


TIS 2228-2559

ทศวรรษแห่่งคุุณสมบััติิท่�ได้้รับัการพิิสูจน์์
หลัังจากที่่�มี่การค้้นค้ว้้าแลัะว้ิจัยในห้องที่ดลัองมีาหลัายปีี เหลั็กเค้ลัือบโลัหะซิิงค้าลัุมีของ บลัูสโค้ปี ได้แนะนำาตััว้

เข้าสู�ตัลัาดตัั�งแตั�ปีี ค้.ศ. 1976 แลัะยังค้งสร้างมีาตัรฐานในเร่�องคุ้ณสมีบัตัิการตั้านที่านการกัดกร�อน แลัะอายุ

การใช้้งานที่่�ยาว้นาน จากการที่ดสอบเปี็นหลัายที่่�ในสภาพภูมีิอากาศในแถบเอเช้่ย เปี็นการยืนยันว้�าผลัิตัภัณฑ์์

เหลั็กเค้ลัือบโลัหะซิิงค้าลัุมี มี่คุ้ณสมีบัตัิอันยอดเย่�ยมีเหมีาะกับสภาพภูมีิอากาศในแถบเอเช้่ย บลัูสโค้ปี ได้นำาเอา

ปีระสบการณ์หลัาย 10 ปีีในการผลัิตัเหลั็กเค้ลัือบโลัหะซิิงค้าลัุมีแลัะเปี็นผู้จำาหน�ายเหลั็กเค้ลัือบอะลัูมีิเน่ยมี 55% 

ผสมีสังกะส่รายใหญ่�ที่่�สุดในโลัก

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.

ผูู้้น์ำาเทคุโน์โลยี่ระด้ับัโลกด้้าน์การผู้ลิติเห่ล็กเคุลือบั
เหล็ักเค้ลืัอบโลัหะซิิงค้าลัมุี เปีน็เหล็ักเค้ลืัอบอะลูัมีเินย่มี 55% ผสมีสังกะส่ ผลัจากการว้จิยัพบว้�า เหล็ักเค้ลืัอบโลัหะ 

ซิิงค้าลุัมี(AZ150  -  เค้ลืัอบอะลูัมีเินย่ 55% ผสมีสังกะส ่ที่่� 150 กรัมีตั�อตัารางเมีตัร) ม่ีอายุการใช้้งานโดยเฉล่ั�ยมีากกว้�า 

เหลั็กเค้ลัือบสังกะส่ (Z275 - สังกะส่ 275 กรัมีตั�อตัารางเมีตัร) ถึง 4 เที่�าในสภาว้ะแว้ดลั้อมีเด่ยว้กัน

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.

ระบับัการป้องกัน์สองชั้น์จาก บัลูสโคุป
เหลัก็เค้ลัอืบโลัหะซิงิค้าลัมุี ผ�านการรบัรองมีาตัรฐานผลัติัภณัฑ์์อุตัสาหกรรมีมีอก. 2228-2559 โดยเหลัก็เค้ลัอืบ

โลัหะซิิงค้าลัุมี จะม่ีอะลัูมีิเน่ยมีท่ี่�ช้�ว้ยปี้องกันช้ั�นเหลั็กจากการสัมีผัสช้ั�นบรรยากาศ (barrier protection of 

Aluminium) แลัะสังกะสท่่ี่�จะเสย่สลัะตัวั้เองเพื�อไปีปีกป้ีองบริเว้ณรอยตัดัแลัะรอยขูดขีด (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.

คุุณสมบััติิท่�โด้ด้เด้่น์ของเห่ล็กเคุลือบัโลห่ะซิิงคุาลุม  
BENEFITS OF ZINCALUME® 

บริษัท เอน็เอส บลสูโคป (ประเทศไทย) จ�ำกดั  

น�ำเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีโดดเด่นในด้ำนคุณภำพ 

ที่ดี เ ย่ียมส�ำหรับตลำดในประเทศไทย 

พร้อมด้วยบริกำรในด้ำนกำรขนส่งและ

กำรให้บริกำรทำงด้ำนเทคนิคและบริกำร 

หลังกำรขำย เพื่อสนับสนุนควำมเป็นบริษัท 

ช้ันน�ำระดบัโลกในอุตสำหกรรมเหลก็

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.

รายีละเอ่ยีด้เห่ล็กเคุลือบัโลห่ะซิิงคุาลุม   

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

ชั้น์เคุลือบัเห่ล็กเคุลือบัโลห่ะซิิงคุาลุม
ZINCALUME® steel Layer

ภำพตดัโครงสร้ำงทำงจุลภำคของเหล็กเคลอืบโลหะซงิคำลุม
Microstructure cross section of ZINCALUME® steel 



การทด้สอบัใน์สภาพิแวด้ล้อม ซ่ิ�งพิิสูจน์์ถ่ึงสภาพิการใช้งาน์ท่�ยีาวน์าน์กว่าถ่ึง 4 เท่า
การที่ดสอบในสภาพกลัางแจ้งจากปีระสบการณ์การผลัติักว้�า 30 ปีี ที่่�ผ�านมีายืนยนัว้�าผลัติัภณัฑ์์เหลัก็

เค้ลัือบโลัหะซิิงค้าลัุมี  มี่คุ้ณสมีบัตัิในการต้ัานที่านการกัดกร�อนได้ด่กว้�าเหลั็กเค้ลัือบสังกะส่ มี่อายุการ

ใช้้งานยาว้นานกว้�าเหลั็กเค้ลัือบสังกะส่ถึง 4 เที่�าตััว้ในสภาว้ะอากาศที่่�เหมีือนกัน

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.

สมบััติิเชิงกล 
MECHANICAL PROPERTIES

ช้ันเคลือบคุณภำพ

Base Metal Steel 
Grade

ควำมเค้นจุดครำก  

(นวิตัน/ตำรำงมลิลิเมตร)

Yield Stress  
(N/mm2)

ควำมต้ำนแรงดงึ  

(นวิตัน/ตำรำงมลิลิเมตร)

Tensile Strength  
(N/mm2)

กำรยืดตวั (%)

Elongation (%)

G250 ≥ 250 ≥ 320 25

G300 ≥ 300 ≥ 340 20

G550 ≥ 550 ≥ 550 2

การทด้สอบั 
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)

การรับัประกัน์
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.




