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ทศวรรษแห่งสมบัติท่ีได้รับการพิสูจน์
หลังจากที่มีการค้นคว้าและวิจัยในห้องทดลองมาหลายปี เหล็กเคลือบโลหะซิงคาลุมของ บลูสโคป ได้แนะน�าตัว 
เข้าสู่ตลาดต้ังแต่ปี ค.ศ. 1976 และยังคงสร้างมาตรฐานในเร่ืองสมบติัการต้านทานการกัดกร่อนและอายุการใช้งาน 
ทีย่าวนาน จากการทดสอบเปน็หลายท่ีในสภาพภมูอิากาศในแถบเอเชยี เป็นการยนืยนัวา่ผลิตภณัฑ์เ์หลก็เคลอืบ
โลหะซงิคาลุม มีสมบติัอนัยอดเย่ียมเหมาะกบัสภาพภมูอิากาศในแถบเอเชยี บลสูโคป ไดน้�าเอาประสบการณห์ลาย 
10 ปใีนการผลติเหลก็เคลอืบโลหะซงิคาลมุและเปน็ผูจ้�าหนา่ยเหลก็เคลอืบอะลมิูเนยีม 55% ผสมสงักะสรีายใหญ่่ 
ที่สุดในโลก

DECADES OF PROVEN PERFORMANCE
Launched in 1976 after many years of laboratory and exposure testing, ZINCALUME® steel by 
BlueScope continues to set the standards for corrosion resistance and long life. It is proven 
to stand the test of time. Testing conducted at a number of trial sites around Asia confirm 
ZINCALUME® steels excellent performance in Asian climatic conditions. BlueScope brings 
decades of experience to manufacturing ZINCALUME® steel and is the worlds largest 
supplier of 55% Aluminium - Zinc Alloy-coated steel.

ผูู้้นำาเทคโนโลยีีระดับโลกด้านการผู้ลิตเหล็กเคลือบ
เหล็กเคลือบโลหะซิงคาลุม เป็นเหล็กเคลือบอะลูมเินียม 55% ผสมสังกะสี ผลจากการวิจยัพบว่า เหล็กเคลอืบโลหะ 
ซิงคาลุม(AZ150  -  เคลือบอะลูมิเนีย 55% ผสมสังกะสี ที ่150 กรัมต่อตารางเมตร) มีอายุการใช้งานโดยเฉล่ียมากกว่า 
เหล็กเคลือบสังกะสี (Z275 - สังกะสี 275 กรัมต่อตารางเมตร) ถึง 4 เท่าในสภาวะแวดล้อมเดียวกัน

WORLD - LEADING STEEL COATING TECHNOLOGY
ZINCALUME® steel is a metallic coated sheet steel which has an alloy coating composed of 
55% Aluminium - Zinc Alloy-coated. The result of extensive technical research, ZINCALUME® 
steel (AZ150 - 55% Aluminium - Zinc Alloy-coated of 150 g/m2) lasts up to four times longer 
than Galvanised steel (Z275 - Zinc Coating of 275 g/m2) in similar environmental conditions.

ระบบการป้องกันสองช้ันจาก บลูสโคป
เหล็กเคลือบโลหะซงิคาลุม ผ่านการรบัรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์์อุตสาหกรรมมอก. 2228-2559 โดยเหลก็เคลือบ
โลหะซิงคาลุม จะมีอะลูมิเนียมที่ช่วยป้องกันช้ันเหล็กจากการสัมผัสช้ันบรรยากาศ (barrier protection of 
Aluminium) และสังกะสีทีจ่ะเสียสละตัวเองเพื่อไปปกป้องบริเวณรอยตัดและรอยขูดขีด (galvanic protection 
of Zinc)

BLUESCOPE DOUBLE PROTECTION SYSTEM
ZINCALUME® steel is certified by Thai Industrial Standards Institute (TIS 2228-2559). 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.

สมบัติที่โดดเด่นของเหล็กเคลือบโลหะซิงคาลุม  
BENEFITS OF ZINCALUME

® บริษัท เอน็เอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ำกดั  
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีโดดเด่นในด้ำนคุณภำพ 
ที่ดี เ ย่ียมส�ำหรับตลำดในประเทศไทย 
พร้อมด้วยบริกำรในด้ำนกำรขนส่งและ
กำรให้บริกำรทำงด้ำนเทคนิคและบริกำร 
หลังกำรขำย เพื่อสนับสนนุควำมเป็นบริษัท 
ช้ันน�ำระดบัโลกในอุตสำหกรรมเหล็ก

NS BlueScope (Thailand) Limited 
offers attractive, high performance 
products for the Thailand market, 
with consistent quality, on  time 
delivery, and superior technical and 
sales support, backed by a leading 
international steel company.

รายีละเอียีดเหล็กเคลือบโลหะซิงคาลุม   

SPECIFICATION

Grade 
MPa

ควำมหนำช้ันเคลือบ  
(กรัม/ตร.ม.)
Coating Mass  

(g/m2)

ควำมหนำเหล็ก 
ไม่รวมช้ันเคลือบ (มม.)
Preferred Base  

Metal Thickness (mm.)

ควำมกว้ำง  
(มม.)
Width  
(mm.)

G250 150 - 200 0.30 - 1.20 600 - 1265

G300 150 - 200 0.30 - 1.20 600 - 1265

G550 150 - 200 0.30 - 1.00 600 - 1260

ชั้นเคลือบเหล็กเคลือบโลหะซิงคาลุม
ZINCALUME

®
 steel Layer

ภำพตดัโครงสร้ำงทำงจุลภำคของเหล็กเคลอืบโลหะซิงคำลุม
Microstructure cross section of ZINCALUME® steel 

การทดสอบในสภาพแวดล้อม ซ่่งพิสจูน์ถ่ึงสภาพการใช้งานท่ียีาวนานกว่าถ่ึง 4 เท่า
การทดสอบในสภาพกลางแจ้งจากประสบการณ์การผลิตกว่า 30 ปี ทีผ่่านมายืนยันว่าผลิตภัณฑ์์เหล็ก
เคลือบโลหะซิงคาลุม  มีคุณสมบัติในการต้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็กเคลือบสังกะสี มีอายุการ
ใช้งานยาวนานกว่าเหล็กเคลือบสังกะสีถึง 4 เท่าตัวในสภาวะอากาศที่เหมือนกัน

OUTDOOR EXPOSURE TESTING PROVES 4 TIMES LONGER LIFE
Atmospheric exposure tests and 30 years of manufacturing confirm ZINCALUME® steel 
has corrosion resistance far superior to that of ordinary zinc coatings. ZINCALUME® steel  
may last up to 4 times longer than traditional galvanized material in an identical  
environment.

สมบัติเชิงกล 
MECHANICAL PROPERTIES

ช้ันเคลือบคุณภำพ
Base Metal Steel 

Grade

ควำมเค้นจุดครำก  
(นวิตัน/ตำรำงมลิลิเมตร)

Yield Stress  
(N/mm2)

ควำมต้ำนแรงดงึ  
(นวิตัน/ตำรำงมลิลิเมตร)
Tensile Strength  

(N/mm2)

กำรยืดตัว (%)
Elongation (%)

G250 ≥ 250 ≥ 320 25

G300 ≥ 300 ≥ 340 20

G550 ≥ 550 ≥ 550 2

การทดสอบ 
TESTING

กำรทดสอบผลิตภัณฑ์ในสภำพแวดล้อมใกล้ทะเล 
ที่มีกำรกัดกร่อนสูงเป็นเวลำ 6 ปี

Outdoor Exposure Test and Product Performance  
after 6 years at severe marine environment 

Galvanised steel Z275 
(Heavy sign of Rust)

ZINCALUME® steel 
(No Sign of Rust)

การรับประกัน
คุณสำมำรถเลือกใช้เหล็กเคลือบโลหะซิงคำลุม  
ด้วยควำมม่ันใจว่ำ ทกุชิ้นได้รบักำรรับประกนัสงูสดุ
จำกบูลสโคป 20 ปี ภำยใต้เงื่อนไขบริษัท

WARRANTY
Use ZINCALUME® steel with confidence 
knowing  every  sheet  is  backed by  an  
official BlueScope 20 years warranty under  
company condition.
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