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เหลก็เคลือบสี   (Prepainted – PP)

ข้อมูลทัว่ไป
เหลก็เคลือบสี บลูสโคป แซคส์® แดซเซิล ไดรั้บการพฒันาโดย บลูสโคป ใหมี้
คุณสมบติัเหมาะสมต่อการใชง้านส าหรับงานหลงัคาและผนงักลางแจง้ โดยใช้
สีคุณภาพสูงส าหรับงานภายนอก เคลือบบนเหล็กเคลือบอลูมิเนียม 55% ผสม
สงักะสี

ลกัษณะการใช้งาน
ใชท้ าหลงัคา ฝาผนงั ผลิตภณัฑส์ าหรับรางน ้ า 
และประตูโรงรถ

เหลก็เคลือบ บลูสโคป แซคส์® G300 เหลก็เคลือบ บลูสโคป แซคส์®G550 

โลหะพ้ืน

หมายเหต ุ: สีเคลือบด้านหน้ามสีีมาตรฐานให้เลือก ซ่ึงมค่ีาความเงา (gloss) ประมาณ 70% นอกจากนีย้งัเจาะจงให้เคลือบสีท้ัง 2 ด้านได้ตามต้องการด้วย

← ชั้นเคลือบผิวดา้นหนา้โพลีเอสเตอร์ หนา 12 ไมครอน
← ชั้นเคลือบผิวประสานโลหะและสี
← เหลก็เคลือบ บลูสโคป แซคส์® G300/G550 
← ชั้นเคลือบผิวประสานโลหะและสี
← ชั้นเคลือบผิวดา้นหลงัโพลีเอสเตอร์ หนา 5 ไมครอน

คุณสมบัติทีรั่บประกัน

คุณสมบัติ วธีิการทดสอบ มาตรฐานการทดสอบ ผลการทดสอบ

ความยึดเกาะของสี

การกระแทกจากดา้นหลงั AS/NZS 2728 (App. E), NCCA Tech.Bull.4.2.6 AS 2728 ≥10 จูล
การดดัโคง้ AS/NZS 2728 (App. F), NCCA Tech.Bull.4.2.8 AS 2728 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 6T

ความแข็ง

การทดสอบดว้ยดินสอ AS/NZS 1580 405.1 , NCCA Tech.Bull.4.2.5 AS 2728 HB หรือแขง็กวา่

ความเป็นเงางาม

มุมสะทอ้น 60° AS/NZS 1580 602.2; ASTM D523 - ±10%

หมายเหตุ : เหลก็เคลือบ  BlueScope Zacs® ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั บลูสโคป สตีล ลิมิเตด็ บลูสโคป เป็นเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั บลูสโคป สตีล ลิมิเตด็

มิติของผลติภัณฑ์ขนาดปกติส าหรับจ าหน่าย  

บลูสโคป แซคส์® แดซเซิล
ส าหรับหลงัคาและฝาผนัง
ตุลาคม 2563

เกรด G300 / G550
ความหนาเหลก็รวมช้ันเคลือบโลหะเคลือบสี - APT (มม.)                                   

0.30, 0.35, 0.40 และ 0.47 
ความกว้าง (มม.)

914, 940
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เหลก็เคลือบสี   (Prepainted – PP)
ข้อมูลส าคัญของผลติภัณฑ์

1. การรับประกนัผลิตภณัฑท์ั้งหมดข้ึนอยูก่บัคุณสมบติั เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข ไม่มีส่วนใดในเอกสารน้ีท่ีบลูสโคปตั้งใจให้ขยายแกไ้ข
หรือส่งผลกระทบต่อการรับประกนัผลิตภณัฑใ์ด ๆ ท่ีระบุไว ้หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมโปรดติดต่อส านกังานขายบลูสโคปใกลบ้า้นคุณ

2. หากมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้หลก็ บลูสโคป แซคส์®แดซเซิล ในการใชง้านภายนอกภายในระยะ 1 กม. จากสถานท่ีทางทะเล และสภาพแวดลอ้ม
ทางอุตสาหกรรมท่ีรุนแรงหรือมีการกัดกร่อน ในพ้ืนท่ีท่ีไม่ถูกฝนชะล้างหรือในการใช้งานท่ีจะฝังดินทั้ งหมดหรือบางส่วนโปรดติดต่อ
ส านกังานขายบลูสโคปท่ีใกลท่ี้สุดเพื่อขอค าแนะน าเฉพาะทาง ส าหรับการเลือกผลิตภณัฑเ์หล็ก บลูสโคป แซคส์®แดซเซิล ท่ีเหมาะสมท่ีสุด
โปรดดูท่ีแถลงการณ์ทางเทคนิค TB1a, TB1b, CTB16, CTB21 และ CTB22

3. ลูกคา้ควรใชผ้ลิตภณัฑท์นัที (ภายใน 6 เดือน) เพ่ือหลีกเล่ียงความเป็นไปไดข้องการกดักร่อนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บ
4. ชั้นเคลือบผวิดา้นหนา้ - การเคลือบท่ีใชก้บัพ้ืนผวิท่ีสัมผสัของมว้นเหลก็เคลือบสีซ่ึงคาดวา่จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นประสิทธิภาพ
5. ผลิตภณัฑน้ี์มาพร้อมกบั ชั้นเคลือบผวิดา้นหนา้ เคลือบเงา 80 หน่วย (60 °) 
6. ชั้นเคลือบผิวด้านหลัง -การเคลือบบาง ๆ ท่ีใช้กับพ้ืนผิวด้านหลังของมว้นเหล็กเคลือบสี นอกจากน้ียงัให้ความทนทานเพ่ิมเติมกับพ้ืนผิว

ดา้นหลงัในช่วงอายุการใช้งานของผลิตภณัฑ ์แต่ดว้ยเหตุผลดา้นความสวยงามไม่แนะน าให้สัมผสักบัแสงแดด ขอ้ก าหนดดา้นประสิทธิภาพ
โดยทัว่ไปไม่สามารถใชไ้ดก้บัชั้นเคลือบผิวดา้นหลงั ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งมีขอ้ก าหนดดา้นประสิทธิภาพเฉพาะส าหรับการเคลือบพ้ืนผิวแบบ
ยอ้นกลบัควรระบุผลิตภณัฑ ์"สองดา้น" ซ่ึงในกรณีน้ีจะใชสี้ทบัหนา้ท่ีมีความหนาเต็มรูปแบบ

7. เส้นผา่นศูนยก์ลางการโคง้งอภายในขั้นต ่าส าหรับกระบวนการข้ึนรูปเพ่ือใหไ้ม่มีการแตกร้าวของสี (มองเห็นไดโ้ดยใช้ก าลงัขยาย x 10) และเพื่อ
หลีกเล่ียงปัญหาการยึดเกาะของสีจะถูกระบุโดยความยืดหยุ่น T-bend และผลการยึดเกาะ T-bend ตามล าดบัโดยท่ี 1T เท่ากบัความหนาเคลือบ
ทั้งหมด ( TCT) เป็นมม. ของวสัดุ ผลลพัธ์เหล่าน้ีอา้งอิงจากการทดสอบท่ีอุณหภูมิ 20-25 ° C

8. ส าหรับผลิตภณัฑส่์วนใหญ่กระบวนการเส่ือมสภาพของโลหะซ่ึงมีอยู่ในวงจรการพ่นสีจะท าให้สูญเสียความเหนียวเม่ือเทียบกับผลิตภณัฑ์ท่ี
ไม่ไดท้าสี อยา่งไรก็ตามระดบัความแขง็แรงขั้นต ่าท่ีก าหนดโดยมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งจะยงัคงใชไ้ด้

9. การจดัเก็บหรือใชน้ ้ ามนัหล่อล่ืนมว้นข้ึนรูปท่ีไม่ไดรั้บการรับรองอยา่งไม่เหมาะสมอาจท าให้เกิดการเปล่ียนยี่ห้อและสีแดงและอาจส่งผลเสียต่อ
สีและความทนทานในระยะยาว ผลิตภณัฑใ์นรูปแบบแพค็มว้นหรือแผ่นตอ้งเก็บไวใ้นท่ีแห้ง หากมว้นหรือแพค็แผ่นเปียกตอ้งแยกออกและท า
ให้แห้ง (ดู AS / NZS2728 ภาคผนวก L และ Technical Bulletin TB7) ติดต่อส านักงานขายของบลูสโคปท่ีใกลท่ี้สุดเก่ียวกบัน ้ ามนัหล่อล่ืน
ส าหรับมว้นข้ึนรูปท่ีเหมาะสม

10. ค่าท่ียกมาใชส้ าหรับพาเนลท่ีเปิดเผยตาม AS / NZS2728 ความแตกต่างของประสิทธิภาพในแหล่งก าเนิดอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากความซับซ้อนของ
การออกแบบอาคารและท่ีตั้ง

11. เหลก็กลา้ บลูสโคป แซคส์®แดซเซิล มีความตา้นทานท่ีดีต่อการร่ัวไหลของตวัท าละลายโดยไม่ไดต้ั้งใจเช่นเมธิลแอลกอฮอล ์น ้ ามนัสน โทลู
อีนไตรคลอโรเอทิลีนและกรดเจือจางและด่าง อยา่งไรก็ตามควรก าจดัสารดงักล่าวออกทั้งหมดทนัทีโดยการลา้งน ้าและท าใหแ้หง้
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