
One component waterproof type acrylic base with high 
flexibility 

Applications

Features

 

•  Excellent adhesion to most substrates
•  UV Resistance
•  Excellent water and weather resistance
•  Excellent water permeability resistance
•  Highly flexibility
•  Non-toxic, Non-flammable

 

 

ซ์ก็ลฟเฟรู ลอแีอีจ

นํ งสูนุ่ยหดืยมาวคดินชวยีดเมสผนวส่คิลิรคะอทภเะรปมึซนักายา

าคงัลหนางนใาท้ชใ น่ชเ ราคาอกอนยาภณวเิรบมึซนักาท้ชใบัรหาํสะามหเ  •
งันผ อืรห งยีบเะร   

นาง้ชใราก

•  Suitable for applying waterproofing exterior application such 
   as roof deck, balcony or wall.

ีทะากเดึยรากีม  • พืยาลหบักีด วิผน
ตลเอโวไา้รตลัอสีงัรอ่ตนาทนท  •

ืชมาวคะลแศากาอพาภสอ่ตนาทนท  • น
ด้ีดไา

งสูนุ่ยหดืยมาวคีม  •

น่ดเดุจะลแิตับมสณุค

Surface Preparationพืมยีรตเราก วิผน

•  Clean surface from dust, concrete debris or oil stain 
•  If the concrete surface is cracked should be repaired the 
   cracks
•  New concrete surface should be at least 28 days age

พืดาอะสมาวคาํท  • นัมา
•  หากพื ยอ้รบยีรเ้หใมซแมอ่ซรวค ดุราํชอืรหวา้รกตแยอรีมวิผน
•  หากพื

Surface Preparationพืมยีรตเราก วิผน

•  GEL Rooflex can be applied by brush, roller or airless spray
•  20% - 40% of water should be mixed with GEL Rooflex for 
   applying as a primer coat
•  After the priming coat has dried, apply the 1st coat and 
   embedded Polyester fabric on the 1st coat while wet by roller
•  Leave 1st coat completely dry before apply of the further 
   coats as required

ลิกกูล ,งรปแยว้ดาทถรามาส xeflooR LEG  • รืคเอืรห ,ง องพ่นปราศจาก
   อากาศ

ํนยว้ด xeflooR LEG งาจอืจเ  • นรองพนืเพือ
   เพิ ทิว้ลแ ะากเดึยงรแม ัช 2 – 1 ง้หแ้หใ้วไง วโมง
•  ทา GEL Rooflex ชันแรกและทําการปูแผ่นเส้นใยเสริมแรงลงไปในเนือ 
   GEL Rooflex ขณะที นักดิตบยีรเ้หใดัรง
•  ทิ ัช้หใง ชัาทงึจ ว้ลแง้หแา้นหนอ่กน รากงอ้ตมาตปไดัถน



ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data

คําอธิบายการสังซอื / Order Descriptionภาพประกอบ / Illustration หมายเลขรายการ / Item Number

จีอีแอล รูฟเฟล็กซ์ (สีเทา) 
GEL Rooflex (Grey) SCRRG002

Precautionsข้อควรระวัง

ืรคเดาอะสมาวคาํท  • esu retfa yletaidemmi sloot eht naelC  •นาง้ชใรากกาจงัลหีทนัทอืมงอ

หัวข้อ / Topic Unit/หน่วย ค่า / Value

ืพุดสัว นฐาน / Material Base

ุดสัวงอขีส
Color

ytivarG cfiicepS / ะาพเาํจงว่ถมาวค

ํนมึซดูดราก าที ัขวิผ noitprosba ecafrus laitinI  / น้ตน
setuniM / ีทาน 01
setuniM / ีทาน 03
setuniM / ีทาน 06

- คิลิรคะอ
Cement and Additive

ขาว / White
เทา / Grey

1.35  ± 0.10

ีทานิว / รตมเงาราต / รติลิลลิม
ml. /  m² / second

ีทวัตดืยรากะลยอ้ร ดาขดุจ
Elongation at Break (ASTM D412)

% > 1000

ีทนาง้ชใรากณามิรป การทา 1 ชัน ความหนา 0.15 มม.
Coverage at 1 layer,  Thickness 0.15 mm.

ัช 1 / รตมเงาราต / มัรกลโิก น
Kg /  m² / 1 layer

0.30

ดิตดึยงรแนาทนา้ตรากา่ค
Bonding Strength

เมกะปาสคาล
Mpa

> 0.48

emiT gniyrD / วัตง้หแรากาลวเะยะร
yrD hcuoT / ้ดไสัผมัสง้หแ

yrD draH / ทินสง้หแ
ีทม็ตเวัตม่บ  / Fully Cure

Hr.
Hr.

Days

1 – 2
3 – 4

7

งึดงรแบัรรากา่ค
Tensile Strength

เมกะปาสคาล
Mpa > 82

efiL flehS / าษกัรบ็กเรากุยาอ 12เดือน/Month

-

-

0.00
0.00
0.00

)teS/gk( egakcaP / )ดุช/มัรกลโิก( ุจรรบดานข gK / มัรกลโิก 20

SCRRW001
จีอีแอล รูฟเฟล็กซ์ (สีขาว)
GEL Rooflex (White)

สเีทา


