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นํา้ ยาทาแบบสู ตรนํา้ พร้อมใช้งาน

Ready to use Water-based Concrete Formwork-Release Agent
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Features

• ง่ายต่อการถอดแบบ
• ประหยัดค่าแรงงานในการถอดแบบ
• ประหยัดค่าแรงในการซ่อมแซมและตกแต่งพื้ นผิวคอนกรีตด้านที่
สั มผัสกับแบบ
• ป้องกันการเกิดสนิม
• สามารถใช้งานได้ในแบบไม้ เหล็ก และพลาสติก
• ปราศจากคราบบนพื้ น ผิ ว คอนกรี ต พร้ อ มสํ า หรั บ การทาสี แ ละ
การเคลือบผิวคอนกรีต

• 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

การใชง
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Applications

ทําให้ถอดแบบได้ง่ายและสะดวกโดยไม่ทําให้ผิวคอนกรีตได้รับความ
เสี ยหาย นําไปใช้ในงานดังนี้

Quick and easy removal of formwork is required that
does not impair or destroy surface ﬁnish such as in

• โรงงานพรีคาสท์
• งานก่อสร้างเสาหรือคานของอาคาร
• รอยต่อของงานก่อสร้างพื้นอาคาร

• Precast factories
• For the construction of columns and beams
• Construction joints in concrete ﬂoor

Mixing

Mixing

่ ค
จีอแี อล วอเตอร์ เบส คอนกรีต เป็นของเหลวทีม
ี า่ ความหนืดตํา่ มาก
ใช้ ง านโดยการฉี ด พ่ น หรื อ โดยการทาด้ ว ยแปรง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี
พร้อมใช้งานได้เลย สามารถใช้กับที่แห้งหรือชื้นแบบหล่อ

GEL Water Based Concrete as a liquid with very low
viscosity. It may be applied by spraying or by brushing.
GEL Water Based Concrete is ready to use. May be used
on dry or damp formwork

หมายเหตุ
หลังจากทําการผสมแล้ว สามารถคงอยู่ตัวได้ 6 – 7 วัน

Note
After mix remains stable for 6-7 days
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หวัขอ
้ / Topic

หนว่ย / Unit

ค่า / Value

สีของวัสดุ / Color

-

เหลืองอําพัน
Amber

ความหนาแน่น / Density

-

0.85 – 0.90

ลิตร / Liters

210

อัตราส่วนการผสมโดยปริมาตร
Mixing Ratio by volume

นํา้ ยา : นํา้
Agent : Water

1 : 6 to 30

ระยะเวลาแห้งตัวของฟิล์ม
Film drying time

นาที / Minutes

60 - 120

ขนาดบรรจุ / Package

อัตราการใช้งานที่นํา้ ยาความเข็มข้น 1 ลิตร / Coverage
at 1 Liter concentrated agent
- แบบไม้ / Wooden formwork
- แบบเหล็ก / Metal formwork
- แบบพลาสติก / Plastic formwork
- แบบอื่นๆที่วัสดุไม่มีการดูดซึม /
Other non-absorbing formwork

ตารางเมตร / m³

อายุการเก็บรักษา
Shelf Life

เดือน / Month

10-15
20-25
20-25
20-25

12
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Precaution

• ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนังให้ทําการล้างออกด้วยนํา้ สะอาด
• ในกรณีที่สัมผัสกับดวงตาให้ทําการล้างออกด้วยนํา้ ปริมาณมาก
และให้พบแพทย์โดยทันที

• In case of contact with skin, wash with clean water
• In case of eye-contact, wash immediately with an
abundance of clean water and contact eye-doctor

ภาพประกอบ / Illustration
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