ROVAL สุดยอดนวัตกรรมป้องกันการกัดกร่อนขัน
้ สูง
ประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนเทียบเท่ากับการชุบกัลวาไนซ์
การป้องกันการกัดกร่อนสําหรับเหล็ก

โครงเหล็ก

การฟื้ นบํารุ งพืน
้ ผิวกัลวาไนซ์

แผงพลังงานแสงอาทิตย์

อีกทางเลือกสําหรับการชุบกัลวาไนซ์

ชิน
้ ส่วนขนาดใหญ่

พืน
้ ผิวตัด

ชิน
ุ
้ ส่วนที่ไม่ได้ชบ

การปรับปรุ งพืน
้ ผิวชุบสังกะสี

ชิน
่ อ
่ นแอซึ่ง
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จุดเชือ
่ มต่อสลัก
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การเชือ
่ ม

ปิดท้าย

เสาไฟ
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ประตูรว
ั้ เหล็ก

เรือนกระจก

ตะแกรง

สังกะสีเหลวกันสนิม
Cold Galvanizing
Compound

Before

After

ROVAL
ローバル

Cold Galvanizing Compound

ประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนเทียบเท่ากับการชุบกัลวาไนซ์
Zinc
Content

96 %

ROVAL

Cold Galvanizing Compound

ローバル

ตัวอย่างสี

25kg

10kg

สีเทา

420ml Aerosol

Silver Zinc Rich

2.5kg

Volume

420ml
Aerosol

1kg

2.5kg

10kg

25kg

Theoretical
coverage
(80μm)

0.5m2

2m2

5m2

20m2

50m2

ความครอบคลุมทางทฤษฎี (ความหนา 80 ไมครอน)

1kg

เมือ
่ สีแห้งจะให้สีที่ใกล้เคียงการชุบกัลวาไนซ์มากที่สด
ุ
Zinc
Content

83 %

มีส่วนผสมของ
อะลูมน
ิ ม
ั

ROVAL SILVER
Zinc Rich Compound

ローバル シルバー
ตัวอย่างสี

20kg

7kg

สีเงิน

420ml Aerosol

1.5kg

ROVAL MC Color Matching Metallic Spray
for Galvanized materials
Coverage : 3m2

ก่อน

420ml
Aerosol

0.7kg

1.5kg

7kg

20kg

Theoretical
coverage
(80μm)

0.4m2

1.4m2

3m2

14m2

40m2

ความครอบคลุมทางทฤษฎี (ความหนา 80 ไมครอน)

0.7kg

สเปรย์แมทซ์สีเมทัลลิกเพือ
่ ความเงางาม
เติมบนสีทาทับสีเทา

Volume

( ไม่มผ
ี ลในการป้องกันการกัดกร่อน )
สีทาทับชัน
้ บนสําหรับ ROVAL

หลัง

ทาชิน
้ งานด้วย ROVAL

ใช้ ROVAL MC
ทาทับเพือ
่ ตกแต่งสีให้สวยงาม

คุณสมบัติ

สังกะสีเหลวแบบส่วนผสมเดี่ยวพร้อมใช้
ไม่ต้องลําบากในการ
ผสมส่วนผสมใดๆก่อน

ใช้งานง่าย
ไม่จําเป็นต้องเจือจาง

กลุ่มผลิตภัณฑ์
แบบสเปรย์

วิธก
ี ารใช้งาน
ใช้แปรง

การพ่นแบบดัง้ เดิม / แบบไร้อากาศ

ใช้ลก
ู กลิ้ง

ขัน
้ ตอนสําคัญ

ต้องทา ROVAL ลงบนพืน
้ ผิวโลหะโดยตรงเท่านัน
้

การสัมผัสระหว่างสังกะสีและพืน
้ ผิวโลหะโดยตรงจะทําให้เกิดปฏิกิรย
ิ าป้องกันการกัดกร่อน

ห้ามใช้สีรองพืน
้ เด็ดขาด

ขัน
้ ตอนต้องห้าม

สีรองพืน
้ จะทําให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ROVAL ทํางานไม่เต็มที่

3 จุดสําคัญ

1

การเตรียมพืน
้ ผิว

2

การกวนผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

3

ความหนาที่เหมาะสมของชัน
้ ฟิ ล์ม

แนะนําให ้ใ
ช้เครือ
่ งมือในการ
กวนผลิตภัณฑ์

เตรียมพืน
้ ผิวโลหะ
โดยการพ่นทรายหรือด้วยเครือ
่ งมืออื่น
ที่เหมาะสม
กําจัดสิ่งปนเปื้ อนบนพืน
้ ผิวออกให้หมด
เช่น ความชืน
้ นํ้ามัน สะเก็ดสนิม
สนิม และสีเก่า

กวนผลิตภัณฑ์ให้เข้ากันเพือ
่ ให้
ได้ความหนาแน่นทั่วกันทั้งหมด
ไม่จําเป็นต้องเจือจาง
*เมือ
่ ผลิตภัณฑ์เริม
่ ข้น
ให ้ใช้ทินเนอร์ชนิดอะโรมาติค เช่น ไซลีน
( ภายใน 5% ของนํ้าหนักสี)

การใช้งานผิดวิธี

ทาผลิตภัณฑ์
ลงบนพืน
้ ผิวที่เป็น
สนิมโดยตรง

ทา 2 ชัน
้ (แต่ละชัน
้ หนา 40 ไมครอน)
ความหนาทัง้ หมดของฟิ ล์ม = มากกว่า 80 ไมครอน
อย่าทาบางจนเกินไป
ประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนเป็นไปตาม
สัดส่วนของความหนาของชัน
่ แห้งแล้ว
้ ฟิ ล์มเมือ
การเว้นช่วงเวลาในการทา : 30 ~ 60 นาที

ทาผลิตภัณฑ์ลง
บนพืน
้ ผิวที่มก
ี าร
ทาสีไว้แล้ว

ประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนเทียบเท่ากับการชุบกัลวาไนซ์
และ ป้องกันการเกิดสนิมได้ดีกว่าการเคลือบสีกันสนิมทั่วไป

ประสิทธิภาพของ ROVAL
ผลการทดสอบในสถานที่กลางแจ้ง

(ศูนย์ทดสอบสภาพดินฟ้าอากาศของญีป
่ น
ุ่ ในเกาะ Miyakojima)

ROVAL

Hot-dip galvanizing

สีต้านการกัดกร่อน
JIS + สีทาทับพธาลิค

ก่อนการทดสอบ

หลังจากผ่านไป
36 เดือน

No rust

Rust
everywhere

No rust
ไม่เป็นสนิม

ไม่เป็นสนิม

เป็นสนิมทั่วพืน
้ ที่

เกาะมิยาโกะจิมาตัง้ อยูภ
่ าคใต้ตอนล่างของประเทศญีป
่ น
ุ่ ซึ่งมีละติจด
ู เดียวกับรัฐฟลอริดา ในประเทศสหรัฐอเมริกา

เกาะดังกล่าวล้อมรอบไปด้วยปัจจัยเสือ
่ มถอยต่างๆ เช่น อุณหภูมส
ิ งู ความชืน
้ สูง แดดแรง และชัน
้ บรรยากาศทีเ่ ต็มไปด้วยเกลือ

จากสีธรรมดา สู่ ROVAL

Normal paint
After 7 years
Rust
everywhere ทาด้วยสีธรรมดา ผ่านไป

กําจัดสนิมและสีเดิมออก

7 ปี สนิมเกิดขึ้นทั่วทั้งพืน
้ ที่

ความทนทานของสีผลิตภัณฑ์ ROVAL ต่อสภาพอากาศ
ก่อนไว ้ในที่แจ้ง

หลัง 12 เดือน

ROVAL

ทาด้วย ROVAL

ใช้ ROVAL ผ่านไป
10 ปี ยังไม่มส
ี นิมเกิดขึ้น

ROVAL paint
After 10 years
No rust

การรับรองประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน

Cold Galvanizing
ROVAL Method
ได้รบ
ั การรับรองว่ามีประสิทธิภาพ
การป้องกันการกัดกร่อนเทียบเท่า
กับการชุบสังกะสีแบบจุม
่ ร้อน
(Hot Dip Galvanizing) โดยสภา
เพือ
่ การตรวจสอบและรับรอง
เทคโนโลยีการก่อสร้างในประเทศญีป
่ น
ุ่

ROVAL
SILVER
Hot-dip
galvanizing
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