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Corrected for hydrolysable chlorine
Cleveland cup, ASTM method D92

(a)

(b)

Typical properties

product              'Suprasec' 5005

Appearance   Medium brown liquid

Specific gravity  at 25  C                        1.23

Viscosity at  25 C, mPa s                                       170 - 270

Isocyanate (NCO) value    % by wt 

NCO groups (groups wt = 42)        30.0-31.5

Flash point  , C                           230

Fire point  , C                             245

Iron content, ppm                         0 - 20

Acidity, ppm (HCI)             50 - 200

Hydrolysable chlorine, ppm (CI)           0 - 2000

(a)

(b)

(b)

    'Suprasec' 5005 is a diphenylmethane diisocyanate (MDI)- based composition 

with an average functionality of 2.7. the information  in this product Data sheet is 

designed and intended only as guidance for the safe handling,  storage and  use 

of the product.  It is not a  specification and nor does it   guarantee the user  and 

specifilc properties.

Commodity Name :    COSMONATEM-200

Chemical Name :       Polymeric Isocyanate

Mitsui Takeda Chemicals, Inc

Specification :            Purity by weight                  More than 99.5 %

                                  Nco content by weight                 31.0 - 1.0 % 

                                  Hydrolyzable Chloride                 0.02 - 0.10 %

Viscosity at 25 C                         100 - 300 cps

Appearance                            Brown Colored Liquid

Typical properties

Formulation :            Diphenylmethane - 4,4' Diisocyanate       44   %
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Application :             Customer M-200 is suggested for use in the 

                                production of rigid foam

Packing :                  New zinc  Phoshate coated iron drum net 

                                weight 250 KGS 

     ปัจจุบันปัญหาสภาวะโลกร้อนกำลังเป็นปัญหา ที่ทั้วโลกตระหนัก
ถึงความสำคัญของโลกใบนี้   การรณรงค์ให้คนทั้วโลกหันมาใช้ผลิต
ภัณฑ์ในอาคารบ้านเรือนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอีกทางที่นำมา
เป็นประเด็นที่สำคัญในการรณรงค์  บริษัท  เลิศลอยเมทัลชีท  จำกัด  
จึงได้ออกผลิตภัณฑ์สำหรับประหยัดพลังงานที่ใช้ในอาคารโรงงาน   
บ้านเรือน   ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง โรงภาพยนต์  เป็นต้น  ใน
การกันความร้อนจากแสงแดด และระบายความร้อนในตัวอาคารได้ดี 
นั้นคือ "ฉนวนกันความร้อน" (Polyethylene Foam)
      โดยทั้วไปอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประเทศไทยช่วงกลางวันประมาณ
35 - 40 องศาเซลเซียส แต่ค่าเฉลี่ยประมาณ    15  องศาเซลเซียส  
จะถูกสะสมอยู่ที่หลังคาหลังจากแสงแดดได้หมดไปแล้วความร้อนถูก
ถ่ายเทเข้าในตัวอาคารแทน  ดังนั้นความเย็นที่จะได้จากหลังคาจึงเป็น
สิ่งที่หาได้อีกต่อไปในยุคนี้ ฉนวนกันความร้อนได้เข้ามามีความสำคัญ
ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น   ด้วยคุณสมบัติที่ถ่ายเท
ความร้อนและความเย็นได้ดี  ลดการใช้ไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือน ผู้อา
ศัยในอาคารมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
       บริษัทเลิศลอยเมทัลชีท จำกัด  มีทีมงานที่มีประสบการณ์มาก
กว่า  40 ปี สามารถให้คำปรึกษาทางด้าน ฉนวนกันความร้อน (Poly
ethylene Foam) ให้กับท่าน ไม่ว่าจะเป็น
       POLYETHYLENE FOAM 
       PU METAL SHEET ROOFING
       SPRAY POLYETHYLENE FOAM
       CERAMIC COATING
       CELLULOSE FIBER  

ป้องกันความร้อน
ไม่ร่ัวซึมจาก น้ำ, ความชื้น และไอน้ำ       
ไม่ละลายในกรด-ด่าง สามารถทนกรด-ด่าง ได้ดี
ไม่ลามไฟ ทนไฟได้ดี จึงไม่เป็นเชื้อเพลิงเมื่อโดนเผา
ไม่มีสารเจือปน จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ป้องกันหนู  นก แมลง ทำรัง  หรือทำลายฉนวนได้
เป็นอย่างดี
มีน้ำหนักเบา ทนทาน อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี
ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลาในการแข็งตัวของโฟม
สามารถดูดซบัเสียงได้เป็นอย่างดี  

Huntsman Polyurethanes

ฉนวนกันความร้อน/Polythylene Foam คุณสมบัติ
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ฉนวนกันความร้อนประเภทฉีดพ่น

Charateristics of Polyurethane Foam

Grade                                Fire Retardant

Density                             35-40 kg./m3 

                                                (2.5lb/.ft)

Temal Conductivity        0.017 kacl.m.h C 

                                     (0.15 Btu.in/ft2hF)

Working Temperature     -70 C to + 100 C

Compressive Strength          2.20 kg./cm2

Shear Strength                     1.73 kg./cm2

Tensile Strength                   2.80 kg./cm2

Flexural Strength                  2.80 kg./cm2

Elastic Modulus                       70 kg./cm2

Shear Modulus                     9.18 kg./cm2

For Thermal Insulation
Dew Prevention
Sound Insulation
Save Cost
Flash
Save Earth
Save Energy

Heat Conductivity / Density of P.U. Foam 
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       ฉนวนกันความร้อนที่ฉีดพ่นบนแผ่นหลังคาที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย  เป็นฉนวนที่มีโพลงอากาศขนาดเล็กมาก  
จึงทำให้ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ช่วนลดอุณหภูมิภายในตัวอาคาร ไม่ก่อให้เกิดแหล่งที่อยู่อาศยของ มด  แมลง 
และปลวก ไม่เป็นเชื้อเพลงนำไฟ ทนต่อสภาพกรด และด่าง ป้องกันการร่ัวซึมของฝนได้เป็นอย่างดี

       ประเภทงานที่เหมาะกับฉนวนแบบฉีดพ่นคือ
       งานหลังคา 
       สามารถติดตั้งฉีดพ่นได้ดีกับหลังคาประเภท  หลังคาเหล็ก อลูมิเนียม คอนกรีต   กระเบ้ือง สังกะสี เป็นต้น 
ลดการนำความร้อนของแสงแดดจากหลังคาได้ดีเยี่ยม    ป้องกันเสียงรบกวนภายนอก    เหมาะสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม  โกดังสินค้าขนาดใหญ่  อาคารสำนักงาน เป็นต้น
       งานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
       สามารถฉีดพ่นติดได้ดีกับถังบรรจุสารเคมี ถังสตีม  ถังหมักเบียร์ ไวน์  โดยควบคุม และป้องกันการเปลี่ยน
แปลงอุณหภูมิจากภายนอก คงสภาพอุณหภูมิที่ต่ำในถังบรรจุได้เป็นเวลานาน ประหยัดพลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้าได้
เป็นอยา่งดี
       งานอุตสาหกรรมห้องเย็น และงานเครื่องปรบอากาศ  
       สามารถฉีดพ่นฉนวนกนความร้อนกับผนังห้องเย็นได้ทุกด้าน  เพ่ือคงสภาพความเย็นได้เป็นเวลานาน  ส่วน
การหุ้มท่อลมเย็นเพื่อไม่ให้เสียความเย็นทางของท่อ  งานเครื่องปรับอากาศ  เครื่องทำน้ำเย็น เรือประมง เรื่อเดิน
อากาศ เป็นต้น  ประหยัดพลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

       หลังคาเหล็กรีดลอนฉีดฉนวน   PU   Foam   แผ่นหลังคาที่สามารถลดการนำความร้อนของแสงแดดได้ดี 
สำหรับปกคลุมอาคาร  โรงงานต่างๆ  ฉนวนสามารถเกาะยึดติดกับแผ่นหลังคาเป็นอย่างดีไม่เกิดโพลงอากาศ  จึง
ป้องกันการร่ัวซึมของน้ำฝนได้มีน้ำหนักเบา ทนทาน ไม่เป็นเชื้อเพลิงนำไฟ สามารถดูดซับเสียงป้องกันเสียงรบกวน
อย่างดีเยี่ยม  นอกจากน้ียังมีรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
        ผลิตจากแผ่นหลังคาเหล็ก Metal Sheet โดยเคลือบสารอลูซิงค์  แลัวเคลือบสีซ้ำ ช้ันล่างปิดด้วยแผ่น pvc
 sheet สีขาว หนา 0.20+/-3มม. 
        ผลิตจากวัสดุ PU  Foam  ชนิดเซลล์ปิด โดยการฉีดสาร PU Foam  เข้าที่ช้ันเหล็กเพ่ือให้ให้หลุดลอกออก 
โดยไม่ทากาวติด
        แผ่นหลังคาชั้นบนที่ข้ึนรูปลอนหลังคา ลอนที่ทับซ้อนจะต้องหักร่องเพื่อเกิดช่องว่าง  ป้องกันการเกิดการ
ลักน้ำซ่ึงจะทำให้เกิดการร่ัวของน้ำฝน
        ค่าทางกลต่างๆ และคุณสมบัติมีดังนี้
        แผ่นหลังคาชั้นบนมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.47 mm.  และแผ่น Pvc Sheet จะมีความหนาไม่น้อยกว่า
0.2+/- mm.
        ฉนวนPU Foam เป็นชนิดเซลล์ปิด มีความหนาไม่น้อยกว่า 18มม.
        ค่าแรงต้านทานของPU Foam  ไม่น้อยกว่า1.00 m2k/w หรือค่าการนำความร้อนไม่มากกว่า0.018 Kcal/m/hc
        แผ่นหลังคาจะต้องต้านทานต่อแรงดึงดูดสูงสุดไม่น้อยกว่า 340 N/mm และณ จุดครากไม่น้อยกว่า 300N/mm
        เปอร์เซ็นต์การยืนตัวของแผ่นหลังคา ไม่น้อยกว่า 1.8
        การยึดเกาะของฉนวน และแผ่นหลังคา ไม่น้อยกว่า 3 Kg/cm
        แผ่นหลังคา 2 ช้ันพร้อมฉนวนกันความร้อน มีน้ำหนัก รวม 4.5-6.5 กก/ตรม. และมีค่า Moment of 
Inertia ไม่น้อยกว่า 8.3 cm4/m.
        การติดตั้งหลังคาต้องไม่เสียหายหรือเกิดการหักของแผ่น แนวทับซ้อนแผ่นหลังคาต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
การติดตั้ง มีระยะ และทับซ้อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

     ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน  และดูดซับเสียงท่ีนำเส้นใยธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่  จากการรีไซน์เคิลกระดาษท่ีใช้แล้ว 
โดยนำกระดาษมาผสมกับสารเคมี Borax และBoric Acid ซ่ึงเป็นสารเคมีท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และส่ิงแวดล้อมป้อง
กัน และชลอการลุกลามไฟในขณะเกิดอัคคีภัย อีกท้ังยังป้องกันการเกิดแหล่งท่ีอยู่อาศัยของ หนู มด แมลง และปลวก

ติดต้ังได้ตามความต้องการการใช้งานโดยแบ่งได้ออกเป็น 4 แบบ
     ระบบกาว 
      มีคุณสมบัติช่วยลดความร้อนภายในอาคารจากแสงอาทิตย์  และดูดซับเสียง  ระบบแบบฉีดพ่น  ติดต้ังได้ทุกพ้ืนผิว
หลังคา เหล็ก กระเบ้ือง คอนกรีต ไฟเบอร์ พลาสติก  ไม้ โดยจะพ่นใต้หลังคา หรือใต้เพดาน กำหนดความหนาท่ีต้องการ
ได้ ไม่ต้องต้องมีอุปกรณ์เสริมมาช่วยพยุงเป็นการประหยัดงบประมาณในการติดต้ัง

     ระบบน้ำ
     สำหรับงานพิถีพิถัน ระบบฉีดพ่นพร้อมกับน้ำซ่ึงใช้งานกับกำแพงเบา โดยจะฉีดเข้าระหว่างผนังก้ันห้อง นิยมใช้ในห้อง
ประชุม ห้องอดเสียง โรงภาพยนต์  ผับ คาราโอเกะ เพ่ือกันเสียงสะท้อน เสียงก้องออกไปข้างนอกห้อง  และยังป้องกัน
ความร้อนได้อีกด้วย

     ระบบพ่นแห้ง
     เหมาะสำหรับอาคารบ้านเรือนท่ีมีการปรับปรุงใหม่ เป็นระบบฉีดพ่นบนฝ้าเพดานฉาบเรียบ

     ระบบแผ่น
      มีความหนาต้ัง 30 mm. ถึง 160 mm. แบบแผ่นใช้ปูบนเพดาน และสามารถใช้เป็นวัสดุกันความร้อนได้ด้วย เน่ือง
จากกันเสียงของผนังเบาได้เป็นอย่างดี 

PU Foam ที่ฉีดพ่นบนถึงเบียร์ 
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