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บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำ�ำกัด ผู้นำ�ำด้ำนำกำรผลิต
เหล็กเคลือบโลหะและ เคลือบสี รีดขึน้ำรูป กับก้ำวส�ำคัญแห่งกำร
พัฒนำำผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสี  SuperDyma® CRP  เป็นำเหล็กที่
ใช้เพื่อกำรขึน้ำรูปเป็นำผนัำงบุฉนำวนำ หรือแซนำวิช พำแนำล เป็นำส่วนำผนำัง
และฝ้ำภำยในำอำคำร

NS BlueScope (Thailand) Ltd., a leading manufacturer 
developed “ SuperDyma® CRP ”. This is an important 
milestone in our development. It is suitable for forming 
insulation panels or sandwich panels for internal wall 
and ceiling.

INTERNAL SANDWICH PANEL APPLICATION
 ของ BlueScope

System Layers

เหล็กเคลือบสี

เหล็กเคลือบสี

Insulation
ฉนำวนำ

  ส�ำหรับงำนำห้องเย็นำ

  ส�ำหรับงำนำคลีนำรูม

 

ส�ำหรับงำนำห้องควบคุมประจุไฟฟ้ำ

ทำความสะอาดง�าย
ด�วยเทคโนโลยี Zilicon-Shield™

ชั้นเคลือบสีด�านหลัง อีพอกซี่ สูตรพ�เศษ
เพ��มการยึดเกาะกับฉนวน ทุกชนิด
ไม�ให�หลุดร�อน

ปลอดภัยกว�า ใช�ในอุตสาหกรรมอาหาร

รับประกันไม�ผุเป�นรูพรุน
อันเนื่องจากการกัดกร�อน 15 ป�

รับประกันสีไม�หลุดร�อน 5 ป�

เหนือกว�าเหล็กเคลือบสังกะสี  ด�วย
                           ZM180 เทคโนโลยีจากญี่ปุ�น

Easy clean with
Zilicon-Shield™ Technology

Backing Coat Epoxy formula 
improve the adhesive properties 
insulation

Food grade application with 
US FDA test and HACCP International 

Warranty the perforation due
to corrosion 15 years

Warranty the color peeling 5 years 

Better corrosion resistance performance
over Galvanize (GI) steel with
Technology ZM180 from Japan

Production Coating

Core Advantages  คุณสมบัติท่ีเหนือกว่า

Types and Applications
ชนิดและ ลักษณะการใช้งาน

• ผลิตภััณฑ์์จำำกบลูสโคปท่� ได้รับกำรรับรองจำำก HACCP
บริษััท เอ็นำเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้เล็งเห็นำควำมส�ำคัญเกี่ยวกับควำม
ปลอดภัยและอันำตรำยในำอุตสำหกรรมอำหำรท่ีอำจส่งผลต่อผู้บริโภค จึงได้มีกำรพัฒนำำ
ผลิตภัณฑ์ SuperDyma® CRP  และ SuperDyma® CRP Antibacterial ท่ีมีคุณสมบัติ
ฟ้้ดเกรด (Food grade)  และได้รับกำรรับรองจำก HACCP International ประเภท 
Splash หรือ Spill zone (SSZ) ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นำส่วนำประกอบอำคำรและ
โครงสร้ำงท่ีปลอดภัย ส�ำหรับกำรใช้งำนำในำพื้นำที่จัดกำรอำหำร

• The BlueScope products are certified by HACCP
NS BlueScope (Thailand) Co., Ltd. recognizes the important of safety and 
hazards in the food industry that may affect consumer. Therefore, SuperDy-

ma® CRP and SuperDyma® CRP Antibacterial products have been developed. 
They are certified by HACCP International, in the categories Splash or Spill 
zone (SSZ)for building component and structure products for ideal usage in 
food handling area. 
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ชัน้ำเคลือบโลหะสังกะสี (Zn) พสมอะลูมิเนีำยม (AI) 11% และ แมกนีำเซยีม (Mg) 3% 
ของ SuperDyma® ต้ำนำทำนำกำรกัดกร่อนำท่ีดีท่ีสุดในำสภำวะท่ีมีควำมชื้นำสูง 
เหมำะกับกำร ขึ้นำรูปเป็นำพนัำงบุฉนำวนำ ส�ำหรับท�ำห้องคลีนำรูม มีอำยุกำร
ใช้งำนำยำวนำำนำ และต้นำทุนำในำกำรบ�ำรุงรักษัำต�่ำ

SuperDyma® จะแสดงปริมำณชั้นำเคลือบโลหะ โดยใช้อักษัร ZM แทนำควำม
หนำำของปริมำณชั้นำเคลือบโลหะรวมกันำ 2 ด้ำนำ (ด้ำนำบนำและ ด้ำนำล่ำง) โดย 
SuperDyma® CRP มีชั้นำเคลือบโลหะ ZM 180 หมำยถึง มีปริมำณมวลสำร
เคลือบโลหะ รวมกันำสองด้ำนำ ไม่นำ้อยกว่ำ 180 กรับ ต่อตำรำงเมตร 

The coating Zinc Aluminum 11% - Magnesium 3% of SuperDyma® Steel 
offer superior corrosion resistance under conditions of high 
humidity. It helps to increase steel life time and reduce long term 
maintenance cost.

The symbol “ZM” of SuperDyma® represents the thickness of the 
metal coating 2 sides (Top and bottom). SuperDyma® CRP has 
coating mass ZM180 which means the combined coating mass 
2 sides not less than 180 g/m2 

เหนือกว่า เหล็กเคลือบสังกะสี เคลือบสีทั่วไป
Better corrosion resistance performance over Galvanized (GI) steel

Galvanized steel (GI) Z275 ZM 180

SST 
500 hrs

Flat Surfaces
ผิวหน้าสัมผัส

Cross Section
บริเวณขอบตัด

Bending Processed
บริเวณส่วนดัดโค้ง

SST 
500 hrs

SST 
1,000 hrs

SST 
1,000 hrs

SST 
2,000 

hrs

SST 
2,000 

hrs

ประสิทธิภาพชั้นเคลือบป้องกันสนิมดีเยี่ยม

   Technology 

Galvanized steel (GI)

Pre-painted Galvanized steel (PPGI)

ข้อมลูจาก NSSMC

Warranty no perforation due
to corrosion 15 years
รับประกันไม่ผุเป็นรูพรุนอันเนื่องจากการกัดกร่อน 15 ปี
*การรับประกันเป็นไปตามบริษัทฯ ก�าหนด    *Warranty is in accordance with company's condition

** Salt Spray test based on JIS Z2371 / ASTM B117

จากภาพ แสดงถึงผลการทดสอบเปรียบเทียบ SuperDyma®  ZM180  กับเหล็กชุบสังกะสี ท่ัวไป  Z275
โดยวิธีการทดสอบละอองน�้าเกลือ * *

Salt Spray test comparison between SuperDyma®  ZM180 and Galvanized Steel (GI) Z275
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Easy clean with Zilicon-Shield™ Technology
ท�าความสะอาดง่าย ด้วยเทคโนโลยี  Zilicon- Shield™

Zilicon-Shield™ Technology
หยดนำ�้ำและนำ�้ำมันำ ไม่ฝังลงในำพื้นำผิว
protect water and oil repelling on the surface

เหนำือกว่ำด้วยพื้นำผิวพิเศษัด้ำนำหลัง
สีด้ำนำหลัง อีพอกซี ของ SuperDyma® CRP ทั้ง 3 รุ่นำ ได้รับกำรออกแบบเป็นำพิเศษั สำมำรถ
ยึดเกำะกับฉนำวนำต่ำงๆ ได้ดียิ่งขึ้นำ เพื่อป้องกันำปัญหำกำรหลุดของฉนำวนำหลังจำกกำรขึ้นำรูปและ
กำรใช้งำนำ

Superior Backing Coat
Epoxy backing coat of SuperDyma® CRP 3 types is a painted system that 
specifically design for better insulation adhesive to prevent insulation peeling off 
during Fabrication and usage

Backing coat for insulation
ชั้นเคลือบพิเศษด้านหลังส�าหรับการติดฉนวน

ชั้นำเคลือบสีด้ำนำหลัง
อีพอกซี่สูตรพิเศษั

NEW FORMULA
BACKING COAT EPOXY

ชั้นำเคลือบสีด้ำนำหลัง
แบบอื่นำๆ

OTHER BACK PAINT

มั่นำใจกว่ำ ผ่ำนำกำรทดสอบ Food Grade
ด้วยมำตรฐำนำ US FDA 21 FCR 175.300
Confident passed the testing standard US
FDA 21 FCR 175.300 

Certificate of testing standard
US FDA 21 FCR 175.300 

เหล็กเคลือบสีกัลวาไนซ์ ที่ไม่ได้คุณภาพ 
Pre-painted Galvanized steel (PPGI) low quality

Food grade application with US FDA test
ปลอดภัยกว่า ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

คณุสมบติัท�ำควำมสะอำดง่ำยของ SuperDyma® CRP 
เป ็นำกำรเคลือบสำรป ้องกันำด ้วยเทคโนำโลยี 
Zilicon- Shield™ ท่ีช่วยป้องกันำกำรเกำะตัวของ
หยดนำ�้ำและ ไม่ดูดซับนำ�้ำมันำเข้ำไปในำพ้ืนำผิวของสี 
ซ่ึงจะเป็นำสำเหตุส�ำคัญท�ำให้ครำบสกปรก ฝังตัว 
ลงไปในำพื้นำผิว

Easy clean property of SuperDyma® CRP coat-
ed surface with Zilicon- Shield™ technology 
offers water protection and oil repelling qualities 
on the surface. This reduces the dirt adhesion 
from water and oil while simultaneously improving 
easy to clean qualities.

Warranty no color peeling 5 years 
รับประกันสีไม่หลุดล่อน 5 ปี
*การรับประกันเป็นไปตามบริษัทฯ ก�าหนด    *Warranty is in accordance with company's condition

ด้วยเทคโนำโลยีกำรเคลือบสี และอบด้วยควำมร้อนำสูงถึง 180 องศำเซลเชียส 
Continuous line จำกโรงงำนำ บลูสโคป และนำ�้ำยำประสำนำเหล็กและสีเคลือบ 
ท�ำให้ม่ันำใจได้ว่ำสีเคลือบ SuperDyma® CRP จะไม่หลุดล่อนำ ร่วงหล่นำ โดย
บลูสโคป รับประกันำ ยำวนำำนำถึง 5 ปี

Pre-painted Galvanized steel (PPGI)
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 for Sensitive material clean room

Elextro-Conductive Technology™ ในำ SuperDyma® CRP Antistatic  
สร้ำงชั้นำเคลือบท่ีป้องกันำไฟฟำสถิตโดย ช่วยกำรกระจำยของประจุไฟฟ้ำสถิต
บนำพื้นำผิว SuperDyma® CRP Antistatic แนำะนำ�ำส�ำหรับเป็นำผนัำง และฝ้ำ 
เช่นำห้องคลีนำรูม ส�ำหรับกำรผลิตเซมิคอนำดักเตอร์ โรงงำนำผลิตยำ โดยจะมี
ประสิทธิภำพดียิ่งขึ้นำโดยใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ป้องกันำไฟฟ้ำสถิตย์อ่ืนำๆ

Elextro-Conductive Technology™ in SuperDyma® CRP Antistatic 
provides basic layer of electrostatic discharge protection by 
dissipation of static charges on the product surface. SuperDyma® 
CRP Antistatic  is recommended for use in sensitive areas such 
as semiconductor fabrication cleanrooms and pharmaceutical 
manufacturing facilities. While anti-static paint can offer good 
area protection from electrostatic discharge, even greater protection 
can be provided by combining with other static discharge method.

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ของแท้

Make sure you got     

แสงปกติ  Normal light

เม่ือใช้แสงสีม่วงจำกไฟแบล็คไลท์ On Black Light

จากรูป SuperDyma® CRP Antibacterial สามารถก�าจัดเชื้อ อี.โคไล เม่ือ
เวลาผ่านไป 24 ช่ัวโมง

With 24 hours SuperDyma® CRP Antibacterial  can kill Escherichia coli

ประสิทธิภาพของ / Anti-bacterial Technology

จากรูป SuperDyma® CRP Antibacterial สามารถก�าจัดเช้ือ สแตปโฟโลคอคคัส 
ออเรียส เมื่อเวลาผ่านไป 24 ช่ัวโมง

With 24 hours SuperDyma® CRP Antibacterial  can kill Staphylococcus aureus

Staphylococcus
aureus

ATCC 6538P

0 hour 0 hour24 hour 24 hour

Escherichia coli
ATCC 25922 

จากผลการทดสอบในห้องทดลองด้วย มาตรฐานสากล ISO 22196-2011 ภายใต้อุณหภูมิทดลองที่ 35 องศาเซลเซียส > 90% RH ในปี 2016

Anti-bacterial Additive is registered
  with the US EPA for use in food contact coatings.
  with the US FDA for use in food contact applications.
  under the EU’s Biocidal Products Regulation 528/2012 for use in Product Type 7. 

ส่วนประกอบของสาs Anti-Bacterial Additive ได้รับการ ข้ึนทะเบียน
  จากองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ EPA ส�าหรับการใช้งานเคลือบที่สัมผัสกับอาหาร
  จากองค์กรอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ FDA ส�าหรับการใช้งานที่สัมผัสกับอาหาร
  ภายใต้กฎระเบียบแห่งสหภาพยุโรป BPR (528/2012) ส�าหรับการใช้งานประเภทที่ 7

SuperDyma® CRP ท้ัง 3 ชนำิด ใช้
เทคโนำโลย ีหมกึท่ีไม่สำมำรถมองเห็นำ
ด้วยตำเปล่ำ พิมพ์ลงบนำพ้ืนำผิวด้ำนำ
หนำ้ำของสินำค้ำระยะทุกๆ 2 เมตร 
สำมำรถตรวจสอบโดยใช้ไฟสีม่วง

SuperDyma® CRP  3 types using 
the invisible ink branding on the 
product surface every 2 meters 
shown when using black light

  for Clean room 

เหนือกว่าด้วยชั้นเคลือบสี โดยใช้เทคโนโลยีการต่อต้านแบคทีเรีย
เทคโนโลยีการต่อต้านแบคทีเรียถูกน�ามาใช้ร่วมกับเหล็กเคลือบสี SuperDyma® CRP Antibacterial  เพ่ือสร้าง ความสามารถในการต่อต้านแบคทีเรีย ส�าหรับห้องคลีนรูม

Superior Finishing Coated With Anti-bacterial Additive
Anti-bacterial Technology is incorporated into SuperDyma® CRP Antibacterial steel, to create anti-bacteria property for Clean room application.

เทคโนโลย่ เหล็กเคลือบส่ 
SuperDyma® CRP Antibacterial

• เหล็กเคลือบสี SuperDyma® CRP Antibacterial ได้ผ่านการทดสอบ
ในห้องทดลองด้วย มาตรฐานสากล ISO 22196-2011 โดยแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการฆ่าเช่ือแบคทีเรีย อี.โคไล และ แบคทีเรีย สแตปไฟโล
คอคคัส*

*สินค้าแสดงประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือแบคทีเรีย อี.โคไล และ แบคทีเรีย สแตปไฟโลคอคคัส 
จากการทดสอบในห้องทดลองด้วย มาตรฐานสากล ISO 22196-2011 ในสภาวะควบคุมท่ี
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธ์ที่มากกว่า 95 (ผลการทดสอบอาจแตก
ต่าง ในสภาวะควบคุมท่ีแตกต่างน้ี)

*ควรท�าความสะอาดสินค้าอยู่เป็นประจ�า เพื่อประสิทธิภาพท่ีดีของสินค้า

*สินค้ายับยั้งแบคทีเรีย เป็นผลิตภัณฑ์เสริม และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่น�ามาทดแทน แนวทางปฏิบัติในการ
ควบคุมการติดเช้ือตามมาตรฐาน และสินค้าน้ีแสดงให้เห็นถึงการลดลงของการปนเปื้อนจุลินทรีย์ 
แต่ไม่ได้ปกป้องการปนเปื ้อนข้าม และการติดเช้ือ; ผู ้ ใช้งานต้องปฏิบัติตามแนวทางการควบคุม
การติดเช้ือท้ังหมดอย่างเคร่งครัด

SuperDyma® CRP Antibacterial steel
Anti-bacterial Technology

• SuperDyma® CRP Antibacterial steel has been tested according 
to The International Standard ISO 22196-2011 and shown 
to effective in killing common bacteria Escherichia coli and 
Staphylococcus aureus.*

*Product shown to be effective in killing bacteria when tested in laboratory 
using to The International Standard ISO 22196-2011. Test conducted at 35oC and 
relative humidity (RH) >90% with Escherichia coli and Staphylococcus aureus 
bacteria. Result may vary in different environments.

*Regular cleaning regime is essential for efficient performance of the product.                         

*Antibacterial products are a supplement to and not a substitute for standard 
infection control practices and have been shown to reduce microbial contamination, 
but do not necessarily prevent cross contamination or infections; users must 
continue to follow all current infection control practices.
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ชื่อสีของผลิตภัณฑ์ เป ็นำมำตรฐำนำของแผ ่นำผนำังเหล็กท่ี
ผลิตโดย เอ็นำเอส บลูสโคป ดัง น้ัำนำเมื่อ คุณระบุชื่อของ
เหล็กเคลือบสี SuperDyma® CRP  จึงเป็นำกำรรับประกันำ
ให้คุณมั่นำใจถึงคุณภำพ ที่ดีเยี่ยมของผลิตภัณฑ์

The color name of the product is the standard insulated 
panel steel made by NS BlueScope (Thailand) Limited. 
So when you specify SuperDyma® CRP steel by name, 
you are guaranteed premium quality.

*สีอาจผิดเพี้ยน จากข้อจ�ากัดด้านการพิมพ์     * Actual colours may vary slightly from the printed colours

CR Alpine CR White

SuperDyma ® CRP steel is available in two colours: 
เหล็กเคลือบสี  SuperDyma ® CRP มีสีให้เลือกได้ 2 สี คือ

ส่มำตรฐำนที่ได้รบักำรรบัรอง Food Grade ของ US FDA และ HACCP

ลักษัณะกำรใช้งำนำแนำะนำ�ำ
Recommended Use

ผนำังและฝ้ำในำอำคำร 
ส�ำหรับห้องเย็นำ ห้องแช่แข็ง

Sandwich panel of internal 
walling and ceiling for cold 
room, freezing room

ผนัำงและฝ้ำในำอำคำร
ส�ำหรับคลีนำรูม

Sandwich panel of internal 
walling and ceiling for Clean 
Room

ผนัำงและฝ ้ำ ในำอำคำร ส�ำหรับ
ห้องกระบวนำกำรผลิต ห้องเก็บ
อุ ป ก ร ณ ์ อิ เ ล็ ค ท ร อ นำิ ค  ห รื อ
เครื่องมือท่ีไวต่อไฟฟ้ำสถิต

Sandwich panel of internal 
walling and ceiling for Server 
Room, Electronic component 
room

ส่วนำผสมที่พิเศษั
Special Additive

N/A สำรฆ่ำเชื้อแบคทีเรีย
Anti-bacterial additive

สำรลดกำรเกิดประจุไฟฟ้ำ
Electro-Conductive™ Technology

ชั้นำคุณภำพเหล็ก
Steel Grade G300

ขนำำดของผลิตภัณฑ์
Product Dimension

ควำมหนำำเหล็กก่อนำเคลือบ 0.30 – 0.60 มม.
ควำมกว้ำง 600 – 1260 มม.
Base metal thickness range 0.30 – 0.60 mm.
Strip width range 600 – 1260 mm.

ชั้นำเคลือบโลหะ
Metal Coating

เทคโนำโลยี ซูเปอร์ไดม่ำ® สังกะสี ผสมอะลูมิเนำียม 11% และ แมกนำีเซียม 3%
SuperDyma® Technology coating Zinc - Aluminium 11% and Magnesium 3%

ชั้นำเคลือบ
Coating Mass

มวลสำรเคลือบรวมสองด้ำนำไม่นำ้อยกว่ำ 180 กรัมต่อ ตร.ม. (ZM180)
Coating mass both size not less than 180 g/m2 (ZM180)

มำตรฐำนำชั้นำเคลือบโลหะ
Standard Coating Metal

อ้ำงอิงตำมมำตรฐำนำ AS1397
Conform to AS1397

สีเคลือบผิวด้ำนำบนำ
Top Paint Coat

สีโพลีเอสเตอร์ หนำำ 20 ไมครอนำ เกรดอำหำร (USDA) ท�ำควำมสะอำดง่ำย ด้วยเทคโนำโลยี Zilicon-Shield™
Food Grade (USDA) coated Polyester (PE) 20 Micron with easy clean property from Zilicon-Shield™ Technology 

มำตรฐำนำเคลือบสี
Standard Paint Coating

อ้ำงอิง ตำมมำตรฐำนำ AS 2728 Type 3 และข้อบังคับของ USDA (U.S Department of Agriculture) 
Conform to AS 2728 Type 3 and USDA (U.S Department of Agriculture) law and regulation

เฉดสีด้ำนำหนำ้ำ
Top Color Shading

• CR White
• CR Alpine

สีเคลือบผิวด้ำนำหลัง
Backing Paint Coat

สีอีพ๊อคซี่พิเศษั เพื่อกำรยึดติดกับฉนำวนำ หนำำ 5 ไมครอนำ
Epoxy backing coat special for better insulation adhesive 5 Micron 

Product Specification
Project References
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