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GEL TILE CEMENT GROUT
จีอีแอล ยาแนวกระเบื้อง

จีอีแอล ยาแนวกระเบื้อง
ยาแนวชนิ ด มอร์ ต้ า ร์ มี ส่ ว นผสมของปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ เคมี
และสี ชนิดพิ เศษจึงทําให้ ไ ม่ หลุ ดล่ อ น

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

คุณสมบัติและจุดเด่น

Features

• การยึดเกาะกับผิวเดิมดี
• ง่ายต่อการผสม
• ใช้ได้ท้ังภายนอกและภายใน

• Excellent adhesion to based substrates
• Easy to use
• Can be applied for both exterior and interior

การเตรียมผิว

Surface Preparation

• พื้ น ผิ ว ต้ อ งแข็ ง แข็ ง แรง สะอาด ปราศจากฝุ่ น คราบสกปรก หรื อ
วัสดุเคลือบผิวต่างๆ เช่น จารบี สี คราบกาวหรือวัสดุหลุดล่อนอื่นๆ
• ควรบ่มนํา้ ให้พ้ืนผิวเดิมมีการอิม
่ ตัวเพื่อป้องกันพื้นผิวเดิมดูดซับนํา้ จาก
ยาแนว

GEL LIQUID BITUMEN (WATER BASE) is recommended for
dam-prooﬁng and waterprooﬁng of concrete and masonry
surfaces above and basement, walls, ﬂoors, roofs, bridges,
bathrooms, toilet, kitchens and other surfaces which require
a highly ﬂexible coating.

อัตราการผสม

Mixing Ratio

้ ง 1 กิโลกรัม / ถุง
จีอแี อล ยาแนวกระเบือ
ใช้นาํ้ สะอาด 0.35 ลิตร (35% โดยนํา้ หนัก)

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

วิธีการผสม

Mixing Method

• ตวงนํา้ ตามปริมาณที่แนะนํา
• 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

ขั้นตอนการใช้งาน

Application Process

• ปาดปูนยาแนวที่ผสมแล้วลงบนพื้นผิวที่จัดเตรียมไว้
• จากนั้นใช้เกรียงตกแต่งยาแนวบริเวณที่ต้องการ

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

ปริมาณการใช้งาน

Coverage

้ ง 1 กิโลกรัม
จีอแี อล ยาแนวกระเบือ
สามารถใช้งานได้ 1-2 ตารางเมตร

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

ระยะการแห้งตัว

Setting Time

• ยาแนวที่ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 30 นาที
• ยาแนวที่ผสมไว้นานแล้ว ไม่ควรผสมนํา้ เพิ่มเพื่อใช้ใหม่

• 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 water and reuse
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ข้อควรระวังในการใช้งาน

Precaution

• ผลิ ตภัณ ฑ์อาจก่อให้เกิ ด การระคายเคื อ งและอาการแพ้ ต่อ ผิวหนังได้
ในกรณีมีอาการผิดปกติ ให้ รีบ พบแพทย์
• หากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ข้ า ตาควรล้ า งตาด้ ว ยนํ้า สะอาดโดยการเปิดนํา้ ให้ไหล
ผ่านดวงตา
• ควรสวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเมื่อใช้งาน
• 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
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