
ประสิิทธิิภาพชั้้�นเคลืือบ
ป้องกั้นสินิมดีีเยี่ี�ยี่ม

จากัภาพแสิดีงผลืกัารทดีสิอบเปรียี่บเทียี่บ SuperDyma® K18  กั้บเหล็ืกัเคลืือบสิ้งกัะสิีท้�วไป Z275 
โดียี่วิธิีกัาร Salt Spray Test**  อ้างอิงตามมาตรฐาน  ASTM B117 JIS Z 2371 แลืะ AS 2331.3.1

Comparison of corrosion resistance on flat surface

ก่อนการทดสอบ 500 Hours 1000 Hours 1500 Hours 2000 Hours

Structural Application | แผ่่นเหล็็กพื้้�นสำาเร็จรูป

เหนือกว่่า เหลื็กัเคลืือบสิ้งกัะสิีท้�วไป
Superior corrosion resistance performance over Galvanized (GI) Steel

 ต้านทานการกัดกร่อนอย่างไร 
ช้ันเคลือบของ  สร้างฟิล์มท่ีปกป้องผิวเหล็กไม่ให้สัมผัสความช้ืนและอากาศซึ่งส่ง
ผลต่อการควบคุมปฏิกิริยาการกัดกร่อนทําให้อัตราการสึกกร่อนตํ่ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สภาวะที่มีการกัดกร่อนสูง
คุณสมบัติพิื้เศษของฟิล์็มปกป้องนี� เกิดขึ�นจากชั�นเคลื็อบสังกะสีผ่สมอะลู็มิเนียม 11% แล็ะ
แมกนีเซียม 3% ซึ่งทำาหน้าที่ป้องกันบริเว่ณรอยตัด หรือบริเว่ณที่เกิดการกระแทก

  Corrosion Resistance
 ’s coating forms a film that protects surface from water and exposure to air. 

It controls corrosion reaction and yields a low corrosion rate in highly corrosive 
environments.  
A special feature of this protection film is the coating which is made of Zinc 

with 11% Aluminium and 3% Magnesium which serves best for sheared 
edges or impacted areas. 

ชั�นเคล็ือบแผ่่นเหล็็ก / Product Coating

เหล็็กเคล็ือบสังกะสีทั่ว่ไป
ชั�นเคล็ือบ Z275

Galvanized
Coating: Z275

เหล็็กเคล็ือบโล็หะซุปเปอร์ไดม่า®

ชั�นเคล็ือบ K18
 

Coating: K18

** Salt spray test based on ASTM B117, JIS Z 2371 and AS 2331.3.1    ** ทดสอบโดยสถาบันเหล็็กแห่งประเทศไทย / Test and certified by ISIT
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ตรวจสิอบให้ม้�นใจว่าไดี้ของแท้  Make sure you got  
ของแท้มองหาตราสิ้ญลื้กัษณ์   พิมพ์ลืงบนพื�นผิวดี้านหลื้งของสิินค้า
For authenticity verification, look for   printed on the back surface of the product.
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คุณสมบัติของผ่ล็ิตภัณฑ์ / Product Specifications

การนำำาไปใช้้งานำ
Application

ช้้�นำเคลืือบที่่�แนำะนำำา
Recommended
Coating Class

มาตรฐานำ
Standard

ช้่วงความหนำา (มม.)
Thickness range (mm.)

ความกว้างสููงสูุด (มม.)
Max Width (mm.)

เกรดเหลื็ก
Base Metal Steel Grade

Steel Deck

แผ่่นำพื้้�นำเหลื็ก

ZM180 AS 1397-2011 0.75-1.20 1265
G250
G300

K18
JIS G 3323:2019 /

TIS 2981-2562(2019) 0.75-1.20 1265 SGMC400

ขนาดความหนาและความกว้างอื่่�นๆ กรุุณาสอื่บถามรุายละเอื่ียดจากตััวแทนจำาหน่ายหรุือื่ฝ่่ายขายจากบลูสโคป     For other product sizes and dimensions, please contact our sales office  

คุณสมบัติเชิงกล็ / Mechanical Properties

เกรดเหลื็ก
Base Metal Sheet Grade

ความเค้นำจุุดคราก (นำิวต้นำ/ตารางมิลืลืิเมตร)
Yield Stress (N/mm2)

ความต้านำแรงดึง (นำิวต้นำ/ตารางมิลืลืิเมตร)
Tensile Strength (N/mm2) การยึึดต้ว (%) Elongation

G250 >250 >320 >25*
G300 >300 >340 >20*

SGMC400 >295 >400 18

*ใช้้สำาหรุับช้้�นทดสอื่บที�มีขนาดเท่ากับ หรุือื่หนามากกว่า 0.6 มม.  *Applies for test pieces equal to or greater than 0.6 mm. thickness.

มั่่�นใจกว่่า ดี้วยี่กัารผลืิตอ้างอิงตามมาตรฐาน
JIS G 3323: 2019 AS 1397-2011 

แลืะไดี้ร้บกัารร้บรองตามมาตรฐาน มั่อก. 2981-2562

Manufacturing compliance with

JIS G 3323: 2019, AS 1397-2011 
 and Certified by TIS 2981-2562(2019) 

    
ล็ักษณะแล็ะคุณประโยชน์ที่เหนือกว่่า 
ม่ันใจ ปล็อดภัย ด้ว่ยมาตรฐาน มอก.2981-2562
• แผ่นพื�น SmartDeck

™ มีคุณสิมบ้ติที�ดีีในกัารใชั้้งานร่วมกั้บปูนแลืะ คอนกัรีต
• ประหยี่้ดีเวลืาแลืะค่าใชั้้จ่ายี่ ไม่ต้องใชั้้เสิาค��ายี่้นเหมือนแผ่นพื�นคอนกัรีต
• น��าหน้กัเบา ติดีต้�งง่ายี่ เมื�อเทียี่บกั้บว้สิดีุแผ่นพื�นคอนกัรีต
• ประหยี่้ดีว้สิดีุคอนกัรีตหลื่อพื�น เมื�อเทียี่บกั้บว้สิดีุแผ่นพื�นคอนกัรีต
• ไม่ต้องมีไม้แบบในงานกั่อสิร้าง เพราะแผ่นพื�น SmartDeck

™ เป็นแบบสิ�าหร้บ
หลื่อพื�นไดี้ดี้วยี่ต้วเอง ท�าให้ประหย้ี่ดีค่าใชั้้จ่ายี่ค่าไม้แบบแลืะกัารร้�อถอนไดี้

• กัารเกั็บงานเรียี่บร้อยี่ สิามารถใชั้้ SmartDeck
™ โดียี่ไม่ต้องตกัแต่งหน้างานเพิ่ม

Key Features
Reliable, Safe, and Certified by TIS 2981-2562 (2019)
• SuperDyma SmartDeck

™ has superior performance in Concrete and 
Mortar environment

• Save time and cost, no need to use support columns like concrete slabs.
• Light weight, easy to install compared to concrete slabs.
• Use less concrete flooring materials compared to concrete slabs.
• No wooden boards needed.  SmartDeck

™ is self-molding so it saves cost 
for wooden boards and demolition. 

• Neat final touch. With SmartDeck
™, no alteration on site is needed.

 เปน็ำแผ่น่ำเหลืก็เคลือืบโลืหะที่่�ผ่า่นำกระบวนำการ
เคลืือบโดยึกรรมวิธ่การจุุ่มร้อนำอยึ่างต่อเนำื�อง ม่คุณสูมบ้ติ
ต้านำที่านำการก้ดกร่อนำในำสูภาวะที่่�ม่การก้ดกร่อนำสููง เพื้ราะ
ม่ช้้�นำโลืหะเคลืือบผ่ิวพื้ิเศษซึ�งประกอบด้วยึ 
• ช้้�นำเคลืือบสู้งกะสู่ผ่สูมอะลูืมิเน่ำยึม 11% แลืะแมกน่ำเซ่ยึม 3%
• ช้้�นำคุณภาพื้ G250 G300 (อ้างอิงตามมาตรฐานำ AS 

1397-2011)
• ช้้�นำคุณภาพื้ SGMC400 (อ้างอิงมาตรฐานำ JIS G 

3323:2019)

  is a coated steel made from continuous 

hot-dip process. It has high corrosion resistance 
property in corrosive environments. 
• The coating is made of Zinc with 11% Aluminium 

and 3% Magnesium.
• G250, G300 (Ref. AS 1397-2011)
• SGMC400 (Ref. JIS G 3323:2019)

 coated steel

บริษัท เอ็นเอส บล็ูสโคป (ประเทศไทย) จำากัด 
แผ่นกการตล็าดแล็ะการขาย :  188 อาคาร สปริง ทาวเวอร์ 
ยูนิต 1-5 ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0-2333-3000 (อัตโนมัติ)   
โทรสาร : 0-2333-3001-2

NS BlueScope (Thailand) Limited
Marketing & Sales Office:  188 Spring tower building,
Unit 1-5, 14 Floor, Thung Phayathai, 
Ratchathewi, Bangkok 10400
Telephone :  +66 (0) 2333 3000 (Automatic)  
Facsimile : +66 (0) 2333 3001-2

Hotline: 02 333 3030
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