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INNOVATION OF COATED STEEL
®

PRIMA STEEL

A PRE-PAINTED STEEL INNOVATED FROM BLUESCOPE
PRIMA® steel is a pre-painted steel. It has been developed by NS BlueScope (Thailand) Limited
using high quality paint over Zinc-Aluminium 55% Coating AZ100 steel which gives it good
corrosion resistance, excellence formability, long life and makes it highly durable in Thailand’s
environmental conditions, an attractive appearance.
The technology used on PRIMA® steel ensures that paint will not crack or peel during standard
roll forming. And it is available in a range of good looking colours.
ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสี PRIMA® ได้รับการพัฒนาจากบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ากัด โดยการ
น�าผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบโลหะซิงค์-อลูมิเนียม 55% มาท�าการเคลือบสีคุณภาพสูง ซึ่งท�าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ
ในการป้องกันการกัดกร่อนอย่างดีเยี่ยม สามารถดัดขึ้นรูปได้ง่าย มีอายุการใช้งานยาวนานและทนต่อทุกสภาวะอากาศ
ด้วยเทคโนโลยีจากบลูสโคป ทีน่ า� มาใช้กบั ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสี ช่วยท�าให้มนั่ ใจว่าสีทเี่ คลือบจะไม่แตกร้าวหรือหลุดร่อน
เมื่อมีการน�าไปรีดขึ้นรูปและยังมีสีให้เลือกมากมาย

PRIMA® steel with cost effective
alternative for roofing and walling
with Zinc-Aluminium 55% Coating
AZ100 G300/G550 steel
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก เคลื อ บสี PRIMA ®
จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยประหยัดต้นทุน
ด้วยเหล็กเคลือบโลหะซิงค์-อลูมิเนียม 55%
AZ100 G300/G550 ที่มีชั้นเคลือบโลหะ
100 กรัมต่อตารางเมตร

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ากัด
ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุต สาหกรรม เหล็ ก กล้ า ทรงแบนรีด เย็ น
เคลื อ บอะลู มิ เ นี ย ม 55% ผสมสั ง กะสี
โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี มาตรฐาน
เลขที่ มอก 2753-2559 จากส� า นั ก งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก 2753-2559

THE
COLOUR
RANGE

SPECIFICATION
Preferred substrate
• Zinc-Aluminium 55% Coating AZ100 steel Grade 550
• Zinc-Aluminium 55% Coating AZ100 steel Grade 300

Prima Blue

Prima Ocean

Prima Green

Prima Jade

• Due to the difference weathering characteristic of paint from difference batch, care should be taken
to avoid mixing products on the same project.
• Colours may be varied due to the quality of brochure printing.

DIMENSION :

ขนาดของผลิตภัณฑ์
Grade G300/G550
Base Metal
Thickness (mm)
0.30 - 0.70
0.71 - 0.80
0.81 - 1.00

PRIMA® steel Layer : ชั้นเคลือบเหล็กเคลือบสี PRIMA®

Width range
(mm)
600 - 1260
600 - 1220
600 - 914

Finishing Coat Polyester (PE) 15 µm
ชั้นเคลือบผิวด้านหน้าโพลีเอสเตอร์หนา 15 ไมครอน

Corrosion Inhibitive Primer Polyester (PE) 5 µm
ชั้นเคลือบรองพื้นโพลีเอสเตอร์หนา 5 ไมครอน

Conversion Coating
ชั้นเคลือบผิวประสานโลหะและสี

APPLICATION
®

PRIMA steel is specially designed for
roofing, walling cladding, and accessories,
meeting customers manufacturing requirements
and end users performance exceptations.
เหล็กเคลือบสี PRIMA® ได้รับการออกแบบมาเป็น
พิเศษ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ส�าหรับการน�าเอาไป
ใช้งาน หลังคา ฝาผนัง ในหลากหลายดีไซน์

Prima Grey

Zinc-Aluminium 55% Coating AZ100 G300/G550 steel
เหล็กเคลือบโลหะซิงค์-อลูมิเนียม 55% AZ100 G300/G550
Conversion Coating
ชั้นเคลือบผิวประสานโลหะและสี

Backing Coat Polyester (PE) 5 µm
ชั้นเคลือบผิวด้านหลังโพลีเอสเตอร์หนา 5 ไมครอน

Prima White Prima Almond Prima Yellow Prima Brown

• ค่าของสีที่มาจากรอบการผลิตที่ต่างกัน แม้ว่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่ก�าหนดไว้ แต่อาจมีความเบี่ยงเบนของสีบ้าง
เล็กน้อย ดังนั้น หากเป็นงานติดตั้งอาคารเดียวกัน แนะน�าให้ ใช้ เหล็กเคลือบสีที่ผลิตจากรอบการผลิตเดียวกัน
• สีอาจผิดเพี้ยนเนื่องจากข้อจ�ากัดทางด้านงานพิมพ์

Prima Red
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