
CEMENT TILE  

ADHESIVE

DIY

Cement tile adhesive is the ready-mixed adhesive cement 
for general tile and wall tile size60x60 cm² 

Applications

• General tiling
• Porous tiling
• Natural stone tiling
• Clay tiling

Features

 

•   กระเบื้องทั่วไป 
•   กระเบื้องดูดซึมนํา้ตํา่ 
•   หินธรรมชาติ เช่น แกรนิต และ หินอ่อน 
•   กระเบื้องอิฐดินเผา 

ปูนกาวซีเมนต์สําหรับปูกระเบื้อง ดีไอวาย

งานปูกระเบื้องพ้ืน
Floor tiling

งานปูกระเบื้องผนัง
Wall tiling

ปูนกาวผสมสําเร็จพร้อมใช้งาน สําหรับงานปูกระเบ้ืองทั่วไปและ
ปูกระเบื้องผนังขนาด 60x60 ตร.ซม.

การใช้งาน

คุณสมบัติและจุดเด่น

 

• 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
•  สามารถปูกระเบ้ืองผนังดว้ยกระเบือ้งทัว่ไป กระเบ้ืองดดูซึมนํา้ตํา่ 
   โดยขนาดแนะนํา 60X60 ซม.
•  สามารถปูทับกระเบื้องเดิมได้

•   Can be applied on the existing tiles



ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Data

หั cipoT / อ้ หน่ ย / Unit

- น tnemeC / ์

สี / Color - เ า / Grey

ปริมาณการใช้งานทีค่วามหนา 2-6 มม.
Coverage at 2 – 6 mm. thickness . . / m2 0.25

อัตราส่วนนํา้ตอ่ซเีมนต ์1 ถงุ
Mix water ratio per bag ลิตร / Liters 6.67

แ ง เกาะ / Tensile adhesion strength  
(EN 1348)

เ กะปาสคาล
MPA 2.3

นา บ egakcaP / ุ กก./ถ gab/gk / งุ 1

อาย ากุ เก็บ ัก า / Shelf life เ htnom / นอื 12

ค่า / Value

วัสดุพ้ืนฐาน / Material Base

ขั้นตอนการใช้งาน

1.  ปรับพ้ืนผิวที่ต้องการปู ให้เรียบได้ระดับ
2.  ทําความสะอาดพ้ืนผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่นผง และคราบไขมัน ก่อนปูกระเบื้อง
3.  เทปูนกาวที่ผสมเสร็จแล้วลงบนพ้ืนที่ที่ต้องการปูกระเบื้อง ครั้งละ 1-2 ตารางเมตร
4.  ใช้เกรียงหวีปาดให้เป็นร่องที่ความหนา 2-6 มิลลิเมตร
5.  นําแผ่นกระเบื้องมาปู กดให้แน่นและใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่วแผ่น
6.  หลังจากปูเสร็จปล่อยทิ้งให้แห้งประมาณ 24-48 ชั่วโมง ก่อนทําการยาแนว

Application procedure

1.  Leveling and smooth the surface
2.  Clean surface before tiling
3.  Pour cement tile adhesive to tiling area around  1 – 2 m²
4.  Use notched trowel to make a scratch on the cement tile adhesive 
    at 2 – 6 mm. thickness
5.  Put tile on cement and use rubber hammer to knock
6.  Leave it at least 24 – 48 hr. before using tile sealant

คําอธิบายการส่ังซื้อ / Order Description หมายเลขรายการ / Item Number

ปูนกาวซีเมนต์สําหรับปูกระเบื้อง ดีไอวาย : 1 กก.
Cement Tile Adhesive DIY : 1 kg.

ภาพประกอบ / Illustration
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