


OUR PURPOSE

We create and inspire
smart solutions in steel,
to strengthen our 
communities
for the future.

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ำกัด

	 บริษทั	เอ็นเอส	บลสูโคป	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	เป็นบริษัททีใ่ช้เงินลงทนุ
โดยบริษัทออสเตรเลยีทีม่มีลูค่ำมำกทีสุ่ดในประเทศไทย	ภำยใต้กำรร่วมทนุ
ระหว่ำง	บลูสโคป	สตีล	ออสเตรเลีย	และบริษัท	นิปปอน	สตีล	คอร์ปอเรชั่น	
กับบริษัท	ล็อกซเล่ย์	จ�ำกัด	มหำชน	ก่อต้ังขึ้นในปี	พ.ศ.	2538	เพ่ือเป็น
ผู้ผลิตและจัดหำผลิตภัณฑ์	เหล็กแผ่นเรียบเคลือบโลหะและเคลือบสีชั้นน�ำ
ของไทย	ส�ำหรับใช้ ในอตุสำหกรรมกำรก่อสร้ำง	 เคร่ืองใช้ ไฟฟ้ำ	 และ	
อุตสำหกรรมกำรผลิตอ่ืนๆ

NS BlueScope (Thailand) Limited

	 NS	Bluescope	(Thailand)	Limited	is	the	largest	investment	by	
an	Australia	company	in	Thailand.	The	company	is	a	joint	venture	
between	BlueScope	Steel	Limited,	Nippon	Steel	Corporation,	and	
Loxley	Public	Company	Limited.	NS	BlueScope	(Thailand)	Limited	
was	founded	in	1995	to	serve	the	Thai	Building	&	Construction	
and	Manufacturing	industries	with	International	quality	product	
Superior	technical	and	sales	support	Local	manufacturing	and	
support	from	a	global	company

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และ
พัฒนาโซลูชั่นเกี่ยวกับเหล็กที่ดีที่สุด
เพื่อความยั่งยืน ให้ชุมชนและอนาคต
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	 นำนนับศตวรรษที่	เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์®	ได้ถูกเลือกใช้ให้
เป็นวัสดุส�ำหรับหลังคำและผนังส�ำหรับอำคำรชั้นน�ำและยังเป็นที่ชื่นชอบ
ในหมู ่สถำปนิกชั้นแนวหน้ำในกำรเลือกใช้เป็นวัสดุส�ำหรับกำรสร้ำง
อำคำรและที่พักอำศัยที่ ได้รับรำงวัลมำกมำยนอกเหนือจำกกำรเป็น
วัสดุที่แข็งแรง	ทนทำน	สำมำรถใช้ ได้กับสภำวะแวดล้อมที่รุนแรงแล้ว
เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์®	 ยังถูกน�ำไปใช้ส�ำหรับกำรสร้ำงสรรค์
จินตนำกำรซึ่งเป็นสำเหตุว่ำท�ำไมสถำปนิกถึงชื่นชอบควำมคงทน	และ
ควำมสำมำรถของ	เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์®	ในงำนที่ต้องกำรควำม
โค้งมนสง่ำงำม

	 For	decades	Colorbond®	steel	has	been	a	popular	choice	
from	roofs	to	walls	of	many	major	building	and	is	much-loved	by	
top-leading	architects	creating	award-winning	commercial	
buildings	and	residential	homes,	as	well	as	those	needing	a	strong	
and	durable	material	suited	to	tough	environment	conditions.
	 The	 use	 of	Colorbond®	 steel	 is	 only	 l imited	by	 the	
imagination,	which	is	why	architects	 love	the	durability	of	the	
product	and	the	ability	to	create	structures	of	expansive	curvature	
and	grace	with	it.
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สง่ำงำม	หลำกหลำยสีสัน	ตอบสนองต่อกำรออกแบบที่หลำกหลำย	
มีน�้ำหนักเบำและควำมทนทำนสูง	 เป็นองค์ประกอบที่ช ่วยให	้
เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์®	เป็นทำงเลือกยอดนิยมส�ำหรับ	สถำปนิก	
เจ้ำของโครงกำร	นักออกแบบ	เจ้ำของบ้ำนและสำธำรณชน

เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์®		มีกำรรับประกันสูงสุด	30	ปี	*	และผลิต
ตำมมำตรฐำน	AS/NZS	ซึ่งเป็นมำตรฐำนที่เข้มงวดที่สุดมำตรฐำนหนึ่ง
ของโลก	ซึ่งช ่วยให้เจ ้ำของอำคำรสำมำรถมั่นใจได้ถึงคุณภำพของ
เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์®

*เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯก�าหนด

Design	versatility,	Lightweight,	Strength	and	Durability	are	
just	some	of	the	features	that	have	made	Colorbond®	steel	
a	favorite	choice	for	architects,	developers,	designers	,home	
owners	and	the	public	alike.

Colorbond®	steels	gives	30	years	warranty*	and	are	produced	
accorded	 to	AS/NZS	 (	a	 joint	Australian	and	New	Zealand	
standard	),	one	of	the	most	stringent	standards	in	the	world,	
to	provide	piece	of	mind	to	the	building’s	owner

*All warranties are subjected to NS BLUESCOPE (THAILAND) LTD.‘s 

Terms and Conditions

Colorbond
®

ชั้นเคลือบโลหะ	/	Coating Class AZ150

ระบบส ี	/	Paint System โพลีเอสเตอร์	/	Polyester 

ควำมหนำชั้นเคลือบสีด้ำนหน้ำ	(ไมครอน)	
Finishing Coat Thickness (Micron)

โพลีเอสเตอร์	20	ไมครอน	/	Polyester - 20 Micron

ควำมหนำชั้นเคลือบสีรองพื้นด้ำนบน	(ไมครอน)
Corrosion Inhibitive Primer Thickness (Micron)

โพลีเอสเตอร์	5	ไมครอน	/	Polyester - 5 Micron

ควำมหนำชั้นเคลือบสีรองพื้นด้ำนล่ำง	(ไมครอน) 
Corrosion Inhibitive Primer Thickness (Micron)

โพลีเอสเตอร์	5	ไมครอน	/	Polyester - 5 Micron

ควำมหนำชั้นเคลือบสีด้ำนหลัง	(ไมครอน)	
Backing Coat Thickness (Micron)

โพลีเอสเตอร์	5	ไมครอน	/	Polyester - 5 Micron

ชั้นคุณภำพ	/	Steel Grade G300, G550

ช่วงควำมหนำระบุ	(มม.)	/	Thickness Ranges BMT (mm) 0.30 - 1.00

ควำมกว้ำงสูงสุด	(มม.)	/	Max width (mm) 1260

เทอร์มำเทค /	THERMATECH® •
เทคโนโลยี	คลีน	 /	Clean Technology •
มำตรฐำนอ้ำงอิง	/	Reference Standard AS/NZS 2728-2013,  AS1365-1996

กำรรับประกัน*	/	Warranty* สูงสุด	30	ปี	/	Maximum of 30  years warranty

*เงื่อนไขกำรรับประกันเป็นไปตำมที่	บริษัทฯ	ก�ำหนด
*All warranties are subjected to NS BLUESCOPE (THAILAND) LTD. ‘s Terms and Conditions

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ / PRODUCT SPECIFICATION

บริษัท	เอ็นเอส	บลูสโคป	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม	
เหล็กกล้ำทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม	55%	ผสมสังกะสี	
โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน	และเคลือบสีมำตรฐำน	เลขที่	มอก.2753-2559	
จำกส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

ชั้นเคลือบเหล็กเคลือบสี  Colorbond®

Colorbond® Layer
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Why COLORBOND® steel

สีสันสวยงาม ยาวนาน
LONG LASTING COLOR

ความคงทนของผลิตภัณฑ์
DURABILITY PRODUCT

  Colorbond®	has	Zincalume® steel,	a	 	Zinc-
Aluminium	55%	Alloy	Coated	Steel	is	certified	by	Thai	
Industrial	Standards	Institute	(TIS	2228-2559),	as	a	core	
substrate.	It	provides	both	barrier	protection	of	Aluminium	
that	prevents	steel	 from	atmospheric	contacts	and	
galvanic	protection	of	Zinc	that	sacrifices	metal	layer	to	
protect	its	core	steel	at	cut	edges	and	scratches.

	 On	an	average	Zincalume®	steel	(AZ150	-	Zinc-
Aluminium	55%	Coating	of	150	g/m2)	lasts	up	to	four	
times	longer	than	Galvanised	steel	(Z275	-	Zinc	Coating	
of	275	g/m2	)	in	similar	environmental	conditions.	

 เหล็กเคลือบสีคัลเลอร ์บอนด ์® ผลิตจำกกำรน�ำ
เหล็กเคลือบโลหะซิงคำลุม® (เหล็กเคลือบโลหะผสมซิงค์-
อะลูมิเนียม	55%)	ที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรมมอก . 	 2228-2559 	 มำ เคลื อบสี 	 โ ดย	
เหล็กเคลือบโลหะซิงคำลุม® จะมีอะลูมิเนียมที่ช่วยป้องกันชั้น
เหล็กจำกกำรสัมผัสชั้นบรรยำกำศ	 (barrier	protection	of	
Aluminium)	 และสังกะสีที่จะเสียสละตัวเองเพ่ือไปปกป้อง
บริเวณรอยตัดและรอยขูดขีด	(galvanic	protection	of	Zinc)

	 จำกกำรปกป้องทั้งสองแบบนี้	ท�ำใหเ้หล็กเคลือบโลหะซิงคำลุม ® 

(AZ150	ซิงค์-อะลูมิเนียม	55%	ที่	150	กรัมต่อตำรำงเมตร)	มีอำยุ
กำรใช้งำนโดยเฉลี่ยมำกกว่ำเหล็กเคลือบสังกะสี	(Z275-สังกะสี	275	
กรัมต่อตำรำงเมตร)	ถึง	4	เท่ำในสภำวะแวดล้อมเดียวกัน	

ภาพตัดโครงสร้างทางจุลภาคของเหลก็เคลอืบโลหะซิงคาลมุ®

Microstructure Cross Section of Zincalume® steel 

การทดสอบผลติภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมใกล้ทะเลทีม่กีารกัดกร่อนสงูเป็นเวลา 6 ปี
Outdoor Exposure Test and Product Performance after 6 years at severe 

marine environment 

สังกะสีเสียสละตัวเอง	เพือ่ปกป้อง
บริเวณรอยตัดและขดูขีด

Zinc	sacrifices	itself	through
Galvanic	Protection

อะลูมิเนียมป้องกันชั้นเหล็กจำกกำรสัมผัสชั้นบรรยำกำศ
Aluminium	remains	as	barrier	protection

Galvanised	steel	Z275
(Heavy	sign	of	Rust)

Zincalume®	steel
(No	Sign	of	Rust)

	 Advanced	paint	technology	in	Colorbond®	steel	
provides	your	roof	with	a	durable,	baked-on	paint	finish	
that	resists	peeling,	chipping	and	cracking.

	 Tested	and	developed	for	almost	50	years	in	some	
of	Australia’s	harshest	conditions,	Colorbond®	steel	
delivers	proven	durability	and	long	life	performance.

 เหลก็เคลอืบสคัีลเลอร์บอนด์® ผลติจำกเทคโนโลยีระบบสี
ชั้นสูง	ช่วยให้หลังคำมีควำมคงทนยำวนำน	ต้ำนทำนกำรหลุด
ลอก	และกำรแตกลำยงำของสีได้ดี			

	 ด้วยกำรทดสอบและพฒันำมำนำนกว่ำ	50	ปี	ในสภำพแวดล้อม
ที่รุนแรงที่สุดของออสเตรเลีย เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์® 

ได้แสดงให้เห็นว่ำ	เป็นวัสดุที่มีควำมทนทำนและมีอำยุกำรใช้งำน
ที่ยำวนำน

มอก. 2228-2559
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Why COLORBOND® steel

เทคโนโลยี  คลีน 
CLEAN TECHNOLOGY

	 บลสูโคป	ได้พัฒนำระบบสทีีช่่วยลดกำรยึดเกำะของครำบ
ฝุ่นบนพ้ืนผิว	ด้วยเทคโนโลยี	คลีน	ที่ช่วยป้องกันครำบสกปรก
จำกกำรยึดเกำะบนพ้ืนผิวของเหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์® 

(รูป	A)	 เมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กเคลือบสีชนิดอ่ืนท่ีมีครำบ
สกปรกมำเกำะยึดติดแน่นบนพื้นผิว		(รูป	B)

Dirt on  

ภำพจำกกล้องจุลทรรศน์แสดงให้เห็นว่ำฝุ่นไม่
ฝังติดบนพื้นผิวเหล็กเคลือบสี	คัลเลอร์บอนด์®

Microscopic	picture	shows	dirt
not	bonding		to	the	surface	of	
Colorbond

® steel

Dirt on normal
prepainted steel

ภำพจำกกล้องจุลทรรศน์แสดงให้เห็นว่ำมีฝุ่น
ฝังติดบนพื้นผิวเหล็กเคลือบสีทั่วไป

Microscopic	picture	shows	dirt	bonding	to	
the	surface	of	conventional	prepainted	steel

รูป A / Figure A 

รูป B / Figure B 

	 BlueScope	developed	a	 revolutionary	paint	
system,	which	 resists	 dir t	 staining.	 The	 unique	
Colorbond® steel	prevents	dirt	from	bonding	onto	the	
surface	of	Colorbond®	steel	(figure	A),	as	compared	to	
other	prepainted	steel	paint	system	where	dirt	particles	
can	bond	onto	the	surface	(figure	B).

	 เทคโนโลยี	คลีน	บนเหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์® 

สำมำรถต้ำนทำนครำบสกปรกที่ยึดเกำะบนพ้ืนผิวได้	ท�ำให้
ละอองสิ่งสกปรกไม่สำมำรถยดึเกำะบนพ้ืนผวิได้	และจะถูกชะล้ำง
ออกเมื่อมีฝนตก	จึงท�ำให้เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์® 

ดูสะอำด	สวยงำมยำวนำน	

	 	Because Colorbond®	steel	resists	dirt	bonding	
on	the	surface,	any	dirt	particles	residing	on	the	surface	
remain	 “loose”	 and	 can	be	easily	washed	 away	
during	rainfall.

 Colorbond®	steel	 therefore	resists	dirt	staining	
and	maintains	a	cleaner	look	over	time.

เทคโนโลยี คลีน มีประสิทธิภำพอย่ำงไร / How does Clean Technology  Perform?

กำรท�ำงำนของเทคโนโลยี  คลีน / How does Clean Technology work?

	 ภำพตัวอย่ำง	จำกสภำพภูมิอำกำศเขตร้อนในเวลำ
เดยีวกัน	เหลก็ทีถู่กเคลอืบสแีบบธรรมดำจะเกิดครำบสกปรก	ใน
ขณะที่เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์® ไม่แสดงให้เห็นถึงครำบ
สกปรกและยังคงมีสีที่สวยงำมและสดใส
	 The	samples	pictured	were	exposed	under	the	
same	tropical	environment	for	the	same	period	of	time.	
The	conventional	prepainted	steel	was	badly	affected	
by	dirt	staining,	while	the	Colorbond®	steel	shows	no	
signs	of	staining	and	retains	its	vibrant	and	beautiful	
colour.	

steel steel

Conventional
prepainted 
steel

Conventional
prepainted 
steel
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Why COLORBOND® steel

เทคโนโลยีเทอร์มาเทค
THERMATECH® TECHNOLOGY

	 เฉดสีมำตรฐำนของเหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์®	ได้ใช้
เทคโนโลยีเทอร์มำเทค® มำช่วยในกำรเพ่ิมประสทิธิภำพของ	กำร
สะท้อนรังสีอำทิตย์	 แม้ ในโทนเฉดสีเข ้มก็ยังสำมำรถช่วย
สะท้อนรังสีอำทิตย์ ได้ดี	 โดยไม่ต้องปรับแต่งเฉดสีให้อ่อนลง	
ดังนั้น	ผู้ ใช้เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์® จึงสำมำรถเลือก
เฉดสีได้หลำกหลำยกว่ำ	และยังคงรักษำประสิทธิภำพในกำร
สะท้อนรังสีอำทิตย์ ได้อย่ำงด	ี
( หมายเหตุ  สี Night Sky® จะไม่น�าเทคโนโลยีเทอร์มาเทค® มาใช้)

 Thermatech®	 technology	optimises	 the	solar	
reflectance	properties	of	Colorbond® steel	standard	
colours.	With	Thermatech®	technology,	even	the	darker	
colours	in	the	Colorbond® steel	range	perform	better	
without	changing	their	appearance.	So	you	can	choose	
from	a	wider	range	of	colours	and	still	enjoy	a	thermally	
efficient	roof.	
(Thermatech® technology is not available in the colour Night Sky®

)

	 ในฤดูร้อน	หลังคำ	คือ	ด่ำนแรกในกำรปกป้องควำมร้อน
ที่ เข ้ำสู่อำคำร	โดยเทคโนโลยีเทอร์มำเทค®	สำมำรถช่วยให้
อำคำรเย็นขึ้นได้	ด้วยกำรสะท้อนควำมร้อนจำกรังสีอำทิตย์
ที่มำกกว่ำ	เมื่อควำมร้อนถูกสะท้อนออกจำกอำคำร	ระบบปรับ
อำกำศจะท�ำงำนน้อยลง	ปริมำณกำรใช้ ไฟฟ้ำก็จะลดลงไป
ด้วย	ซึ่งเป็นกำรช่วยลดค่ำไฟฟ้ำและลดมลภำวะที่เกิดข้ึนจำก
กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำได้

	 In	the	summer	your	roof	is	your	building’s	first	line	
of	defense	against	the	hot	summer	sun	that	is	high	in	the	
sky.	Thermatech®	technology	helps	your	roof	and	your	
building	stay	cooler	by	reflecting	more	of	the	sun’s	heat.	
When	heat	 is	 reflected	away	 from	your	building,	
air-conditioning	has	an	easier	job	keeping	your	building	
cool.	Using	less	energy	to	cool	your	building	can	help	
occupants	save	money	on	energy	costs	as	well	as	
potentially	reduce	emissions	from	electricity	generation.

	 ค่ำ	SRI -	คือ	ดัชนีกำรสะท้อนรังสีดวงอำทิตย์	(มีค่ำต้ังแต	่
0	-	100,	โดยค่ำย่ิงใกล้	100	ยิง่สะท้อนรงัสไีด้ด)ี	กำรค�ำนวนค่ำ	SRI	
ในเอกสำรชุดนี้ค�ำนวณตำมมำตรฐำน	ASTM	E1980-11	และ	
ใช้ค่ำ	Medium	Convection	Coefficient	ที	่12	โดยค่ำท่ีค�ำนวณ
ได้เป็นค่ำประมำณกำร	อำจมค่ีำทีแ่ตกต่ำงได้ตำมกำรปรบัสตูรส	ี
ลักษณะชั้นเคลือบสี	และควำมหนำของสี

 SRI -	Solar	Reflective	Index	(	The	value	ranges	from	
0	to	100,	the	closer	to	100,	the	more	amount	of	solar	
reflects.)	These	SRI	values	 in	 this	document	were	
calculated	accorded	to	ASTM	E1980	-	11	and	Medium	
Convection	Coefficient	(12)	value	and	they	are	approximate	
value	only	(	may	vary	based	on	paint	formulation	and/or	
metallic	coating	thickness).

TREES	requirement	is	shade	the	outdoor	hardscape	by	
plants	or	select	the	appropriate	construction	and	material.	
Apply	these	strategies	for	hardscape	for	more	than	50%	
of	the	total	outdoor	hardscape	area.	For	roofing	materials	
should	use	high	solar	radiation	reflectance	value	more	
than	30%

WHAT IS SRI?
ค่ำ SRI คืออะไร

ตารางข้อก�าหนด LEED V4.1
THIS TABLE IS LEED V4.1 REQUIREMENT

ค่าคุณสมบัติการสะท้อนรังสีอาทิตย์
ตามความลาดเอียงของหลังคา

Slope Inital SRI

ความลาดเอียงน้อย
Low-sloped roof

≤ 2:12 82

ความลาดเอียงมาก
Steep-sloped roof

> 2:12 39

ข้อก�ำหนดของ	TREES	 คือวัสดุถำวรหรือก่ึงถำวรกลำงแจ้ง
หรอืเลือกโครงสร้ำงและวัสดุที่เหมำะสม	 ใช้วิธีเหล่ำนี้ส�ำหรับ
วัสดุถำวรหรือกึ่งถำวรมำกกว่ำ	50%	ของพื้นที่วัสดุกลำงแจ้ง
ทั้งหมด	ส�ำหรับวัสดุมุงหลังคำควรใช้ค่ำกำรสะท้อนรังสีแสง
อำทิตย์สูงมำกกว่ำ	30%
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เหมาะส�าหรับการใช้เป็นวัสดุหลังคา และผนังท่ัวไป

Recommend	for	all	general	roofing	and	walling	
purposes	

 สีเคลือบด้ำนหลัง / BACK PAINTสีเคลือบด้ำนหน้ำ / TOP PAINT

สีโฟมเกรย์
 FOAM GREY

สีเคลือบด้านหลังแบบอื่นๆ
OTHER BACK PAINT

* เนื่องจากข้อจ�ากัดทางด้านการพิมพ์ ตัวอย่างสีอาจจะแตกต่างจากสีจริงเล็กน้อย   * Actual colours may vary slightly from the printed colours

	 เหมำะส�ำหรับกำรใช้งำนกับฉนวนกันควำมร้อนที่อยู่
ระหว่ำงแผ่นเหล็ก	2	แผ่น	(Sandwich	Panel)	ซึ่งมีคุณสมบัติ
ในกำรยึดติดโฟมได้ดกีว่ำสีเคลือบด้ำนหลังแบบทัว่ไป	ช่วยลด
โอกำสในกำรหลุดร่อนของโฟมระหว่ำงกำรขึ้นรูปหรือกำร
ใช้งำนได้	

	 Recommend	for	using	with	 insulation	material	
sandwiched	between	two	sheets.		It	provides	better	foam	
adhesion	than	other	regular	type	of	Back	paints	which	
help	reduced	chances	of	 foams	peeling	off	 from	
fabricating	processes	and	real	usagesShadow Grey Foam Grey
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แสงจ้า
Specular reflection 

แสงพร่า
Diffuse reflection

* เนื่องจากข้อจ�ากัดทางด้านการพิมพ์ ตัวอย่างสีอาจจะแตกต่างจากสีจริงเล็กน้อย   * Actual colours may vary slightly from the printed colours

* เนื่องจากข้อจ�ากัดทางด้านการพิมพ์ ตัวอย่างสีอาจจะแตกต่างจากสีจริงเล็กน้อย   * Actual colours may vary slightly from the printed colours

 Colorbond® MATT		Steel	is	intelligently	designed	
matt,	with	gloss	unit	of	less	than	10,	to	drastically	reduce	
specular	reflection.		

	 There	are	two	kinds	of	light	reflection	-	specular	
reflection	and	diffuse	reflection.		A	specular	reflection	
occurs	when	light	is	reflecting	in	a	concentrated,	mirror-
like	manner;	while	a	diffuse	reflection,	on	the	other	hands,	
is	a	scattered	and	unfocused	reflection	of	light.

	 Glare	is	often	caused	by	specular	reflection,	the	type	
of	reflection	that	glossy	surface	reflects	due	to	its	highly	
reflective	 nature;	 turning	 sunlight	 into	 visually-
discomforting	glare,	roofs	that	has	this	kind	of	surface	
may	which	may	cause	eye-discomforts	 to	neighbor	
buildings.

 เหลก็เคลอืบสคัีลเลอร์บอนด์® แมท	ถูกออกแบบให้มคีวำม
ด้ำนบนเฉดสี	ที่มีค่ำควำมเงำ	(gloss)	ไม่เกิน	10%	เพื่อลดกำร
สะท้อนของแสงที่สมบูรณ์	

	 กำรสะท้อนของแสงมี	2	แบบ	-	กำรสะท้อนแสงที่สมบูรณ์	
(แสงจ้ำ)		และ	กำรสะท้อนแสงที่ไม่สมบูรณ์	(แสงพร่ำ)		กำรสะท้อน
แสงที่สมบูรณ์เกิดข้ึนเมื่อแสงถูกสะท้อนไปในทำงเดียวกัน	เช่น	
กำรสะท้อนของกระจกเงำ	ซึ่งจะแตกต่ำงกับกำรสะท้อนแสงที่
ไม่สมบูรณ์	ที่แสงสะท้อนจะกระจำยไปหลำกหลำยทิศทำง	โดย
ไม่อิงกับแนวแสงตกกระทบ

	 	 แสงจ้ำ	มักจะเกิดข้ึนจำกกำรสะท้อนแสงที่สมบูรณ	์
เกิดจำกกำรใช้วัสดุพ้ืนผิวที่มีควำมมันวำวสำมำรถสะท้อนแสง
ได้สูงโดยธรรมชำติ	 แสงอำทิตย์ที่ตกกระทบบนหลังคำที่มี
ลักษณะพ้ืนผิวเหล่ำนี้จะเป็นแสงจ้ำ	 เมื่อสะท้อนเข้ำตำอำจ
ก่อให้เกิดควำมไม่สบำยตำต่อผู้อยู่อำศัยข้ำงเคียงได้

 พื้นผวิทีเ่ด่นสง่ำของเหลก็เคลอืบสคีลัเลอร์บอนด์® เพิร์ลเลสเซนท์ 

ช่วยยกระดับกำรออกแบบอำคำรอันล�้ำค่ำของท่ำน	 เมื่อแสง
ตกกระทบบนพ้ืนผิวเมทัลลิคที่มีอนุภำคไมกำ	จะช่วยสร้ำง
มุมมองของมิติที่มีควำมล�้ำลึกแตกต่ำงกันบนตัวอำคำร	
ช่วยให้อำคำรโดดเด่นและมีควำมแตกต่ำงตำมแต่ละมุมมอง
และแสงที่ตกกระทบ

	 The	distinctive	surface	of	Colorbond® Pearlescent 

steel	enabling	you	to	enhance	your	prestigious	building	
designs.		The	effect	of	lighting	over	the	mica	particles	of	
the	metallic	finish	provides	a	unique	perception	of	depth.	
The	particles	create	a	striking	effect	as	the	appearance	of	
the	painted	surface	looks	different	depending	on	the	lighting	
condition	and	viewing	angle.
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ข้อมูลผลิตภัณฑ์ / PRODUCT SPECIFICATION

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี 
โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน และเคลือบสีมาตรฐาน เลขที่ มอก.2753-2559 จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 เหลก็เคลอืบสคีลัเลอร์บอนด์® อัลตร้ำ	สำมำรถข้ึนรปูเป็น	
หลงัคำ	ผนงั	และครอบมมุ	ถูกออกแบบให้ใช้งำนในสภำพแวดล้อม
ใกล้ทะเล	และเขตอุตสำหกรรม	
	 สภำพแวดล้อมใกล้ทะเล	-	สำมำรถใช้ได้กับบริเวณทีม่กีลิ่น
ของเกลือหรือละอองเกลือในอำกำศ	
	 สภำพแวดล้อมอุตสำหกรรม	-	สำมำรถใช้ได้กับมลพิษทำง
อุตสำหกรรม	ไม่ว่ำจะเป็นควันและ/หรือฝุ่นละออง	

	 The	Colorbond® Ultra	steel	range	for	Roofing,	
Walling	and	Flashings	is	especially	designed	for	severe	
coastal	and	industrial	environments	-	where	there	may	be	
a	smell	of	salt	or	salt	spray	in	the	air.	Similarly,	the	effects	
of	industrial	emissions	(fumes	and/or	particulate	fallout)	
are	typically.

Matt Pearlescent XPD Ultra

ชั้นเคลือบโลหะ	/	Coating Class AZ150 AZ150 AZ150 /AZ200 AZ200

ระบบสี		/	Paint System
โพลีเอสเตอร์
Polyester

โพลีเอสเตอร์
Polyester

พีวีดีเอฟ
PVDF

โพลีเอสเตอร์
Polyester

ควำมหนำชั้นเคลือบสีด้ำนหน้ำ	(ไมครอน)
Finishing Coat Thickness (Micron)

โพลีเอสเตอร์	20	ไมครอน
Polyester - 20 Micron

โพลีเอสเตอร์	20	ไมครอน
Polyester - 20 Micron

พีวีดีเอฟ	20	ไมครอน
PVDF - 20 Micron

โพลีเอสเตอร์	20	ไมครอน
Polyester - 20 Micron

ควำมหนำชั้นเคลือบสีรองพื้นด้ำนบน	(ไมครอน)
Corrosion Inhibitive Primer Thickness (Micron)

โพลีเอสเตอร์	5	ไมครอน
Polyester - 5 Micron

โพลีเอสเตอร์	5	ไมครอน
Polyester - 5 Micron

โพลียูรีเทน	5	ไมครอน
Polyurethane - 5 Micron

โพลีเอสเตอร์	5	ไมครอน
Polyester - 5 Micron

ควำมหนำชั้นเคลือบสีรองพื้นด้ำนล่ำง	(ไมครอน)	
Corrosion Inhibitive Primer Thickness (Micron)

โพลีเอสเตอร์	5	ไมครอน
Polyester - 5 Micron

โพลีเอสเตอร์	5	ไมครอน
Polyester - 5 Micron

โพลีเอสเตอร์	5	ไมครอน
Polyester - 5 Micron

โพลีเอสเตอร์	5	ไมครอน
Polyester - 5 Micron

ควำมหนำชั้นเคลือบสีด้ำนหลัง	(ไมครอน)
Backing Coat Thickness (Micron)

โพลีเอสเตอร์	5	ไมครอน
Polyester - 5 Micron

โพลีเอสเตอร์	5	ไมครอน
Polyester - 5 Micron

โพลีเอสเตอร์	5	ไมครอน
Polyester - 5 Micron

โพลีเอสเตอร์	10	ไมครอน
Polyester - 10 Micron

ชั้นคุณภำพ	/	Regular Steel Grade G300, G550 G300, G550 G300, G550 G300, G550

ช่วงควำมหนำระบุ	(มม.)
Thickness Ranges BMT (mm)

0.30 - 1.00

Max width (mm) 1260

เทอร์มำเทค®		/  THERMATECH®   • - - •

เทคโนโลยี	คลีน		/	CLEAN TECHNOLOGY • • • •

มำตรฐำนอ้ำงอิง		/	Reference Standard AS/NZS 2728-2013 ,  AS1365-1996

กำรรับประกัน*	/	Warranty* สูงสุด	30	ปี	/	Maximum of 30 years warranty 

*เงื่อนไขกำรรับประกันเป็นไปตำมที่	บริษัทฯ	ก�ำหนด
*All warranties are subjected to NS BLUESCOPE (THAILAND) LTD. ‘s Terms and Condition
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วัสดุส�ำหรับกำรก่อสร้ำงอำคำรเขียว
GREEN’S BUILDING MATERIAL

Milson Island Sport and Recreation Centre, Australia Maribyrnong Sports Academy, Australia

Fully Funded Doctoral Scholarships for Indian Students at Deakin University, Australia

INSTITUTION
PROJECT REFERENCES

	 เพรำะจุดมุง่หมำยของเรำคือควำมยัง่ยืน	โดยมกีำรบริหำร
และจดักำรอย่ำงเป็นระบบ	เรำจึงมุง่เน้นพัฒนำสินค้ำทีต่อบโจทย์
ทำงสิ่งแวดล้อมตลอดจนเสริมสร้ำงจิตส�ำนกึและ	ด�ำเนนิกิจกรรม
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง

	 มาตรฐานอาคารเขียว	กำรพัฒนำ	green	building	ใน
ไทยมแีนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนือ่ง	ซึง่อำคำรทีจ่ะเป็นอำคำรเขียว
ได้ต้องผ่ำนเกณฑ์ประเมินมำตรฐำนอำคำรเขียว	ปัจจุบัน
ประเทศไทยมกีำรขอรบัรองอำคำรเขียวอยู่หลำยมำตรฐำน	อำทิ		
Leadership	in	Energy	and	Environmental	Design	(LEED)	
ของ	U.S.	Green	Building	Council	 (USGBC)	และ	Thai’s	
Rating	of	Energy	and	Environmental	Sustainability	(TREES)	
ของ	Thai	Green	Building	Institute	(TGBI)	

	 เหล็กเคลือบสีคลัเลอร์บอนด์®	สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรในกำรสร้ำงอำคำรเขียวได้หลำยประกำร	ได้แก่

 •	ใช้วสัดใุนท้องถิน่** โรงงำนของบลสูโคปต้ังอยูใ่นจงัหวัด
ระยอง	ซึง่อยูใ่นรศัมบีริเวณทีผ่่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำให้เป็นวัสดุ
ท้องถิ่นส�ำหรับสถำนที่ก่อสร้ำงส่วนใหญ่ในประเทศไทยและกลุ่ม
ประเทศในกลุ่มซีแอลเอ็มวีได้

 •	ลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนที่เกิดจำกหลังคำ	
เฉดสีโทนอ่อนหลำยสีของเหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์®	มีค่ำ
สะท้อนรังสีอำทิตย์	 (SRI)	 ท่ีได้ตำมมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง
อำคำรเขียว

	 • 	การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร
เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์®	เป็นเหล็กที่ได้รับกำรเคลือบ
สีส�ำเร็จซึ่งเป็นสีท่ีผ่ำนกำรรับรอง	Low	VOCs	จึงปลอดภัยต่อ
ผู้อยู่อำศัย	ท�ำให้มีแนวโน้มในกำรปล่อย	VOCs	อำทิ	ฟอร์มำ
ดีไฮน์	ต�่ำกว่ำวัสดุอื่นๆในวัตถุประสงค์เดียวกัน	ซึ่งจะท�ำให้
คุณภำพอำกำศภำยในอำคำรดีกว่ำและส่งผลดีต่อสุขภำพของ
ที่อยู่อำศัย

 •	การเลือกใช้วสัดุประเภทฉนวนเพ่ือช่วยเพ่ิมประสทิธิภำพ
กำรกันควำมร้อนและกันเสียง	เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์® 

ส�าหรับงานผนัง	 เป็นเหล็กที่เพ่ิมประสิทธิภำพกำรยึดเกำะ
ระหว่ำงแผ่น	กับฉนวนกันควำมร้อนท�ำให้ใช้งำนได้ยำวนำน	
พร้อมทั้งปลอดสำรตะกั่วและปรอท

สินค้าของเราเป็นสินค้าท่ีสามารถช่วยเพิ่มการรับรองมาตรฐาน LEED และ TREES ได้
**สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ ข้อมูลทางเทคนิค และวัสดุส�าหรับการก่อสร้างอาคารเขียว 

ติดต่อเรา  Marketing & Sales office: Telephone +66 (0) 2333 3000

TMT Knowledge Center, Thailand
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Pike Residence, Australia

Hunter Valley House, Australia Motorhome, Australia

McIntyre Drive Social Housing, Australia Undercroft House, Australia

SWAN Factory 5, Thailand

Geelong Ring Road Rest Areas, AustraliaSandhill Pavilions, Australia Premaydena House, Australia

Oil Business Academy, Thailand

Metropolitan Rapid Transit Purple Line, Thailand

COMMERCIAL
PROJECT REFERENCES

RESIDENTIAL
PROJECT REFERENCES

Promenade, Thailand
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