
EFFECTIVE and ECO-FRIENDLY INSULATION 
for ENERGY SAVING

(ฉนวนประหยัดพลังงานอย่างมปีระสิทธ ิผล และ เป็นมติรกบัสื�งแวดล้อม)

ทุก 1ๆ %  ของราคาสินค้า(หลังหักค่าใช้จ่าย)ที�สั�งซื อกับทีมงาน QTCoat ร่วมสมทบเข้า
โครงการ “ยูนิคอนเอกซ์สู่ความยั�งยืน”
พมิพ์ UniconX ทกัใน Line ของบริษัทเมื�อ Scan QR Code เพื�อลดต้นทุนทางธุรกิจและมี
ส่วนร่วมกับการพฒันาอย่างยั�งยืนให้กับสังคม



New Certified NANO INSULATION

Power Nano-Insulation
Nano-technology   l   Water base   I  GREEN PRODUCT – ECO FRIENDLY

ฉนวนนาโน ป้องกันความร้อน-เย็น และป้องกันสนิม
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WHAT IS PSCoat

UV rays  I  Visible light  I IR rays

 นวัตกรรมผลิตภัณฑฉ์นวนกันความร ้อน-เย็น และสนิม ชนิดเคลือบ
 ผลิตจากเมด็ไมโครสเฟียร  ์(Microspheres) ท ี�มสีูญญากาศภายใน
     ชนิดพเิศษ คุณภาพสูง
 ใช้งานได้ท ี�อ ุณหภูม ิ+200 ถงึ -200 C (+250 in peak)

 สะทอ้นหร ือป้องกันความร ้อนได้ถงึ (TSR-Total Solar Reflectance) 92%

      ใช้ทดแทนฉนวนใยแกว้แบบดั3งเดมิ (polystyrene and mineral wool) 

 ใช้งานงา่ย เพยีงทา หร ือ พน่ 

ด้วยความหนาเฉลี�ยเพยีง มม จงึทาํใหป้ระหยัดพ ื3นท ี�ในการตดิตั3ง ด้วยความหนาเฉลี�ยเพยีง 1-3 มม. จงึทาํใหป้ระหยัดพ ื3นท ี�ในการตดิตั3ง
      นํ3าหนักเบา และสามารถเคลือบใช้งานได้ท ุกพ ื3นผิวของชิ3นงาน หร ือระบบ
 สามารถตรวจสอบการสึกหรอ หร ือรอยร ั�วได้งา่ยด้วยสายตา 

 ซ่อมแซมไดง้า่ย เพยีงทาแต้มบร ิเวณที�เกดิปัญหา โดยไม่ต้องหยุดระบบ 

      หร ือหยุดกระบวนการผลิต เพ ื�อซ ่อมบาํรุง ไม่มซีากวัสดุใยแก้วท ี�ต ้องเสยีคา่ใช้จา่ย
      ในการกาํจัด
 อายุการใช้งานยาวนานเกนิ12 ปี
 ปราศจากสารระเหย ไม่ตดิไฟ  ไมเ่ป็นอ ันตรายต่อผู้ใช ้ (water base)

 Certified GREEN PRODUCT I   ECO - FRIENDLY
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ฉนวนนาโน ป้องกันความร ้อน-เยน็ สนิม
  การแก้ไขปัญหาท ี�เป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม และประหยัดพลังงานกว่า ด้วย
คุณสมบัต:ิ
 การสะทอ้นร ังสีถงึ 92%
 สามารถใช้ได้กับพ ื3นผิวหลายประเภททั3ง โลหะ ผ้าใบ ปูน ไม้ จงึทาํให ้ใช้

กับงานได้หลากหลาย ครอบคลุม
 สามารถใช้งานได้ท ี� +200 ถงึ -200 C.

โลหะ

PNInsulation – Efficient Solution Against: 

Heat loss, Corrosion, Condensation, Mold, Fire

 สามารถใช้งานได้ท ี� +200 ถงึ -200 C.

 ด้วยนาโนเทคโนโลย ี“ MICRO SPHERE “

      จงึทาํใหป้ระหยัดกว่าฉนวนแบบดั3งเดมิ ผ้าใบ 

PVC / ROOF

ปูน / ผนัง

ไม้
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ฉนวนนาโน ป้องกันความร ้อน-เยน็ สนิม

โลหะ

PNInsulation – Efficient Solution Against: 

Heat loss, Corrosion, Condensation, Mold, Fire

ไม้

ปูน / ผนัง

ผ้าใบ 

PVC / ROOF
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ฉนวนนาโน ป้องกันความร ้อน-เยน็ สนิม

ทาํไมจงึต้องใช้ PSCoat แทนฉนวนแบบดั3งเดมิ

1. ประสิทธ ิภาพการประหยัดพลังงาน
2. การป้องกันการผุกร ่อนโครงสร ้าง และอายุการ

Protection against

PNInsulation – Efficient Solution Against: 

Heat loss, Corrosion, Condensation, Mold, Fire

2. การป้องกันการผุกร ่อนโครงสร ้าง และอายุการ
ใช้งานนานกว่า 12 ปี

3. ประหยัดคา่ใช้จา่ยในการหยุดผลิต การทาํงาน
ในจุดอ ับหร ือมุมแคบ และการซ่อมแซมเฉพาะ
จุด งา่ยต่อการใช้งานด้วยการพน่ หร ือทา แทน
การหุม้

4. ประหยัดคา่ใช้จา่ยในทาํลายวัสดุท ี�ส ิ 3นสภาพอัน
เกดิจากฉนวนแบบดั3งเดมิ ไม่เป็นพษิ และ เป็น
มติรกบัสิ�งแวดล้อม

GREEN PRODUCT   I  ECO-FRIENDLY

Benefits

GREEN PRODUCT
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ประสทิธ ิภาพความเป็นฉนวน

ความเป็นฉนวน : สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพไดจ้ากค่า k
ซึ!งสามารถวดัค่าไดจ้ากเครื!อง Heat Flow Meter
จากสมการ                 จะเห็นไดว้า่ค่า Thermal Conductivity มีตวั
แปรที!ขึ?นกบั L นั!นคือ ค่าความหนาของฉนวน หากตอ้งการวดั
ประสิทธิภาพของฉนวนเพื!อดูความร้อนที!ไหลผา่น โดย
ตรวจสอบจากการวดัอุณหภูมิ จึงใชส้มการ



โดย                
ดงันั?น R = A (T2-T1)/Q
A : พื?นที!เท่ากนั (ใช ้Probe ของ Thermometer อนัเดียวกนั)
T2: อุณหภูมิของท่อที!ไม่หุม้ฉนวนเป็นท่อ Line เดียวกนั
Q : Flow Rate และ ของไหลในท่อเป็น Line เดียวกนั ปริมาณความร้อนที!ไหลผา่นมายงัผวิท่อจึงเท่ากนั
ดงันั?น ค่า T1 ที!ความหนาฉนวนเท่ากันจะเป็นตวัวดัประสิทธิภาพของความเป็นฉนวนเพื!อเปรียบเทียบ
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ดงันั?น ค่า T1 ที!ความหนาฉนวนเท่ากันจะเป็นตวัวดัประสิทธิภาพของความเป็นฉนวนเพื!อเปรียบเทียบ
นั!นเองกล่าวคือ หากวดัค่าอุณหภูมิที!ความหนาฉนวนเท่ากนั อุณหภูมิ T1 ที!มีค่าตํ!าจะแสดงถึง
ประสิทธิภาพของฉนวนที!มากกวา่ อุณหภูมิ T1 ที!มีค่าสูง



อีกหนึ!งวธิีในการดูประสิทธิภาพของฉนวนคือ การดูค่า k เปรียบเทียบ 
โดยหากค่า k ยิ!งมีค่าตํ!าจะยิ!งแสดงถึง การนาํความร้อนที!ต ํ!า แต่ดว้ยค่า k มีค่า L หรือค่าความหนา
เป็นตวัแปร หากจะใหก้ารเปรียบเทียบชดัเจนจึงตอ้งทาํการหาค่า R โดยกาํหนดตวัแปรใหค้่า L เป็น
ตวัแปรคงที!ตามที!กล่าวมาขา้งตน้

ค่า k = 0.0324 ซึ! งมีค่าที!ต ํ!ากวา่ฉนวน
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ค่า k = 0.0324 ซึ! งมีค่าที!ต ํ!ากวา่ฉนวน
ทั!วไป



นาํกล่อง 2 กล่อง โดย
กล่อง 1 ทา PSCoat
กล่อง 2 ทา สีขาวธรรมดา
ติดเครื!องวดัอุณหภูมิภายในกล่อง
และวดัอุณหภูมิบรรยากาศในร่ม
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และวดัอุณหภูมิบรรยากาศในร่ม
และกลางแจง้ 
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อุณหภูมขิองกล่อง PSCoat มคี่าใกล้เคียงกับอุณหภูมใิน
ร่มส่วนกล่องสีขาวธรรมดาจะมอีุณหภูมใิกล้เคยีง
อุณหภูมกิลางแจ้ง



Certification : 
Thermal - Insulation



Certification : 
Insulation Test 1/3



Certification : 
Insulation Test 2/3Insulation Test 2/3



Certification : 
Insulation Test 3/3



Certification : 
Reflection 



ความทนทานต่อการผุกร ่อน

ป้องกันการผุกร่อนของโลหะ



คุณลักษณะการตดิไฟ

ไม่ตดิไฟ ไม่ลามไฟ ไม่มหียดลูกไฟ
เทยีบเท่ากับกลุ่มวสัดุยปิซั�ม (ดูในผล
หน้า 1/4) หน้า 1/4) 



Certification : 
Reaction to Fire 1/4



Certification : Certification : 
Reaction to Fire 2/4



Certification : 
Reaction to Fire 3/4



Certification : 
Reaction to Fire 4/4Reaction to Fire 4/4



Certification : Aging 

Link for upload all certification : 
https://www.qtcoat.com/technical_data.html



ฉนวนนาโน ป้องกันความร ้อน-เยน็ สนิม

PSCoat มี 3 ชนิด:

1. PSCoat Industry: สาํหร ับอุตสาหกรรม ท่อความร ้อน , ท่อเยน็
, Boiler, Reactor, ทอ่ก๊าซ, Curing mold – container, …..

2. PSCoat Roof and Elastic: สาํหร ับหลังคาบ้าน อาคาร , 

PNInsulation – Efficient Solution Against: 

Heat loss, Corrosion, Condensation, Mold, Fire
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2. PSCoat Roof and Elastic: สาํหร ับหลังคาบ้าน อาคาร , 

หลังคาโรงงาน , Container, Cool Container, PVC pipe, 

Curing mold – container, …..

3. PSCoat Facade: สาํหร ับผนังภายนอก และ ภายในอาคาร , 

บ้าน , คอนโดมิเนียม, ตกึสาํนักงาน , ……
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ฉนวนนาโน ป้องกันความร ้อน-เยน็ สนิม
การใช้งาน

PNInsulation – Efficient Solution Against: 

Heat loss, Corrosion, Condensation, Mold, Fire
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ฉนวนนาโน ป้องกันความร ้อน-เยน็ สนิม
การใช้งาน

PNInsulation– Efficient Solution Against: 

Heat loss, Corrosion, Condensation, Mold, Fire
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ฉนวนนาโน ป้องกันความร ้อน-เยน็ สนิม
การใช้งาน

PNInsulation – Efficient Solution Against: 

Heat loss, Corrosion, Condensation, Mold, Fire
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ฉนวนนาโน ป้องกันความร ้อน-เยน็ สนิม
การใช้งาน

PNInsulation – Efficient Solution Against: 

Heat loss, Corrosion, Condensation, Mold, Fire
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ฉนวนนาโน ป้องกันความร ้อน-เยน็ สนิม
การใช้งาน

PNInsulation – Efficient Solution Against: 

Heat loss, Corrosion, Condensation, Mold, Fire

Curing mold (แม่พมิพอ์บความร้อน)
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ฉนวนนาโน ป้องกันความร ้อน-เยน็ สนิม

การใช้งาน

PNInsulation – Efficient Solution Against: 

Heat loss, Corrosion, Condensation, Mold, Fire

Industry pipes (Hot and Cold pipes)
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ฉนวนนาโน ป้องกันความร ้อน-เยน็ สนิม

การใช้งาน

PNInsulation – Efficient Solution Against: 

Heat loss, Corrosion, Condensation, Mold, Fire

Building - Houses Building - Condos 
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ฉนวนนาโน ป้องกันความร ้อน-เยน็ สนิม

การใช้งาน

PNInsulation – Efficient Solution Against: 

Heat loss, Corrosion, Condensation, Mold, Fire

ROOF Container
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POWER NANO-INSULATION 
Experiences

 INDUSTRY:  Biomass manufactory_ใช้พ ่นด้านนอกของถัง Ash Hopper 

ก่อนใช้ 
 สูญเสยีความร ้อนจากถัง Ash Hopper / สูญเสยีพลังงาน
 บรรยากาศโดยรอบเคร ื�องจักรร ้อนมาก อุณหภูมสิูงกวา่ 120 C

 ต้องหยุดระบบมากกว่า 10 วัน เพ ื�อซ ่อมส่วนท ี�เป็นสนืม ผุกร ่อน และถอดเปลี�ยนฉนวนใยแก้ว
ท ุก 2 – 3 ปี เสยีคา่ใช้จ่ายมาก

 มซีากฉนวนเก่าต้องจา้งผู้ร ับเหมานาํไปกาํจัดท ิ3ง เสยีคา่ใช้จา่ย และไม่เป็นมติรกบัสิ�งแวดล้อมPage 17



 INDUSTRY:  Biomass manufactory_ใช้พ ่นด้านนอกของถัง Ash Hopper 

POWER NANO-INSULATION 
Experiences

หลังใช้ (2.5 mm)

 บรรยากาศโดยรอบเคร ื�องจักรเย็นข ึ3นมาก อุณหภูมลิดลงเหลือเฉลี�ย 43 C

 Energy saving 26%

 ไม่ต้องหยุดระบบเพ ื�อซ ่อมแซม และเปลี�ยนฉนวนอกีต่อไป
 ไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการกาํจัดซากฉนวนเก่า, ลดค่าใช้จ่าย
 ROI 1 วัน (ราคาท ี�จา่ยในการapplied – รายได้ท ี�สูญเสยีเนื�องจากต้องหยุดซ่อมโครงสร ้างใหม่ท ั3งหมดเกนิเวลา

ท ี�กาํหนด เนื�องจากมสีนิม ผุกร ่อน)

VOICE of Customers
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 INDUSTRY:  ใช้ทา พ่น ระบบทอ่น ํ3าร ้อน นํ3าเย็น Link VDO: https://www.youtube.com/watch?v=6nKlYg3o430

POWER NANO-INSULATION 
Experiences

หลังใช้(4.5 mm)

 ไม่เกิดหยดนํ3า ไม่มีเช ื 3อรา ประหยัดพ ื3นท ี�ท ี�เก ิดจากการหุ้มฉนวน
ท่อนํ3าเยน็ซ ึ�งมีความหนามาก

 Energy saving 25%

 ไม่ต้องหยุดระบบเพ ื�อซ ่อมแซม และเปลี�ยนฉนวนอีกต่อไป
 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกาํจัดซากฉนวนเก่า, ลดค่าใช้จ่าย, ROI 

6 เดือน

ก่อนใช้
 ฉนวนแบบตั3งเดมิเสื�อมสภาพเร ็ว เนื�องจากความชื3น

และเกิดหยดนํ3า ทาํให ้ต้องมีการเปลี�ยนฉนวนบ่อย 

และต้องซ่อมผิวท ี�ผุกร ่อนจากสนิม ปีละ 1 – 2 ครั3ง
 สูญเสียความเยน็จากท่อเยน็ / สูญเสียพลังงาน
 ต้องหยุดระบบมากกว่า 10 วัน เพ ื�อซ ่อมส่วนท ี�เป็น

สนืม ผุกร ่อน และ เสียค่าใช้จ่ายมาก
 มีซากฉนวนเก่าต้องจ้างผู้ร ับเหมานําไปกาํจัดท ิ3ง เสีย

ค่าใช้จ่าย และไม่เป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม

VOICE of Customers
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 INDUSTRY:  Tire manufactory_ใช้ทา พ่น แม่พ ิมพอ์บความร ้อน  (Curing Mold)

POWER NANO-INSULATION 
Experiences

หลังใช้ (4.5 mm)
 PSC สามารถเคลือบทุกส่วนของของแม่พมิพ์ความร้อน ทาํให้ลดการ

สูญเสียความร้อน / ลดการสูญเสียพลังงาน 
 ลดอุณหภูมิภายนอกของแม่พมิพ์จาก 131.5 C  43.6 C
 บรรยากาศโดยรอบเครื�องจักรเยน็ขึ นมาก อุณหภูมิลดลงเหลือเฉลี�ย 42 C
 Energy saving 27%
 ไม่ต้องหยุดระบบเพื�อซ่อมแซม และเปลี�ยนฉนวนอีกต่อไป
 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกําจัดซากฉนวนเก่า, ลดค่าใช้จ่าย, ROI 3 เดือน

VOICE of Customers
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ก่อนใช้ 
 หุ้มฉนวนแบบตั งเดิมเสื�อมสภาพเร็ว เนื�องจากความร้อนสูงที�130 C และ

แม่พมิพ์มีการเคลื�อนไหวเปิดปิดตลอดเวลา ทาํให้ต้องมีการเปลี�ยนฉนวนบ่อย 
ปีละ 2 – 3 ครั ง

 ไม่สามารถหุ้มฉนวนได้ครอบคลุมทุกส่วนของแม่พมิพ์ความร้อน ทาํให้
สูญเสียความร้อน / สูญเสียพลังงานมาก

 บรรยากาศโดยรอบเครื�องจักรร้อนมาก อุณหภูมิสูงกว่า 80 C พนักงาน
ร้องเรียนเรื�องสิ�งแวดล้อมและความร้อนในสถานที�ทาํงาน (เสียชื�อเสียง
บริษัท)

 ต้องหยุดระบบเพื�อถอดเปลี�ยนหุ้มฉนวน เสียค่าใช้จ่ายมาก
 มีซากฉนวนเก่าต้องจ้างผู้รับเหมานําไปกําจัดทิ ง เสียค่าใช้จ่าย และไม่เป็น

มิตรกัยสิ�งแวดล้อม



 INDUSTRY:  Petrochemical manufactory_ใช้ทา พ่น ทอ่ในระบบโรงงานปิโตรเคมี

POWER NANO-INSULATION 
Experiences

หลังใช้ (3 mm)

 PSC สามารถเคลือบทุกส่วนของระบบทอ่ ทาํใหล้ดการสูญเสยีความ
ร ้อน / ลดการสูญเสยีพลังงาน 

 อุณหภมูลิดลงเหลอื 43 C

 บรรยากาศโดยรอบเคร ื�องจักรเยน็ข ึ3น อุณหภมูลิดลงเหลอืเฉลี�ย 42 C

 Energy saving 26%

 ไม่ต้องหยุดระบบเพ ื�อซ ่อมแซม และเปลี�ยนฉนวนอกีต่อไป
 ไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการกาํจัดซากฉนวนเก่า, ลดค่าใช้จ่าย, ROI 6 

เดอืน VOICE of Customers

Page 21

ก่อนใช้
 หุม้ฉนวนแบบตั3งเดมิเสื�อมสภาพ และมกีารเป็นสนิม ผุกร ่อน

เนื�องจากฉนวนอมความชื3น ทาํใหต้้องมกีารเปลี�ยนฉนวนเป็น
ระยะ

 ไม่สามารถหุม้ฉนวนได้ครอบคลุมท ุกส่วนของทอ่ในบาง
ตาํแหน่ง ทาํใหสู้ญเสยีความร ้อน / สูญเสยีพลังงานมาก

 บรรยากาศโดยรอบร ้อน อุณหภมูสิูงกว่า 60 C 

 ต้องหยุดระบบเพ ื�อถอดเปลี�ยนหุม้ฉนวนใหม่ เสยีค่าใช้จ่าย
มาก

 มซีากฉนวนเก่าต้องจ้างผู้ร ับเหมานาํไปกาํจัดท ิ3ง เสยีค่าใช้จ่าย 

และไม่เป็นมติรกัยสิ�งแวดล้อม



 BUILDING:  ตู้คอนเทนเนอร _์ใช้ทา พ่น

0.38 mm

POWER NANO-INSULATION 
Experiences

ก่อนใช้
 ตู้คอนเทนเนอรท์ ี�ทาสีปกต  ิด้านนอกมีการเป็นสนิม ผุกร ่อนเนื�องจากความชื3นในอากาศ 

 ฉนวนที�บุกันความร้อนด้านใน อมความชื3น หลุดร ่อนออก ทาํให ้ต้องมีการเปลี�ยนฉนวนเป็นระยะ
 บรรยากาศภายในตู้ ร ้อนระอุ อุณหภูมิสูงกว่า 62 C 

 ต้องทาํการทาสีน ํ3ามันใหม่ และเปลี�ยนฉนวนด้านใน ต้องกาํจัดซากวัสดุเก่า เสียค่าใช้จ่าย และไม่เป็นมิตรกัย
สิ�งแวดล้อมPage 22



 BUILDING:  ตู้คอนเทนเนอร _์ใช้ทา พ่น

0.38 mm

POWER NANO-INSULATION 
Experiences

หลังใช้ (0.38 mm)
 PSC สามารถ ปรับสีด้วยแม่สีปกติได้ตามต้องการ
 อุณหภูมิลดลงเหลือ 39 - 42 C (อุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิบรรยากาศ)
 ประหยดัค่าไฟฟ้าสําหรับเครื�องปรับอากาศลง
 อายุการใช้งานนาน และไม่ต้องเปลี�ยนฉนวนอีกต่อไป
 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทาสีซํ าบ่อย  ๆและค่ากําจัดซากฉนวนเก่า, ลดค่าใช้จ่าย, ROI 6 เดือน VOICE of Customers
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Link VDO : 
https://www.youtube.com/watch?v=FlE_RyaV6aA



 BUILDING:  อาคาร  บ้าน หลังคา_ใช้ทา พ่น

POWER NANO-INSULATION 
Experiences

ก่อนใช้
 บรรยากาศภายในบ้านตอนกลางวัน ร ้อนระอุ อุณหภูมิสูงกว่า 43 C 

 ต้องใช้เคร ื�องปร ับอากาศตลอดเวลา เสียค่าใช้จ่าย และไม่เป็นมิตรกัยสิ�งแวดล้อม

Page 24



 BUILDING:  อาคาร  บ้าน หลังคา_ใช้ทา พ่น

POWER NANO-INSULATION 
Experiences

หลังใช้
   PSC สามารถ ปรับสีด้วยแม่สีปกติได้ตามต้องการ
 อุณหภูมิภายในบ้าน(เวลาเดียวกัน) ลดลงเหลือ 29 – 32 C 

 ประหยัดค่าไฟฟ้าสาํหร ับเคร ื�องปร ับอากาศลง
 อายุการใช้งานนาน , ลดค่าใช้จ่ายPage 25

Link VDO : 
https://www.youtube.com/watch?v=rkz9Hw2
Oha4&t=108s



 BUILDING:  อาคาร  บ้าน หลังคา_ใช้ทา พ่น

POWER NANO-INSULATION 
Experiences
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POWER NANO-INSULATION 
Experiences
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Tyre Manufactory
Hot water pipe system

Link VDO : https://www.youtube.com/watch?v=UQPzw2saEAo

POWER NANO-INSULATION 
Experiences
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Tyre Manufactory
Curing system (Mold coating for ENERGY SAVING and SAFETY)

PSCoat on mold container

POWER NANO-INSULATION 
Experiences
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Food Manufactory
Project for solve the problem of temperature impact melt of jelly candy.

ทา PSCoat ที!ความหนา 
0.35 mm ลดอุณหภูมิจาก 
46.4 องศาเซลเซียสเป็น 
31.2 องศาเซลเซียส 

POWER NANO-INSULATION 
Experiences

Page 30

31.2 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิลดลง 15.2 องศา
เซลเซียส



Insulation Equipment Manufactory
Project for reduce mold surface temp.

ทา PSCoat ที!ความหนา 
0.25 mm ลดอุณหภูมิ
จาก 47 องศาเซลเซียส
เป็น 37 องศาเซลเซียส
อุณหภูมลิดลง 10 
องศาเซลเซียส

POWER NANO-INSULATION 
Experiences

Page 30

องศาเซลเซียส



Bicycle Tires Manufacturing
Project for reduce mold surface temp.

ทา PSCoat ที!ความหนา 5 mm 
(หาไดจ้าก ความหนารวมหลงั
ทาลบก่อนทา แลว้หาร 2) ลด
อุณหภูมิจาก 184 องศา

POWER NANO-INSULATION 
Experiences

Page 30

อุณหภูมิจาก 184 องศา
เซลเซียสเป็น 67 องศา
เซลเซียส
อุณหภูมลิดลง 117 องศา
เซลเซียส



Siriraj Hospital
Hot water pipe system

POWER NANO-INSULATION 
Experiences
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150 C => 50 C (PSCoat 3 mm)

Link VDO : 
https://www.youtube.com/watch?v=uxHWbHRSvSA



Heineken
Project for condensation problems elimination

POWER NANO-INSULATION 
Experiences
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UA WHITHYA  PLC. 
BIOMASS Manufactory, Thailand

POWER NANO-INSULATION 
Experiences

Page 31



Synthos
70 Years of tradition, 2985 employees
Largest expendable polystyrene producer

Link VDO : 
https://www.youtube.com/watch?v=RNMEYMDGB-0

POWER NANO-INSULATION 
Experiences

Page 32



ความคุ้มค่ากับการลงทุน
หวัขอ้ PSCoat ฉนวนแบบด ั�งเดมิ

การประหยัดพลังงาน k: 0.0324 w/mk k: 0.034 w/mk

คุณสมบัตกิารเป็นฉนวน PSC มคีวามเสถยีรและทนทานต่อการ
เปลี ยนแปลงของอุณหภูม ิและความชื&นในอากาศ
และยังคงมปีระสทิธภิาพความเป็นฉนวน
เหมอืนเดมิแมใ้นระยะยาว

วัสดุมกีารเส ื อมสภาพจากความชื&นในอากาศ อมนํ&า
 อมความชื&น ทาํใหล้ดประสทิธภิาพความเป็น
ฉนวนอย่างรวดเรว็ เมื อเวลาผ่านไป

การป้องกันความรอ้น สามารถสะทอ้นหรอืป้องกันความรอ้นไดถ้งึ 

(TSR-Total Solar Reflection) 91%

ตอ้งมอีุปกรณ์เสรมิ

การเกดิสนมิ (corrossion)

การเกาะของนํ&าที ผวิวัสดุ (condensation)

ป้องกันการเกดิสนมิ (anti-corrosion) 

ป้องกันการเกาะของนํ&าดว้ย (condensation)

เกดิสนมิ ผุกรอ่น (corrosion) 

มนีํ&าเกาะที ผวิ(condensation)

พื&นที  และความสะดวกในการตดิตั &ง ดว้ยความหนาเฉลี ยเพยีง 1-3 มม. จงึทาํให ้
ประหยัดพื&นที ในการตดิตั &ง นํ&าหนักเบา และ
สามารถเคลอืบใชง้านไดทุ้กพื&นผวิของชิ&นงาน 

ตอ้งมคีวามหนามาก 5 - 10 ซม.จงึกนิพื&นที การ
ตดิตั &งมาก เพิ มนํ&าหนัก และไม่สามารถครอบคลุม
ทุกส่วนของชิ&นงานไดง้่าย เช่นบรเิวณรอยต่อ ทาํ
ใหสู้ญเสยีพลังงาน หรอืระบบ ใหสู้ญเสยีพลังงาน เป็นตน้

การใชง้าน และ การตดิตั &ง ตดิตั &งและใชง้านง่าย เพยีงพ่นหรอืทา ตอ้งใชท้ักษะและฝีมอืในการหุม้ฉนวน ซึ งตอ้งใช ้
อุปกรณ์เคร ื องมอืพเิศษหลายชนดิ มคี่าใชจ้่าย

การซอ่มบาํรงุ ตรวจสอบจุดรั ว หรอืมปีัญหาง่ายไดด้ว้ยสายตา 

ซอ่มแซมไดง้่าย เพยีงทาแตม้บรเิวณที เกดิปัญหา
 โดยไม่ตอ้งหยุดระบบ หรอืหยุดกระบวนการผลติ 

เพื อซอ่มบํารงุ

ไม่สามารถตรวจสอบจุดรั ว หรอืมปีัญหาจาก
ภายนอก ตอ้งแกะถอดฉนวนเพื อหาจุดซอ่ม มี
ปัญหาการอมนํ&า อมความรอ้นเมื อใชง้านไประยะ
หนึ ง เกดืราขึ&นเมื อมคีวามชื&น เกดิสนมิตอ้งซอ่ม
เสยีค่าใชจ้่าย และตอ้งหยุดเคร ื องจักรหรอื
กระบวนการผลติ
ตอ้งใชท้ักษะและอุปกรณ์เครื องมอืพเิศษในการ
ถอดเปลี ยนฉนวน

วัสดุเหลอืทิ&ง ไม่มซีากวัสดุเหลอืทิ&ง มซีากวัสดุเหลอืทิ&ง ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการกําจัด

อายุการใชง้าน อายุการใชง้านมากกว่า 12 ปี (โดยพจิารณาจาก
การคงไวเ้ร ื องการประหยัดพลังงาน)

มอีายุการใชง้านที สั &น
(โดยพจิารณาจากการคงไวเ้ร ื องการประหยัด
พลังงาน)

การไม่ตดิไฟ ไม่ตดิไฟ ตดิไฟ

เป็นมติรกับสิ งแวดลอ้ม GREEN product and ECO-Friendly

(certified for food industry, water base)

ไม่เป็นมติรกับสิ งแวดลอ้ม มซีากวัสดุเหลอืทิ&ง 

เสยีค่าใชจ้่ายในการกําจัด



ความคุ้มค่ากับการลงทุน

ค่าใชจ้่ายสาํหรับ PSCoat
ต้นทุนทางตรง
PSCoat : (ราคา PSCoat + ค่าแรง Application)หาร 12 ปี (ขั?นตํ!า)
ต้นทุนทางอ้อม
ไม่มี

ค่าใชจ้่ายสาํหรับฉนวนทั�วไปค่าใชจ้่ายสาํหรับฉนวนทั�วไป
ต้นทุนทางตรง
ฉนวนทั!วไป : (ราคาฉนวน +ราคาวสัดุปลอกหุม้ฉนวน + ค่าแรงหุม้ฉนวน +)หาร 2 ปี 
แลว้นาํไปบวกกบั
ต้นทุนทางอ้อม
ค่ารื?อฉนวน+ค่ากาํจดัขยะมลพิษ+ค่าใชจ้่ายดา้นสุขภาพพนกังานจากพิษฉนวน+ค่าสูญเสียโอกาส
จากการผลิต+ค่าตรวจสอบการรั!วซึม+ค่าความสูญเสียของการผกุร่อนของโครงสร้างที!เป็นโลหะ



ดรูายละเอียดสาํหรบับา้นไดท้ี� 
https://youtu.be/rkz9Hw2Oha4



สนใจข้อมูล PSCoat เพิ�มเติมดูรายละเอียดและโหลดข้อมูลได้ที�



สมัครสมาชิก UniconX
เพื�อสิทธิประโยชน์ในการสั�งซื อสินค้าและการมีส่วนร่วมพฒันาสังคมอย่าง
ยั�งยืน Scan ตาม QR Code ล่าง และ ทัก “UniconX” ใน Line

หรอื Click Link

https://www.appsheet.com/start/a59765c5-f021-4ac4-a231-168f01f8cbd6


