FOR BUILDING THAT LOOK STUNNING

รับประกันนานสูงสุด

30 ปี

ศิลปะแห่งความเจิดจรัส
ความเปล่งประกายของพื้นผิวเหล็กเคลือบสี Clean Colorbond®
Pearlescent ถ่ายทอดเรื่องราวสิ่งรอบตัว ได้รับแรงบันดาลใจ
จากสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ ทำ�ให้คุณสามารถจุดพลังการแห่งการ
สร้างสรรค์อันน่าทึ่งซึ่งไม่เคยมีมาก่อนและความคิดที่ไม่หยุดนิ่ง
จากอนุภาคของสีที่เปล่งประกายนั้น แสดงถึงเอกลักษณ์ของพื้นผิว
ซึ่งสะท้อนความโดดเด่นด้วยมิติมุมมองอันแตกต่าง

Designing with the power of light

สีเคลือบผิวด้านหน้าประเภทโพลีเอสเตอร์ หนา 20 ไมครอน
Finish coat custom Formulated system (Polyester)
nominal 20um

The distinctive surface of Clean COLORBOND® Pearlescent
steel draws on the environment and surrounding structure,
enabling you to enhance your prestigious building designs
with subtle yet dramatic effects, endless nuances and dynamic
changeable qualities.

สีรองพื้นประเภทโพลีเอสเตอร์ หนา 5 ไมครอน
Universal corrosion inhibitive polyester Primer ~5um
สารเคลือบผิวประสานชั้นเคลือบโลหะและสี
Conversion coating

The effect of lighting over the mica particles of the metallic
finish provides a unique perception of depth. The particles
create a striking effect as the appearance of the painted
surface looks different depending on the lighting condition
and viewing angle.

®
เหล็กเคลือบ ZINCALUME
AZ150
ZINCALUME® steel substrate (AZ150)

สารเคลือบผิวประสานชั้นเคลือบโลหะและสี
Conversion coating
สีรองพื้นประเภทโพลีเอสเตอร์ หนา 5 ไมครอน
Universal corrosion inhibitive polyester Primer ~5um
สี Shadow Grey โพลีเอสเตอร์ เคลือบผิวด้านหลัง
หนา 5 ไมครอน
Backing coat (Shadow Grey) ~5um
Manufactured in accordance to
AS1397: Steel sheet and strip-Hot-dip zinc-coated or aluminium/zinc-coated
AS2728: Prefinished/prepainted sheet metal product for interior/exterior building applications – Performance requirements

BRIGHT SILVER

ประกายสีแห่งความสวยงาม และความคงทน
เหล็กเคลือบสี Clean Colorbond® Pearlescent ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของประกายสีที่
สวยสดยาวนานและคงความเงางาม เหล็กเคลือบสี Clean Colorbond® Pearlescent คือคำ�ตอบสุดท้าย
ของศิลปะแห่งความงดงามของสิ่งก่อสร้าง ที่สามารถประยุกต์ ใช้เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

CHAMPAGNE GOLD

ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงโค้ง ลอน หรือเส้นตรง เหล็กเคลือบสี Clean Colorbond® Pearlescent เป็นวัสดุที่มี
ประสิทธิภาพ แข็งแรง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึง่ ได้รบั การพิสจู น์แล้วว่าเหล็กเคลือบสี Clean Colorbond®
Pearlescent เป็นวัสดุที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการออกแบบอาคาร
เหล็กเคลือบสี Clean Colorbond® Pearlescent ไม่เพียงแต่สวยงามเท่านั้น ยังป้องกันคราบฝุ่นละออง
ที่จับบนผิวได้ดี และสามารถชำ�ระล้างออกได้ง่ายด้วยน้ำ�ฝน ซึ่งไม่ทำ�ให้เกิดคราบฝังแน่นบนพื้นผิวอาคาร ด้วย
คุณสมบัติของสีพิเศษสามารถทนการกัดกร่อนได้อย่างดียิ่ง และที่มากกว่านั้นคุณยังสามารถเลือกสีได้อีก
หลากหลาย เพื่อตอบสนองความแตกต่างที่เป็นคุณ

The beauty and durability of metallic colours
JAZZY BLUE

COPPER GOLD

Clean COLORBOND® Pearlescent steel has been specifically developed for applications that
demand the ultimate performance in both long-lasting colours and gloss retention. Clean
COLORBOND® Pearlescent steel provides the solution to an aesthetically pleasing building
and provides the flexibility to meet the requirements of your architectural designs.
Clean Colorbond® Pearlescent steel goes beyond just exceptional aesthetics, it also provides
superior dirt resistance as rain easily washes off dirt before it can stain the building, superior
paint performance, and superior corrosion resistance. Moreover, you can choose from and
extensive range of colours to suit different individual’s taste.

Note : The Clean COLORBOND® Pearlescent steel Colours shown in the brochure have been reproduced to represent actual product colours as accurately as possible.
However, we recommend you check your chosen colour against an actual sample of the product before purchasing, as varying light conditions and limitations of the printing
process affect colour tones. For steel samples of Clean COLORBOND® Pearlescent steel, please contact BlueScope Steel (Thailand) Ltd. at +662 333-3000.

* Colour may be varied, due to the quality of brochure printing.
* สีอาจผิดเพี้ยนเนื่องจากคุณภาพงานพิมพ์

สีสันแห่งความหรูหรา ในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้
Attractiveness colour at affordable price

• สร้างความแตกต่างให้กบั งานของท่าน ด้วยสีทม่ี คี วามเป็นประกาย
ดั่งมุก ต่างจากสีเดิมๆ ที่มีอยู่ทั่วไป

• Colours differentiation (Pearlescent aesthetic look) from
normal solid paint.

• ด้วยเทคโนโลยีของการผลิต Clean Colorbond® จึงทำ�ให้สี
สวยสดทนนานกว่า ไม่แตกกะเทาะ หรือหลุดร่อน อาคารของท่าน
จะดูใหม่เสมอ

Clean Colorbond ® Pearlescent steel
Bright Silver

Clean Colorbond ® steel
Alloy Grey

• Long Lasting with Clean Colorbond

technology/Ovenbaked paint designed not to crack, chip or peel
®

• สามารถประยุกต์ ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน

• Applicable for both exterior and interior usage
• คุณสมบัติพิเศษของสี Pearlescent ที่ผสม mica สะท้อน
ความร้อนได้ดีกว่าช่วยให้อาคารเย็นขึ้น อยู่สบาย และประหยัด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบทำ�ความเย็น

• Thermally Efficient

• ป้องกันการจับตัวของฝุ่นละอองได้ด้วย Clean Technology
ทำ�ความสะอาดได้ง่าย บำ�รุงรักษาง่าย

• Dirt resistant, Easy maintenance
ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แสดงให้เห็นว่าฝุ่นไม่ฝังติด
บนพื้นผิวของเหล็กเคลือบสี Clean Colorbond ®

ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แสดงให้เห็นว่ามีฝุ่นฝังติด
อยู่บนพื้นผิวของเหล็กเคลือบสีทั่วไป

• ผลิตจากเหล็กเคลือบ Zincalume® AZ150 ทนทานตอการกัดกรอน
ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ไม่ต้องเปลี่ยนหลังคาบ่อยๆ

• Corrosion resistance with Zincalume

®

AZ150 steel substrate

ไม่เพียงแต่คุณได้รับความเป็นเลิศจาก บลูสโคป สตีล เท่านั้นคุณยังสามารถวางใจได้กับการรับประกัน
สูงสุดจาก บลูสโคป สตีล อีกด้วย*
When you request Clean Colorbond® Pearlescent steel, you not only benefit from BlueScope
Steel’s expertise, but you can have peace of mind because it is backed by a BlueScope Steel
warranty.*

*ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำ�หนดการรับประกัน

*Warranty terms and conditions apply.

ของแท้มองหาตราสัญลักษณ์ “Clean COLORBONDú XRW Pearlescent” ใต้แผ่นเหล็ก

บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด
แผนกการตลาดและการขาย

ชั้น 7 อาคารบางกอกไทย 108 ถนนรางน้ำ� พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2333 3000 (อัตโนมัติ) โทรสาร 0-2333-3001-2

โรงงานและสำ�นักงานใหญ่

2 ซอย จี 9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำ�บลมาบตาพุด อำ�เภอเมือง ระยอง 21150
โทรศัพท์ (038) 918-300 (อัตโนมัติ) โทรสาร (038) 918-301
www.bluescopesteel.com, www.bluescopesteel.co.th
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