
อธิบายการท างานของ PSCoat Insulation , ตารางการเปรียบ Mineral Wool (Rock Wool) และ PSCoat, การ
คุ้มทนุ ROI

1. The Theory core basis of PSCoat

Power Smart Coat – PSCoat PSC is a unique insulation material, with nanotechnology 
formula based on combination of more types of microspheres resistant to pressure. This 
coating material gained the highest available reflectance on the world market – 91%. Details 
about technology is a part of company know how. A layer of between 1,5 and 3 millimeters, 
applied on a given surface, is enough to prevent heat transfer. Besides minimizing heat loss, 
PSCoat can also solve the issues connected with safety in a workplace, by preventing flesh 
burns. Another asset of PSC is connected with its  hydro insulation properties – the coating 
prevents the creation of water condensate on the insulated surface.  

Power Smart Coat - PSCoat PSC เป็นฉนวนกนัความร้อนที่เป็นเอกลกัษณ์ ดว้ยสูตรนาโนเทคโนโลยีที่ผสมผสานกบั
ไมโครสเฟียร์ ทนตอ่แรงดนั  วสัดุเคลือบของ PSCoat สามารถสะทอ้นความร้อนไดด้ีที่สุดในตลาดไดถ้ึง 91%  ดว้ย
เทคโนโลยีของ PSCoat ระหวา่งความหนาของชั้นผวิ1,5 ถึง 3 มิลลิเมตร เม่ือทาบนพื้นผวิจะป้องกนัการถ่ายเทความร้อนอยา่ง
มีประสิทธิภาพและนอกจากการลดการสูญเสียความร้อนแลว้ PSCoat ยงัสามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบัความปลอดภยัในที่ท  างานดว้ย
การป้องกนัการไหมห้รือรุกราม.  PSCoat  มีอีกคุณสมบตัิของฉนวนกนัความร้อนส าหรับการระเหยของน ้ า คอืผวิเคลือบที่หุ้ม
ฉนวนจะช่วยป้องกนัการคอนเดนเสทบนพื้นผวินั้นๆ (ไม่ให้เกิดน ้ าหยดระเหยออกมา) ซ่ึงเป็นการช่วยประหยดัพลงังานและเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

Switzerland KABE Farben Laboratory infra tests: ผลเทส จากห้องแลบ สวสิเซอร์แลนดแ์ละกาเบ ฟาร์เบิล
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ผลเทสจากอินฟาเรด ตามระยะความหนาของ Powersmart Coat-PSC-250T

 During the test, the tested surface - metal plate (blue line) reached temperatures
between 106,1 ℃ – 109,5 ℃.

ระหวา่งการทดสอบพื้นผวิโลหะที่ผา่นการทดสอบ (เส้นสีน ้ าเงิน) มีอุณหภูมิระหวา่ง 106,1 c - 109,5 c

 After PSCoat was applied in the layer of 1 mm, the temperature dropped
significantly to 60,6 ℃ – 63,1 ℃, which means 42,88 % temperature drop.

หลงัจากทา PSCoat  1 มิลลิเมตร อุณหภูมิลดลงอย่างมากถงึ  06 , 0 c - 03, 1 c ซ่ึงหมายความวา่อุณหภูมิลดลง
24.888% 

 Testing team applied more layers in total: 2 mm, 3mm, 6 mm
For construction purposes a material is defined as insulating if it's thermal
conductivity is less than 0.065 W/mK. A typical mineral wool has l of 0.035-0.040.

ทีมทดสอบใชค้วามหนาทั้งหมด: 4 มม., 3 มม., 0 มม อุณหภูมิค่อยๆๆลดลงตามความหนาของทาPSCoat

ส าหรับวสัดุ ในการก่อสร้างไดถู้กก าหนดให้ใชฉ้นวนที่มีค่าการน าความร้อน น้อยกวา่ 6.605 W /mK

ฉนวนชนิด A  Mineral Wool มีค่าการน าความร้อน 6.635-6.626 W / mK

 During the test, the thermal conductivity level was 0,048 W/m.K (at 3mm thickness).

ซ่ึงระหวา่งการทดสอบ PSCoat  มีค่าการน าความร้อนอยู่ที่ 6,628 W / mK (ที่ความหนา 3 มม.)

 26.1.2018, PSCoat received the new value of thermal conductivity : 0,0324 W/m.K.
This cause even more energy savings than before and average temperature drop of
50% (please, see certificate bellow)

วนัที่ 40.1.4618 PSCoat มีผลค่าการน าความร้อนใหม่: 6.6342 W / m.K ซ่ึงท าให้มีประสิทธิภาพใน
การประหยดัพลงังานไดข้ึ้นและค่าอุณหภูมิลดลงเฉลี่ยถึง 56% (โปรดดูจากหนังสือรับรอง)
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2. Old technology or current technology that people use now – PSC vs. Mineral wool

Fiberglass and mineral wool with cladding have been founded around the early 1900’s.
Telephones have also been around since that time. Are you still using that early 1900’s
phone? Of course not. All of us have smart phones that take photos, fit in our pockets and
are mini computers.

Technology has advanced and gotten smaller, smarter, and more powerful.

So… Why would you not also upgrade your insulation? It has also gotten smaller, smarter,
and more powerful as technology has advanced.
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เทคโนโลยีเดิม หรือเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบนั ที่มีการใช ้ซ่ึงเปรียบเทียบระหวา่ง mineral wool vs PSCoat

ฉนวนใยแกว้และmineral wool ไดถู้กคน้พบและเร่ิมใชป้ระมาณตน้ปี ศตวรรษที่19  ซ่ึงโทรศพัทก์็ไดเ้ร่ิมใชใ้นช่วงเวลา
เดียวกนันั้น คุณยงัคงใชโ้ทรศพัทใ์นช่วงเวลา ศตวรรษที่19 อยูห่รือไม่? ไม่แน่นอน เราทุกคนมีสมาร์ทโฟนใช ้สามารถถ่ายรูปได้
มีขนาดพอดีกบักระเป๋า และเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็
เทคโนโลยีมีไดค้วามกา้วหน้ามากขึ้น มีขนาดที่เลก็ลง ฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ดงันั้น ... ท าไมคุณถึงยงัไม่ไดอ้พัเกรดฉนวนของคุณ? ที่มีขนาดเลก็ลง ฉลาด และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เน่ืองจากความกา้วหน้า
ของเทคโนโลย ี

Properties 

คุณสมบตัิ
POWER SMART COAT Mineral wool 

Thermal 
insulating 
properties 

คุณสมบตัิของฉนวนกนั
ความร้อน

Stable throughout the 
temperature range and in time, 
do not depend on the humidity 
of the air – does not degrade. 

มีความเสถียรภาพตลอดช่วงอุณหภูมิและ
เวลา ความชืน้ของอากาศไม่มีผลกระทบ - ไม่
ลดประสทิธิภาพลง

The thermal insulation properties are 
temperature dependent, decrease with 
increasing humidity and completely 
disappear when wet without returning to 
the initial values, deteriorate over time. 

คุณสมบตัิของฉนวนกนัความร้อน คือ อุณหภูมิจะลดลง
เม่ือมีความชืน้ท่ีเพิม่ขึน้และประสิทธิภาพความเป็นฉนวน
จะลดลงหายไปได้อย่างสมบรูณ์เม่ือเกิดความชืน้(เปียก)
และไม่สามารถกลบัสูค่่าเร่ิมต้น และการใช้งานลดลงตาม
เวลา

Waterproofing 
properties 

คุณสมบตัิกนัซมึ

PSC 250T is a waterproofing 
material, Construction Technical 
Approval. 

PSC 250T ได้รับการรับรองจากวสัดุการ
ก่อสร้างทางเทคนคิ เป็นวสัดุป้องกนัการ
รั่วซมึ

Mineral wool requires additional hydro 
and vapor barrier. 

Mineral wool ต้องใช้ความคู่กบัวสัดุท่ีป้องกนั
ความชืน้และไอระเหย เช่น Metal sheet

Anti-corrosion 

ป้องกนัการเกิดสนมิ
PSC 250T has anti-corrosion 
properties, Construction 
Technical Approval 

PSC 250T ได้รับการรับรองจากวสัดุการ
ก่อสร้างทางเทคนคิ เป็นวสัดุป้องกนัการเกิด
สนมิ

CUI ( corrosion under insulation) problem 
is common 

ปัญหา CUI (การกดักร่อนภายใต้ฉนวนกนัความร้อน (
เป็นเร่ืองปกติ

Condensation 

การควบแน่น
Prevents condensation. 

ป้องกนัการควบแน่น
Condensation appears and is the reason 
of corrosion under insulation. 

การควบแน่น ปรากฏขึน้และ เป็นสาเหตุของการกดักร่อน 
เกิดสนมิ ภายใต้ฉนวนกนัความร้อน

UV stability 

ความเสถียรของรังสียูวี
Does not require additional 
protection. 

ไม่จ าเป็นต้องมีการป้องกนัเพิม่เติม

Additional protection is needed. 

จ าเป็นต้องมีการป้องกนัเพิม่เติม

weight and size 
bearing 

น า้หนกัและขนาดท่ีเป็น
อุปสรรค

Insulation causes negligible 
weight and wind structural loads 

เป็นฉนวนกันความร้อน ท่ีน า้หนกัเบาและ
แรงลมไม่มีผลกระทบ

Significantly increases the weight of the 
structure and area (causes wind loads). 
The possibility of destruction during heavy 
winds or rains. 

การเพิม่น า้หนกัของโครงสร้างและพืน้ท่ี มีผลอย่างมาก 
)ผลกระทบจากแรงลม  (ความเป็นไปได้ท่ีจะถูกท าลาย
ในช่วงท่ีกนตกหนกัหรือลมแรง

Contact Us :  QUALITECH EQUIPMENT PART.,LTD. 70/175 Moo 5 T.Bueng Kham Phroi A.Lamlukka, Pathumthani, 12150 
Tel : 061-4166-151, 061-4166-152, 092-269-3803 Fax 02-532-6526 Email: sales@qtcoat.com Website: www.qtcoat.com

http://www.pscoat.com/


Technology of 
application 

ขัน้ตอนการใช้งานของ
เทคโนโลยี

Quick spray application even 
over operating equipment, 
without stopping the operation 

ใช้สเปรย์พน่ได้เลยแม้กบัอุปกรณ์ขณะก าลงั
ใช้งานอยู่ โดยไม่ต้องหยุดการท างาน

Stud welding, wool strengthening, using 
of additional materials: mesh, film, high-
temperature glue, tin. The equipment 
must be stopped, let it cool down, and 
after isolation works it should be put on 
the process mode. 

การเช่ือม, ความแข่งแกร่งของใย Wool, ต้องใช้วสัดุ
เพิม่เติม  :ตาข่าย , ฟิล์ม, กาวท่ีมีอุณหภูมิสงู, ดีบกุ อุปกรณ์
ต้องหยุดพกัปลอ่ยให้เย็นลงและหลงัจากท างาน ต้องควร
วางไว้ในโหมดกระบวนการ

Reparability 

การซอ่มแซม
Strip off and cover the damaged 
area with PSC 250T by brush. 

ลอกและปิดพืน้ท่ีท่ีเสียหายด้วย PSC 250T 
ด้วยแปรง

Dismantling of the whole insulation, 
including expensive tin. Insulation process 
from the very beginning (excluded stud 
welding), all compounds new. Wool 
utilization cost needs to pay. 

ต้องท าการรือ้ฉนวนทัง้หมด รวมทัง้พืน้ผวิดีบกุด้านนอกท่ีมี
ราคาแพง
ขัน้ตอนการรือ้ฉนวนกนัความร้อนต้องรือ้ทัง้หมดเหมือน
การติดตัง้ ตัง้แต่เร่ิมต้น (ไม่รวมการเช่ือมแกน), และ
สารประกอบทัง้หมดใหม่ ท าให้มีค่าใช้จ่ายเยอะ ทัง้การรือ้
ถอนและประกอบเข้าไปใหม่ ทัง้นีร้วมถึงการก าจดั 
Mineral Woolท่ีท าการรือ้ถอนแล้ว) 

Life time 

อายุการใช้งาน
In practices – about 20 years.  

ในการปฏิบตัิ - ประมาณ 20 ปี
In practices -5-6 years at vibrating 
equipment, 3-5 years at the high humidity 
areas. 

ในการปฏิบตัิ -5-6 ปีท่ีอุปกรณ์การสัน่สะเทือน, 3-5 ปีใน
พืน้ท่ีท่ีมีความชืน้สงู

Ecological 
stability (mice, 
insects, mold) 

ความมัน่คงทาง
นเิวศวิทยา )หนู , แมลง
, แม่พมิพ์(

Prevents mold, no place for 
mice and insects. 

ป้องกนัแม่พมิพ์ ไม่ให้เป็นท่ีอาศยั ส าหรับหนู
และแมลง 

It is a place for mice and insects when it is 
not very hot 

เป็นท่ีอาศยัส าหรับหนแูละแมลงเม่ืออุณหภูมิไม่ร้อนมาก
นกั 

Ecological 
compatibility 

เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม

Ecological load is not known, 
material can be use in the areas 
for food production, non-toxic. 

ไม่มีผลเสียต่อสิง่แวดล้อม 
สามารถใช้ในพืน้ท่ีส าหรับการผลติอาหาร 
และ ปลอดสารพษิ

Environmentally hazardous. Wool is 
destroyed because of vibration and micro- 
glass crystals appear in the air, which 
easily fall into the lower parts of the lungs 
and are the strongest carcinogen. Risk of 
cancer diseases in personnel. 
Recycling costs (transport, workers, 
payment for recycling at the dump) 

เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดล้อม Wool จะถูกท าลาย ถ้าเกิด
การสัน่สะเทือนและ micro glass crystals จะปรากฏ
ขึน้ในอากาศ ซึง่สามารถหล่นลงไปในส่วนล่างของปอด 
และเป็นสารก่อมะเร็งท่ีรุนแรงท่ีสดุ 
มีการก่อให้ความเส่ียงโรคมะเร็งในบคุลากร 
มีค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิล (การขนสง่ แรงงานการ  
ค่าใช้จ่ายการน าไปก าจดัส าหรับขยะรีไซเคิล)
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3/8. Explain how can PSC help saving energy + % of our saving energy ability or success case 
+ ROI Case study 

PSCoat can reduce heat transfer in any direction and can be used to insulate both hot pipes 
(keeping the heat inside) and cold pipes (keeping the heat outside). 

Energy savings for each project are different, calculated and measured indivitually. In 
average, there are energy savings about 10-60% (in petrochemical projects 10-15% - which 
means high value and huge amount of energy savings, in industrial buildings till 60%). 

PSCoat is also focusing on areas which are uncoated due to difficult access, complicated 
pipeline systems with many folds, numerous closures – these are uninsulated due to lack of 
space or extremly high price for coating with clasiccal insulation. By insulating these areas, 
customers can gain extra energy savings till 30% (depend on the size of uncoated areas). 

Current solutions as for example mineral wool have good results of energy savings at the 
beginning of usage. During the process of degradation of this material, the value of the 
energy savings is decreasing until this insulation does not filling expected energy savings 
anymore.  

PSCoat does not degradating during its lifetime and the energy savings measured at the 
beginning are stable during all the period of using it - which means that from the long-term 
view, this material brings higher energy savings in average during the whole insulation 
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lifetime. 

3/8 อธิบายวา่ PSC ช่วยประหยดัพลงังานไดอ้ย่างไร + ความสามารถในการประหยดัพลงังานหรือกรณีความส าเร็จของเรา +
กรณีศึกษา ROI (return of investment) 

PSCoat สามารถลดการถ่ายเทความร้อนไดใ้นทุกทิศทางและสามารถใชป้้องกนัท่อร้อน (เก็บความร้อนภายใน) และท่อเยน็
(เก็บความร้อนไวด้า้นนอก)

การประหยดัพลงังานส าหรับแตล่ะโครงการมีความแตกต่างกนัค านวณและวดัแต่ละส่วน โดยเฉลีย่แลว้มีการประหยดัพลงังาน
ประมาณ 16-06% (ในโครงการปิโตรเคมี 16-15% - ซ่ึงหมายถึงมูลค่าที่สูงและการประหยดัพลงังานจ านวนมากในอาคาร
อุตสาหกรรมถึง 06%)

PSCoat ยงัมุ่งเน้นไปทีพ่ื้นที่ที่ไม่ไดรั้บการเคลือบผวิเน่ืองจากการเขา้ถึงที่ยากล  าบากระบบท่อที่ซบัซอ้นซ่ึงมีหลายช่องหลายช่อง
หลายช่องปิด - เหล่าน้ีไม่มีการหุ้มฉนวนเน่ืองจากขาดพื้นที่หรือราคาสูงมากส าหรับการเคลือบดว้ยฉนวน classical ลูกคา้
สามารถประหยดัพลงังานไดม้ากถึง 36% (ขึ้นอยูก่บัขนาดของพื้นที่ที่ไม่เคลอืบผวิ)

ในปัจจุบนัเช่น  Mineral Wool มีผลดีต่อการประหยดัพลงังานเม่ือเร่ิมใชง้าน แต่ในระหวา่งการท างานของวสัดุน้ีจะเกิดความ
เส่ิอมโทรม ท าให้ค่าของการประหยดัพลงังานจะลดลงจนกวา่ฉนวนน้ีจะไม่สามารถป้องกนัและประหยดัพลงังานที่คาดวา่จะรับอีก
ต่อไป

PSCoat ไม่เส่ือมสภาพตลอดอายุการใชง้านและการประหยดัพลงังานที่เร่ิมตน้มีความเสถียรในทุกช่วงเวลาของการใชง้านซ่ึง
หมายความวา่จากมุมมองระยะยาว วสัดุน้ีจะช่วยให้ประหยดัพลงังานไดม้ากขึ้นในช่วงอายุการใชง้านฉนวนทั้งหมด

Case study: 

Location: Slovakia / Europe 

Customer: Biomass Company, VAE controls 
Target: Biomass Station Silo Exterior Coating 
Investment: 20.000 Eur (22.000 USD) 
Result: a) Increase in Biomass yield for power generation resulting in costing

savings of 100 Euro/Day
b) Lower usage of glycerine equals savings in costs
c) Better gas ratio in cogeneration units, needed for producing energy

ROI: 7 months 

Project Details: 

 Before the application of the PSC, the temperature of the fermenter’s content
reached about 15°C maximum (in winter). The result was a low ratio of gas in
cogeneration units.

 The goal was to maintain the fermenter content’s temperature at the level of +25 °C
or more. After the application of PSC the temperature reached the level of 35 °C!

 The insulation was applied in 1,5 mm thickness layer. The test was conducted
between 5.01.2017 and 8.01.2017.

The measurements were taken on the content of the fermenter. 

1. The beginning of the test: 5.01.2017. At 19:00 the glycerine was applied in order to
increase the temperature inside the fermenter. Outdoor temperature: -8°C,
temperature inside the fermenter: 33,4°C
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2. The end of the test: 7.01.2017 at 10:00. Outdoor temperature: -13°C, temperature
inside the fermenter: 32,9°C. Temperature drop: 0,5°C

3. The beginning of the test: 7.01.2017. At 10:00 the glycerine was applied in order to
increase the temperature inside the fermenter. Outdoor temperature: -13°C,
temperature inside the fermenter: 32,9°C

4. The end of the test: 8.01.2017 at 17:00. Outdoor temperature: -12°C, temperature
inside the fermenter: 32,45°C. Temperature drop: 0,45°C

กรณีศึกษา: 

สถานที่: Slovakia / Europe

ลูกคา้: บริษทั ชีวมวล VAE ควบคุม
เป้าหมาย: Biomass Station Silo Exterior Coating 
การลงทุน: 46.666 ยูโร (44.666 USD)

ผลลพัธ์:
a) การเพิ่มผลผลิตชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟ้าท าให้ประหยดัค่าใชจ่้ายได ้166 ยูโร / วนั
b) การใชก้ลีเซอรีนทีล่ดลงเท่ากบัการประหยดัค่าใชจ่้าย
c) อตัราส่วนก๊าซที่ดีขึ้นในหน่วยผลิตไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมทีจ่  าเป็นส าหรับการผลิตพลงังาน

ROI: 7 เดือน

รายละเอียดโครงการ:
• ก่อนการใช ้PSC อุณหภูมิของถงัหมกัจะอยู่ที่ประมาณ 15 C (ในฤดูหนาว) ส่งผลให้สัดส่วนก๊าซในหน่วยผลิตไฟฟ้า
พลงังานร่วมต ่า
• เป้าหมายคือเพื่อรักษาอุณหภูมิของถงัหมกัทีอุ่ณหภูมิ + 45 C ขึ้นไป หลงัจากใชง้าน PSC แลว้อุณหภูมิจะอยู่ที่ 35 C
• ฉนวนกนัความร้อนถูกน ามาใชใ้นชั้นความหนา 1.5 mm การทดสอบน้ีด าเนินการระหวา่ง 5.61.4617 ถึง

8.61.4617 

การวดัถูกน ามาใชก้บัเน้ือหาของถงัหมกั

1. จุดเร่ิมตน้ของการทดสอบ: 5.61.4617 เม่ือเวลา 19:66 น. ใชก้ลีเซอรีนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิภายในถงัหมกั อุณหภูมิ
กลางแจง้: -8 ° C อุณหภูมิภายในถงัหมกั: 33,2 ° C

4. การส้ินสุดการทดสอบ: 7.61.4617 เวลา 16:66 น. อุณหภูมิกลางแจง้: -13 ° C อุณหภูมิภายในถงัหมกั:

34,9 ° C อุณหภูมิลดลง: 6.5 ° C

3. จุดเร่ิมตน้ของการทดสอบ: 7.61.4617 เวลา 16:66 น. ใชก้ลีเซอรีนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิภายในถงัหมกั อุณหภูมิ
กลางแจง้: -13 ° C อุณหภูมิภายในถงัหมกั: 34,9 ° C

2. การส้ินสุดการทดสอบ: 8.61.4617 เวลา 17:66 น. อุณหภูมิกลางแจง้: -14 ° C อุณหภูมิภายในถงัหมกั:

34,25 ° C อุณหภูมิลดลง: 6,25 ° C
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Location: Thailand  - on Process 

Customer: Biomass Company (confidential) 
Target: Biomass Station -  Hopper 

Insulation of filtration units to keep temperature over 120 °C 
Mineral wool and aluminum cladding replacement – due to massive 
corrosion under the insulated surface 

Investment: 780.000 THB 
ROI: 1 day  

 Planned reconstruction: approx. 10 days

 Due to corrosion under the Mineral wool insulation, new metal sheets needed to be
installed to replace corroded metal sheets, which caused currently delay approx. 10
days.

 Each day without operation means lost profit on energy production more than
800.000 THB, so the delay caused by old type of insulation corrosion consequenties
caused already 8 mil. THB additional lost.

 PSCoat will be applied during the operation, which will bring instant savings on
reconstruction and ROI in less than 1 day

สถานที่ :Thailand  - ก าลงัด าเนินการ 

ลูกคา้ :บริษทั โรงไฟฟ้า  (ยงัเป็นความลบั)

เป้าหมาย :สถานีชีวมวล – Hopper Back Filter  ฉนวนกนัความร้อนของหน่วยกรองเพือ่ให้อุณหภูมิสูงกวา่ 120 ° C

ฉนวนปัจจุบนัMineral Wool and Metal Sheet  - เน่ืองจากการกดักร่อนขนาดใหญ่ภายใตพ้ื้นผวิฉนวน

การลงทุน :780.000 บาท

ROI: 1 วนั

• การฟ้ืนฟูตามแผน :ประมาณ 10 วนั

• เน่ืองจากมีการกดักร่อนภายใตฉ้นวนกนัความร้อนของแร่ธาตุจึงจ าเป็นตอ้งติดตั้งแผน่โลหะใหม่เพื่อทดแทนแผน่โลหะที่
เป็นสนิมซ่ึงท าให้เกิดความล่าชา้ประมาณ 10 วนั.

• ในแต่ละวนัโดยไม่มีการท างานหมายถึงการสูญเสียก าไรจากการผลิตพลงังานมากกวา่ 800,000 บาทดงันั้นความ
ล่าชา้ที่เกิดจากการกดักร่อนของฉนวนกนัความร้อนรุ่นเก่าจึงเกิดขึ้นแลว้ประมาณ 8 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายอื่นเพิ่มเติม

• PSCoat ที่ถูกน ามาใชใ้นทดแทน จะช่วยให้บริษทัสามารถประหยดัเงินในการซ่อมแซม และ ไดR้OIคืนในเวลาที
ที่น้อยกวา่ 1 วนั
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Pictures of old insulation removement / corroded surface: 

รูปภาพของการฉนวนกนัความร้อนเก่าทีถู่กถอดถอน / พื้นผวิที่มีการกดักร่อนเส่ือมสภาพเม่ือใชใ้นระยะหลายปี:

PSCoat application: การใชง้าน PSCoat
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