คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010022
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :

ปูนปั้นสำเร็จรูป
ปูนปั้นสำเร็จรูป เอ็ม 900 (M900)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)
1. บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
2. บริษัท ทีพีไอพำณิชย์ จำกัด
3. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สี่ง้วนฮง
4. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ชำลินีภัณฑ์
5. บริษัท ศวัศ อินเตอร์ซัพพลำย จำกัด
6. บริษัท แกมม่ำสตีล จำกัด
7. บริษัท เค.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด
8. บริษัท คอนสมิกซ์ จำกัด
9. บริษัท เฉลียวกำรช่ำงและค้ำวัสดุก่อสร้ำง จำกัด
10. บริษัท อินโดไชน่ำ วัสดุภัณฑ์ จำกัด
11. บริษัท ลูกแม่ธรณี จำกัด
12. บริษัท 123 อำคิเทค ซัพพลำย จำกัด
13. บริษัท เอ็กซ์-แมท จำกัด
14. บริษัท ทรัพย์สยำม แมททีเรียล จำกัด
15. บริษัท ที ซี อำร์ โฮมมำร์ท จำกัด
16. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นำใสใจจริงค้ำไม้และวัสดุก่อสร้ำงนนทบุรี
17. บริษัท พีโอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
18. บริษัท เอสจี ซีเมนต์ จำกัด
19. บริษัท แม็กซ์สตีล คอมเมอร์เชียล จำกัด
20. บริษัท เอ พี พัฒนำ จำกัด
21. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อภิสิฏฐ์ ซีเมนต์
22. บริษัท โฮมแมททีเรียล จำกัด
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)
กันยำยน 2562 - กันยำยน 2570 (8 ปี)

คุณสมบัตินวัตกรรม :
ปู นปั้ นส ำเร็ จรู ป เป็ นปู นส ำเร็ จรู ป ส ำหรั บ งำนปู นปั้ น ใช้ ผ สมกั บ นำตำมอั ต รำส่ วนที่ กำหนดผสมให้ เ ข้ ำ กั น
แล้วสำมำรถนำไปใช้งำนปั้นประติมำกรรมได้ทันที มีหลำยสีให้เลือก ได้แก่ สีปูนธรรมชำติ, สีเทำเข้ม, สีเหลือง, สีฟ้ำ, สีเขียว
และสีแดงอิฐ เหมำะสำหรับงำนปูนปั้นทั่วไป ทังงำนลอยตัว นูนสูง และนูนต่ำ
คุณลักษณะเฉพำะ
1. เนือปูนปั้นมีควำมละเอียดเนียน ทำให้ปั้นผลงำนได้ปรำณีตสวยงำม
2. ปั้นขึนรูปง่ำย ทังปั้นลอยตัว นูนสูง และนูนต่ำได้ดี
3. เนื อปู นเหนี ย วพอดี กับ งำนปั้ น (มี คุ ณสมบั ติ กำรไหลแผ่ ป ระมำณ 42.5%) ท ำให้ ปั้ นขึ นรู ป ได้ ง่ ำ ย
ชินงำนอยู่ตัวดี ไม่ไหลย้อย
4. เนือปูนปั้นเมื่อแห้งจะมีควำมยืดหยุ่นตัวสูงและไม่หดตัว ทำให้ชินงำนไม่แตกร้ำวเมื่อแห้ง
5. มีสำรเคมีที่เพิ่ มคุ ณภำพในกำรยึดเกำะ และเพิ่มควำมแข็ งแรงทนทำนของชิ นงำน (ควำมต้ำนทำน
แรงอัดมำกกว่ำ 2.5 MPa โดยประมำณ)
6. มีหลำยสีให้เลือกใช้งำน เนือปูนมีสีที่สม่ำเสมอสวยงำม สะดวกในกำรใช้งำน เพียงผสมนำตำมอัตรำส่วน
ที่กำหนดปั่นผสมให้เข้ำกัน
7. มีระยะเวลำกำรก่อตัวนำนกว่ำ 180 นำที โดยประมำณ ทำให้มีเวลำในกำรปั้นและตกแต่งนำน
8. มี ค วำมอุ้ ม น ำสู ง (ประมำณมำกกว่ ำ 90%) ท ำให้ ชิ นงำนที่ ปั้ น แห้ ง ช้ ำ และไม่ เ กิ ด กำรแตกร้ ำว
เนื่องจำกกำรสูญเสียนำ
++++++++++++++++++++

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)

0 3635 8999

