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สังกะสีเหลว

สังกะสีเหลวคุณภาพสูง ดวยประสิทธิภาพปองกันการกัดกรอน
เทียบเทากับการชุบกัลวาไนซ

สวนผสมเดียว

ไมจำเปนตองใชรองพื้น
หรือสีทับหนา

มีสังกะสีมากถึง 96%

ลดระยะเวลาการกอสราง
และคาบำรุงรักษา

ไมตองบำรุงรักษาบอย
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การชุบกัลวาไนซ
สังกะสีเหลว “ROVAL” มีปริมาณสังกะสีสูงถึง 96% เมื่ออยูใน
สภาพฟลมแหง และมีประสิทธิภาพในการปองกันการกัดกรอน
เทียบเทากับการชุบกัลวาไนซ แตมีความแตกตางกันคือในการชุบ
กัลวาไนซจะใชอุณหภูมิสูง สวนสังกะสีเหลว “ROVAL” นั้น
สามารถใชงานไดภายใตอุณหภูมิหอง โดยในประเทศญี่ปุนมีการ
ใชสังกะสีเหลวพรอมใช “ROVAL” แทนการชุบกัลวาไนซในการ
ฟนบำรุงพื้นผิวชุบกัลวาไนซที่ผุพัง มากกวาครึ่งศตวรรษ และยังใช
ในการปองกันการกัดกรอนของโครงสรางเหล็กตางๆ อีกดวย
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<ตัวอยางผลการปองกันการกัดกรอน> การชุบกัลวาไนซ

สีทั่วไป

สังกะสีเหลว

สวนผสมของสังกะสี

ผลการปองกันการกัดกรอน
สังกะสีเหลวอะควาโรวัล (Aqua Roval) แบบ 2 แพ็ค สูตรน้ำ 100% มีระบบปองกันการกัดกรอน
โดยมีพื้นฐานมาจากเรซินเหลวสังเคราะหจากน้ำอะควาโรวัล (Aqua Roval) ใชงายและปลอดภัย
และแทบไมมีกลิ่นเลย สามารถใชไดทั้งในสภาวะกัดกรอนรุนแรงและสภาวะในชีวิตประจำวันทั่วไป
เนื่องจากมีปริมาณสังกะสีสูงในสภาพฟลมแหง (95%) ผลิตภัณฑนี้จึงสามารถปองกันการกัดกรอน
ของโครงสรางเหล็กตางๆ และสามารถใชเปนสีทาทับเดี่ยวๆ หรือเปนรองพื้นรวมกับสีทาทับชั้นกลาง
หรือชั้นบนก็ได
ตัวอยางสี
ผง+เหลว
ประเภท

ชุด 5 กก.

ชุด 20 กก.

พื้นที่ครอบคลุม

10 เมตร

40 เมตร2

2

ชุด 5 กก.

ชุด 20 กก.

การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปดานสารเคมีอินทรีย

ปริมาณสารอินทรียระเหยงาย
เทากับ 38 กรัม/ลิตร

เขากันไดดีกับพื้นผิวชุบกัลวาไนซ
อะควาโรวัล (Aqua Roval)
สามารถทาพื้นผิวชุบกัลวาไนซ
เกาไดโดยตรง

สูตรน้ำ 100% ระบบปองกัน
การกัดกรอนชวยลด ปริมาณ
สารอินทรียระเหยงายได

ไรกลิ่น

มีกลิ่นเพียงนอยหรือไมมีเลย

การเคลือบผิวที่เหนือกวาของอะควาโรวัล (Aqua Roval) การใชงานที่แนะนำ
ใหการปองกันที่ไมเหมือนใครในการใชงานที่หลากหลาย
ปกปองโครงสรางเหล็กในระยะยาวไดดีเยี่ยม

อะควาโรวัล (Aqua Roval) ใชกันอยางแพรหลายในการปกปองโครงสรางเหล็กในระยะยาวตั้งแต
สวนประกอบเหล็กเล็กๆ เชน ตึกสูง ราวบันไดเลื่อน บันได และโรงจอดรถแบบสเตอริโอ ไปจนถึง
โครงสรางเหล็กขนาดใหญ เชน สะพาน ทางหลวง โรงงานและแทงค

ใชเปนทางเลือกแทนการชุบกัลวาไนซหรือการซอมแซมการชุบ
กัลวาไนซที่เสียหาย
ใชทาทับแทนการชุบกัลวาไนซที่ผุพัง

การใชงาน
ระบบการทาทับหลายชั้นแบบใชสูตรน้ำ (อะควาโรวัล (Aqua Roval) +การทาทับชั้นกลางแบบใชสูตรน้ำ +การทาทับชั้นบนแบบใชสูตรน้ำ)

แทงคเก็บตัวทำละลาย

โรงจอดรถแบบสเตอริโอ

แนวทอ (ขวา)

บันไดเหล็กภายนอกอาคาร

แนวทอ

แผนเหล็กแบบมีลาย

ใชอะควาโรวัล (Aqua Roval) ในการทาทับเดี่ยวๆ
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มีทุกสีที่คุณชอบ!

วิธีใชอะควาโรวัล (Aqua Roval)
ขั้นที่

การเตรียมพื้นผิว

เตรียมพื้นผิวโลหะดวยกระดาษทรายหรือ
เครื่องมือไฟฟาชนิดอื่นๆ เพื่อขจัดสิ่งปนเปอน
บนพื้นผิว เชน สนิม สะเก็ดสนิม และสีเกา

สังกะสีเหลวอะควาโรวัล (Aqua Roval) + สีทาทับแบบโพลียูรีเทน (พิเศษสำหรับอะควาโรวัล)
มีสีทาทับแบบโพลียูรีเทนที่ออกแบบมาพิเศษเฉพาะอะควาโรวัล (Aqua Roval) เทานั้น
เพียงเลือกสีที่คุณชอบ
อะควาโรวัล (Aqua Roval) ตอบโจทยดานสีที่หลากหลายโดยการผสมผสานสีทาทับและ
ใหผลปองกันการกัดกรอนที่ดีเยี่ยม

สีทาทับแบบโพลียูรีเทน
(พิเศษสำหรับอะควาโรวัล)

ระบบทาทับหลายชั้น
สูตรน้ำ

ทาทับชั้นบน
ทาทับชั้นกลาง
อะควาโรวัล (Aqua Roval)

ขั้นที่

กำจัดน้ำมัน

น้ำมันอาจทำใหฟลมสีลอกหรือแตกได

อะควาโรวัล (Aqua Roval) สามารถทาพื้นผิวชุบกัลวาไนซเกาได
อะควาโรวัล (Aqua Roval) สามารถใชทาหรือติดพื้นผิวชุบกัลวาไนซเกาไดโดยตรง เพื่อ
ทำใหเกิดการชุบกัลวาไนซดูเหมือนใหม เราแนะนำใหแปรงบนพื้นผิวทั้งหมดหากพื้นที่
ซอมแซมมีขนาดใหญ
อะควาโรวัลที่แปรงลงบนพื้นผิวชุบเกาจะไมกอ เขากันไดดีกับ
อะควาโรวัล (Aqua Roval)
สังกะสี
ใหเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟา
ฟลมเกา

ฟลมเกา

ขั้นที่

เทสวนผสมที่เปนของเหลวลงในภาชนะและคนดวย
เครื่องมือกล เทสวนที่เปนผงลงในของเหลวทีละนอย
กวนสวนผสมตอไปอยางนอย 3 นาทีจนผงเปนเนื้อเดียว
กับของเหลวโดยไมเปนกอน
ควรใชสวนผสมใหหมดภายใน 8 ชั่วโมง

เหล็ก

สีซีดจางถือเปนการพิสูจนผลการปองกันการกัดกรอนของ
อะควาโรวัล (Aqua Roval)
การใชงาน

กอนทา

หลังทา 1 เดือน

หลังทา 3-6 เดือน

การที่ฟลมอะควาโรวัล (Aqua Roval) เปลี่ยนสีแสดงใหเห็นผลการปองกันสนิมของผลิตภัณฑ
สีของฟลมอาจไมเหมือนกันหลังจากการแปรง แตใน 3-6 เดือน สีจะคอยๆเปลี่ยนเปนสีเดียวกัน
การซีดจางของสีนั้นเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดเกี่ยวกับสวนประกอบ

หามเจือจาง ใหเจือจางไดเฉพาะเมื่อความเขมขน
ของสวนผสมสูง โดยใหใชสัดสวนน้ำดื่มที่เหมาะสม
ในการเจือจาง (0-2wt%)
ผงและของเหลวควรผสมในอัตรสวนผงตอของ
เหลวเทากับ 4:1
ควรใชสวนผสมใหหมดภายใน 8 ชั่วโมง

ไดรับประกาศนียบัตรรับรองเทคโนโลยี
การกอสราง
ประสิทธิภาพการปองกันการกัดกรอน
เทียบเทากับการชุบกัลวาไนซ HDZ55
อะควาโรวัล (Aqua Roval) ไดรับประกาศนียบัตรรับรอง
การทดสอบเทคโนโลยีการกอสราง โดยองคการรับรองและ
ประเมินเทคโนโลยีกอสรางอาคารแหงประเทศญี่ปุน พิสูจน
ไดวาประสิทธิภาพปองกันการกัดกรอนของสีทาทับอะควาโรวัล
(Aqua Roval) เทียบไดกับการชุบกัลวาไนซ HDZ55

การผสม

ขั้นที่

การทา

ใชแปรงหรือที่กลิ้งทาสองชั้น (แตละชั้นหนา 40 ไมครอน)
ความหนาของฟลมที่แหงแลวทั้งหมดเทากับ 80 ไมครอน
อยาปาดสีบางหรือหนาจนเกินไป

เทคโนโลยีสังกะสีเคลือบปองกันการ
กัดกรอนพิเศษ สังกะสีเหลวอะควาโรวัล
(Aqua Roval) เปนวิธีในการกอสราง

ใชอะควาโรวัล (Aqua Roval) ในปริมาณมากกวา 40 ไมครอนบน พื้นผิวชุบกัลวาไนซ
ใชอะควาโรวัล (Aqua Roval) ในปริมาณมากกวา 80 ไมครอนบนพื้นผิวเหล็ก
อางอิงถึงความหนาของฟลมชุบกัลวาไนซมากกวา 40 ไมครอน (ชั้นเดียว) และ 80 ไมครอน
(สองชั้น) หรือเกรดสูงกวา F08, Z08 (JIS G 3302)
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ควรใชแปรงชนิดพิเศษสำหรับสีชนิดน้ำ

สังกะสีเหลว

ผลการปองกันการกัดกรอน

สวนผสมของสังกะสี

สังกะสีเหลวแบบสวนผสมเดียวพรอมใช
ประสิทธิภาพปองกันการกัดกรอน
เทียบเทากับการชุบกัลวาไนซ

420 มล.
ทรงสูง

2.5 กก.

ประเภท
พื้นที่ครอบคลุม
ระยะเวลาแหง @ 25º °C
ความหนาของฟลมที่แนะนำ
บรรจุภัณฑ

ตัวอยางสี

10 กก.

25 กก.

24/ลัง

4/ลัง

1/ลัง

ถัง

การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปดานสารเคมีอินทรีย

*1: ที่ 40 ไมครอน
*2: 40 ไมครอน สองชั้น (ความหนาทั้งหมดของฟลมเทากับ 80 ไมครอน)

คุณสมบัติ

ภาพตัดชั้นฟลมสังกะสีเหลว “Roval”
ฟลมสีจะมีผงสังกะสี
จำนวนมาก

สารประกอบสังกะสี

สวนผสมเดียว
ใชงานงาย ไมมีอายุการใชงานหลัง
ผสม หรือไมตองผสม
การเปลี่ยนแปลงของสี
สีจะเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ
เชนเดียวกับพื้นผิวชุบรอน
ความแข็งของฟลม
เมื่อฟลมแหงจะมีความแข็งแรงทนทาน

พื้นผิวโลหะ
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เปนตัวนำไฟฟา
ชั้นฟลม ROVAL มีสถานะเปน
ตัวนำไฟฟา

สังกะสีเหลว

สวนผสมของสังกะสี

ปองกันเชื้อรา
ปองกันแบคทีเรีย

ตัวอยางสี

ผลการปองกันการกัดกรอน

ตัวเลือกแรกของผูเชี่ยวชาญดานสังกะสี

ผง
สังกะสีลวน

ผงสังกะสีลวน

ไมมีสวนผสมของเม็ดสี (อะลูมิเนียม) สะเก็ดสังกะสี
ที่ผานกระบวนการพิเศษ ซึ่งเปนสวนผสมหลักของ
จะทำใหชั้นฟลมมีสัมผัสและเงาวาวแบบเมทัลลิก

คุณสมบัติ
สวนผสมเดียว
ใชงานงาย ไมมีอายุการใชงานหลังผสม
หรือไมตองผสม
การเปลี่ยนแปลงของสี
สีจะเปลี่ยนไปตามธรรมชาติเชนเดียวกับ
พื้นผิวชุบรอน
ประเภท
พื้นที่ครอบคลุม
ระยะเวลาแหง @ 25º °C
ความหนาของฟลมที่แนะนำ
บรรจุภัณฑ

ความแข็งของฟลม
เมื่อฟลมแหงจะมีความแข็งแรงทนทาน

24/ลัง

4/ลัง

เปนตัวนำไฟฟา
ชั้นฟลม ROVAL มีสถานะเปนตัวนำไฟฟา

ถัง

*1: ที่ 40 ไมครอน
*2: 40 ไมครอน สองชั้น (ความหนาทั้งหมดของฟลมเทากับ 80 ไมครอน)

ปองกันเชื้อรา ปองกันแบคทีเรีย
อิออนสังกะสีทำปฏิกิริยาในโรวัลอัลฟาชวยยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย

การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปดานสารเคมีอินทรีย

แบบโครงสรางของชั้นฟลม

ปองกันเชื้อราและแบคทีเรีย
ผงสังกะสี (ทรงกลม)
สีเทา
มุมมองภาพตัด

ผงสังกะสี

แผนเหล็ก

ดวยการปกปองชั้นเยี่ยมของสะเก็ดสังกะสี แนวทอที่
แปรงดวยโรวัลอัลฟาจึงไมมีเชื้อราและไมเปนสนิม

ผานกระบวนการพิเศษ

สะเก็ดสังกะสี (ผงสังกะสีแผน)
เปนเงาเมทัลลิก

มุมมองภาพตัด
สะเก็ดสังกะสี
(ผงสังกะสีแผน)

แยกเหล็กออกจากสิ่ง
แวดลอมภายนอก

แผนเหล็ก

ไมมีสวนผสมของเม็ดสี (อะลูมิเนียม) ความเงาวาวประกายเงินเมทัลลิกที่สวยงามของ
มาจากการใชสะเก็ดสังกะสี
(ผงสังกะสีแผน) เปนสวนประกอบหลักของ
ใชในการปองกันการกัดกรอนของโครงสรางเหล็ก
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สังกะสีเหลว

เหมาะสำหรับการซอมแซมพื้นผิวชุบเกาหรือ
ใชเปนสีทาทับสำหรับสังกะสีเหลว ROVAL
คุณสมบัติ

สวนผสมของสังกะสี

ผลการปองกันการกัดกรอน

ตัวอยางสี
มีสวนผสมของอะลูมินัม
เม็ดสีอะลูมินัมชวยเปนเกราะ
ปองกันใหโลหะ

สวนผสมเดียว
ใชงานงาย ไมมีอายุการใชงาน
หลังผสม หรือไมตองผสม

การเปลี่ยนแปลงของสี
สีจะเปลี่ยนไปตามธรรมชาติเชนเดียวกับ
พื้นผิวชุบรอน

ความแข็งของฟลม
เมื่อฟลมแหงจะมีความแข็งแรงทนทาน

เปนตัวนำไฟฟา
ชั้นฟลม ROVAL มีสถานะเปนตัวนำ
ไฟฟา

ประเภท
พื้นที่ครอบคลุม
ระยะเวลาแหง @ 25º °C
ความหนาของฟลมที่แนะนำ
บรรจุภัณฑ

24/ลัง

4/ลัง

1/ลัง

*1: ที่ 40 ไมครอน
*2: 40 ไมครอน สองชั้น (ความหนาทั้งหมดของฟลมเทากับ 80 ไมครอน)

การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปดานสารเคมีอินทรีย

ใช ROVAL เปนสีรองพื้นเพื่อเสริมประสิทธิภาพการปองกันการกัดกรอน
เพื่อใหไดผลในการปองกันสนิมที่ดีที่สุด สังกะสีเหลว Roval นั้นเหมาะอยางยิ่งที่จะใชเปนสีรองพื้น
ใชสังกะสีเหลวเขมขน Roval Silver เพื่อเปนการปองกันการกัดกรอนขั้นแรกสำหรับเหล็กการทาทับ
ในบริเวณกวางหรือในสภาวะกัดกรอนรุนแรง หากจะทาสังกะสีเหลวเขมขน Roval Silver เดี่ยวๆ
โดยไมทาสีรองพื้น ความหนาของฟลมเคลือบจะตองมากกวา 80 ไมครอน
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ถัง

สเปรยเมทัลลิกสำหรับซอมแซม

ผลการปองกันการกัดกรอน

มีสวนผสม
ของสังกะสี

ตัวอยางสี
พื้นที่ครอบคลุมทางทฤษฎี • • • • • 1 ตารางเมตร
ระยะเวลาแหง • • • • • • • • • • 20-40 นาที
ความหนาของฟลมที่แนะนำ • • • • 40 ไมครอน
บรรจุภัณฑ • • • • • • • • • • • 24/ลัง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปดานสารเคมีอินทรีย

คุณสมบัติ

การใชงาน

เพิ่มพลัง!

เสริมประสิทธิภาพปองกันการกัดกรอนโดยใช
เปนสีทาทับชั้นบน ROVAL
มีความเงาชั่วคราว
สีเงาสีเงินจะคอยๆ เปลี่ยนไป
เชนเดียวกับพื้นผิวชุบกัลวาไนซ

สเปรยซอมแซม
เหมาะสำหรับการเติมพื้นผิวกัลวาไนซ
ที่เสียหายหรือบาง
ปองกันการกัดกรอน
มีสวนประกอบของสังกะสี 69% รวมถึงสวนผสม
อะลูมินัมเพื่อการปองกันการกัดกรอนที่มีประสิทธิภาพ

ตัวอยางสี

สเปรยแมทซสีเมทัลลิก

(ไมมีผลปองกันการกัดกรอน)
ใชสเปรย MC หลังจากทา ROVAL R บนงานตัด เชื่อม
และบริเวณอื่นๆ ที่ไมเปนแผน เพื่อการปองกันสูงสุด

พื้นที่ครอบคลุมทางทฤษฎี • • • • • 3 ตารางเมตร
ระยะเวลาแหง • • • • • • • • • • 15-30 นาที
ความหนาของฟลมที่แนะนำ • • • • 10 ไมครอน
บรรจุภัณฑ • • • • • • • • • • • 24/ลัง

ไมมีผลในการปองกันการกัดกรอน
การผุกรอนถูกชะลอลงดวยฟลมที่หนาเปนพิเศษ สภาวะการสัมผัสกับอากาศ
จะมีผลตออัตราการผุกรอน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปดานสารเคมีอินทรีย

การใชงาน
เติมสีทาทับสีเทา

กอน

หลัง

ใช ROVAL R

ใช MC เพื่อใหสีเหมือนกัน

สีทาทับชั้นบนสำหรับ ROVAL R
กอนใช

หลังใช
MC บริเวณมุมลางซาย

หลังจากผานไป 6 เดือน

MC มีความเงาสีเมทัลลิกและเงาสีเงินที่จางไปเมื่อปลอยไวเชนเดียวกับพื้นผิวสังกะสีชุบ
จึงเหมาะอยางยิ่งในการจับคูกับสีกัลวาไนซ และโดยเฉพาะอยางยิ่งการเติมสีทาทับสีเทา
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กลไกปองกันการกัดกรอน

สังกะสีเหลว ROVAL แสดงประสิทธิภาพระดับสูง
ในการปองกันการกัดกรอน
ผานคุณสมบัติปฏิกิริยาเคมีไฟฟาของสังกะสี

กลไกปองกันการกัดกรอน
ROVAL ปกปองเหล็กไมใหขึ้นสนิมโดยใชคุณสมบัติ
ปฏิกิริยาเคมีไฟฟาของสังกะสี ผงสังกะสีทำใหเกิดการ
ปองกันการกัดกรอนแบบทำลายตัวเองใหกับพื้นผิวโลหะ
เมื่อสัมผัสโดยตรง ถามีสนิมเกิดขึ้นหรือทำลายพื้นผิวที่มี
การครอบคลุมบางๆ ปฏิกิริยาเคมีไฟฟาก็จะปองกันไมให
สนิมลุกลามเขาไปใตฟลมของ ROVAL
ในทางตรงกันขาม สีธรรมดาปกปองพื้นผิวโลหะโดยการ
ปองกันจากน้ำ/อากาศ อยางไรก็ตาม เมื่อฟลมเสียหาย
หรือลอก สนิมก็จะกอตัวและเขาไปใตฟลมสีได

การบำรุงรักษา
การทา ROVAL ซ้ำลงไปบนฟลม ROVAL ที่มีอยูแลวจะชวย
ลดเวลาการกอสรางและตนทุน
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สีทั่วไป

(ปองกันการกัดกรอนโดยปฏิกิริยาเคมีไฟฟา)

(ปองกันการกัดกรอนแบบแนวปองกัน)

กลไกปองกันการกัดกรอน
กาซกรดกำมะถัน
กาซ CO2

น้ำ

แสงแดด
(รังสียูวี)

น้ำอาจซึมผานผงสังกะสีบนพื้นผิวเหล็ก
ไดแตเหล็กถูกปองกันโดยปฏิกิริยาเคมี
ไฟฟาของสังกะสี

กาซกรดกำมะถัน
กาซ CO2

เหล็ก

น้ำ

แสงแดด
(รังสียูวี)

สีชั้นบน
ชั้นที่สอง
รองพื้น

ชั้นฟลม ROVAL

กาซกรดกำมะถัน
กาซ CO2

น้ำ

ชั้นฟลมสีชวยปกปองพื้นผิวโลหะโดย
กันน้ำ/อากาศ

สีทั่วไป

เหล็ก

แสงแดด
(รังสียูวี)

เหล็ก

การเกิดออกซิไดเซชั่นของสังกะสีทำให
เกิดโมเลกุลกัดกรอน ซึ่งทำหนาที่เปน
แนวปองกันอากาศและความชื้นเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปองกันการกัดกรอน

กาซกรดกำมะถัน
กาซ CO2

น้ำ

แสงแดด
(รังสียูวี)

แนวปองกันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆ

เหล็ก

โมเลกุลกัดกรอน

ถาสนิมกอตัวขึ้นบนพื้นผิวที่เสียหาย
หรือบาง ปฏิกิริยาเคมีไฟฟาจะปองกัน
ไมใหสนิมเขาสูใตฟลมสี

กาซกรดกำมะถัน
กาซ CO2

น้ำ

แสงแดด
(รังสียูวี)

สนิมจะกอตัวและเขาสูใตชั้นฟลมสี

สนิม
เหล็ก

เหล็ก

สนิม

การบำรุงรักษา
การเตรียมการ
เครื่องมือทั่วไป
เครื่องมือกล

หลังจากใชเครื่องมือทั่วไปเอาสนิมออก
แลวทา ROVAL ซ้ำลงไปบนชั้นฟลมที่
มีอยู (กรณีสนิมแดง ใหใชเครื่องมือกล
ขัดออก)

การเตรียมการ
ชั้นฟลมเกา

พนทรายหรือ
เครื่องมือกล
เหล็ก

การทาซ้ำ
ไมตองลอกฟลมชั้นเกาออก

คาใชจายนอย

สนิมแดง

คาใชจายสูง
เหล็ก

การทาซ้ำ

หางาย

ทายุงยาก
สีชั้นบน
ชั้นที่สอง
รองพื้น

เหล็ก

เมื่อเอาชั้นฟลมเกาและสนิมแดงออกหมด
โดยใชการพนทรายหรือเครื่องมือกลแลว
ใหลงรองพื้นสีชั้นแรกและสีทาทับ

ชั้นฟลม ROVAL ใหม
ชั้นฟลม ROVAL เกา

เหล็ก
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ROVAL และ สีกันการกัดกรอนอื่นๆ

ผลทดสอบเปรียบเทียบ: ROVAL
(80 ไมครอน)

ROVAL มีคุณสมบัติเดนในการปองกัน
ไมใหสนิมเขาสูภายใตชั้นฟลม

เรามีผลที่พิสูจนจากการทดสอบปลอยไวกลางแจงเปนเวลา 36 เดือน
ณ ศูนยทดสอบการเสื่อมสภาพประเทศญี่ปุนที่เกาะมิยาโกะจิมะ
ทดสอบ ROVAL และสีของบริษัทอื่นๆ ในดานประสิทธิภาพการ
ปองกันกัดกรอน

กอนปลอยไว
กลางแจง

หลังจาก
ผานไป
36 เดือน

ผลและรูปภาพเหลานี้พิสูจนวา ROVAL สามารถปกปองไมใหสนิม
เขาสูพื้นผิวเหล็กไดโดยใชปฏิกิริยาเคมีไฟฟา ในขณะที่สีอื่นๆ ปลอย
ใหสนิมแพรกระจายเขาสูพื้นที่ตัดขวางอื่นๆ

ไมพบสนิม

พื้นผิวเหล็ก
ที่ถูกปลอยไว
กลางแจง

ภาพขยาย (สวนตัดขวาง)

<พื้นที่ทดสอบที่เกาะมิยาโกะจิมะ>

เกาะมิยาโกะจิมะตั้งอยูภาคใตตอนลางของประเทศญี่ปุน
ซึ่งมีละติจูดเดียวกับฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เกาะดังกลาว
ลอมรอบไปดวยปจจัยเสื่อมถอยตางๆ เชน อุณหภูมิสูง
ความชื้นสูง แดดจา และชั้นบรรยากาศที่เต็มไปดวยเกลือ
สิ่งแวดลอมนี้เปนที่ทราบกันวาดีที่สุดในการเรงการเสื่อม
สภาพของชั้นฟลมสี

สนิมไมแพรกระจายจากสวนตัดขวาง
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เทียบกับสีตานการกัดกรอนอื่นๆ
สีอีพ็อกซี่
+ สีทาทับยูรีเทน

สีอีพ็อกซี่
+ สีทาทับฟลูโอโรโพลีเมอร

สีตานการกัดกรอน JIS
+ สีทาทับพธาลิค

สนิมจากสวนตัดขวาง

สนิมจากสวนตัดขวาง

สนิมแพรกระจายสูพื้นผิว

ภาพขยาย (สวนตัดขวาง)

ภาพขยาย (สวนตัดขวาง)

ภาพขยาย (สวนตัดขวาง)

สนิมจากสวนตัดขวางแพรกระจาย

สนิมจากสวนตัดขวางแพรกระจาย

สนิมจากสวนตัดขวางแพรกระจาย
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ROVAL และการชุบกัลวาไนซ

ประสิทธิภาพปองกันการกัดกรอนของ ROVAL นั้นเทียบเทากับ
การชุบกัลวาไนซเกรดสูงสุดที่มีอยูในประเทศญี่ปุน

<ทดสอบละอองน้ำเกลือ>
ทดสอบการเรงการกัดกรอน
โดยการพนน้ำเกลือ

เพื่อที่จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปองกันการกัดกรอนของ
ROVAL กับกระบวนการชุบกัลวาไนซ จึงมีการทดสอบเรงการ
กัดกรอนขึ้นที่สมาคมทดสอบและตรวจสอบสีแหงประเทศญี่ปุน
ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานญี่ปุนที่เรียกวา *JIS H8502-1999

<ทดสอบการกัดกรอนแบบเปนวงจร>
ทดสอบการเรงการกัดกรอนโดย
ใหสัมผัสกับหมอกเกลือ สภาพเปยก
และแหงอยางเปนวงจร

ผลและรูปภาพจากการทดสอบแสดงใหเห็นวา ROVAL มี
ประสิทธิภาพปองกันการกัดกรอนเทียบเทากับการชุบกัลวาไนซ
ROVAL ไดรับการรับรองวามีประสิทธิภาพปองกันการกัดกรอน
เทียบเทากับการชุบกัลวาไนซ โดยสภาตรวจสอบและรับรอง
เทคโนโลยีการกอสรางในประเทศญี่ปุน

<ทดสอบแบบ CASS>
ทดสอบละอองน้ำเกลือ
กรดน้ำสมเรงทองแดง

*JIS H8502-1999 มาจากมาตรฐาน ISO 4540 4541 8407 8565 9227 และ 10062
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ผลการทดสอบเปรียบเทียบระหวาง ROVAL และการชุบกัลวาไนซ

การชุบกัลวาไนซ

(80 ไมครอน)

(สังกะสี 550ก./ตาราง)

กอนการ
ทดสอบ

การทดสอบ
ละอองน้ำเกลือ
2,256 ชั่วโมง

ทดสอบการ
กัดกรอนแบบ
เปนวงจร
3,024 ชั่วโมง

ทดสอบ
CASS
1,008 ชั่วโมง
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ความทนทานของสีผลิตภัณฑ ROVAL ตอสภาพอากาศ
ชั้นสีของผลิตภัณฑ ROVAL นั้นทนทานตอสภาพอากาศเชนเดียวกับวัสดุที่ชุบกัลวาไนซ คุณสมบัตินี้ทำใหไมตอง
ซอมแซมบอย

กอนการสัมผัสอากาศ

หลัง 3 เดือน

หลัง 6 เดือน

หลัง 12 เดือน

กอนการสัมผัสอากาศ

หลัง 3 เดือน

หลัง 6 เดือน

หลัง 12 เดือน

กอนการสัมผัสอากาศ

หลัง 3 เดือน

หลัง 6 เดือน

หลัง 12 เดือน

การชุบ
กัลวาไนซ

คำถามพบบอยของ ROVAL
ควรจัดการสะเก็ดสนิมอยางไร ?

การทาสีชั้นบนทับจำเปนไหมสำหรับ ROVAL ?

กำจัดสะเก็ดสนิมและสนิมออกใหหมด
มิเชนนั้นชั้นฟลมอาจลอกและพองได

ROVAL ไมจำเปนตองทาสีทับ ROVAL สามารถสรางฟลมปกปอง
ขั้นสูงไดโดยไมตองใชสีทาทับ

ROVAL ตองใชรองพื้นกอนทาหรือไม ?

จะไดผลหรือไมหากทา ROVAL ทับชั้นฟลม ROVAL เกา
ที่ทาไปนานกวาครึ่งปแลว ?

หามใชรองพื้นกอนทา ROVAL จะเกิดปฏิกิริยากัลปวานิกขึ้น
เมื่อ ROVAL สัมผัสกับเหล็กหรือพื้นผิวชุบกัลวาไนซโดยตรง
หามใชสีรองพื้นหรือสีธรรมดากอนทา ROVAL

ไดผล ชั้นฟลมยิ่งหนายิ่งเสริมประสิทธิภาพการปองกันการกัดกรอน
สำหรับการเตรียมพื้นผิว กำจัดสนิมโดยใชเครื่องมือทั่วไป ในกรณี
เกลือทะเล ทำความสะอาดพื้นผิวโดยใชการชะลางแรงดันสูง
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คูมือสำหรับผูใช
<คำแนะนำ>

ตการสัอมผังทา
ROVAL ลงบนพื้นผิวโลหะโดยตรง
สระหวางสังกะสีและพื้นผิวโลหะโดยตรงจะทำใหเกิดปฏิกิริยาปองกันการกัดกรอน
หามใชสีรองพื้นเด็ดขาด

สีรองพื้นจะทำใหประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ ROVAL ทำงานไมเต็มที่

3 จุดสำคัญ
จุดที่

การกวนผลิตภัณฑ
อยางเพียงพอ

จุดที่

จุดที่

การเตรียมพื้นผิว

ชั้นฟลมตองหนาพอ

แนะนำใหใช
เครื่องมือกวน

เตรียมพื้นผิวโลหะโดยการพนทรายหรือดวย
เครื่องมือกลอื่นๆ
กำจัดสิ่งปนเปอนบนพื้นผิวออก เชน ความชื้น
น้ำมัน สะเก็ดสนิม สนิม และสีเกา

วิธีการใชงาน
ใชแปรง

ใชลูกกลิ้ง

เชน ขนแปรงนุม

เชน ลูกกลิ้งขนยาว

กวนผลิตภัณฑใหเขากันเพื่อใหไดความหนา
แนนทั่วกันทั้งหมด
ไมจำเปนตองเจือจาง
*ใชทินเนอรชนิดมีกลิ่น เชน ไซลีน เมื่อ
ผลิตภัณฑเริ่มขนแลวเทานั้น

การพนแบบดั้งเดิม/
ไรอากาศ

ทาสองชั้น (แตละชั้นหนา 40 ไมครอน)
ความหนาทั้งหมดของฟลม = มากกวา 80 ไมครอน
อยาปาดสีบางเกินไป
ประสิทธิภาพปองกันการกัดกรอนเปนไปตาม
สัดสวนทฤษฎีฟงกชั่นความหนาแนน

การใชงานผิดวิธี
<พนแบบดั้งเดิม>
ยอดรูเปด: 1.5 - 2.0 มม.
แรงดันละอองอากาศ: 0.29 เมกะปาสกาล
<พนแบบไรอากาศ>
ยอดรูเปด: 0.48 - 0.63 มม.
แรงดันละอองอากาศ: 10 เมกะปาสกาล
แรงสูบ: อัตราสวน 30:1
ทาผลิตภัณฑลงบนพื้นผิวที่
เปนสนิม

ใช ROVAL ทาบนพื้นผิวชุบกัลวาไนซใหมไดหรือไม ?

ทาผลิตภัณฑลงบนพื้นผิวที่
ทาสีแลว

ROVAL ใชไดผลดีไหมหากการกำจัดสนิมออกทั้งหมดนั้น
ทำไดยาก ?

ทาได ถึงแม ROVAL จะเหมาะใชเปนสีทาซ้ำสำหรับพื้นผิวกัลวาไนซ
แตก็ใชเสริมชั้นกัลวาไนซ

ขึ้นอยูกับระดับของสนิม เราไมแนะนำใหทา ROVAL ลงบนพื้นผิวที่เปนสนิม
เพราะจะทำใหประสิทธิภาพในการปองกันการกัดกรอนลดลง อยางไรก็ตาม
ROVAL มีปริมาณสังกะสีสูง สนิมจึงไมซึมเขาภายใตชั้นฟลม ROVAL

เปนไปไดหรือไมที่จะทา ROVAL ลงบนชั้นฟลมสีสังกะสี
เขมขนชนิดอื่น ?

ทาไดหากชั้นฟลมมีสวนผสมผงสังกะสีมากกวา 90% หากปริมาณสังกะสี
ไมชัดเจนใหลอกชั้นฟลมออกใหหมดและทา ROVAL ลงบนพื้นผิวโลหะที่สะอาด
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การใชงาน

ตั้งแตขั้นธรรมดาๆ ไปจนถึงขั้นสุดยอด
วิธีอันหลากหลายในการใชผลิตภัณฑ ROVAL

ถนน

สะพาน

อุปกรณทางทะเล

สถานีไฟฟา

สะพานคนขาม

อาคาร

สะพานทางเดิน

หอคอยไฟ

โครงเหล็ก

ทอ

ทอลม

แนวทอ

ตะแกรง

สายลอฟา

ประตูรั้วเหล็ก
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บริเวณที่ไมไดชุบ

พื้นผิวตัด

การเชื่อม

สลัก

ฝาครอบทอ

เรือนกระจก

จะเปนอยางไรหากโครงสรางเหล็กนั้นเกาแลว ?

เอามาทำใหเหมือนใหม
ไปกับ ROVAL สิ!

โครงการ
รีไซเคิล
เหล็ก

กอน

กอน

กอน

หลัง

หลัง

หลัง

ทา ROVAL ลงบนพื้นผิวกัลวาไนซที่ผุพังจะชวยยืดอายุโครงสรางเหล็กไดคุณสมบัติ
ขอนี้จะนำไปสูความมั่นคงของทรัพยากรเหล็ก ถึงเวลาแลวที่จะเปลี่ยนจาก
“ทำลายและสรางใหม” เปน “รีไซเคิล”
มาเริ่มใหมกับ ROVAL กันเถอะ!
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เว็บไซตสากล
คำถามดานผลิตภัณฑและเทคนิค

ROVAL ไดรับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001 และระบบจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001

กอตั้งเมื่อป 1955

สำนักงานตางประเทศ
6-41 ฮิคุโนะ เมืองคาตาโนะ
โอซากา 5760054 ประเทศญี่ปุน
โทร.: +81-72-892-7791
แฟกซ.: +81-72-892-6391
สำนักงานใหญ
2-3-13 อาคารมารุซากุ เซ็นทรัล
อุจิอะวะจิมาชิ ชุโอกุ โอซากา
โอซากา 5400038 ประเทศญี่ปุน

เลขที่ 393 ถนนเฟงกง มาลู เจียติ้ง
เซี่ยงไฮ 201801 ประเทศจีน
โทร.: +86-21-69156584
แฟกซ.: +86-21-69152801

THAI NISSEI CO., LTD.
บริษัท ไทย นิสเซอิ จำกัด
75/105 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร 2 ชั้น 38
หองบี ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนน สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานครฯ 10110 ประเทศไทย
โทร.: +66-(0)2-6652527, +66-(0)2-6652528
แฟกซ.: +66-(0)2-6652529

