
GEL 

TILE CEMENT 

GROUT
จีอีแอล ยาแนวกระเบื้อง

Featuresคุณสมบัติและจุดเด่น

• การยึดเกาะกับผิวเดิมดี
• ง่ายต่อการผสม

• Excellent adhesion to based substrates
• Easy to use

 

Surface Preparationการเตรียมผิว

• พ้ืนผิวต้องแแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบสกปรก หรือ
  วัสดุเคลือบผิวต่างๆ เช่น จารบี สี คราบกาวหรือวัสดุหลุดล่อนอื่นๆ
• ควรบ่มนํา้ใหพ้ื้นผิวเดิมมีการอิม่ตวัเพ่ือป้องกันพ้ืนผวิเดมิดูดซับนํา้จาก
  ยาแนว

• The surface must be strong, clean, free from dust or
  coating materials such as grease, paint, stain, adhesive
  or other peeling materials.
• The existing should be cured by the water that will be 
  prevented the existing surface absorbing water from tile 
  cement grout
  

Mixing Ratioอัตราการผสม

จีอีแอล ยาแนวกระเบือ้ง 1 กโิลกรมั / ถงุ
ใชน้ํา้สะอาด 0.35 ลติร (35% โดยนํา้หนัก)

GEL Tile Cement Grout is 1 kg. / bag
Mix with clean water 0.35 liters (35% by weight)

Mixing Methodวิธีการผสม

• ตวงนํา้ตามปริมาณที่แนะนํา
• ค่อยๆเทปูนลงไปผสมให้เข้ากันอย่างช้าๆ
• ใช้ระยะเวลาการผสมประมาณ 2 นาที

• Measure the recommeded amount of water
• Gradually pour into the mixture and slowly mix 
• The mixing time is approximately 2 minutes

Tile grout type mortar which contains Portland Cement, 
chemical and a special type of color, thus it has good adhesion.

ยาแนวชนิดมอร์ต้าร์ มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เคมี 
และสีชนิดพิเศษจึงทําให้ไม่หลุดล่อน 



Application Processขั้นตอนการใช้งาน

• ปาดปูนยาแนวที่ผสมแล้วลงบนพ้ืนผิวท่ีจัดเตรียมไว้
• จากน้ันใช้เกรียงตกแต่งยาแนวบริเวณที่ต้องการ

• Spread the mixed tile cement grout on the prepared
  surface
• Then, use a trowel to decorate the desired area

Coverageปริมาณการใช้งาน

จีอีแอล ยาแนวกระเบือ้ง 1 กโิลกรมั 
สามารถใชง้านได้ 1-2 ตารางเมตร

GEL Tile Cement Grout is 1 kg.
It can be applied for 1-2 sq. m. 

Setting Timeระยะการแห้งตัว

• ยาแนวท่ีผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 30 นาที
• ยาแนวท่ีผสมไว้นานแล้ว ไม่ควรผสมนํา้เพ่ิมเพ่ือใช้ใหม่

• The mixed tile cement grout should be used within
  30 minutes
• The tile cement grout, which had been mixed for a
  long time, should not mix with water and reuse

Storageการเก็บรักษา

• ควรเก็บรักษาในที่ร่ม ปราศจากความช้ืน • The product should be kept away from sunlight and
  moisture 

Precautionข้อควรระวังในการใช้งาน

• ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองและอาการแพ้ต่อผิวหนังได้
  ในกรณีมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์
• หากผลิตภัณฑ์เข้าตาควรล้างตาด้วยนํ้าสะอาดโดยการเปิดนํา้ให้ไหล
  ผ่านดวงตา
• ควรสวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเม่ือใช้งาน
• เก็บให้พ้นจากมือเด็ก

• The product may cause skin irritation and allergic
  reaction. In case of disorder symptoms, go to see a
  doctor immediately
• If the product get in to eyes, rinse your eyes with 
  clean water by running water through the eyes
• Wear gloves and protective equipment during operation
• Keep away from children

Shelf Lifeอายุการเก็บรักษา

• 12 เดือน นับจากวันท่ีผลิต • 12 months from production date


