GEL
OIL BASED
CONCRETE
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จีอีแอล ออยล์ เบส คอนกรีต
นํา้ ยาทาแบบชนิดนํา้ มัน

Oil-based concrete form-release agent

คุณสมบัติและจุดเด่น

Features

• ถอดแบบง่าย
• ประหยัดค่าแรงในการซ่อมแซมผิวของคอนกรีตหลังถอดแบบ

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

การใช้งาน

Applications

จีอีแอล ออยล์ เบส คอนกรีต เหมาะสํ าหรับใช้เป็นนํา้ ยาทาแบบในวัสดุ
ต่างๆต่อไปนี้
• แบบเหล็ก
• แบบไม้
• แบบพลาสติก

GEL Oil Based Concrete is recommended to use as formwork
release agent in materials such as
• Steel formwork
• Wood formwork
• Plastic formwork

การเตรียมพื้ นผิว

Surface Preparation

ใช้ ก ารฉี ด พ่ น ด้ ว ยเครื่ อ งพ่ น สเปรย์ ห รื อ การทาด้ ว ยแปรงบนแบบหล่ อ
คอนกรีตที่แห้งหรือเปียก

Apply by spraying or brushing on dry or damp formwork

ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Data
หัวข้อ / Topic

หน่วย / Unit

ลักษณะของวัสดุ / Appearance

ค่า / Value

-

ของเหลว / Liquid

m²

15 – 30

ปริมาณการใช้งานที่ 1 กก. / Coverage at 1 kg.
แบบไม้ / Wood formwork
แบบเหล็กหรือพลาสติก / Steel or plastic formwork
ลิตร/ ถัง
Liters/drum

ขนาดบรรจุ / Package

ภาพประกอบ / Illustration
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30 - 50

คําอธิบายการสั่งซื้อ / Order Description
จีอีแอล ออยล์ เบส คอนกรีต (200 ลิตร / ถัง)
GEL-Oil Based Concrete (200Lite / Drum)

200

หมายเลขรายการ / Item Number

SCROB001

