EPOXY GEL-S1
อีพ็อกซี่ จีอีแอล เอสวัน

Packagingขนาดบรรจุ

15 kg./set
Part A: 10 kg.
Part B: 5 kg.

15 กก./ชุด
ส่วน เอ 10 กก.
ส่วน บี: 5 กก.

An unfilled and un-pigmented resin with low viscosity for pressure injection
เรซินทีมี่ความหนดืตํา่สําหรับการฉีดแรงดนั

• Easy mixing from convenient and economical package
• Be able to use on moist and absorbent surfaces
• Solvent-free
• Extremely low viscosity ensuring very good penetration and
  plastic flow both as free-flowing material (brush or roller 
  applied on horizontal surfaces) and when pressurized by 
  injection equipment
• Epoxy GEL-S1 Injection is very suitable for using in structures exposed
  to vibrations (bridge-decks, pre-fab structure in expressway
  construction, etc.) and to structures which are exposed to 
  continuous structures movement 

•  ผสมไดง่้ายจากบรรจภัุณฑ์ทีส่ะดวกและประหยัด
•  สามารถใชกั้บพ้ืนผิวทีเ่ปียกชืน้และดูดซบัได้้
•  ปราศจากตัวทําละลาย
•  ความหนืดตํา่มากทําใหม้ัน่ใจในการไหลตัวทีดี่โดยไมต้่องใช้อุปกรณช่์วย
   (ใ้ช้แปรงหรือลูกกลิ้งบนพ้ืนผิวแนวนอน) และเม่ือให้แรงดันโดยการ
   ใช้อุปกรณ์ฉีด
•  อีพ็อกซี่ จีอีแอล เอสวันเหมาะสําหรับใช้ในงานโครงสร้างที่มีการส่ัน
   สะเทอืน (สะพานดาดฟา้ ช้ินส่วนทางด่วน ฯลฯ) และโครงสร้างทีมี่การ
   เคล่ือนไหวของโครงสร้างอย่างตอ่เนือ่ง

SCRS1001

Featuresคุณสมบัติ

Packagingขนาดบรรจุ

200 liters/drum200 ลิตร/ถงั

SC2002LBALNA

GEL LATEX BONDING AGENT
จีอีแอล ลาเท็กซ์

Liquid bonding agent
นํา้ยาประสานคอนกรีต

GEL LATEX BONDING AGENT

จีอีแอล ลาเท็กซ์

นํ้ายาประสานคอนกรีต
Liquid bonding agent

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทมุธานี 
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand

  
T: 66(0)2501-2020  E: gelchemical@gmail.com  W: www.gelchemical.com  F: GEL-General Engineering

200 kg.

• สามารถใช้งานได้ทันที และ ง่ายต่อการใช้งาน
• สร้างแรงยึดเกาะที่แข็งแรงและทนทานระหว่างคอนกรีตเก่ากับ
  คอนกรีตใหม่ หรือ คอนกรีตใหม่กับคอนกรีตใหม่
• ไม่ติดไฟ

• Ready-to-use  with easy application
• Strong and durable bond between layers of old/new 
  concrete or new/new concrete
• Non-flammable

 



CONCRETE PROTECTION, REPAIR & DEMOLITION
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Featuresคุณสมบัติ

GEL CARBON FIBER BONDING
จีอีแอล คาร์บอนไฟเบอร์ บอนดิ้ง

Epoxy bonding for carbon fiber sheet reinforcement
อีพ็อกซี่สําหรับยึดติดคาร์บอนไฟเบอร์

ขนาดบรรจุ

5 กก./ชุด
ส่วน เอ 3.33 กก.
ส่วน บี 1.67 กก.

• ค่ากาํลงัรบัแรงทางกลสูง
• ไมเ่กดิการหดตวั
• ไมไ่ดรั้บผลกระทบจากความช้ืน
• ตา้นทานสารเคมไีดอ้ยา่งดเีย่ียม

Packaging

5 kg./set
Part A: 3.33 kg
Part B: 1.67 kg

• Very high mechanical strength
• Non-Shrinkage
• Unaffected by moisture
• Excellent to chemical resistance

   

SCRHD001

Featuresคุณสมบัติ

CARBON FIBER SHEET
คาร์บอน ไฟเบอร์ ชีท

Carbon fiber reinforced polymers for repairing and strengthening the concrete structure
แผ่นคารบ์อนไฟเบอร์ สําหรับงานซอ่มแซมและเสรมิกาํลังโครงสรา้งคอนกรตี

SCRFB001

Packagingขนาดบรรจุ

0.5 m. x 100 m. / roll0.5 ม. x 100 ม. / ม้วน

•  ง่ายต่อการใช้งาน
•  ค่ากําลังรับแรงดึงและความยืดหยุ่นสูง
•  ทนทานต่อแรงกระแทก
•  ทนทานต่อสารเคมี
•  ค่าการเหนี่ยวนําไฟฟา้ตํ่า
•  ไม่เกิดการสึกกร่อน 
•  ต้านทานกําลังเฉือนและการตัดได้สูง

• Easy to use
• High tensile strength and elastic modulas
• High impact resistance
• High chemical resistance
• Very low electrical conductivity
• Non corroding
• High shear stress and cut resistance

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู ่2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะด ีอ.เมือง จ.ปทุมธานี 
12000
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12000 Thailand
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Part A
3.33 kg.

GEL CARBON FIBER BONDING

จีอีแอล คาร์บอนไฟเบอร์ บอนดิ้ง

Epoxy bonding for carbon fiber 
sheet reinforcement

อีพ็อกซี่สําหรับยึดติดคาร์บอนไฟเบอร์

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู ่2 ถ.ตวิานนท ์ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand
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Part B
1.67 kg.

GEL CARBON FIBER BONDING

จีอีแอล คาร์บอนไฟเบอร์ บอนดิ้ง

Epoxy bonding for carbon fiber 
sheet reinforcement

อีพ็อกซี่สําหรับยึดติดคาร์บอนไฟเบอร์
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Featuresคุณสมบัติ

BRISTAR-100
ไบร์สตาร์ 100

A special chemical used for breaking stones and concrete soundlessly
เคมีพิเศษใช้สําหรับงานทําลายหินและคอนกรีตโดยการทําลายแบบเงียบและไม่เกิดเสียงดังขณะทําลาย

อตัราผสม

อัตราส่วนนํา้ตอ่ซเีมนต์ 1 ถงุ: 1.5 ลิตร

ขนาดบรรจุ

5 กก./ถงุ

•  ไมม่เีสียงจากการทาํลายหิน
•  ใชง้านง่ายเพียงผสมนํา้
•  ใชง้านในพ้ืนทีช่มุชนได้
•  เมือ่นํา Bristar – 100 ผสมนํา้แล้วทิง้ไว้ 6 ช่ัวโมงจะเกิดการทาํปฏิกิริยา
   ทางเคมีและเกิดการขยายตวั โดยจะเกดิแรงดนัสูงสุดมากกว่า 600 ksc 
   ทีอ่ายุ 36 ชัว่โมง โดยแรงดนัจากการขยายตวัจะทําให้คอนกรีตแตกรา้ว
   และแยกออกจากกนั
•  ไมต้่องใชใ้บอนญุาตพิเศษเหมือนการใช้ วัตถรุะเบิด หรือนํา้ยาสําหรบัการ
   ระเบดิคอนกรตี

Mixing Rate

Mix water ratio per bag: 1.5 liters 

Packaging

5 kg./bag

•  Soundless cracking
•  Easy to use by mixing with water
•  Can be used in community areas
•  When Bristar - 100 is mixed with water and leave for 6 hours,
   it will have chemical reaction and expansive strength with 
   maximum  pressure of more than 600 ksc. after 36 hours
   by the pressure of expansion will cause the concrete crack.
•  No special license is required, like using explosives or 
   reagents for concrete blast.

   

SCBSB100

13  Product Catalogue



Featuresคุณสมบัติ

GEL SELF-LEVELING PLUS
จีอีแอล เซลฟ-์เลเวลลิ่ง พลัส 

Mixing Rateอตัราผสม

อัตราส่วนนํา้ต่อซีเมนต์ 1 ถงุ: 10-11 ลติร Mix water ratio per bag: 10-11 liters 

Coverageปรมิาณการใช้งาน

0.2 m² / kg. @ 3 mm. thickness0.2 ตร.ม. / กก. ทีค่วามหนา 3 มม.

High performance of premixed self-leveling mortar with fast curing within 12 hours, high bonding and 
flow properties

มอร์ตารเ์ทปรับระดับสําเร็จรูปคุณภาพสูง แห้งตัวไวภายใน 12 ชัว่โมง มีคณุสมบตัใินการยดึเกาะกับผิวเดิมและการไหลทีด่ี

• ไหลปรับระดับเองโดยไม่ต้องใช้เกรียงปาด
• การยึดเกาะกับพ้ืนผิวเดิมดีเยี่ยม
• ปรับระดับเพ่ือปูไม้ลามิเนต กระเบื้องยาง ได้เป็นอย่างดี
• ค่ากําลังการรับแรงอัดสูง
• ผิวหน้าเรียบเหมือนผิวขัดมัน
• ง่ายต่อการผสมและใช้งาน
• แห้งตัวไว ใช้งานพ้ืนที่ได้ภายใน 12 ชั่วโมง

• Self-leveling without troweling
• Excellent bonding with existing substrate
• Excellent leveling for laying laminate or rubber tiles
• High compressive strength
• Smooth and polishing surface
• Easy to mix and use
• Dry quickly within 12 hours

GEL SELF-LEVELING PLUS
จีอีแอล เซลฟ-์เลเวลลิ่ง พลัส 

มอร์ตาร์เทปรับระดับสาเร็จรูปคุณภาพสูง 
มีคุณสมบัติในการยึดเกาะกับผิวเดิม
High performance of premixed 
self-leveling mortar, High bonding 

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู่ 2 ถ.ตวิานนท์ ต.บางกะดี อ.เมอืง จ.ปทุมธานี 
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand
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25 kg.

Featuresคุณสมบัติ

GEL SELF-LEVELING
จีอีแอล เซลฟ-์เลเวลลิ่ง

Mixing Rateอตัราผสม

อัตราส่วนนํา้ต่อซีเมนต์ 1 ถงุ: 9 - 10 ลติร Mix water ratio per bag: 9 - 10 liters 

• ไหลปรับระดับเองโดยไม่ต้องใช้เกรียงปาด
• การยึดเกาะกับพ้ืนผิวเดิมดีเย่ียม
• ปรับระดับเพ่ือปูไม้ลามิเนต กระเบื้องยาง ได้เป็นอย่างดี
• ค่ากําลังการรับแรงอัดสูง
• ผิวหน้าเรียบเหมือนผิวขัดมัน
• ง่ายต่อการผสมและใช้งาน

• Self-leveling without troweling
• Excellent bonding with existing substrate
• Excellent leveling for laying laminate or rubber tiles
• High compressive strength
• Smooth and polishing surface
• Easy to mix and use

Premixed self-leveling mortar, high bonding and flow properties
มอร์ตาร์เทปรับระดับสําเร็จรูป มีคุณสมบัติในการยึดเกาะกับผิวเดิมและคุณสมบัติในการไหลที่ดี

GEL SELF-LEVELING
จีอีแอล เซลฟ-์เลเวลลิ่ง

มอร์ตาร์เทปรับระดับสาเร็จรูปคุณภาพสูง 
มีคุณสมบัติในการยึดเกาะกับผิวเดิม
High performance of premixed 
self-leveling mortar, High bonding 

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะด ีอ.เมือง จ.ปทุมธานี 
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand
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25 kg.

TILING AND FINISHING WORK

SC2002SLPRNA

SC2002SLCRNA

Packagingขนาดบรรจุ

25 kg./bag25 กก./ถงุ

Coverageปรมิาณการใช้งาน

0.2 m² / kg. @ 3 mm. thickness0.2 ตร.ม. / กก. ท่ีความหนา 3 มม.

Packagingขนาดบรรจุ

25 kg./bag25 กก./ถงุ
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TILING AND FINISHING WORK

Featuresคุณสมบัติ

GEL POLYMER SELF-LEVELING
จีอีแอล โพลีเมอร์ เซลฟ-์เลเวลลิ่ง

Packagingขนาดบรรจุ

28 kg./set
Part A: 22 kg.
Part B: 6 kg.

28 กก./ชุด
ส่วน เอ: 22 กก.
ส่วน บี: 6 กก.

Self-leveling Polymer cement for thickness 1-3 mm.
ปูนซีเมนต์โพลีเมอร์แบบปรับระดับได้เองสําหรับความหนา 1-3 มม.

• ปรับระดับการไหลตัวได้ดี
• ได้พ้ืนผิวที่ราบเรียบและปราศจากฝุ่น ไม่หดตัว
• ใช้งานง่ายเพียงแค่ผสมกันก่อนใช้งาน
• แห้งเร็วภายใน 4 ชั่วโมง
• ทนต่อแรงกระแทกและการส่ันสะเทือน
• พ้ืนผิวแข็ง ไม่เกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย
• ยึดติดกับผิวคอนกรีตได้ดี
• ปลอดสารพิษ ปราศจากคลอไรด์และธาตุเหล็ก

• Good flow self leveling
• Tough and smooth surface, no dust, no shrinking
• Easy to use, simply mixes
• Dry quickly within 4 hours
• Resistant to impact and vibration
• Hard surface less scratching and abrasion
• Good adhesion to the concrete surface
• Non-toxic, free from chlorides and iron

GEL POLYMER SELF-LEVELING
จีอีแอล โพลีเมอร์ เซลฟเ์ลเวลลิ่ง

ปูนซีเมนต์โพลีเมอร์แบบปรับระดับได้เอง
สําหรับความหนา 1-3 มม.
Self-leveling Polymer cement for 
thickness 1-3 mm

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  
44/2 หมู ่2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมอืง จ.ปทมุธานี 
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand
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Part A
20 kg.

Featuresคุณสมบัติ

CEMENT TILE ADHESIVE EXTRA TILE
ปูนกาวซีเมนต์สําหรับปูกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ

Mixing Rateอตัราผสม

อัตราส่วนนํา้ต่อซีเมนต์ 1 ถุง: 9 - 10 ลิตร Mix water ratio per bag: 9 - 10 liters 

Packagingขนาดบรรจุ

20 kg./bag20 กก./ถุง

• ใช้งานง่ายเพียงผสมนํา้
• แรงยึดเกาะสูง ไม่ลื่นหลุด
• สามารถปูกระเบื้องพ้ืนด้วยกระเบื้องทั่วไป กระเบื้องดูดซึมนํา้ตํา่ 
  หินอ่อน แกรนิต ทุกขนาดได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
• สามารถปูกระเบื้องผนังด้วยกระเบื้องทั่วไป กระเบื้องดูดซึมนํา้ตํา่ 
  ขนาดใหญ่พิเศษ
• สามารถปูทับกระเบื้องเดิมได้

Cement tile adhesive is the ready-mixed adhesive cement for extra large tile 
ปูนกาวผสมสําเร็จพร้อมใช้งาน สําหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ

SC2002SLPRNA

SC2001CTERNA

• Ease of use by adding water
• High bonding and anti-slip
• Can be used with all sizes of general tile, low water 

absorption tile, marble, granite for both interior and exterior 
• Can be used with the extra large wall size of general tile and 

low absorption tile 
•   Can be applied on the existing tiles

ปูนกาวซีเมนต์สําหรับปูกระเบื้องขนาดใหญ่
CEMENT TILE ADHESIVE EXTRA TILE

กระเบื้องทั่วไป 

กระเบื้องดูดซึมนํ้า 

หินธรรมชาติ เช่น แกรนิต และ หินอ่อน 

กระเบื้องอิฐดินเผา 

ปูนกาวผสมสําเร็จพร้อมใช้งาน 
สําหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่

นํ้าหนักสุทธิ   กก.
Net Weight   kg.20

วสัดุสองสว่นผสมระหวา่ง อพ็ีอกซ่ี เรซิน่
Two-component materials with Epoxy resin 
and curing agent

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  
44/2 หมู ่2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะด ีอ.เมือง จ.ปทมุธานี 
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand
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PART B
5 kg.

GEL EPOXY SELF-LEVELING
จีอีแอล อีพ็อกซี่  เซลฟ์-เลเวลลิ่ง

Coverageปรมิาณการใช้งาน

0.625 m² / kg. @ 1 mm. thickness0.625 ตร.ม. / กก. ท่ีความหนา 1 มม.

Coverageปรมิาณการใช้งาน

0.625 m² / kg. @ 6 mm. thickness0.625 ตร.ม. / กก. ที่ความหนา 6 มม.
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TILING AND FINISHING WORK

Featuresคุณสมบัติ

Featuresคุณสมบัติ

Mixing Rateอตัราผสม

อัตราส่วนนํา้ต่อซีเมนต์ 1 ถุง: 4.2 - 4.4  ลิตร Mix water ratio per bag: 4.2 - 4.4  liters 

Packagingขนาดบรรจุ
20 kg./bag20 กก./ถุง

CEMENT TILE ADHESIVE
ปูนกาวซีเมนต์สําหรับปูกระเบื้อง

Cement tile adhesive is the ready-mixed adhesive cement for general tile and wall tile size
60x60 cm² 

ปูนกาวผสมสําเร็จพร้อมใช้งาน สําหรับงานปูกระเบื้องทั่วไปและปูกระเบื้องผนังขนาด 60x60 ตร.ซม.

CEMENT TILE ADHESIVE ECO PLUS
กาวซีเมนต์สําหรับปูกระเบื้อง รุ่นอีโค่พลัส

Cement tile adhesive is the ready-mixed adhesive cement for general tile and wall tile with size 
30 x 30 cm²

ปูนกาวผสมสําเร็จพร้อมใช้งาน สําหรับงานปูกระเบื้องท่ัวไปและปูกระเบื้องผนังขนาด 30 x 30 ตร.ซม.

Mixing Rateอตัราผสม
อัตราส่วนนํา้ต่อซีเมนต์ 1 ถุง: 6.67 ลิตร Mix water ratio per bag: 6.67 liters 

Packagingขนาดบรรจุ
20 kg./bag
25 kg./bag

20 กก./ถุง
25 กก./ถุง

• Ease of use by adding water
• Addition admixture for increasing bonding 
• High bonding and anti-slip
• Can be used for general tile, low water absorption tile, ceramic 
  tile and mosaic tile
• Can be used with the recommended wall size 30 x 30 cm. of 
  general tile and low absorption tile
• Suitable for interior and exterior tiling

• ใช้งานง่ายเพียงผสมนํา้
• ใส่สารผสมเพ่ิมพิเศษ เพ่ือเพ่ิมแรงยึดเกาะ
• แรงยึดเกาะสูง ไม่หลุดร่อน
• สามารถปูกระเบื้องทั่วไป กระเบื้องดูดซึมนํา้ตํา่ กระเบื้องเซรามิค 
  และกระเบ้ืองโมเสก
• สามารถปูกระเบ้ืองผนังดว้ยกระเบือ้งท่ัวไป กระเบ้ืองดดูซมึนํา้ตํา่ 
  โดยขนาดแนะนํา 30X30 ซม. 
• สามารถปูกระเบื้องได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 

• Ease of use by adding water
• High bonding and anti-slip
• Can be used with all sizes of general tile, low water 

absorption tile, marble, granite for both interior  
and exterior

• Can be used with the recommended wall size 60 x 60 cm. 
of general tile and low absorption tile

•  ใช้งานง่ายเพียงผสมนํา้
•  แรงยึดเกาะสูง ไม่ลื่นหลุด
•  สามารถปูกระเบื้องพ้ืนด้วยกระเบื้องทั่วไป กระเบื้องดูดซึมนํา้ตํา่ 
   หินอ่อน แกรนิต ทุกขนาดได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
•  สามารถปูกระเบ้ืองผนังดว้ยกระเบือ้งท่ัวไป กระเบ้ืองดดูซึมนํา้ตํา่ 
   โดยขนาดแนะนํา 60X60 ซม.
•  สามารถปูทับกระเบื้องเดิมได้

•   Can be applied on the existing tiles

SCTTC003

SCTTC004

Coverageปรมิาณการใช้งาน
0.25 m² / kg. @ 6 mm. thickness 0.25 ตร.ม. / กก. ที่ความหนา 6 มม. 

Coverageปรมิาณการใช้งาน
0.25 m² / kg. @ 6 mm. thickness  0.25 ตร.ม. / กก. ที่ความหนา 6 มม.  
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Featuresคุณสมบัติ

GEL TILE CEMENT GROUT
จีอีแอล ยาแนวกระเบื้อง

Featuresคุณสมบัติ

Mixing Rateอตัราผสม

Packagingขนาดบรรจุ
1 kg./bag1 กก./ถงุ

Tile grout type mortar which contains portland cement, chemical and a special type of 
color, thus it has good adhesion.

ยาแนวชนิดมอร์ต้าร์ มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เคมี และสีชนิดพิเศษจึงทําให้ไม่หลุดล่อน 

CEMENT TILE ADHESIVE DIY
ปูนกาวซีเมนต์สําหรับปูกระเบื้อง ดีไอวาย

Cement tile adhesive is the ready-mixed adhesive cement for general tile 
ปูนกาวผสมสําเร็จพร้อมใช้งาน สําหรับงานปูกระเบื้องทั่วไป

• การยึดเกาะกับผิวเดิมดี
• ง่ายต่อการใช้งาน

• Excellent adhesion to based substrates
• Easy to use

 

GEL TILE CEMENT GROUT
จีอีแอล ยาแนวกระเบื้อง

จีอีแอล ยาแนวกระเบือ้ง 1 กก. / ถุง
ใช้นํา้สะอาด 0.35 ลติร (35% โดยนํา้หนกั)

GEL Tile Cement Grout is 1 kg. / bag
Mix with clean water 0.35 liters (35% by weight)

TILING AND FINISHING WORK

SCTTC005

สีขาว/WHITE: SC2001TGCRWE

• High bonding and anti-slip
• Can be used with all sizes of general tile, low water 

absorption tile, marble, granite for both interior 
and exterior

• Can be used with the recommended wall size 60 x 60 cm. 
of general tile and low absorption tile

•   ใช้งานง่ายเพียงผสมนํา้
•   แรงยึดเกาะสูง ไม่ลื่นหลุด
•   สามารถปูกระเบื้องพ้ืนด้วยกระเบื้องทั่วไป กระเบื้องดูดซึมนํา้ตํา่ 
    หินอ่อน แกรนิต ทุกขนาดได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
•   สามารถปูกระเบื้องผนังด้วยกระเบื้องทั่วไป กระเบื้องดูดซึมนํา้ตํา่ 
    โดยขนาดแนะนํา 60X60 ซม.
•   สามารถปูทับกระเบื้องเดิมได้

•   Can be applied on the existing tiles
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• Ease of use by adding water

Mixing Rateอตัราผสม
อัตราส่วนนํา้ต่อซีเมนต์ 1 ถุง: 0.33 ลิตร Mix water ratio per bag: 0.33 liters 

Packagingขนาดบรรจุ
1 kg./bag1 กก./ถุง

Coverageปรมิาณการใช้งาน
0.25 m² / kg. @ 6 mm. thickness 0.25 ตร.ม. / กก. ที่ความหนา 6 มม. 



TILING AND FINISHING WORK

Featuresคุณสมบัติ

SUPER SKIM COAT
ซุปเปอร์สกิมโค้ท

Super skim coat is the ready-mixed cement for smoothening surface wall   
ซีเมนต์ผสมสําเร็จสําหรับงานฉาบบาง สําหรับฉาบตกแต่งผนังคอนกรีต

• Cover cracks on the surface
• Cover traces on the surface such as porosity

Cover the gaps between formwork• 
Smoothen the wall surface•

•  ใช้ปิดรอยแตกร้าวของผนัง
•  ใช้ปิดรูพรุนของผนัง
•  ใช้ฉาบผนังเพ่ือปิดรอยต่อของแบบ
•  ใช้ฉาบให้ผนังเรียบเนียนสวยงาม
•  ทนแรงกระแทกได้ดี
•  กําลังรับแรงอัดท่ี 28 วัน สูงกว่า 110 ksc. (Cu) 

Mixing Rateอตัราผสม

อัตราส่วนนํา้ต่อซีเมนต์ 1 ถุง: 8 ลิตร Mix water ratio per bag: 8 liters 

Packagingขนาดบรรจุ
20 kg./bag20 กก./ถุง

Colorสี
เทา
ขาว

Grey
White

สีเทา/GREY: SSCSSG003
สีขาว/WHITE: SCSSW003

Coverageปรมิาณการใช้งาน
1.2 m² / kg. / layer @ 1 mm. thickness1.2 ตร.ม. / กก. / ช้ัน ที่ความหนา 1 มม.
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Featuresคุณสมบัติ

GEL INTERIOR SKIM COAT
จีอีแอล อินทีเรีย สกิมโค้ท

Ready-mixed cement for smoothening surface wall, suitable for interior building  
ซีเมนต์ผสมสําเร็จสําหรับงานฉาบบาง สําหรับงานฉาบตกแต่งผนังคอนกรีตภายในอาคาร

• ฉาบงา่ยลืน่มือ
• ไม่มสีารระเหย
• เหมาะสําหรบัใช้งานภายในอาคาร
• ไม่แตกรา้วหรือหลดุร่อน

Packagingขนาดบรรจุ

20 kg./bag20 กก./ถงุ

SCSSW006

• Easy to apply
• Non-VOC (Volatile Organic Compounds)
• Suitable for interior building
• Non-crack and slip

Mixing Rateอตัราผสม

อัตราส่วนนํา้ตอ่ซเีมนต์ 1 ถุง: 8 ลติร Mix water ratio per bag: 8 liters 

Coverageปรมิาณการใช้งาน

0.85 m² / kg. / layer @ 1 mm. thickness0.85 ตร.ม. / กก. / ช้ัน ท่ีความหนา 1 มม.

Colorสี
ขาว White

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand
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20 kg.

GEL INTERIOR SKIM COAT

จีอีแอล อินทีเรีย สกิมโค้ท

Good impact resistance• 
Compressive strength is higher than 110 ksc. (Cu) in 28 days•



WATERPROOF

SC2001WPGRGY

Featuresคุณสมบัติ

GEL WATERPROOF TYPE FLEXI
จีอีแอล วอเตอร์พรูฟ ไทป์ เฟล็กซ์ซี่

Two-components high flexible cementitious waterproof
ซีเมนต์ทากันซึมสองส่วนผสม ชนิดยืดหยุ่นสูง

• Easy to mix and apply
• Be able to allow transmission of water vapour from  
  interior of building
• Protect concrete against the effects of CO2, de-icing 
  salts and water penetration
• Be flexible and able to cover cracks or pores of all masonry
• Elongation at break point is higher than 150%

 

Mixing Ratio by Volume

Cement : Additive = 2 : 1

Packaging
30 kg./set
Part A: 10 kg.
Part B: 20 kg.

• ง่ายต่อการผสมและการนําไปใช้งาน
• สามารถระบายอากาศและถ่ายเทไอนําจากภายในอาคารได้ดี

  เกลือละลายนําแข็ง และการซึมผ่านของนํา

อัตราส่วนผสมโดยปริมาตร

ซีเมนต์ : นํา้ยา = 2 : 1

ขนาดบรรจุ
30 กก./ชุด
ส่วน เอ: 10 กก.
ส่วน บี: 20 กก.

SC2001WPFRGY

Featuresคุณสมบัติ

GEL WATERPROOF TYPE GENERAL
จีอีแอล วอเตอร์พรูฟ ไทป์ เจนเนอรัล

Two components water proof type cement base, general purpose 
ซีเมนต์ทากันซึมสองส่วนผสม ชนิดยืดหยุ่นทั่วไป

ไม่มีส่วนผสมของสารอันตราย และได้รับ
   การรับรองใช้ในพืนทีสาํหรับนําดืม เช่น แทงค์นํา
•  ง่ายต่อการผสมและการนําไปใช้งาน
•  สามารถระบายอากาศและถ่ายเทไอนําจากภายในอาคารได้ดี

   เกลือละลายนําแข็ง และการซึมผ่านของนํา

อัตราส่วนผสมโดยปริมาตร

ซีเมนต์ : นํา้ยา = 4 : 1

ขนาดบรรจุ

25 กก./ชุด
ส่วน เอ: 5 กก.
ส่วน บี: 20 กก.

•  Cement base water proof, non-toxicity requirement 
   especially for potable water such as water tank
•  Easy to mix and apply
•  Be able to allow transmission of water vapour from  
   interior of building
•  Protect concrete against the effects of CO2, de-icing  
   salts and water penetration
•  Be flexible and able to cover cracks or pores of all masonry
 
Mixing Ratio by Volume

Cement : Additive = 4 : 1

Packaging

25 kg./set
Part A: 5 kg.
Part B: 20 kg.

Coverageปรมิาณการใช้งาน

0.5 kg / m² / layer 0.5 กก. / ตร.ม. / ชั้น 

Coverageปรมิาณการใช้งาน

0.96 kg / m² / layer 0.96 กก. / ตร.ม. / ชั้น 
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• ค่าการยืดตัวที่จุดขาดสูงกว่า 150%



WATERPROOF

SC2002WPCRNA

SC2002WPCRNALQ

Featuresคุณสมบัติ

GEL CRYSTALLINE
จีอีแอล คริสตัลไลน์

Permanent waterproofing for concrete and mortar by crystallization
กันซึมสําหรับคอนกรีตหรือมอร์ตาร์ด้วยการตกผลึกในเนื้อคอนกรีต

GRADE: CONSTRUCTION USE ONLY.
BATCH NO.: xxxxxxx

Store in cool, dry and ventilated warehouse,
Keep away from direct exposure to humidity and luminosity.

Net. 25 kg.

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมอืง จ.ปทมุธานี 
12000
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GRAVITY MORTAR GZ-50

Featuresคุณสมบัติ

 

ขนาดบรรจุ

25 กก./ชุด

• ใช้งานง่ายโดยการผสมนํา้
• มีการยึดเกาะท่ีดีกับพ้ืนผิว
• ปฏิกิริยาการตกผลึกระหว่าง จีอีแอล คริสตัลไลน์ กับปูนขาวและ
  แคลเซียมไฮดรอกไซด์ในปูนซีเมนต์จะสร้างผลึกเพ่ือปิดก้ันรูเล็กๆใน
  คอนกรีตและมอร์ตาร์อย่างเต็มพ้ืนที่ และสามารถป้องกันความช้ืนและ
  นํา้ได้อย่างถาวร
• ไม่เกิดการกัดกร่อน และปราศจากสารพิษ
• สามารถใช้เป็นวัสดุกันซึมได้ทั้งด้านในและด้านนอก

Packaging

25 kg./set

• Easy to use by mixing with water
• Excellent adhesion to substrates
• The crystallization reaction between GEL CRYSTALLINE
  with free lime and calcium hydroxide in cement will form 
  the crystal to fully block the capillary in the concrete 
  and mortar. It gives permanent moisture and water proof.
• Non-corrosive and non-toxic 
• Can be used both inside and outside of waterproofing

GEL LIQUID CRYSTALLINE
จีอีแอล ลิควิด คริสตัลไลน์ 

Liquid waterproofing for concrete and mortar by crystallization
นํา้ยากันซึมสําหรับคอนกรีตหรือมอร์ตาร์ด้วยการตกผลึกในเน้ือคอนกรีต

GEL LIQUID CRYSTALLINE

จีอีแอล ลิควิด คริสตัลไลน์ 

นํายากันซึมสําหรับคอนกรีตหรือมอร์ตาร์
ด้วยการตกผลึกในเนื ้ อคอนกรีต

Liquid Waterproofing for Concrete and 

Mortar by Crystallization

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะด ีอ.เมือง จ.ปทมุธาน ี
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
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25 Liters

• ใช้งานง่าย
• มีการยึดเกาะที่ดีกับพ้ืนผิว
• ปฏิกิริยาการตกผลึกระหว่าง จีอีแอล ลิควิด คริสตัลไลน์ กับปูนขาว
  และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในปูนซีเมนต์จะสร้างผลึกเพ่ือปิดกั้นรูเล็กๆ
  ในคอนกรตีและมอรต์ารอ์ย่างเต็มพ้ืนท่ี และสามารถป้องกันความชืน้และ
  นํา้ได้อย่างถาวร
• ไม่เกิดการกัดกร่อน และปราศจากสารพิษ
• สามารถใช้เป็นวัสดุกันซึมได้ทั้งด้านในและด้านนอก
• สามารถเติมเต็มช่องว่าง รูพรุน ในเนื้อคอนกรีตได้ลึก 5 – 20 
  มิลลิเมตร (ขึ้นอยู่กับการออกแบบสัดส่วนการผสมของคอนกรีต)
• แก้ไขบริเวณที่เกิดการรั่วซึมได้ง่ายด้วยจีอีแอล ลิควิด คริสตัลไลน์  
  สามารถปิดรอยแตกเดิมที่มีความกว้างได้มากสุด 2 มิลลิเมตร

ขนาดบรรจุ

20 ลิตร / ชุด

• Easy to use
• Excellent adhesion to substrates
• The crystallization reaction between GEL LIQUID CRYSTALLINE
  with free lime and calcium hydroxide in cement will form 
  the crystal to fully block the capillary in the concrete 
  and mortar. It gives permanent moisture and water proof.
• Non-corrosive and non-toxic 
• Can be use both inside and outside of waterproofing
• Can fill void, capillaries and pores in concrete about 
  5 – 20 mm. deep (Depending on concrete mix design)
• Easily treated leakage areas with GEL LIQUID CRYSTALLINE, 
  can seal existing cracks up to 2.00 mm in width

Packaging

20 liters / set

Coverageปรมิาณการใช้งาน

1-2.5  kg. / m² / layer 1-2.5 กก./ ตร.ม. / ช้ัน 

Coverageปรมิาณการใช้งาน

0.15-0.20 liters / m² / layer 0.15-0.20 ลิตร / ตร.ม. / ช้ัน 

Mixing Rateอตัราผสม

อัตราส่วนนํา้ตอ่ซเีมนต์ 1 ถุง: 7-8 ลติร Mix water ratio per bag: 7-8 liters 
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Featuresคุณสมบัติ

Featuresคุณสมบัติ

WATERPROOF

•  มีการยึดเกาะทีดี่กบัหลายพ้ืนผิว
•  ทนทานต่อรังสีอัลตร้าไวโอเลต
•  ทนทานต่อสภาพอากาศและความชืน้
•  ป้องกนัการซึมผ่านของนํา้ได้ดี
•  มีความยืดหยุ่นสูง
•  ไม่เป็นพิษ และ ไม่ตดิไฟ

ขนาดบรรจุ

23 กก./ชดุ

สี

เทา
ขาว

•  Excellent adhesion to most substrates
•  UV resistance
•  Excellent water and weather resistance
•  Excellent water permeability resistance
•  Highly flexibility
•  Non-toxic and non-flammable

Packaging

23 kg./set

Color

Grey
White

GEL ROOFLEX
จีอีแอล รูฟเฟล็กซ์

One component waterproof type acrylic base with high flexibility 
นํา้ยากันซึมประเภทอะคริลคิส่วนผสมเดียวชนดิความยืดหยุน่สูง

• มีการยึดเกาะที่ดีกับหลายพ้ืนผิว
• ทนทานต่อรังสีอัลตร้าไวโอเลต
• ทนทานต่อสภาพอากาศและความช้ืน
• ป้องกันการซึมผ่านของนํา้ได้ดี
• สะท้อนความร้อนได้ดีเยี่ยม
• มีความยืดหยุ่นสูง
• ไม่เป็นพิษ และ ไม่ติดไฟ

ขนาดบรรจุ

20 กก./ชุด

• Excellent adhesion to most substrates
• UV resistance
• Excellent water and weather resistance
• Excellent water permeability resistance
• Excellent heat reflective
• Highly flexibility
• Non-toxic and non-flammable

Packaging

20 kg./set

GEL ROOFLEX HEAT REFLECTIVE 
จีอีแอล รูเฟล็กซ์ ฮีท รีเฟล็กซ์ทีฟ

One component water proof type acrylic base, high flexibility, water resistant, heat reflective
นํา้ยาเคลือบเมมเบรนกันซึมชนดิโพลยีรูเีทนทีมี่ความยืดหยุน่สูง ทนทานตอ่นํา้ สะทอ้นความร้อน

GEL ROOFLEX HEAT REFLECTIVE

จีอีแอล รูเฟล็กซ์ ฮีท รีเฟล็กซ์ทีฟ

นํ้ายาเคลือบเมมเบรนกันซึมชนิดโพลียูรีเทนที่มี
ความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อน้ํา สะท้อนความร้อน
One component water proof type acrylic 
base, high flexibility, water resistant, 
heat reflective

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู ่2 ถ.ตวิานนท ์ต.บางกะด ีอ.เมือง จ.ปทมุธาน ี
12000
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20 kg.

สี

ขาว

Color

White

SC2002WPRRNAHR

สีเทา/GREY: SCRRG001
สีขาว/WHITE: SCRRW002

Coverageปรมิาณการใช้งาน

0.3 kg. / m² / layer 0.3 กก. / ตร.ม. / ชั้น 

Coverageปรมิาณการใช้งาน

0.3 kg. / m² / layer 0.3 กก. / ตร.ม. / ชั้น 
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Featuresคุณสมบัติ

WATERPROOF

Featuresคุณสมบัติ

GEL LIQUID BITUMEN (SOLVENT BASE)
จีอีแอล ลิควิด บิทูเมน (โซเวนท์เบส)

Highly elastomeric Polyurethane modified bituminous cold applied liquid waterproofing membrane
นํา้ยาเคลือบเมมเบรนกันซึมชนิดโพลียูรีเทนที่มีความยืดหยุ่นสูง

GEL LIQUID BITUMEN
(SLOVENT BASE)

จีอีแอล ลิควิด บิทูเมน 
(โซเวนท์เบส)

นํ้ายาเคลือบเมมเบรนกันซึมชนิดโพลียูรีเทน
ที่มีความยืดหยุ่นสูง
Highly elastomeric Polyurethane modified
bituminous coldapplied liquid waterproofing 
membrane

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท ์ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธาน ี
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand

  
T: 66(0)2501-2020  E: gelchemical@gmail.com  W: www.gelchemical.com  F: GEL-General Engineering

20 kg.

ขนาดบรรจุ

20 กก. / ถัง

• ใช้งานง่ายโดยการทาด้วยแปรง
• ยึดเกาะได้อย่างดีเย่ียมกับผิววัสดุเดิม
• ทนทานต่อสภาพอากาศ
• ทนทานต่อกรดและด่าง

Packaging

20 kg. / pail

• Easy application by using brush
• Excellent adhesion to based substrates
• Weather resistance
• Acids and alkalis resistance

 

GEL LIQUID BITUMEN (WATER BASE)
จีอีแอล ลิควิด บิทูเมน (วอเตอร์เบส)

Aliphatic Polyurethane modified, bituminous water base with antioxidants and special additives 
อะลิฟาติกโพลียูรีเทนบิทูมินัสสูตรนํา้ผสมสารต้านการเกิดออกซิเดชั่นและสารผสมเพ่ิมพิเศษเพ่ือเพ่ิมการยึดเกาะ

GEL LIQUID BITUMEN
(WATER BASE)

จีอีแอล ลิควิด บิทูเมน 
(วอเตอร์เบส)

อะลิฟาติกโพลียูรีเทนบิทูมินัสสูตรน้ําผสมสารต้านอนุมูลอิสระ
และสารผสมเพ่ิมพิเศษเพ่ือเพ่ิมการยึดเกาะ
Aliphatic Polyurethane modified, bituminous 
water base, coldapplied compound to
enhance adhesion

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู ่2 ถ.ติวานนท ์ต.บางกะด ีอ.เมือง จ.ปทมุธาน ี
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand

  
T: 66(0)2501-2020  E: gelchemical@gmail.com  W: www.gelchemical.com  F: GEL-General Engineering

20 kg.

• ใช้งานง่ายโดยการทาด้วยแปรง
• ยึดเกาะได้อย่างดีเย่ียมกับผิววัสดุเดิม
• ทนทานต่อสภาพอากาศ
• ทนทานต่อกรดและด่าง

ขนาดบรรจุ

20 กก. / ถัง 

• Easy application by using brush
• Excellent adhesion to based substrates
• Weather resistance
• Acids and alkalis resistance

Packaging

20 kg. / pail

SC2002WPBRNAW

SC2002WPBRNAS

Coverageปรมิาณการใช้งาน

0.5 kg. / m² / layer 0.5 กก. / ตร.ม. / ชั้น 

Coverageปรมิาณการใช้งาน

0.5 kg. / m² / layer 0.5 กก. / ตร.ม. / ชั้น 
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Featuresคุณสมบัติ

WATERPROOF

GEL TORCH BITUMEN MEMBRANE
จีอีแอล ทอร์ช บิทูเมน เมมเบรน

Bitumen waterproof torching membrane 
แผ่นกันซึมบิทูเมนชนิดเป่าไฟ

Packagingขนาดบรรจุ

1 x 10 m. / roll1 x 10 ม. / ม้วน 

• Excellent adhesion to substrates
• Easily to apply
• High tensile strength and elongation
• High tear and puncture resistance
• Excellent resistance to positive water & vapor pressure

• มีการยึดเกาะที่ดีกับพ้ืนผิว
• ใช้งานง่าย
• ค่ากําลังรับแรงดึงและระยะยืดตัวที่จุดขาดสูง
• ค่าต้านทานการฉีกขาดและเจาะทะลุสูง
• ต้านทานแรงดันนํา้ด้านบวกและแรงดันจากไอนํา้ได้ดี

Featuresคุณสมบัติ

GEL WATERPROOF PU COATING
จีอีแอล วอเตอร์พรูฟ พียูโค้ทติ้ง

Elastic waterproofing Polyurethane membrane, single component, high flexibility and elongation, water base
เมมเบรนโพลียูรีเทนกันซึมแบบยืดหยุ่นส่วนประกอบเด่ียวมีความยืดหยุ่นและการยืดตัวสูง สูตรนํ้า

GEL WATERPROOF PU COATING
จีอีแอล วอเตอร์พรูฟ พียูโค้ทติ้ง

เมมเบรนโพลียูรีเทนกันซึมแบบยืดหยุ่นส่วนประกอบเด่ียว
มีความยืดหยุ่นและการยืดตัวสูง สูตรน้ํา
Elastic waterproofing Polyurethane membrane,
single component,high flexibility and elongation, 
water base

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท ์ต.บางกะด ีอ.เมือง จ.ปทมุธาน ี
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand

  
T: 66(0)2501-2020  E: gelchemical@gmail.com  W: www.gelchemical.com  F: GEL-General Engineering

20 kg.

ขนาดบรรจุ

23 กก. / ถัง

• ใช้งานง่ายโดยการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้งในชั้นบางๆ
• ยึดเกาะได้อยา่งดเียีย่มกบัผวิวัสดเุดิม เช่น ผวิคอนกรตี ผิวงานก่ออิฐ
  ฉาบปูน และอื่นๆ
• ความยืดหยุ่นและค่าการยืดตัวสูง
• ต้านทานเคมีได้ดี
• สามารถต้านทานนํา้ได้อย่างดีเย่ียม

Packaging

23 kg. / pail

• Easy application, by brush or roller in thin layer
• Excellent adhesion to based substrates such as concrete, 
  brickwork, etc.
• High flexibility and elongation
• High chemical resistance
• Excellent water resistance

 

SC2002WPPRNAC

ผิวทราย/SAND: SC2002BMTRNA3
ผิวหินเกล็ด/SLATES: SC2002BMTRNA4

Coverageปรมิาณการใช้งาน

1 kg. / m² / layer 1 กก. / ตร.ม. / ชั้น 
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WATERPROOF

Features

คุณสมบัติ

GEL WATERPROOF POLYURETHANE SYSTEM 
ระบบกันซึมชนิดโพลียูรีเทนของจีอีแอล

GEL PU PRIMER
จีอีแอล พียู ไพรเมอร์

รองพ้ืนสําหรับโพลียูรีเทน ส่วนผสมเดียว 
ชนิดคุณภาพสูง
Primer for polyurethane, one component, 
high performance

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะด ีอ.เมอืง จ.ปทุมธานี 
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand

  
T: 66(0)2501-2020  E: gelchemical@gmail.com  W: www.gelchemical.com  F: GEL-General Engineering

1 kg.

GEL PU PRIMER
จีอีแอล พียู ไพรเมอร์

Primer for polyurethane, one component, high performance
รองพ้ืนสําหรับโพลียูรีเทน ส่วนผสมเดียว ชนิดคุณภาพสูง

ขนาดบรรจุ
18 กก. / ถัง

• ใช้งานง่ายโดยการทาด้วยแปรง
• ยึดเกาะได้อย่างดีเย่ียมกับผิววัสดุเดิม เช่น ผิวคอนกรีต 
  ผิวงานก่ออิฐฉาบปูน และอื่นๆ
• ทนทานต่อสภาพอากาศได้อย่างดีเย่ียม
• ระยะเวลาบ่มตัวเร็ว

Packaging
18 kg. / pail • Easy application by brush

• Excellent adhesion to based substrates such as 
  concrete, brickwork, etc.
• Excellent weather resistance
• Fast cure rate

SC2002WPPRNAP

Features

คุณสมบัติ
GEL WATERPROOF PUM
จีอีแอล วอเตอร์พรูฟ พียูเอ็ม

Polyurethane middle coat, two components, high performance
โพลียูรีเทนชั้นกลางสองส่วนผสม ชนิดคุณภาพสูง

GEL WATERPROOF PUM
จีอีแอล วอเตอร์พรูฟ พียูเอ็ม

รองพ้ืนสําหรับโพลียูรีเทน ส่วนผสมเดียว 
ชนิดคุณภาพสูง
Polyurethane middle coat, two component, 
high performance

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู ่2 ถ.ตวิานนท ์ต.บางกะด ีอ.เมือง จ.ปทมุธาน ี
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand

  
T: 66(0)2501-2020  E: gelchemical@gmail.com  W: www.gelchemical.com  F: GEL-General Engineering

20 kg.
PART A GEL WATERPROOF PUM

จีอีแอล วอเตอร์พรูฟ พียูเอ็ม

รองพ้ืนสําหรับโพลียูรีเทน ส่วนผสมเดียว 
ชนิดคุณภาพสูง
Polyurethane middle coat, two component, 
high performance

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู ่2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะด ีอ.เมือง จ.ปทุมธาน ี
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand

  
T: 66(0)2501-2020  E: gelchemical@gmail.com  W: www.gelchemical.com  F: GEL-General Engineering

10 kg.
PART B

• ใช้งานง่ายโดยการทาด้วยแปรง
• ยึดเกาะได้อย่างดีเย่ียมกับผิววัสดุเดิม
• ทนต่อการเกิดออกซิเดช่ันและความเปราะได้ดี
• ทนทานต่อสภาพอากาศและเคมีได้อย่างดีเยี่ยม
• ความยืดหยุ่นสูง

ขนาดบรรจุ
30 กก. / ชุด
ส่วน เอ: 20 กก.
ส่วน บี: 10 กก.

• Easy application by brush
• Excellent adhesion to based substrates
• Excellent resistance to oxidation and embrittlement
• Excellent weather and chemical resistance
• Highly elastic

Packaging

30 kg. / set
Part A: 20 kg.
Part B: 10 kg.

SC2002WPPRNAM

Features

คุณสมบัติGEL WATERPROOF PUT
จีอีแอล วอเตอร์พรูฟ พียูที

Polyurethane top coat, two components, high performance
โพลียูรีเทนชั้นบนสองส่วนผสม ชนิดคุณภาพสูง

GEL WATERPROOF PUT
จีอีแอล วอเตอร์พรูฟ พียูที

โพลียูรีเทนชั้นบนสองส่วนผสม ชนิดคุณภาพสูง
Polyurethane top coat, two component, 
high performance

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมอืง จ.ปทุมธาน ี
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand

  
T: 66(0)2501-2020  E: gelchemical@gmail.com  W: www.gelchemical.com  F: GEL-General Engineering

12 kg.
PART A

GEL WATERPROOF PUT
จีอีแอล วอเตอร์พรูฟ พียูที

โพลียูรีเทนชั้นบนสองส่วนผสม ชนิดคุณภาพสูง
Polyurethane top coat, two component, 
high performance

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู ่2 ถ.ตวิานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทมุธานี 
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand

  
T: 66(0)2501-2020  E: gelchemical@gmail.com  W: www.gelchemical.com  F: GEL-General Engineering

8 kg.
PART B

• ใช้งานง่ายโดยการทาด้วยแปรง
• ยึดเกาะได้อย่างดีเย่ียมกับผิววัสดุเดิม
• ทนต่อรังสีอัลตร้าไวโอเล็ตได้อย่างดีเยี่ยม
• ทนต่อการเกิดออกซิเดช่ันและความเปราะได้ดี
• สามารถซ่อมแซมแผ่นกันซึมจากความเสียหายได้ง่ายโดยการ
  ซ่อมแซมเฉพาะจุด
• ความยืดหยุ่นสูง

• Easy application by brush
• Excellent adhesion to based substrates
• Excellent resistance to UV
• Excellent resistance to oxidation and embrittlement.
• Mechanical damage to the membrane can be 
 easily repaired by spot application.
• Highly elastic

SC2002WPPRNAT

ขนาดบรรจุ Packaging

20 กก. / ชุด
ส่วน เอ: 12 กก.
ส่วน บี: 8 กก.

20 kg. / set
Part A: 12 kg.
Part B: 8 kg.

Coverageปรมิาณการใช้งาน

0.1 m² / kg.0.1 ตร.ม. / กก.

Coverageปรมิาณการใช้งาน
1.3 m² / kg / layer1.3 ตร.ม. / กก. / ชั้น

Coverageปรมิาณการใช้งาน
0.2 m² / kg / layer0.2 ตร.ม. / กก. / ชั้น
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WATERPROOF

Featuresคุณสมบัติ

DENKA Q-TEX
เดนก้า คิวเทค

Mixing Rateอตัราผสม

อัตราส่วนนํา้ต่อซีเมนต ์1 ถุง: 1.5 ลิตร Mix water ratio per bag: 1.5 liters 

Packagingขนาดบรรจุ

5 kg./bag5 กก./ถุง

The high performance water plug cement
ซีเมนต์พิเศษประสิทธิภาพสูงชนิดแข็งตัวเร็ว ใช้สําหรับงานอุดรอยรั่วของนํา้ในงานคอนกรีต

•  ใช้งานงา่ย ไมต่อ้งอาศัยฝีมอืหรือทกัษะของแรงงาน
•  แข็งตวัเร็วใหค่้ากาํลงัในการรบัแรงทนัททีีแ่ขง็ตวั
•  มีค่ายดึเกาะและความต้านทานนํา้สูง
•  ไม่เกดิการหดตัวและการแตกร้าวหลงัจากแขง็ตัวแล้ว
•  แข็งตวัในระยะเวลา 3-4 นาที

•  Easy to use, special skills or techniques are not required
•  Rapid-hardening properties provide quick increases in 
   strength simultaneous to start of hardening
•  High adhesion and water resistance
•  Shrinkage does not occur when hardening and cracks are 
   not produced
•  Hardening in 3-4 minutes

SCDKQTEXT3
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Featuresคุณสมบัติ

REBAR EMBEDDING

 

Featuresคุณสมบัติ

Packagingขนาดบรรจุ

D-10
D-12 
D-16 
D-19
D-25 

D-10

•  ใช้งานงา่ย สะดวก รวดเร็ว
•  รบัแรงดงึและแรงเฉือนได้สูง
•  ใช้กบัรูคอนกรีตทีเ่ปียกชืน้ หรือมีนํา้ขังได้
•  ใช้งานได้ทกุแนวระนาบ รวมถึงแนวดิง่
•  ทนต่อความรอ้นได้ดี
•  ไม่มส่ีวนผสมของคลอไรด์

• Easy to use, convenient and fast
• High tensile and shear strength
• Suitable for moist or submerged area
• Suitable for both vertical and horizontal uses
• Good heat-resistance (as good as concrete)
• No chloride content / no corrosion of bolts

= 10 ช้ิน/แพ็ค
= 10 ช้ิน/แพ็ค
= 10 ช้ิน/แพ็ค
= 5 ชิน้/แพ็ค
= 5 ชิน้/แพ็ค

D-10
D-12 
D-16 
D-19
D-25 

= 10 pcs/pack
= 10 pcs/pack
= 10 pcs/pack
=  5 pcs/pack
=  5 pcs/pack

DENKA QUICK CAPSULE
เดนก้า ควิก แคปซูล

Special type of cement for embedding steel or anchor bolt in the concrete construction   
ซีเมนต์พิเศษ ใช้ในงานฝังยึดหรือเสียบเหล็กในโครงสร้างคอนกรีต

GEL EPOXY SMART FIX
จีอีแอล อีพ็อกซี่ สมาร์ท ฟกิซ์

Mixing Ratio by Weightอัตราส่วนผสมโดยนํ้าหนัก

ส่วนเอ : ส่วนบี = 3:1 Part A : Part B = 3:1

Packagingขนาดบรรจุ

390 ml.
450 ml.

390 มล.
450 มล.

High performance epoxy for anchoring and other purposes
นํา้ยาเจาะเสียบเหล็กอีพ็อกซี่ชนิดสองส่วนผสมคุณภาพสูงสําหรับงานฝังยึดและงานทั่วไป

• งานเจาะเสียบเหล็กเสริมเพ่ือต่อเติมโครงสร้าง
• งานเจาะฝังยึดอื่นๆ เพ่ือการซ่อมแซมหรือติดตั้ง
• งานฝังยึดหรือซ่อมแซมแผ่นเหล็กฉาก
• งานซ่อมแซมโครงสร้างหรือระเบียงกั้น

• Use for embedding steel of anchor bolt or rebar
• Embed works for repair or installation
• Bracket embedding and fixing
• Structural or barrier fixing

D10: SCQ10001
D12: SCQ12001
D16: SCQ16001
D19: SCQ19001
D25: SCQ25001

390 ml: SC2002EPSRGY
450 ml: SC2002EPSLGY
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Featuresคุณสมบัติ

REBAR EMBEDDING

EPOXY GEL-S4
อีพ็อกซี่ จีอีแอล-เอสโฟร์

Two components adhesive and anchorage purposed mortar on epoxy resin base
วสัดปุระเภทอพ็ีอกซ่ีชนดิสองส่วนผสม ใช้สําหรับฝังยดึเหล็กในเนือ้คอนกรีต

•  Can be applied onto dry or damp substrates
•  Solvent-free can be used in enclosed locations
•  High abrasion and impact resistance 

•  สามารถใชไ้ดก้บัพ้ืนผวิท่ีแหง้หรอืเปียกช้ืน
•  ไมผ่สมตวัทาํละลาย สามารถใชง้านไดใ้นสถานทีอ่บัอากาศ
•  ทนต่อการขดีข่วนและแรงกระแทกไดสู้ง

Mixing Ratio by Weightอัตราส่วนผสมโดยนํ้าหนัก

ส่วนเอ : ส่วนบ ี= 2:1 Part A : Part B = 2:1

Packagingขนาดบรรจุ

2 kg./set
Part A: 1.33 kg.
Part B: 0.67 kg.

2 กก./ชดุ
ส่วน เอ: 1.33 กก.
ส่วน บี: 0.67 กก.

SCRS4001
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JOINT SEALANT

สีเทา/GREY: SC2102PUPRGY
สีขาว/WHITE: SC2102PUPRWE

Featuresคุณสมบัติ

GEL PU SEALANT
จีอีแอล พียู ซีแลนท์

High performance polyurethane sealant, one component, medium-modulus
ผลติภัณฑย์าแนว โพลยูีรเีทนคุณภาพสูง ชนดิส่วนผสมเดียว ค่าความยดืหยุน่ปานกลาง

• Good extrudability
• Stays elastic after curing and high resistance
• Excellent adhesion on nearly all surfaces, even if slightly moist.
• Quick cure rate.
• Can be painted with water based paints
• Good weather and UV resistance
• No shrinkage, no sagging - thixotropic
• Elongation at break is higher than 600%

• มีคณุสมบติัในการฉดีทีดี่
• มีความยดืหยุน่หลงัหลงัจากผา่นการบ่มและมีความคงทนสูง
• มีการยดึเกาะทีด่เีย่ียมในเกอืบทกุพ้ืนผวิแมพ้ื้นผิวท่ีมีความชืน้เล็กนอ้ย
• บม่ตวัเรว็
• สามารถใช้สีนํา้ทาทับได้
• มีความทนทานตอ่สภาพอากาศและรงัสียูวีไดด้ี
• ไมห่ดตัวและไมย้่อย
• ค่าการยดืตวัสูงกวา่ 600%

Colorสี

Packagingขนาดบรรจุ
600 ml.600 มล.

เทา
ขาว

Grey
White

Featuresคุณสมบัติ

 

GEL SEALANT MS
จีอีแอล ซีแลนท์ เอ็มเอส

A high quality, neutral, elastic, one component with advanced polymer (SMX) based sealant
ผลิตภณัฑ์ยาแนวมีส่วนผสม Advanced Polymer (SMX) ชนดิ 1 ส่วนมคีณุสมบติัเป็นกลาง ยืดหยุ่นตวัและคณุภาพสูง

•  Good extrudability
•  Stays elastic after curing and high resistance
•  Excellent adhesion on nearly all surfaces, even if slightly moist.
•  Can be painted with water based paints
•  No odour
•  Does not contain solvents, isocyanates, acids, halogens and toxic 
   components, completely neutral
•  Good weather and UV resistance
•  Elongation at break is higher than 500%

•  มคีณุสมบตัใินการฉดีทีด่ี
•  มคีวามยดืหยุน่หลงัหลงัจากผา่นการบม่และมคีวามคงทนสูง
•  มกีารยดึเกาะท่ีดเีย่ียมในเกอืบทุกพ้ืนผวิแมพ้ื้นผวิท่ีมคีวามชืน้เล็กนอ้ย
•  สามารถใชสี้นํา้ทาทบัได้
•  ไมม่กีลิน่
•  เป็นมติรกับส่ิงแวดลอ้ม (ไมมี่ไอโซไซยาเนต, ตัวทําละลาย, โลหะหนกั
   และกรด)
•  มคีวามทนทานตอ่สภาพอากาศและรงัสียูวไีดดี้
•  ค่าการยืดตวัสูงกว่า 500%

Colorสี
เทา
ขาว

Grey
White

Packagingขนาดบรรจุ

600 ml.600 มล.

สีเทา/GREY: SCRPU003
สีขาว/WHITE: SC2002SLMRWE
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JOINT SEALANT

สีขาว/WHITE: SC2102SLSRWE
สีใส/CLEAR: SC2102SLSRCR

Featuresคุณสมบัติ

GEL SILICONE SEALANT
จีอีแอล ซิลิโคน ซีแลนท์

High quality silicone, one component sealant
ยาแนวซิลิโคนคณุภาพสูง ชนดิส่วนผสมเดียว

• Easy to apply
• Excellent bonding adhesion
• Odorless of acetic acid
• Excellent weather resistance
• Antifungal properties
• Non-shrinkage
• Suitable for internal and external building

• ใชง้านง่าย
• ยดึเกาะไดด้กีบัหลายพ้ืนผวิ
• ไมม่กีลิน่ของกรดอะซติิก
• ทนทานตอ่สภาพอากาศไดอ้ยา่งดเีย่ียม
• มีคณุสมบติัป้องกนัการเกดิเชือ้รา
• ไมห่ดตัว
• เหมาะสําหรบัใชภ้ายในและนอกอาคาร

Colorสี

Packagingขนาดบรรจุ

300 ml.300 มล.

ขาว
ใส

White
Clear

สีขาว/WHITE: SC2102SLARWE
สีโอ๊ค/OAK: SC2102SLAROK

สีนํา้ตาล/BROWN: SC2102SLARBN

 

Colorสี

ขาว
โอค๊
นํา้ตาล

White
Oak
Brown

Packagingขนาดบรรจุ

280 ml.280 มล.

GEL ACRYLIC SEALANT
จีอีแอล อะคริลิค ซีลแลนท์

High quality acrylic, one component sealant
ยาแนวอะครลิคิคณุภาพสูง ชนดิส่วนผสมเดียว

•  Easy to apply
•  Can be painted over after curing
•  Good adhesive  on porous surface and aluminium
•  Suitable for internal building

•  ใชง้านง่าย
•  ทาสีทับไดห้ลงัจากแหง้ตวัแล้ว
•  การยดึเกาะทีด่เียียมกบัพ้ืนทีม่รีพูรนุและอลมูเินยีมดี
•  เหมาะสําหรับใชภ้ายในอาคาร

 

Featuresคุณสมบัติ
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Featuresคุณสมบัติ

GEL FLOOR HARDENER
จีอีแอล ฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์ 

Ready-mixed non-metallic floor-hardener (dry shake)
วัสดุผสมพร้อมใช้งาน ไม่มีส่วนผสมของโลหะใช้งานเพ่ือเพ่ิมความแกร่งที่ผิวคอนกรีต

สี

เทา
เขยีว

ขนาดบรรจุ

25 กก./ถงุ

• เพ่ิมกําลังรับแรงอัดและความต้านทานต่อการสึกหรอ (การขัดถู) 
  ของพ้ืนผิว
• พ้ืนผิวมีความหนาแน่นสูงซึง่ชว่ยลดการซึมผ่านของเหลวตา่งๆ
• ไมเ่ป็นฝุน่ มีอายใุชง้านยาวนานและค่าบาํรงุรักษาตํา่

Color

Grey
Green

Packaging

25 kg./bag

• Increased compressive strength as also wear (abrasion) resistance 
  of surface
• High density of surface material which provides for reduced 
  permeability against various liquids
• Non-dusting, long life usage, and low maintenance costs

 

Featuresคุณสมบัติ

GEL EPOXY SELF-LEVELING
จีอีแอล อีพ็อกซี่ เซลฟ-์เลเวลลิ่ง

Coverageปรมิาณการใช้งาน

1.4 กก. / ตร.ม. / ช้ัน ทีค่วามหนา 1 มม. 1.4 kg. / m² / layer @ 1 mm. thickness

Packagingขนาดบรรจุ

25 kg./set
Part A: 20 kg.
Part B: 5 kg.

25 กก./ชุด
ส่วน เอ: 20 กก.
ส่วนบี: 5 กก.

วัสดุสองส่วนผสมระหว่าง อีพ็อกซี่ เรซ่ิน และ สารทําให้แข็งตัว มีคุณสมบัติความหนืดตํ่าและสามารถไหลได้ดี 
ไร้รอยต่อ ผิวมันเงา รวมถึงมีความทนทานที่ดีเยี่ยม
Two-component materials with Epoxy resin and curing agent. Low viscosity and good leveling 
properties, seamless, high gross, excellent durability

• พ้ืนผิวมีความมันเงาสูง
• พ้ืนผิวมีความเรียบเนียนและไร้รอยต่อ
• ทนทานต่อการกัดกร่อน รอยขีดข่วน สารเคมี ได้อย่างดีเย่ียม

• High glossy surface
• Smooth and seamless surface
• Excellent resistance to corrosion, abrasion, chemical

วัสดุสองสว่นผสมระหวา่ง อีพ็อกซ่ี เรซ่ิน
Two-component materials with Epoxy resin 
and curing agent

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู ่2 ถ.ตวิานนท์ ต.บางกะด ีอ.เมอืง จ.ปทมุธานี 
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand

  
T: 66(0)2501-2020  E: gelchemical@gmail.com  W: www.gelchemical.com  F: GEL-General Engineering

PART A
20 kg.

GEL EPOXY SELF-LEVELING

จีอีแอล อีพ็อกซี่ เซลฟ์-เลเวลลิ่ง

วสัดุสองสว่นผสมระหวา่ง อพ็ีอกซ่ี เรซิน่
Two-component materials with Epoxy resin 
and curing agent

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู ่2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะด ีอ.เมือง จ.ปทมุธานี 
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand

  
T: 66(0)2501-2020  E: gelchemical@gmail.com  W: www.gelchemical.com  F: GEL-General Engineering

PART B
5 kg.

GEL EPOXY SELF-LEVELING

จีอีแอล อีพ็อกซี่  เซลฟ์-เลเวลลิ่ง

SC2102SLERNAE

สีเทา/GREY: SCRFH001
สีเขียว/GREEN: SCRHG001

CONCRETE SURFACE STRENGTHENING WORK 
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SC2102SLPRNAP

วสัดส่ีุสวนผสมทีมี่โพรยีรูเีทนเป็นวสัดหุลัก ทนตอ่สภาพอากาศและสารเคมไีด้อยา่งดีเย่ียม พ้ืนผวิเรยีบเนียนและไร้รอยต่อ
Four-components self-leveling with excellent to chemical and weather-resistant, smooth and 
seamless surface

Featuresคุณสมบัติ

GEL POLYURETHANE SELF-LEVELING
จีอีแอล โพรียูรีเทน เซลฟ-์เลเวลลิ่ง

Packagingขนาดบรรจุ

20 kg./set
Part A: 3 kg.
Part B: 5 kg.
Part C: 11.4 kg.
Part D: 0.6 kg.

20 กก./ชุด
ส่วน เอ: 3 กก.
ส่วน บี: 5 กก.
ส่วน ซี: 11.4 กก.
ส่วน ดี: 0.6 กก.

• ทําความสะอาดง่ายและความต้องการการบํารุงรักษาตํา่
• ทนต่อสารเคมี
• ทนต่อความชื้นและสภาพอากาศ
• ผิวเรียบ ไร้รอยต่อ

• Easy to clean and requires low maintenance requirement
• Chemical resistance
• Weather and humidity resistance
• Seamless

วสัดส่ีุสวนผสมทีม่โีพรียรีูเทนเป็นวสัดหุลกั
Four-component self-leveling

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู ่2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand

  
T: 66(0)2501-2020  E: gelchemical@gmail.com  W: www.gelchemical.com  F: GEL-General Engineering

PART D
0.6 kg.

GEL POLYURETHANE SELF-LEVELING

จีอีแอล โพรียู รีเทน เซลฟ์เลเวลลิ่ง

วัสดุสีส่วนผสมทีมี่โพรยีรีูเทนเป็นวัสดุหลัก
Four-component self-leveling

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู ่2 ถ.ตวิานนท ์ต.บางกะด ีอ.เมอืง จ.ปทุมธาน ี
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand

  
T: 66(0)2501-2020  E: gelchemical@gmail.com  W: www.gelchemical.com  F: GEL-General Engineering

PART A
3 kg.

GEL POLYURETHANE SELF-LEVELING

จีอีแอล โพรียูรีเทน เซลฟ์เลเวลลิ่ง

วสัดสุีส่วนผสมทีม่โีพรียูรเีทนเป็นวสัดหุลกั
Four-component self-leveling

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู่ 2 ถ.ตวิานนท์ ต.บางกะด ีอ.เมือง จ.ปทมุธาน ี
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand

  
T: 66(0)2501-2020  E: gelchemical@gmail.com  W: www.gelchemical.com  F: GEL-General Engineering

PART A
3 kg.

GEL POLYURETHANE SELF-LEVELING

จีอีแอล โพรียูรีเทน เซลฟ์เลเวลลิ่ง

วสัดสุีส่วนผสมท่ีมีโพรยูีรีเทนเป็นวสัดุหลกั
Four-component self-leveling

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู ่2 ถ.ติวานนท ์ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธาน ี
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand

  
T: 66(0)2501-2020  E: gelchemical@gmail.com  W: www.gelchemical.com  F: GEL-General Engineering

PART C
11.4 kg.

GEL POLYURETHANE SELF-LEVELING

จีอีแอล โพรียูรีเทน เซลฟ์เลเวลลิ่ง

CONCRETE SURFACE STRENGTHENING WORK 
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Coverageปรมิาณการใช้งาน

7.48 กก. / ตร.ม. / ชัน้ ทีค่วามหนา 4 มม. 7.48 kg. / m² / layer @ 4 mm. thickness



CONCRETE ADMIXTURE

Features

คุณสมบัติ

WATERPROOF ADMIXTURE
นํ้ายาผสมคอนกรีตสําหรับงานกันซึม

ขนาดบรรจุ Packaging

SC2002WPARNA

GEL WATERPROOF ADMIX
จีอีแอล วอเตอร์พรูฟ แอดมิค

Waterproofing and plasticizing concrete admixture
เคมีผสมเพ่ิมพิเศษสําหรับงานกันซึมและเป็นสารลดนํา้ในคอนกรีต

210 liters/drum210 ลิตร/ถัง 

• ใช้ผสมในคอนกรีตและมอร์ตาร์เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
  ทํางาน เช่น ประสิทธิภาพการไหลของคอนกรีตหรือมอร์ตาร์
• ใช้ผสมในคอนกรีตและมอร์ตาร์เพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติกันซึม
• ไมมี่ส่วนผสมของสารประกอบคลอไรด ์ไม่ทําใหเ้กดิการกัดกรอ่น
  ของเหล็กเสริม

• Use in concrete and mortar to improve workability
  such as flowability of concrete and mortar
• Use in concrete and mortar to increase waterproofing
  properties
• Chloride-free which is caused corrosion of reinforcement 
  steel

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
12000

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand

  
T: 66(0)2501-2020  E: gelchemical@gmail.com  W: www.gelchemical.com  F: GEL-General Engineering

210 kg.

GEL WATERPROOF ADMIX
จีอีแอล วอเตอร์พรูฟ แอดมิค

Waterproofing and plasticizing 
concrete admixture

เคมีผสมเพ่ิมพิเศษสําหรับงานกันซึม
และเป็นสารลดนํ้าในคอนกรีต

Features

คุณสมบัติ

ขนาดบรรจุ Packaging

SCRK1001

210 liters/drum210 ลิตร/ถัง

CONCRETE CURING AGENT
นํ้ายาบ่มคอนกรีต

GEL CONCRETE CURING AGENT
จีอีแอล คอนกรีต เคียวริ่งเอเจนท์

High performance, general purpose concrete curing agent
นํา้ยาบ่มคอนกรีตอเนกประสงค์คุณภาพสูง

• ลดการหดตัวและแตกร้าวโดยป้องกันการสูญเสียนํ้าของผิว
  คอนกรีต
• ทําให้ซีเมนต์เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นอย่างสมบูรณ์
• ชั้นฟล์ิมแห้งตัวเร็วอย่างรวดเร็วในระยะเวลา 60 – 120 นาที 
  ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิโดยรอบและสภาพพ้ืนท่ีใช้งาน
• ไม่ติดไฟและปราศจากสารพิษภายใต้การใช้งานปกติ
• สร้างแผ่นฟล์ิมใสที่ไม่ก่อให้เกิดคราบบนคอนกรีต

• Reduce surface shrinkage and cracking by prevent 
  moisture loss from concrete surface
• Enable concrete to hydration reaction more completely
• Fast forming film dries within 60 – 120 minutes 
  depending on ambient temperature  and site condition
• Non-flammable and non-toxic under normal usage 
• Forms a non-staining clear film on concrete

GEL CONCRETE CURING AGENT
จีอีแอล คอนกรีต เคียวริ่งเอเจนท์

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
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210 kg.High performance, general purpose 
concrete curing agent

นํ้ายาบ่มคอนกรีตอเนกประสงค์คุณภาพสูง

สี Color
Clear
Clear Pink

สีใส
สีชมพูใส
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Coverageปรมิาณการใช้งาน

5 มล. / 1 กก. ของคอนกรตี 5 ml. / 1 kg. of concrete

ปรมิาณการใช้งาน

0.125 ลิตร / ตร.ม.

Coverage

0.125 liters / m²



CONCRETE ADMIXTURE

Features

คุณสมบัติ

MOULD REMOVAL AGENT
นํ้ายาทาแบบ

ขนาดบรรจุ Packaging

SCROB001

200 liters/drum200 ลิตร/ ถัง 

GEL WATER BASED CONCRETE
จีอีแอล วอเตอร์ เบส คอนกรีต

Water-based Concrete Formwork-Release Agent 
นํา้ยาทาแบบสูตรนํา้

• ง่ายต่อการถอดแบบ
• ประหยัดค่าแรงงานในการถอดแบบ
• ประหยัดค่าแรงในการซ่อมแซมและตกแต่งพ้ืนผิวคอนกรีตด้าน
  ที่สัมผัสกับแบบ
• ป้องกันการเกิดสนิม
• สามารถใช้งานได้ในแบบไม้ เหล็ก และพลาสติก
• ปราศจากคราบบนพ้ืนผิวคอนกรีต พร้อมสําหรับการทาสี
  และการเคลือบผิวคอนกรีต

• Easier removal of formwork
• Saves labor costs in form work-removal
• Saves labor costs in repairing and finishing surfaces 
  of concrete exposed to formwork
• Prevents rust formation
• Can be used on wooden, steel and plastic formwork
• Stain-free on concrete surface that will readily 
  accept paint and other coatings

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทมุธาน ี
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210 kg.

GEL WATER BASED CONCRETE

จีอีแอล วอเตอร์ เบส คอนกรีต

Water-based Concrete 
Formwork-Release Agent 

น้ํายาทาแบบสูตรน้ํา

Oil-based concrete form-release agent
นํา้ยาทาแบบชนิดนํา้มัน

• ถอดแบบง่าย
• ประหยัดค่าแรงในการซ่อมแซมผิวของคอนกรีตหลังถอดแบบ

• Easy to remove the formwork
• Save labor costs in repairing and finishing surface 
  of concrete after removing formwork

 

Features

คุณสมบัติ

ขนาดบรรจุ Packaging

SCRWB001

200 liters/drum200 ลิตร/ ถัง 

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน)  

44/2 หมู่ 2 ถ.ตวิานนท ์ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทมุธาน ี
12000
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200 kg.

GEL OIL BASED CONCRETE

จีอีแอล ออยล์ เบส คอนกรีต

GEL OIL BASED CONCRETE
จีอีแอล ออยล์ เบส คอนกรีต
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อตัราการใชง้าน Coverage

Wood formwork:
10-15 m²/liter
Steel or plastic formwork:
20-25 m²/liter

แบบไม้: 
10-15 ตร.ม./ลิตร
แบบเหล็กหรือพลาสติก:
20-25 ตร.ม./ลิตร

อตัราการใชง้าน Coverage

Wood formwork:
15-30 m²/liter
Steel or plastic formwork:
30-50 m²/liter

แบบไม้: 
15-30 ตร.ม./ลิตร
แบบเหล็กหรือพลาสติก:
30-50 ตร.ม./ลิตร



ACCESSORIES

GEL MIXING DRILL TYPE STAINLESS STEEL
ใบกวนปูนแบบสแตนเลส

High quality mixing drill type stainless steel for mixing Adhesive Tile Cement, Skim Coat and 
Non-Shrink Grout.

ใบกวนปูนแบบสแตนเลสคุณภาพสูง สําหรับใช้กวนปูนกาวซีเมนต์ สกิมโค้ท และ ซีเมนต์พิเศษชนิดไม่หดตัว

GEL MIXING DRILL TYPE STEEL
ใบกวนปูนแบบเหล็ก

High quality mixing drill type steel for mixing Adhesive Tile Cement, Skim Coat and Non-Shrink 
Grout.

ใบกวนปูนแบบเหล็กคุณภาพสูง สําหรับใช้กวนปูนกาวซีเมนต์ สกิมโค้ท และ ซีเมนต์พิเศษชนิดไม่หดตัว

EPOXY SMART FIX GUN
ปืนยิง จีอีแอล อีพ็อกซี่ สมาร์ท ฟกิซ์

Epoxy gun for using with GEL Epoxy Smart Fix
ปืนยิง Epoxy สําหรับใช้ควบคู่กับนํา้ยาเจาะเสียบเหล็ก จีอีแอล อีพ็อกซ่ี สมาร์ท ฟกิซ์

EPOXY NOZZLE (EPOXY SMART FIX)
หัวฉีด จีอีแอล อีพ็อกซี่ สมาร์ท ฟกิซ์

Nozzle gun for using with GEL Epoxy Smart Fix
หัวฉีด Epoxy สําหรับใช้ควบคู่กับนํา้ยาเจาะเสียบเหล็ก จีอีแอล อีพ็อกซ่ี สมาร์ท ฟกิซ์
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PU SEALANT GUN
ปืนยิง จีอีแอล พียู ซีแลนท์

ปืนยิง PU Sealant สําหรับใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ยาแนว จีอีแอล พียู ซีแลนท์
PU Sealant Gun for use in conjunction with GEL Sealant Products

BACKUP ROD
โฟมเส้น

โฟมเส้นสําหรับงานรอยต่อก่อนเก็บงานผิวหน้า
Backup rod is used for joint work before sealing surface
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