
GEL 

PU SEALANT
จีอีแอล พียู ซีแลนท์

High performance polyurethane sealant, one-component, medium-
modulus

ผลติภัณฑย์าแนว โพลยูีรีเทนคุณภาพสูง ชนิดส่วนผสมเดยีว คา่ความยืดหยุน่
ปานกลาง

Featuresคณุสมบัตแิละจุดเด่น

• Good extrudability
• Stays elastic after curing and very sustainable
• 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

• มคุีณสมบัติในการฉดีพ่นทีด่ี
• มคีวามยดืหยุน่หลงัหลงัจากผา่นการบ่มและมีความคงทนสูง
• มกีารยดึเกาะทีด่เียีย่มในเกอืบทกุพ้ืนผวิแมพ้ื้นผวิท่ีมคีวามช้ืนเล็กนอ้ย
• บม่ตวัเรว็
• สามารถใช้สีนํา้ทาทับได้
• มคีวามทนทานตอ่สภาพอากาศและรงัสียวีูไดด้ี
• ไมห่ดตัวและไมย่อ้ย

 
Applicationsการใช้งาน

• Expansion and connection joints indoor in the building industry: 
  sealing of perimeter joints between window and door frames, joints 
  between wall and ceiling
• Sealing and bonding in the building and construction industry
• Universal adhesive and joint sealant
• Expansion joints between pre-cast concrete panels
• Indoor and outdoor applications for pedestrian and traffic areas

• ใช้เพ่ือปิดจุดต่อที่มีการขยายตัวภายในอาคารของอุตสาหกรรมการ
  กอ่สร้าง เช่น ปิดรอยต่อบริเวณขอบหน้าตา่งหรือประตู จุดต่อบริเวณ
  ผนังและฝา้เพดาน
• ใช้เพ่ือปิดและยึดติดในอาคารและอตุสาหกรรมการกอ่สร้าง
• ใช้เป็นกาวยาแนวเพ่ือปิดรอยต่อของจุดต่อทัว่ไป
• จุดตอ่ระหว่างผนังคอนกรีตสําเร็จรูป
• สามารถใช้งานในร่มและกลางแจง้สําหรับพ้ืนทีท่างเท้าและพ้ืนทีท่ีม่กีาร
  จราจรได้

Substratesพ้ืนผวิวสัดุท่ีสามารถใชง้านได้

• Substrates: all usual building substrates, treated wood, PVC, 
  plastics, brick, concrete, ceramic tiles, metals, glass, wood, 
  galvanized (rigid, clean, dry, free of dust and grease)

• พ้ืนผิวของอาคารทั่วไป เช่น ไม้ พีวีซี พลาสติก อิฐ คอนกรีต 
  กระเบ้ืองเซรามิก เหล็ก กระจก ไม้ เหล็กกัลวาไนซ์ (ต้องเป็น
  วัสดุท่ีแข็ง สะอาด แห้ง ปราศจากฝุ่น คราบจาระบีหรือนํ้ามัน)

Surface preparationข้ันตอนการเตรียมพ้ืนผวิ

• Porous surfaces in water loaded applications should be 
  primed with Primer

• พ้ืนผิวมีรูพรุนการใช้งานสัมพัสกับนํ้าควรทาด้วยนํ้ายารอง
  พ้ืนก่อนใช้งานกาวยาแนว

Procedureขัน้ตอนการใช้งาน

• Apply the product by pneumatic- caulking gun
• Apply sealant evenly without air inclusions into the joint
• Smoothen the joint with a finger or a spatula with the 
  help of finishing solution

• ฉีดกาวยาแนวโดยการใชปื้นอัดอากาศ
• ฉีดกาวยาแนวอยา่งสมํา่เสมอโดยไม่ใหมี้อากาศเข้าไปในจุดตอ่
• ใช้น้ิวมือหรือไม้พายเพ่ือทําให้รอยต่อที่ทําการยาแนวแล้วเรียบเนียน
  สวยงาม



ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data

วัสดุพ้ืนฐาน / Material base

สี / Color

ความหนืด / Consistency

การบ่ม / Curing System

อัตราการเสียรูปทรงสูงสุดตามมาตรฐาน
Maximum Allowed Distortion

ความถ่วงจําเพาะ
Density

หัวข้อ / Topic หน่วย / Unit ค่า / Value

-

-

%

กรัม / มิลลิลิตร
g / ml

โพลียูรีเทน 1 ส่วนผสม
1 Component polyurethane

เทา / Grey

เนื้อครีมข้น / Thixotropic paste

± 25

1.20  ±  0.03

30 – 70
ระยะเวลาในการแห้งแตะไม่ติด
Tack Free time

อัตราการบ่ม (อุณหภูมิ 23°C / ความชื้นสัมพันธ์ 50%)
Curing Rate (Temperature 23°C / Relative Humidity 50%)

ระยะเวลาที่บ่มเต็มที่
Full Cure

ค่าความแข็ง ชนิด เอ 
Hardness Shore A (ASTM C661)

การย้อย / Sagging

การยืดตัวสูงสุด ณ จุดขาด
Elongation At Break (ASTM D412)

กําลังรับแรงดึง
Tensile Strength (ASTM D412)

อุณหภูมิใช้งาน / Application Temperature

ขนาดวัสดุยาแนวที่แนะนํา
Recommendation Sealing Jobs

ขนาดบรรจุ (1 หลอด)
Package (1 Sausage)

อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิระหว่าง 5 °C  – 25 °C
Shelf Life at 5 °C – 25 °C

-

บ่มด้วยความชื้น / Moisture-cure-

นาที / Minutes

มิลลิเมตร / วัน
mm. / day

2.5

วัน / days 7

- 35 - 40

มิลลิเมตร / mm. 0

% > 600

เมกะปาสคาล
N / mm²

1.5 – 2.0

°C 5 - 40

มิลลิลิตร
ml

600

เดือน / Month 12

ความกว้างรอยต่อ = ความลึกรอยต่อ x 2
Joint Width = Joint Depth x 2

-

Remarksหมายเหตุ

• GEL PU SEALANT  may be overpainted with water based 
  paints, however due to the large number of paints and varnishes 
  available we strongly suggest a compatibility test before 
  application.
• Do not use in applications where continuous water immersion 
  is possible
• GEL PU SEALANT has a good UV resistance but can discolor 
  under extreme conditions or after very long UV exposure
• Discoloration due to chemicals, high temperatures, UV-radiation 
  may occur. A change in color does not affect the technical 
  properties of the product
• Contact with bitumen, tar or other plasticizer releasing materials 
  such as EPDM, neoprene, butyl, etc. is to be avoided since it 
  can give rise to discoloration and loss of adhesion
• Not suitable for food contact applications.

• จีอีแอล พียู ซแีลนท ์สามารถใชสี้นํา้ทาทบัไดแ้ต่อยา่งไรก็ตามเนือ่งจากมี
  จํานวนสีและวสัดุเคลอืบเงาทีห่ลากหลาย เราจึงแนะนาํให้ทดสอบกอ่นใช้
  งานจริง
• ไม่ควรใชง้านในบรเิวณท่ีมีโอกาสแชอ่ยูใ่นนํา้
• จีอแีอล พียู ซแีลนท์ มกีารตา้นทาน ยวู ีทีด่แีต่สีของกาวยาแนวอาจ
  เปล่ียนแปลงไดใ้นการใชง้านในสภาวะทีห่นักหรอืหลังจากท่ีสัมผัสกบัยูวี
  เป็นเวลานาน
• กาวยาแนวอาจมกีารเปล่ียนสีเน่ืองมาจาก สารเคม ีอณุหภมูทิีสู่ง แสงแดด 
  ซ่ึงการเปลีย่นสีน้ีไม่ได้ส่งผลตอ่คุณสมบติัของวัสดุ
• หลีกเลีย่งการใช้งานท่ีมีการสัมผัสกับ บิทเูมน นํา้มันดิน หรือวัสดุประเภท
  พลาสติกไซเซอรอื์น่ๆ เช่น ยางสังเคราะห์(EDPM) แผ่นยางนโีอพร ี
  ยางบวิไทล ์และอืน่ๆ เพราะอาจทําให้เกิดการเปลีย่นสีของวสัดยุาแนวหรือ
  สูญเสียแรงยึดเกาะได้
• ไม่เหมาะสําหรบัการใช้งานทีมี่การสัมผัสกับอาหาร

 

คําอธิบายการส่ังซื้อ / Order Description หมายเลขรายการ / Item Number

จีอแีอล พียู ซีแลนท์
GEL PU Sealant

ภาพประกอบ / Illustration

ปืนฉีดพียูซีแลนท ์เฮช
PU Sealant Gun-H SC2002PUGRNA

SC2102PUPRGY

ปืนฉีดพียูซีแลนท์
PU Sealant Gun

SCRGP001


