


  Colorbond® has Zincalume® steel, a Zinc-Aluminium 
55% Alloy Coated Steel 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. 

	 เหล็็กเคล็ือบสีีคัล็เล็อร์์บอนด์์	® ผลิิตจากการนำำา เหลิ็กเคลิือบ
โลิหหะซิิงคาลิุม® (เหลิ็กแผ่นำเคลิือบ อะลิูมิเนำียม 55% ผสมสังกะสี) ที่ี �
ผ่านำการรับรองมาตรฐานำอุตสาหกรรม มอก.2228-2559 แลิะนำำาไป
เคลิือบสี โดย เหลิ็กเคลิือบโลิหหะซิิงคาลิุม® จะมีอะลิูมิเนำียมที่ี �ช่่วยป้องกันำ
ช่ั �นำเหลิ็กจากการสัมผัสบรรยากาศ แลิะสังกะสีที่ี �จะเสียสลิะตัวเองเพื่่ �อ
ไปปกป้องบริเวณรอยตัดแลิะรอยขููดขูีด

 มีอายุการใช่้งานำโดยเฉลิี�ยมากกว่าเหล็ิกเคลิือบสังกะสี ถึง 4 เที่่าในำ
สภาวะเดียวกันำ

สำาหรับงานำผนำังภายในำแลิะภายนำอก
FOR INTERIOR AND EXTERIOR PANEL

สีเคลือบด้านหลัง / BACKING COAT 

เที่คโนำโลิยีช่ั�นำเคลิือบสีด้านำหลิัง

สีูตร์เพิ่มปร์ะสีิทธิภาพ
การ์ยึด์เกาะกับฉนวนมากขึ้น

New formula epoxy backing coat layer 
significantly improve the adhesive
properties insulation     

ชั้นเคลือบสีด้านหลัง
อีพอกซี่สูตรพิเศษ

NEW FORMULA
BACKING COAT EPOXY

ชั้นเคลือบสีด้านหลัง
แบบอื่นๆ

OTHER BACK PAINT

ชั้นเคลือบเหล็กเคลือบสี  COLORBOND®  STEEL FOR PANEL

COLORBOND® STEEL FOR PANEL LAYER

SYSTEM LAYERS
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คุณสมบัติเด่นสำาหรับงานผนังภายนอก
FEATURES FOR EXTERIOR PANEL

คุณสมบัติเด่นสำาหรับงานผนังภายใน
FEATURES FOR INTERIOR PANEL
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มั่นใจ รับประกันสูงสุด 30 ปี* 
สีสันสวยงาม ยาวนาน ไม่ลอกล่อน

LONG LASTING COLOR
ประเภทของการรับประกัน   ระยะเวลาการรับประกัน

การไม่ผุเป็นำรูพื่รุนำอันำเนำื�องมาจากการกัดกร่อนำ 
Perforation due to corrosion

30 ปี (years)

การไม่หลิุดร่อนำหรือหลิุดเป็นำเกลิ็ดขูองสี
Color Peeling and Flake

15 ปี (years)

สีไม่ซิีดจางหรือไม่หลิุดเป็นำผงอย่างรุนำแรง
Color Fading and chalking

10 ปี (years)

การไม่เกิดรอยด่างจากคราบสะสมขูองฝุ่นำ
Dirt Retention

  5 ปี (years)

  *เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำาหนด   *Warranty is in accordance with company’s conditions

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ / PRODUCT SPECIFICATION

ช่ั�นำเคลิือบโลิหะ / Coating Class AZ150

ความหนำาช่ั�นำเคลิือบสีด้านำหนำ้า (ไมครอนำ)
Finishing Coat Thickness (Microns)

โพื่ลิีเอสเตอร์ 20 ไมครอนำ
Polyester - 20 µm

ความหนำาช่ั�นำเคลิือบสีรองพื่่�นำด้านำบนำ (ไมครอนำ)
Corrosion Inhibitive Primer Thickness (Microns)

โพื่ลิีเอสเตอร์ 5 ไมครอนำ
Polyester - 5 µm

ความหนำาช่ั�นำเคลิือบสีรองพื่่�นำด้านำลิ่าง (ไมครอนำ)
Corrosion Inhibitive Primer Thickness (Microns)

โพื่ลิีเอสเตอร์ 5 ไมครอนำ
Polyester - 5 µm

ความหนำาช่ั�นำเคลิือบสีด้านำหลิัง (ไมครอนำ)
Backing Coat Thickness (Microns)

อีพื่อกซิี�สูตรพื่ิเศษ 5 ไมครอนำ
New formula Backing coat Epoxy 5 µm

เฉดสีด้านำหลิัง
Backing color

ช่าโดว์ เกรย์
Shadow Grey

ช่ั�นำคุณภาพื่ / Steel Grade G300, G550

ช่่วงความหนำาเนำื�อเหลิ็ก (มม.)
Base Meral Thickness Range [BMT] (mm.)

0.30 - 1.00

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

เที่คโนำโลิยี เที่อร์มาเที่ค® / THERMATECH® Technology เที่คโนำโลิยี สะที่�อนำความร�อนำ

Solar reflection preperties

เที่คโนำโลิยี คลิีนำ  / Clean Technology
ลิดการยึดเกาะขูองคราบฝุ�นำ สีสรรสดใสเสมอ

Resist dirt staining and maintain its 
vibrant color 

การรับรองมาตรฐานำ / Certificate Standard TIS 2753-2559

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