
คุณประโยชน์

การใชง้าน

GEL 
FLOOR 
HARDENNER 
จีอีแอล ฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์ 

วัสดุผสมพร้อมใช้งาน ไม่มีส่วนผสมของโลหะใช้งานเพ่ือเพ่ิมความแกร่ง
ที่ผิวคอนกรีต

 

• พ้ืนคอนกรตีในโรงงานอตุสาหกรรม
• หอ้งแปรรปูในอตุสาหกรรมอาหาร
• คลงัเกบ็สินคา้ท่ีมนีํา้หนกับรรทกุสูง
• โรงงานทีม่นีํา้หนกับรรทกุสูงจากรถยก เชน่ โรงงานกระดาษ เป็นตน้
• โรงเกบ็เครือ่งบนิ
• โรงจอดรถ

 

ขั้นตอนการใช้งาน

• จอีแีอล ฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร ์ใชก้บัคอนกรตีเปียกระหวา่งการเทคอนกรตี
  งานพ้ืน งานท็อปป้ิงคอนกรตีหรือการปาดปูน โดยการปาดปูนโดยท่ัวไปควร
  มคีวามหนาขัน้ตํา่ 40 มม. เพ่ือผลลพัธท์ีด่ี
• สําหรบัการใชง้านทีป่รมิาณการผสม 4 กก. หรอืนอ้ยกวา่สามารถใชง้านให้
  มปีระสิทธภิาพสูงสุดไดโ้ดยการหวา่นโปรยด้วยมอืหรือใชเ้คร่ืองพ่นบนพ้ืนผวิ
  คอนกรตีทนัทหีลงัจากเทปาดหน้าคอนกรตีแลว้เสร็จ
• ทิง้ส่วนผสมไวบ้นพ้ืนผิวคอนกรตีและปลอ่ยใหดู้ดความชืน้จากคอนกรตีจน
  พ้ืนผิวสามารถทนตอ่การสัญจรเบาหรอืเดนิได้ หลงัจากนัน้ใชเ้กรียงปาดผวิ
  แตง่ขอบมมุและบรเิวณเสา

  
 

• เพ่ิมกาํลังรบัแรงอดัและความต้านทานตอ่การสึกหรอ (การขดัถู) ของ
  พ้ืนผวิ
• พ้ืนผิวมคีวามหนาแนน่สูงซึง่ชว่ยลดการซึมผา่นของเหลวตา่งๆ
• ไมเ่ป็นฝุน่ มีอายใุชง้านยาวนานและคา่บาํรงุรักษาตํา่

 

Ready-Mixed Non-Metallic Floor-Hardener (Dry Shake)

 

Applications

• General factories
• Processing rooms of food industries
• Warehouses with high traffic loads
• Factories with high loads from fork-lift trucks such as paper-
  mills etc.
• Aircraft hangars
• Garages

 Features

• 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, and little maintenance costs

 Application Procedure

• GEL FLOOR HARDENNER is applied on wet concrete during 
  main concrete installation or in toppings of concrete or mortar 
  screeds. Mortar screeds should generally have a minimum 
  thickness of 40 mm for good results.
• For application of 4 kg mixed quantity or less, apply full 
  quantity by spreading out the material by hand or by 
  mechanical spreader over the concrete or mortar surface. 
  This should be done when water sheen on surface has 
  dispersed.
• Leave the mix on the floor and allow it to soak up moisture 
  from concrete until surface can withstand light foot traffic. 
  Then, 
  power-trowel the surface with disc attached and using low 
  speeds. Trowel by hand around edges and columns.

  
 



ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data

หัวข้อ / Topic หน่วย / Unit ค่า / Value

วัสดุพ้ืนฐาน / Material Base

สีของวัสดุ
Color

ค่ากําลังการรับแรงอัด / Compressive Strength

ค่าความแข็ง / Hardness (Moh’s Scale)

ปริมาณการใช้งาน / Coverage
- นํา้หนักบรรทุกน้อย / Light Traffic
- นํา้หนักบรรทุกปานกลาง / Medium Traffic
- นํา้หนักบรรทุกสูง / Heavy Traffic

-

Moh’s Scale

ผงซีเมนต์ 
Cement Powder

สีเทา / Grey
สีเขียว / Green

> 700

8

Kg. / sq.m

8
120

ระยะเวลาที่สามารถเข้าใช้พ้ืนที่ได้ / 
Length of time that the area can be accessed
สามารถเดินได้ / Foot-traffic
สามารถเข้าใช้งานได้เต็มที่ / Heavy Traffic

ชั่วโมง / Hr.

อายุการเก็บรักษาในภาชนะที่ยังไม่เปิด / 
Shelf-Life in unopened containers เดือน / Months 24

-

Ksc.

3
4
5

ขนาดบรรจุ / Package กิโลกรัม / kg. 25

คําอธิบายการส่ังซื้อ / Order Descriptionภาพประกอบ / Illustration หมายเลขรายการ / Item Number

จีอีแอล ฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์ 
GEL FLOOR HARDENNER (25Kg/Bag) SCRFH001

SCRHG001
จีอีแอล ฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์ (เขียว)
GEL FLOOR HARDENNER (Green) (25Kg/Bag)


