
GEL 
WATERPROOF 
TYPE FLEXI
จีอีแอล วอเตอร์พรูฟ ไทป์ เฟล็กซ์ซี่

Featuresน่ดเดุจะลแิตับมสณุค

ไม่มีส่วนผสมของสารอันตราย และได้รับ
  การรับรองใช้ในพืนทีสาํหรับนําดืม เช่น แทงค์นํา
• ง่ายต่อการผสมและการนําไปใช้งาน
• สามารถระบายอากาศและถ่ายเทไอนําจากภายในอาคารได้ดี

  เกลือละลายนําแข็ง และการซึมผ่านของนํา

• Cement base waterproof, 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 able to conceal any cracks or pores of 
  all masonry
 

Applicationsนาง้ชใราก

• เหมาะสาํหรับทากันซึมในงานคอนกรีต เช่น พื นคอนกรตี 
า สระว่ายนํา อ่างเก็บนํา 

  บ่อบําบัดนําเสยี และอืนๆ

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

Surface Preparationพืมยีรตเราก วิผน

พืดาอะสมาวคาํท • นัมา
• หากพืนผิวมีรอยแตกร้าวหรือชํารุด ควรซ่อมแซมให้เรียบร้อย
• พรมนําลงบนพื าทนอ่ก ดามหง้หแ้หใ้วไง

มึซนัก  

• 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

• ผสมซีเมนต์และนํายา ตามอัตราส่วนทีกําหนดในตารางการใช้งาน
อเดียวกัน 

• หลังจากผสมแล้วควรใช้งานให้หมดภายใน 30 นาที
 
หมายเหตุ: ห้ามผสมนําเพิม

• 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 general flexible cementitious waterproofัทนุ่ยหดืยดินช มสผนวส่งอสมึซนักาท์ตนมเีซ วไป



จีอีแอล วอเตอร์พรูฟ ไทป์ เฟล็กซ์ซี่ 
GEL Waterproof Type Flexi SC2001WPFRGY

หมายเลขรายการ / Item Numberคําอธิบายการส่ังซื้อ / Order Description

ใบกวนปูนแบบเหล็ก
GEL Mixing Drill Type Steel 

ภาพประกอบ / Illustration

ใบกวนปูนแบบสแตนเลส
GEL Mixing Drill Type Stainless Steel SC2002MDLRNA

SC2002MDSRNA

• ทาซีเมนต์กันซึมชันแรกด้วยแปรงขณะทีผิวคอนกรีตยังชื ัท้หใู่ยอน ว 
  แล้วทิงให้แห้ง 3-4 ชัวโมง ก่อนทาทับชันทีสอง
• ทาซีเมนต์กันซึมชันทีสองโดยทาในแนวตังฉากกับชันแรก
• ไม่ควรให้ผิวสมัผัสนํ
• การปกูระเบือง ควรให้พืนผิวแห้งตัวอย่างน้อย 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 procedureขั นาง้ชใรากนอตน

ataD lacinhceT/คินคทเงาทลูมอ้ข

cipoT / อ้ขวัห tinU / ยว่นห eulaV / า่ค

วัสดุพืนฐาน / Material Base

สขีองวัสดุ / Color

ความหนาแน่น / Density

อัตราส่วนผสมโดยนําหนัก (ซีเมนต์ : นํายา)
Mixing Ratio by weight (Cement : Additive)

ปริมาณการใช้งานทีการทา 1 ชัน
Coverage at 1 layers

อายุการเก็บรักษา
Shelf Life

-

-

ซีเมนต์ / Cement
นํายา / Additive
กิโลกรัม / ลิตร

Kg / Liter

กิโลกรัม / ตารางเมตร / 1 ชัน
Kg /  m² / 1 layers

เดือน / Month

ซีเมนต์และนํายา
Cement and Additive

เทา / Grey Powder
ขาว / White liquid

1.65

2 : 1

12

Precautionนาง้ชใรากนใงัวะรรวคอ้ข

• หลีกเลียงการใช้งานกลางแดดหรือพืนผิวทีมีความร้อนสงู
• ไม่ต้องพรมนําซําก่อนทาวัสดุกันซึมชันทีสอง
• ทําความสะอาดเครืองมือทันทีหลังจากการใช้งาน

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

1.65

การดูดซึมนําทีผิวขันต้น /  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

> 1

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

กิโลกรัม
Kg

24
16
8

แรงยึดเกาะต่อคอนกรีต
Bonding Strength 

เมกะปาสคาล
Mpa > 1


