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ะลแมิดเวิผบักะากเดึยรากนใติับมสณุคีม ปูรจ็รเาสบัดะรบัรปทเ์ราต์รอม
ีทลหไรากนใิตับมสณุค ดี

Premixed self-leveling mortar, High bonding and flow properties.

นาง้ชใราก Applications
ืพมยีรตเนางบัรหาํสะามหเ ืพเ ตีรกนอควิผน  ้กเ์ราป้มไ ตนเิมาล้มไูปอ

กระเบืองยาง กระเบื ืออืรห กิมารซเงอ นๆ
Suitable for concrete surface preparation work to place 
wood, laminate, parquet, rubber tile, ceramic tile or others

Featuresน่ดเดุจะลแิตับมสณุค

ดาปงยีรกเ้ชใงอ้ต่มไยดโงอเบัดะรบัรปลหไ •
ืพบักะากเดึยราก • ียเดีมิดเวิผน ยม

ืพเบัดะรบัรป • ืบเะรก ตนเิมาล้มไูปอ
งูสดัองรแบัรรากงัลากา่ค •

นัมดัขวิผนอืมหเบยีรเา้นหวิผ •
นาง้ชใะลแมสผรากอ่ตยา่ง •

• Self-leveling without troweling
• Excellent bonding with exist substrate
• Excellent leveling for laying laminate or rubber tiles
• High compressive strength
• Smooth and polishing surface
• Easy to mix and use

พืมยีรตเราก วิผน

Mixing Method

• พื

• หากพื ยอ้รบยีรเ้หใมซแมอ่ซรวค ดุราํชอืรหวา้รกตแยอรีมวิผน
• หากพื

ํนม่บรวค • พ้ืหใา ัทะรกนจมิดเวิผน งอิ พืเวัตม ํนมึซดูดมิดเวิผน า
บัดะรบัรป์ราต์รอมกาจ  

• Add water according to recommendation
• Slowly to pour cement for mixing to prevent bubble in 
  self-leveling mortar
• Approximately 3 minutes to mix

Surface Preparation

• Surface must be clean and without any dust, dirt or 
  coating materials such as oil stain, grease, paint, curing 
  compound
• If the concrete surface is cracked should be repaired 
  the cracks
• New concrete surface should be at least 28 days age
• Should be cured the exist surface until saturated to 
  prevent exist surface absorb water from leveling mortar

Application Process

• Pour GEL Self Leveling into preparation surface
• Level the surface with a stainless steel float or screed 
  board
• Spike roller can be used to remove air bubble in 
  self-leveling mortar

มสผรากีธิว

ํน่สใ • ีทณามิรปมาตา าํนะนแ
ืพเ ๆา้ชงา่ยอนักา้ขเ้หใน

  อากาศในเนื ์ราต์รอมอ
ีทาน 3 ณามะรปมสผรากนใาลวเะยะร้ชใ •

ขั นาง้ชใรากนอตน

ง ที ืพนบงลว้ลแมสผ ีทวิผน ้วไมยีรตเดัจ
ืพบัดะรบัรป • ตีรกนอคดาปนาดะรกอืรหงยีรกเ้ชใรากยว้ดน

ิลกกูล้ชใ • งหนามเพื ืนเกาจกออศากาองอฟาํนอ บัดะรบัรป์ราต์รอมอ



ataD lacinhceT / คินคทเงาทลูมอ้ข

สัรากยาบิธอาํค งซอื / Order Descriptionภาพประกอบ / Illustration หมายเลขรายการ / Item Number

ง
GEL Self Leveling SC2002SLCRNA

Precautionsงัวะรรวคอ้ข
The product may cause skin irritation, allergic reactions 
and respiratory irritation. If the product gets into your eyes 
should be rinsed with clean water running through the eyes. 
Suitable gloves and protective equipment should be worn 
when operating. Keep the product out of the reach of children. 
Be careful of dust generated during mixing.

งันหวิผอต้่พแรากาอ งอืคเยาคะรรากดิกเ้หใอ่กจาอ์ฑณัภติลผ
 าตา้ขเ์ฑณัภติลผกาห จใยาหนิดเงาทบบะรอ่ตงอืคเยาคะระลแ

ํนยว้ดาตงา้ลรวค  าตงวดนา่ผลหไ้หใา
เหมาะสมเมื  นาง้ชใอ

มสผรากงา่วหะรดิกเ

cipoT / อ้ขวัห tinU / ยว่นห eulaV / า่ค

ืพุดสัว นฐาน / Material Base

roloC / ุดสัวงอขีส

tnemec fo ytisneD / ์ตนมเีซงผงอขน่นแานหมาวค

ํนมสผนว่สารตัอ งุถ 1 ์ตนมเีซา
Mix water ratio per bag

ีท งุถ 1 อ่ตนาง้ชใรากณามิรป รตมเิลลิม 3 านหมาวค
Coverage per bag @ 3 mm. thickness

ีทวัตลหไราการตัอ C° 03 ิมูภหณุอ
Flow rate @ 30 °C

-

-

ตารางเมตร / sq.m.

setuniM / ีทาน

์ตนมเีซ
Cement

เทา / Grey

1.25

6.0-7.0

5

5 - 10

sretiL / รติล

ีทนางาํทรากนใาลวเะยะร C° 03 ิมูภหณุอ
Working Time @ 30 °C 20

ิรเวัตอ่กรากาลวเะยะร emiT gnitteS laitinI / น้ตม setuniM / ีทาน 60

emiT gnitteS laniF / ยา้ทดุสวัตอ่กรากาลวเะยะร setuniM / ีทาน 360

-

setuniM / ีทาน

 C° 03 ิมูภหณุอ ณ วัตง้หแรากนใาลวเะยะร
ที ัตดิตถรามาส ้ดไา้นหบัทุดสัวง
Time for covering @ 30 °C

.mm 5 – 3 ssenkcihT / รตมเิลลิม 5 – 3 านหมาวค -
.mm 01 – 5 ssenkcihT / รตมเิลลิม 01 – 5 านหมาวค -

ชัวโมง / Hours
48
72

htgnertS evisserpmoC / ดัองรแบัรงัลาํกา่ค
Ksc (CU)
3 days
7 days
28 days

150
200
300

ีทดุสยอ้นานหมาวค ้ดไนาง้ชใถรามาส
Minimum Thickness .mm / รตมเิลลิม 3

ีทดุสกามานหมาวค ้ดไนาง้ชใถรามาส
Maximum Thickness .mm / รตมเิลลิม 8

นาง้ชใรากนใาํนะนแานหมาวค
Recommendation Thickness .mm / รตมเิลลิม 3 - 5

egakcaP / ุจรรบดานข กก. / Kg. 25

ีทนาง้ชใรากณามิรป รตมเิลลิม 3 านหมาวค
Coverage @ 3 mm. thickness gab rep .m.qs / งุถ อ่ต รตมเงาราต 5

าษกัรบ็กเรากุยาอ
Shelf Life

htnoM / นอืดเ 12

GEL SELF-LEVELING
ง

 งูสพาภณุปรูจร็เาสบัดะรบรัปทเร์าต์รอม
มดิเวผิบักะากเดึยรากนใิตับมสณุคี

High performance of premixed 
self-leveling mortar, High bonding 

ิรยีนเจินอเ ลัรอนเนจเ ทัษิรบ )นชาหม( ดักาํจ ง   
 นีาธมุทป.จ งอืมเ.อ ีดะกงาบ.ต ์ทนนาวติ.ถ 2 ่มูห 2/44

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED 
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 
12000 Thailand

  

ะากเดึยงรแา่ค
htgnertS gnidnoBฺ

MPA
7 Days
28 Days

0.52
0.90

ต่อซีเมนต์ 1 ถุง

นํ้าหนักสุทธิ       กก.
Net Weight       kg.

GEL SELF-LEVELING
จีอีแอล เซลฟ-์เลเวลลิ่ง

มีคุณสมบัติในการยึดเกาะกับผิวเดิม
และคุณสมบัติในการไหลที่ดี
HIGH BONDING AND FLOW 
PROPERTIES

มอร์ตาร์เทปรับระดับสําเร็จรูป
PREMIXED SELF-LEVELING 
MORTAR 

25

ไหลปรับระดับได้เอง
SELF-LEVELING

ความหนา 3-8 มม.
THICKNESS 3-8 mm.

ปรับระดับเพ่ือปูไม้ลามิเนต 
และกระเบื้องยางได้เป็นอย่างดี

EXCELLENT LEVELING FOR 
LAMINATE OR RUBBER TILES

ใช้สําหรับงานภายใน
INTERNAL USE


