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สำำ�หรัับง�นหลัังค� ฝ้้� แลัะผนัง 
ที่่�ติิดฉนวนกัันคว�มรั้อน
ที่ั�งง�นภ�ยใน แลัะภ�ยนอกั



คุณสมบัติเด่นสำ�หรับง�นภ�ยนอก
FEATURES FOR EXTERIOR

เพิ่มการยึดเกาะระหว่างแผ่นกับฉนวน
กันความร้อน
Increase adhesion between metal 

sheet and insulation

สวยงาม ยาวนาน ไม่ซีดจาง
Long lasting color and not fading

สะท้อนความร้อนท�าให้บ้านเย็น 
Cool Coating Technology

ต้านทานการกัดกร่อน 
Corrosion Resistance

รับประกันสีไม่ซีดจาง 5 ปี 
No fading warranty 5 years

รับประกันไม่ผุกร่อน 12 ปี 
No perforation due to corrosion

warranty 15 years
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งานหลัังคา

งานผนังภายนอก

งานผนังภายใน

ใช้� ได้�กัับงานหลัังคา ฝ้้าแลัะผนัง
เพราะมีีคุณสมีบััติิยึดเกาะกับัฉนวนได้ดี

ใช้้ได้ทั้ั�งภายใน แลัะภายนอก 

นวััตกรรมระบบหลัังคา ฝ้้า แลัะผนัง พร้อมฉนวันกัน
ควัามร้อนหรือแซนวัิชมีนำ�าหนักเบา ติดตั�งง่าย รวัดเร็วั
ประหยัดค่าใช้จ่่าย สามารถออกแบบอาคารในรูปแบบที่ี�
ที่ันสมัย สวัยงาม ที่นที่าน อายุการใช้งานยืนยาวัด้วัย 
เหล็็กเคลื็อบสีี หรืือเมทััล็ชีีทั บลู็สีโคป แซคส์ี 

® คูล็ ผลัิตจ่าก
เหลั็กเคลัือบสังกะสี ผสมอะลัูมิเนียม 55% โดยมีชั �น
อะลัูมิ เนียมที่ี� ช่ วัยป้องกัน เหลั็กจ่ากการสัมผัสชั� น
บรรยากาศ  พร้อมที่ั�งชั�นเคลัือบสังกะสีที่ี�จ่ะเสียสลัะตัวัเอง
เพ่ �อปกป้องบริเวัณรอยตัด แลัะรอยขููดขูองแผ่นเพ่ �อ
ไม่ให้เกิดสนิม

คุณสมบัติเด่นสำ�หรับง�นภ�ยใน
FEATURES FOR INTERIOR

สวยงาม ยาวนานไม่ลอกล่อน 
Long lasting color and not peeling

ปลอดสารพิษ ปราศจากสารตะกั่ว 
และไม่มีใยหิน 
Non-toxic, lead-free and 

asbestos free

เพ่ิมการยึดเกาะระหว่างแผ่นกับ
ฉนวนกันความร้อน
Increase adhesion between 

metal sheet and insulation  

รับประกันสีไม่ซีดจาง 5 ปี 
Color no fade warranty 5 years

รับประกันไม่ผุกร่อน 12 ปี 
No perforation due to corrosion 

warranty 15 years

ผนังท�าความสะอาดง่าย 
Easy clean
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เมทัลชีททั่วไป

เอเชียน ไวท์
Asian White

พีนัท บัทเตอร์ 
Peanut Butter 

ซิตรัส ออเร้นจ์ 
Citrus Orange 

เอชจี ไทเกอร์ เรด 
HG Tiger Red 

คาสเทิล เรด
Castle Red

เนเชอรัล บราวน์ 
Natural Brown

แชมพู บลู
Shampoo Blue 

เอ็มจี เยลโล่
MG Yellow

นูโว บลู
Nuvo Blue 

ไบรท์ กรีน 
Bright Green

บานาน่า ลีฟ
Banana Leaf

บางจาก กรีน
Bangchak Green

อัลไมตี้ ไวโอเล็ท
Almighty Violet 

ชัตเตอร์ เกรย์
Shutter Grey

สไปเดอร์ แบล็ค
Spider Black

แทมมารีน เรด
Tamarind Red

สารเคลือบพิเศษด้านหลังแผ�น
สามารถยึดเกาะกับฉนวนได้ดี
ไม�หลุดล�อน

ด้านใต้แผ�นทุกระยะ 5 เมตรด้านบนแผ�นทุกระยะ 2 เมตร

ของแท�มองหาตราสัญลัักัษณ� 

www.nsbluescope.com/th   BlueScope Thailand

บริษัท เอ็นเอส บลัูสโคป (ประเทศไทย) จำากััด้ 
แผนกักัารตลัาด้แลัะกัารขาย :  188 อาคาร สปริง ทั้าวเวอร์ ยูนิติ 1-5 ช้ั�น 14 
ถนนพญาไทั้ แขวงทัุ้่งพญาไทั้ 
โทั้รศัพทั้์ : 0-2333-3000 (อัติโนมีัติิ)   
โทั้รสาร : 0-2333-3001-2

Hotline: 02 333 3030

เทคโนโลยีชั้ั�นเคลือบสีด้านหลัง สูตรพิเศษ
เพิ�มประสิทธิิภาพการยึดเกาะกับฉนวนมากขึ้้�น

สีมาตรฐาน

ชั้นเคลือบสีด้านหลังสูตรพิเศษชั้นเคลือบสีด้านหลังแบบอื�นๆ


