
EPOXY
GEL-S1
อีพ็อกซี่ จีอีแอล เอสวัน

Epoxy GEL-S1 Injection is an unfilled and un-pigmented resin with
exceptionally low viscosity for pressure injection. Free from
diluting agents, insoluble and non-reactive.

อพ็ีอกซี ่จอีแีอล เอสวนั เป็นเรซนิทีม่คีวามหนดืตํา่สําหรับการฉดีแรงดนั
ไมม่ตีวัทาํละลายเจอืจาง ไมล่ะลายและไมเ่กิดปฏกิริิยา

Featuresคณุสมบตัแิละจดุเด่น

•  Easy mixing from convenient and economical package
•  May be used on moist and absorbent surfaces
•  Solvent-free 
•  Extremely low viscosity ensuring very good penetration and
   plastic flow both as free-flowing material (brush or roller applied
   on horizontal surfaces) and when pressurized by injection
   equipment 
•  Extremely high (more than 100%) tensile elongation which makes
   Epoxy GEL-S1 Injection very suitable for use in structures exposed
   to vibrations (bridge-decks, pre-fab structure in expressway
   construction, etc.) and to structures which are exposed to 
   continuous structures movement 

•  ผสมไดง้า่ยจากบรรจภุณัฑ์ทีส่ะดวกและประหยดั
•  สามารถใชก้บัพ้ืนผวิทีเ่ปียกชืน้และดดูซบัได้้
•  ปราศจากตวัทําละลาย
•  ความหนดืตํา่มากทาํใหม้ัน่ใจในการไหลตวัทีดี่โดยไม่ตอ้งใชอ้ปุกรณช์ว่ย
   (ใช้แ้ปรงหรอืลกูกลิง้บนพ้ืนผวิแนวนอน) และเมือ่แรงดนัโดยการใช้
   อปุกรณฉ์ดี
•  แรงดึงสูงมาก (มากกวา่ 100%) ซึง่ทาํให ้อพ็ีอกซี ่จอีแีอล เอสวนั
   เหมาะสําหรบัใชใ้นงานโครงสร้างท่ีมกีารส่ันสะเทอืน (สะพานดาดฟา้
   ชิน้ส่วนทางดว่น ฯลฯ) และโครงสรา้งทีม่กีารเคลือ่นไหวของโครงสร้าง
   อยา่งตอ่เนือ่ง
 

Applicationsการใชง้าน

•  Drill holes along the crack line.
•  Clean crack line with electric grinding tools and ensure that 
   concrete surface is clean, sound and free from oil and grease
•  Insert injection nipples in holes at distances of between 20-40
   cm. to avoid any counter-pressure 
•  Seal along the crack line on surface with Epoxy GEL-S1
•  Blow through the nipples with compressed air to ensure dust and
   loose particles are removed
•  Inject Epoxy GEL-S1 Injection by using suitable pressurized injection
   equipment such as a twin line manual crack injection pump, a 
   peristaltic pump or other similar equipment. Nipples should be
   open at suitable intervals and injection should continue until 
   the epoxy comes out at other end of system
•  Remove the nipples and close with Epoxy GEL-S1 Injection
•  Epoxy GEL-S1 Injection may also be brushed or rolled on to surface
   for sealing micro-cracks and shrinkage cracks. If such surface exposed
   to direct sunshine, do such application immediately or soon before 
   application of other layers on top to ensure no degradation of epoxy
   due to UV-light. If longer time before subsequent top layers added,
   saturate Epoxy GEL-S1 Injection on surface with sand filler to prevent 
   exposure to UV-light

•  เจาะรตูามแนวรอยแตก
•  ทําความสะอาดรอยแตกด้วยเครื่องมือไฟฟา้และให้แน่ใจว่าพ้ืนผิว
   คอนกรีตสะอาดและปราศจากนํา้มันและไขมัน
•  สอดหวัฉดีเขา้ไปในรทูีร่ะยะหา่งประมาน 20-40 ซม. เพ่ือหลกีเลีย่ง
   แรงตา้นอืน่ๆ
•  ปิดแนวรอยแตกบนพ้ืนผวิด้วย อพ็ีอกซี ่จอีแีอล เอสวนั
•  เป่าหวัฉดีดว้ยการอดัอากาศเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ฝุน่และผงถกูกาํจดัออก
•  ฉีด อีพ็อกซี่ จีอีแอล เอสวัน โดยใช้การฉีดแรงดันด้วยอุปกรณ์
   ท่ีเหมาะสม เชน่ ป๊ัมหวัฉีดคู ่ป๊ัมรีดทอ่หรืออปุกรณ์ทีค่ลา้ยคลงึกนั
   หวัฉดีควรจะเปิดในชว่งเวลาทีเ่หมาะสมและการฉดีควรดําเนนิไปจน
   อพ็ีอกซีอ่อกมาทีป่ลายอกีดา้นของระบบ
•  เอาหัวฉีดออกแล้วปิดดว้ย อพ็ีอกซี ่จอีแีอล เอสวนั
•  อพ็ีอกซี ่จีอแีอล เอสวนั อาจใชแ้แปรงหรอืลกูกล้ิงลงบนพ้ืนผวิเพ่ือ
   ปิดรอยแตกขนาดเล็กและรอยแตกทีห่ดตวั ถ้าพ้ืนผวิสัมผสักบัแสง
   แดดโดยตรง ใหต้ดิต้ังทนัทีหรอืเรว็ทีสุ่ดกอ่นทีอ่พ็ีอกซีช่ัน้บนจะ
   เส่ือมสภาพเนือ่งจากแสงยวู ีหากใชเ้วลานานเพ่ิมชัน้บนดว้ยการฉีด
   อพ็ีอกซีท่ีเ่พ่ิมทรายเพ่ือป้องกนัการสัมผสัแสงยวูี
 



ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data

คําอธิบายการส่ังซื้อ / Order Descriptionภาพประกอบ / Illustration หมายเลขรายการ / Item Number

อีพ็อกซี่ จีอีแอล เอสวัน
Epoxy GEL-S1 SCRS1001

Precautionsข้อควรระวัง

•  Use gloves. Ensure epoxy does not come in contact with skin. 
•  In closed rooms, use breathing masks. 
•  Harmful if swallowed. 
•  If epoxy comes in contact with eyes, rush to hospital. 
•  Clean all equipment used immediately after completion 
   work using either Xylene or Toluene  

•  ใชถ้งุมอืเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าไมใ่หอ้พ็ีอกสัมผัสกับผิวหนัง 
•  ในหอ้งปิดควรใส่หนา้กาก
•  อนัตรายหากกลนืกิน. 
•  หากอพ็ีอกซสัีมผสักบัดวงตาใหรี้บไปโรงพยาบาล 
•  ทาํความสะอาดอปุกรณ์ทัง้หมดทีใ่ชท้นัทหีลงัจากเสร็จส้ิน
   การทาํงานโดยใช ้Xylene หรือ Toluene

หัวข้อ / Topic หน่วย / Unit ค่า / Value

วัสดุพ้ืนฐาน / Material Base

สีของวัสดุ / Color

ความหนาแน่น / Density

ความหนืดที่อุณหภูมิ
Viscosity

ค่ากําลังรับแรงอัด
Compressive Strength (BS 6319, Pt 2)

ค่ากําลังรับแรงดึง 
Tensile Strength (BS 6319, Pt 7)

-

กก / ลิตร
kg. / Liters

เมกะปาสคาล
Mpa

เมกะปาสคาล
Mpa

อีพ็อกซ่ีเรซิน
Epoxy resin

สีแดง
Red

1.02

350

78

29

เซนติพอยส์
cPS

ค่าแรงยึดเกาะ
Bond Strength (BS 6319, Pt 4)

เมกะปาสคาล
Mpa 3.4

ขนาดบรรจุต่อชุด / Package per set กก. / kg. 15

อายุการเก็บรักษา / Shelf Life เดือน / Month 12

-


