
GEL 
SEAL PART AB
จีอีแอล ซีล พาร์ทเอบี

Featuresคุณสมบัติและจุดเด่น

•  เป็นกันซึมชนิดซีเมนต์ที่ไม่มีส่วนผสมของสารอันตราย และได้รับ
   การรับรองใช้ในพ้ืนที่สําหรับนํา้ดื่ม เช่น แทงค์นํา้
•  ง่ายต่อการผสมและการนําไปใช้งาน
•  สามารถระบายอากาศและถ่ายเทไอนํา้จากภายในอาคารได้ดี
•  ป้องกันคอนกรีตจากผลกระทบของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
   เกลือละลายนํา้แข็ง และการซึมผ่านของนํา้
•  มีความยืดหยุ่น สามารถปกปิดรอยร้าวได้ดี

•  Cement base water proof, non-toxicity requirement 
   especially for potable water such as water tank
•  Easy to mix and apply
•  Breathable and allows transmission of water vapour 
   from interior of building
•  Protection of concrete against the effects of CO2, 
   de-icing salts and water penetration
•  Flexible and cover cracks or pores of all masonry
 

Applicationsการใช้งาน

• เหมาะสําหรบัทากนัซมึในงานคอนกรีต เชน่ พ้ืนคอนกรีต ผนงัคอนกรตี  
  ดาดฟา้ ระเบียง ห้องนํา้ สระว่ายนํา้ อ่างเก็บนํา้ บ่อบําบัดนํา้เสีย 
  และอื่นๆ

•  Suitable for applying waterproofing in concrete such as 
   concrete slab, concrete wall, bathroom, swimming pool, 
   water tank, septic tank etc

Surface Preparationการเตรียมพ้ืนผิว

• ทาํความสะอาดพ้ืนผิวคอนกรีตใหป้ราศจาก ฝุ่น เศษปูน คราบนํา้มัน
• หากพ้ืนผิวมีรอยแตกร้าวหรือชํารุด ควรซ่อมแซมให้เรียบร้อย
• พรมนํา้ลงบนพ้ืนผวิคอนกรตีให้เปียกชุม่ ทิง้ไวใ้หแ้หง้หมาด กอ่นทา
  กันซมึ

• Clean surface from dust, concrete debris or oil stain 
• If the concrete surface is cracked, it should be repaired
• Spray the water allow the concrete surface to be moist 
  before applying waterproof

 

Mixingการผสม

• ผสมซีเมนต์และนํา้ยา ตามอัตราส่วนที่กําหนดในตารางการใช้งาน
• ป่ันด้วนสว่านความเร็วรอบ 500 รอบต่อนาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน 
• หลังจากผสมแล้วควรใช้งานให้หมดภายใน 30 นาที
 
หมายเหตุ: ห้ามผสมนํา้เพ่ิม

• Mix cement with additive according to mixing ratio in 
  technical table
• Mix by electric drill speed 500 rpm until mixture is 
  homogeneous
• After mixing, it should be used within 30 minutes

Remark: Do not add water

 

Two component water proof type cement base, general 
purpose

ซีเมนต์ทากันซึมสองส่วนผสม ชนิดยืดหยุ่นทั่วไป



• ทาซีเมนต์กันซึมชั้นแรกด้วยแปรงขณะที่ผิวคอนกรีตยังชื้นอยู่ให้ทั่ว 
  แล้วทิ้งให้แห้ง 3-4 ชั่วโมง ก่อนทาทับชั้นที่สอง
• ทาซีเมนต์กันซึมชั้นที่สองโดยทาในแนวตั้งฉากกับชั้นแรก
• ไม่ควรให้ผิวสัมผัสนํา้เป็นเวลา 3 วันหลังจากทาเสร็จแล้ว
• การปูกระเบื้อง ควรให้พ้ืนผิวแห้งตัวอย่างน้อย 3 วัน 

• Apply waterproof first layer by using brush while concrete 
  surface have be moist and leave it about 3-4 hours 
  before apply second layer
• Apply second layer by applying perpendicular to the 
  first layer
• Do not expose the surface to water for 3 days after 
  applying
• For tiling, it should be waited for at least 3 days 

Application procedureขั้นตอนการใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Data

หัวข้อ / Topic หน่วย / Unit ค่า / Value

วัสดุพ้ืนฐาน / Material Base

สีของวัสดุ / Color

ความหนาแน่น / Density

อัตราส่วนผสมโดยนํา้หนัก (ซีเมนต์ : นํา้ยา)
Mixing Ratio by weight (Cement : Additive)

ปริมาณการใช้งานที่การทา 1 ชั้น
Coverage at 1 layers

ร้อยละการยืดตัวที่จุดขาด
Elongation at Break (ASTM D412)

อายุการเก็บรักษา
Shelf Life

-

-

ซีเมนต์ / Cement
นํา้ยา / Additive
กิโลกรัม / ลิตร

Kg / Liter

กิโลกรัม / ตารางเมตร / 2 ชั้น
Kg /  m² / 2 layers

%

เดือน / Month

ซีเมนต์และนํา้ยา
Cement and Additive

เทา / Grey Powder
ขาว / White liquid

1.46 ± 0.10

4 : 1

18

12

Precautionข้อควรระวังในการใช้งาน

• หลีกเลี่ยงการใช้งานกลางแดดหรือพ้ืนผิวที่มีความร้อนสูง
• ไม่ต้องพรมนํา้ซํา้ก่อนทาวัสดุกันซึมชั้นที่สอง
• ทําความสะอาดเครื่องมือทันทีหลังจากการใช้งาน

• Avoid using in sunlight place
• Do not spray water before apply second layer
• Clean the tools immediately after use

1.65

การดูดซึมนํา้ที่ผิวขั้นต้น /  Initial surface absorption
10 นาที / Minutes
30 นาที / Minutes
60 นาที / Minutes

มิลลิลิตร / ตารางเมตร / วินาที
ml. /  m² / second

0.00
0.00
0.00

กําลังรับแรงดึง
Tensile Strength (ASTM D412)

เมกะปาสคาล
Mpa

2

ขนาดบรรจุ (กิโลกรัม/ชุด) / Package (kg/set)
- ซีเมนต์ / Cement
- นํา้ยา / Additive

กิโลกรัม
Kg

25
20
5

ค่าความแข็ง 
Shore D (ASTM D2240)

49-

3.8

แรงยึดเกาะต่อคอนกรีต
Bonding Strength 

เมกะปาสคาล
Mpa > 0.6


