
GEL 

WATERPROOF 

TYPE FLEXI
จีอีแอล วอเตอร์พรูฟ ไทป์ เฟล็กซ์ซี่

Featuresน่ดเดจุะลแิตบัมสณคุ

 

Applicationsนางช้ใราก

• เหมาะสําหรับทากันซึมในงานคอนกรีต เช่น พื นคอนกรีต 
า สระว่ายนํา อ่างเก็บนํา 

  บ่อบําบัดนําเสีย และอืนๆ

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

Surface Preparationพืมยรีตเราก 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 waterproofทัน่ยุหดยืดนิช มสผนวส่งอสมึซนักาทต์นมเซี วไป

• Easy to mix and apply
• Be able to allow transmission of water vapour from  
  interior of building
• Protect concrete against the effects of CO2, de-icing 
  salts and water penetration
• Be flexible and able to cover cracks or pores of all masonry
• Elongation at break point is higher than 150%

• ง่ายต่อการผสมและการนําไปใช้งาน
• สามารถระบายอากาศและถ่ายเทไอนําจากภายในอาคารได้ดี

  เกลือละลายนําแข็ง และการซึมผ่านของนํา

• ค่าการยืดตัวที่จุดขาดสูงกว่า 150%



 
GEL Waterproof Type Flexi SC2001WPFRGY

หมายเลขรายการ / Item Numberสัรากยาบิธอาํค งซอื / Order Description

ก็ลหเบบแนปูนวกบใ
GEL Mixing Drill Type Steel 

ภาพประกอบ / Illustration

ใบกวนปูนแบบสแตนเลส
GEL Mixing Drill Type Stainless Steel SC2002MDLRNA

SC2002MDSRNA

ัชมึซนัก์ตนมเีซาท • ีทะณขงรปแยวด้กรแน ืชงัยตีรกนอควิผ นอยู่ให้ทัว 
ิทว้ลแ  ัช 4-3 ง้หแ้หใง ัชบัทาทนอ่ก งมโว นทีสอง

ัชมึซนัก์ตนมเีซาท • นทีสองโดยทาในแนวตั ัชบักกาฉง นแรก
ํนสัผมัสวิผ้หใรวค่มไ •

ืบเะรกูปราก • ืพ้หใรวค งอ  นัว 3 ยอ้นงา่ยอวัตง้หแวิผน

• 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 น า ง้ ช ใ ร า ก น อ ต น

ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Data

หัวข้อ / Topic t i n U  /  ย ว่ น หค่า / Value

ืพุดสัว นฐาน / Material Base

roloC / ุดสัวงอขีส

ytisneD / น่นแานหมาวค

ํนยดโมสผนว่สารตัอ ํน : ต์นมเีซ( กันหา ายา)
Mixing Ratio by weight (Cement : Additive)

ีทนาง้ชใรากณามิรป การทา 1 ชัน
Coverage at 1 layers

าษกัรบ็กเรากุยาอ
Shelf Life

-

-

tnemeC / ์ตนมเีซ
นํายา / Additive

รติล / มัรกลโิก
Kg / Liter

ัช 1 / รตมเงาราต / มัรกลโิก น
Kg /  m² / 1 layers

htnoM / นอืดเ

ํนะลแ์ตนมเีซ ายา
Cement and Additive

เทา / Grey Powder
ขาว / White liquid

1.65

2 : 1

12

Precautionข้อควรระวังในการใช้งาน

ีลเกีลห • ืพอืรหดดแงาลกนาง้ชใรากงย ีทวิผน งูสนอ้รมาวคีม
ํนมรพงอ้ต่มไ • าซํ ัชมึซนักุดสัวาทนอ่กา นทีสอง

ืรคเดาอะสมาวคาํท • นาง้ชใรากกาจงัลหีทนัทอืมงอ

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

1.65

ํนมึซดูดราก าที ัขวิผ noitprosba ecafrus laitinI  / น้ตน
setuniM / ีทาน 01
setuniM / ีทาน 03
setuniM / ีทาน 06

ีทานิว / รตมเงาราต / รติลิลลิม
ml. /  m² / second

0.00
0.00
0.00

งึดงรแบัรงัลาํก
Tensile Strength (ASTM D412)

เมกะปาสคาล
Mpa

> 1

)tes/gk( egakcaP / )ดุช/มัรกลโิก( ุจรรบดานข
tnemeC / ์ตนมเีซ -

- นํายา / Additive

มัรกลโิก
Kg

24
16
8

ตีรกนอคอ่ตะากเดึยงรแ
Bonding Strength 

เมกะปาสคาล
Mpa > 1


