
Applications

Features

 

GEL
PADDING 
MORTAR
จีอีแอล แพดดิ้ง มอร์ตาร์

มอร์ตาร์พิเศษชนิดไม่หดตัว ใช้ในการทําเต้าปูนสําหรับงานติดตั้ง
เครื่องจักร โครงสร้างเหล็ก และงานติดตั้งผนังคอนกรีตสําเร็จรูป

• งานหลอ่เพ่ือทาํฐานรองรบัเครือ่งจกัรตัง้แต่เครือ่งจักรขนาดเลก็ไปจนถงึ
  เครือ่งจกัรหนกัหรอืมกีารส่ันสะเทือน
• เต้าปูนสําหรับงานตดิตัง้เครือ่งจักรหรอืโครงสร้างเหลก็
• งานติดตัง้ผนงัคอนกรตีสําเร็จรปู

การใช้งาน

• ไม่เยิม้นํา้
• ไม่เกดิการหดตัว
• ไม่มีส่วนผสมของโลหะ ไมทํ่าให้เกดิสนมิ และปราศจากคลอไรด์
• คงรูปอยู่ตัวดี
• ให้คา่การรบัแรงอดัได้สูงในชว่งตน้และปลาย สามารถรับแรงอัดได้ 300 
  ksc (Cu) ที ่1 วนั และ 550 ksc (Cu) ที ่28 วัน

คณุสมบตัแิละจดุเด่น

Special type of non-shrink mortar, padding for machine 
installation, steel structure and precast wall erection.

 • Cast a support base for small to heavy machinery foundation 
  or vibration
• Make the padding for machine installation and steel 
  structure erection
• Precast wall erection

 

• Non-bleeding
• Controlled expansion / non-shrinkage
• Non-metallic, non-rusting and chloride free
• Stable form
• High early and high ultimate strength. Compressive strength 
  is 300 ksc (Cu) in 1 day and 550 ksc (Cu) in 28 days

ติดตั้งเครื่องจักร
Machine Installation

ติดตั้งผนังคอนกรีตสําเร็จรูป
Precast Concrete Installation

ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก
Steel Structure Installation
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ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data

- น tnemeC / ์

สี / Color - เ า / Grey

กก./ลบ. .
kg/m³

นา setunim / ี 30

อตัราส่วนนํา้ตอ่ซเีมนต ์1 ถงุ
Mix water ratio per bag ลิ  / liters 3.5

การหดตัวและขยายตัวช่วงต้น
Initial expansion and shrinkage (ASTM C827) % 0.0

กาํลงัรบัแรงอดั
Compressive strength (ASTM C109)

ksc (Cu)
1 days
3 days
7 days
28 days

นา บ egakcaP / ุ กก./ถ gab/gk / งุ 25

เ htnom / นอื 6

หัวข้อ / Topic หน่วย / Unit ค่า / Value

ความหนาแน่น / Density

เวลาทีใ่ชง้านได้ / Workability time

วสัดพ้ืุนฐาน / Material Base

อายกุารเกบ็รกัษา / Shelf life

Application procedure

 

 

ขั้นตอนการใช้งาน

1. สกัดผิวคอนกรีตบริเวณที่ต้องการทําเต้าปูนเดิมออกที่ความลึก 2 เซนติเมตร
2. นํามอร์ตาร์ที่ผสมเสร็จแล้วใส่ในโมลท่ีเตรียมไว้สําหรับทําเต้าปูน
3. ใช้แท่งเหล็กบดอัดมอร์ตาร์ให้แน่น
4. วางแผ่นเหล็กด้านบนของมอร์ตาร์
5. ใช้ค้อนเคาะแผ่นเหล็กให้จมลงไปในมอร์ตาร์แล้วจึงถอดแบบหล่อออก
6. ปรับระดับของแผ่นเหล็กตามที่ต้องการ เสร็จแล้วใช้เกรียงทํารอยด้านข้างของ
   มอร์ตาร์เพ่ือเพ่ิมแรงยึดเกาะ

2,175

300
400
450
500

1. Concrete base surface area must be removed 2 cm. depth
2. 
3. Use rebar to compact padding mortar 
4. Place steel plate on the top of padding mortar
5. Use a hammer to knock the plate into mortar and then, 

remove the formwork
6. 

padding surface and scratch on surface for increasing bonding

คําอธิบายการส่ังซื้อ / Order Description หมายเลขรายการ / Item Number

จีอีแอล แพดดิ้ง มอร์ต้าร์ : 25 กก. 
GEL Padding Mortar : 25 kg.

ภาพประกอบ / Illustration

SC2201PDMRGY

SC2002MDLRNA

SC2002MDSRNA
ใบกวนปูนแบบเหล็ก
GEL Mixing Drill Type Steel 

ใบกวนปูนแบบสแตนเลส
GEL Mixing Drill Type Stainless Steel 

GEL PADDING MORTAR
จีอีแอล แพดดิ้ง มอร์ตาร์

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  
44/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED  
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 12000 Thailand
  

Telephone: 66(0)2501-2020 
E-mail: gel@gel.co.th 
Website: www.gel.co.th
Facebook: GEL-General Engineering 

นํ้าหนักสุทธิ   กก.
Net Weight   kg25

มอร์ตาร์พิเศษชนิดไม่หดตัว ใช้ในการทําเต้า
Special type of non-shrink mortar for padding 

ติดตั้งเคร่ืองจักร
Machine Installation

ติดตั้งผนังคอนกรีตสําเร็จรูป
Precast Concrte Installation

ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก
Steel Structure Installation


