Structural Application |

สำาหรับงานแปหลังคา

เหนือกว่า เหลื็กัเคลืือบสิ้งกัะสิีท้�วไป

Superior corrosion resistance performance over Galvanized (GI) Steel

ต้านทานการกัดกร่อนอย่างไร

ชั้นเคลือบแผ่นเหล็ก / Product Coating

สร้างฟิล์มที่ปกป้องผิวเหล็กไม่ให้สัมผัสความชื้นและอากาศซึ่งส่ง
ชั้นเคลือบของ
ผลต่อการควบคุม ปฏิกิริยาการกัดกร่อนทําให้อัตราการสึกกร่อนต่ํามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สภาวะที่มีการกัดกร่อนสูง
คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษของฟิ ล์ ม ปกป้ อ งนี้ เกิ ด ขึ้ น จากชั้ น เคลื อ บสั ง กะสี ผ สมอะลู มิ เ นี ย ม 11% และ
แมกนีเซียม 3% ซึ่งทำาหน้าที่ป้องกันบริเวณรอยตัด หรือบริเวณที่เกิดการกระแทก
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.

Comparison of corrosion resistance on flat surface (with Galvanized steel)

ประสิิทธิิภาพชั้้�นเคลืือบ
ป้องกั้นสินิมดีีเยี่ี�ยี่ม
ก่อนการทดสอบ

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

1000 Hours

1500 Hours

2000 Hours

เหล็กเคลือบโลหะซุปเปอร์ ไดม่า®
ชั้นเคลือบ K18
Coating: K18

เหล็กเคลือบสังกะสีทั่วไป
ชั้นเคลือบ Z275
Galvanized
Coating: Z275
** Salt spray test based on ASTM B117, JIS Z 2371 and AS 2331.3.1 ** ทดสอบโดยสถาบันเหล็็กแห่งประเทศไทย / Test and certified by ISIT

* การรับประกันเป็นไปตามที่่�บริษััที่ฯกำาหนด *Warranty terms and conditions are as specified by the company.

coated steel

ลักษณะและคุณประโยชน์ที่เหนือกว่า

เป็นำแผ่นำเหลื็กเคลืือบโลืหะที่่ผ� า่ นำกระบวนำการ
เคลืือบโดยึกรรมวิธ่การจุุ่มร้อนำอยึ่างต่อเนำื�อง ม่คุณสูมบ้ติ
การต้านำที่านำการก้ดกร่อนำในำสูภาวะที่่�ม่การก้ดกร่อนำสููง
เพราะม่ช้้�นำโลืหะเคลืือบผิวพิเศษซึ�งประกอบด้วยึ
• ช้้�นำเคลืือบสู้งกะสู่ผสูมอะลืูมิเนำ่ยึม 11% แลืะแมกนำ่เซ่ยึม 3%
• ช้้นำ� คุณภาพ G450, G500 แลืะ G550 (อ้างอิงตามมาตรฐานำ
AS 1397-2011)
• ช้้นำ� คุณภาพ SGMC570 (อ้างอิงมาตรฐานำ JIS G 3323:2019)

มัน่ ใจ ปลอดภัย ด้วยมาตรฐาน มอก.2981-2562

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.
• G450, G500 and G550 (Ref. AS 1397-2011)
• SGMC570 (Ref. JIS G 3323:2019)

Key Features

• มีความแข็งแรงสิูงเมื�อเทียี่บกั้บเหลื็กัโครงสิร้างท้�วไป (เหลื็กัดี�า) 2 เท่า พร้อมชั้่วยี่ลืดี
น��าหน้กัโครงสิร้างโดียี่รวม
• ประหยี่้ดีค่าใชั้้จา่ ยี่ (เนือ� งจากัเคลืือบสิ้งกัะสิี ผสิมอะลืูมเิ นียี่ม 11% แลืะ แมกันีเซียี่ม 3%)
เวลืาแลืะแรงงาน เนื�องจากัไม่จ�าเป็นต้องทาสิีกั้นสินิมเพิ�ม
• สิามารถผลืิตไดี้ตามความยี่าวทีต� อ้ งกัาร ไม่จา� เป็นต้องต้ดีหน้างาน ไม่เหลืือเศษว้สิดีุ
• ม้�นใจ ดี้วยี่กัารร้บประกั้นสิูงสิุดี 12 ปี
• ทนกัารกัารกั้ดีกัร่อน ในสิภาวะที�มีกัารกั้ดีกัร่อนสิูง

Reliable, Safe, and Certified by TIS 2981-2562 (2019)

• 2 times higher strength compared to general structural steels (black steel)
and reduce overall structural weight.
• Save cost (coating made of zinc with 11% aluminium and 3% magnesium),
time, and labor (no additional anti-rust paint is needed).
• Can be tailored to any required length. No additional alteration and no scraps.
• 12 years warranty
• High corrosion resistance suitable for demanding corrosive environments.

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ / Product Specifications
การนำำาไปใช้้งานำ
Application

ช้้�นำเคลืือบที่่�แนำะนำำา
Recommended
Coating Class

Perlins
แปหลื้งคา

ZM180
K18

ความกว้างสููงสูุด (มม.)
Max Width (mm.)

มาตรฐานำ
Standard

ช้่วงความหนำา (มม.)
Thickness range (mm.)

AS 1397-2011

1.50-1.60
1.01-1.49
0.75-1.00

1219

0.75 - 1.60

1219

JIS G 3323: 2019 /
TIS 2981-2562(2019)

เกรดเหลื็ก
การร้บประก้นำ*(ปี)
Base Metal Steel Grade Warranty*(Years)
G450
G500
G550

12

SGMC570

ขนาดความหนาและความกว้างอื่่�นๆ กรุณาสอื่บถามรายละเอื่่ยดจากตัวแที่นจำาหน่ายหรือื่ฝ่่ายขายจากบลูสโคป *การรับประกันเป็นไปตามที่่�บริษััที่ฯกำาหนด
For other product sizes and dimensions, please contact our sales office *Warranty terms and conditions are as specified by the company.

คุณสมบัติเชิงกล / Mechanical Properties

เกรดเหลื็ก
ความเค้นำจุุดคราก (นำิวต้นำ/ตารางมิ
ลืลืิเมตร) ความต้านำแรงดึง (นำิวต้นำ/ตารางมิลื2ลืิเมตร)
Base Metal Sheet Grade
Yield Stress (N/mm2)
Tensile Strength (N/mm )
G450
>450
>480
G500
>500
>520
G550
>550
>550
SGMC570
>560
>570

การยึึดต้ว (%) Elongation
>10*
>8*
>2*
-

*ใช้้สำาหรับช้้�นที่ดสอื่บที่่�ม่ขนาดเที่่ากับ หรือื่หนามากกว่า 0.6 มม. *Applies to testing pieces with thickness equal to or greater than 0.6 mm.
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printed on the back surface of the product.
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พิมพ์ลืงบนพื�นผิวดี้านหลื้งของสิินค้าในรูปแบบคลืื�น
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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)

แผนกการตลาดและการขาย : 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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