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ผลติภัณฑ์สังกะสีเหลว ZINGA 
 

ZINGA เป็นผลิตภณัฑส์ังกะสีสาํเร็จรูปท่ีใชท้าหรือพ่นเคลือบผวิโลหะเพื่อป้องกนัสนิมท่ีสามารถใหก้าร

ป้องกนัแบบจ่ายประจุ (Cathodic Protection) ใชง้านง่าย แหง้เร็ว โดยมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
 

 1. ZINGA ประกอบด้วยผงสังกะสีท่ีเล็กละเอียดขนาดประมาณ 1-3 ไมครอน มีความบริสุทธ์ิสูงถึง 

99.995% เม่ือเซตตวัแห้งแลว้จะมีความหนาแน่นของสังกะสีท่ีผิวงานสูงถึง 96% จึงทาํให้ ZINGA สามารถให้การ

ป้องกนั การเกิดสนิมของเหล็กแบบ Cathodic Protection ไดค้รบวงจรอยา่งต่อเน่ือง 

 2. ผิวชั้นบนสุดเป็นสีเทาเขม้ สามารถทนต่อแรงกระแทก เสียดสี ขีดข่วนได้ดี สามารถเคลือบทบัดว้ยสี

อีพอ็คซ่ี สีโพลียรีูเทน โพลียเูรีย หรือวสัดุอ่ืนๆได ้เม่ือเคลือบดว้ยสีอ่ืนแลว้จะไม่หลุดลอกเหมือนกบัการทาสีทบัลง

บนผวิ Hot dip galvanised  

 3.  ใชง้านง่าย สะดวก สามารถใชท้า, พน่หรือชุบเหล็กท่ีเตรียมผวิมาแลว้ไดท้นัที 

 4.  สามารถทาทบับนช้ินงานท่ีชุบ Hot dip มาแลว้ได ้โดยแบ่งผวิงานเป็น 2 ประเภท คือ  

  4.1  ผิวงานชุบ Hot Dip เก่า เพียงลา้งกาํจดัความสกปรก คราบไขมนั หรือคราบนํ้ ามนัออกให้

สะอาด ทิ้งไวใ้หแ้หง้ แลว้ทาทบัไดท้นัที 

  4.2 ผวิงานชุบ Hot Dip ใหม่ ใชน้ํ้ายากดัผวิ (Galvafix) ทิ้งไว ้4 ชัว่โมง แลว้ทาทบัดว้ย ZINGA  

 5. ZINGA ผา่นการพิสูจน์การใชง้านในทุกสภาพแวดลอ้มจากทุกมุมโลกมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 30 ปี  

 6. ZINGA สามารถทาทบัรอยเช่ือมของโครงสร้างทีชุบ Hot Dip Galvanised ได ้

 7. ZINGA ท่ีเคลือบลงบนแผน่เหล็กแลว้ สามารถเช่ือมช้ินงานไดโ้ดยไม่ติดไฟ 

 8. ZINGA สามารถใช้งานในท่ีท่ีมีอุณหภูมิลบ 40 องศาเซลเซียสและทนความร้อนสูงถึง 150 องศา

เซลเซียส  

 9. ZINGA สามารถใช้งานในขณะท่ีสภาพแวดล้อม มีความช้ืนสัมพทัธ์สูงถึง 95 % ได ้ช่วยให้สามารถ

แกไ้ขปัญหา ในท่ีท่ีการทาํงานมีสภาพแวดลอ้มและเง่ือนไขในการทาํงานจาํกดั เช่น อุโมงค,์ ท่อ, หอ้งเยน็ เป็นตน้ 

 10. ZINGA เม่ือทาทบัลงบนผิวท่ีผ่านการเคลือบด้วย ZINGA มาแล้ว ตวัวสัดุท่ีทาลงไปใหม่สามารถ

ประสานเป็นเน้ือเดียวกนักบัวสัดุเดิมของ ZINGA ท่ีทาอยูก่่อนแลว้ได ้

 11. ZINGA ไม่มีส่วนผสมท่ีเป็นพิษ จึงทาํให้ ZINGA สามารถใชท้าเคลือบผิวภาชนะเหล็กท่ีใชใ้นการเก็บ

นํ้าด่ืมได ้(ผา่นการทดสอบโดยสถาบนั WRC ตามมาตรฐานการทดสอบ BS 6920:PART 1988/90) 

 12. ZINGA ไม่สร้างมลภาวะท่ีเป็นพิษต่อคน, สัตว,์ ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งก่อนและหลงัการใชง้าน 

 13. ZINGA ผา่นการทดสอบของสถาบนั BBA (BRITISH - BOARD OF AGREEMENT) ขององักฤษ 
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 14. ZINGA ผา่นการทดสอบการทนทานต่อสภาวะการกดักร่อน ตามมาตรฐาน ISO STANDARD 3768 

ในระดบัความหนาการเคลือบท่ี 120 ไมครอน สามารถทนต่อการกดักร่อนไดไ้ม่น้อยกว่า การเคลือบดว้ยวิธีการ 

HOT DIP GALVANISE  

 15. ZINGA ระยะเวลาในการเซตตวัสัมผสัได ้(Touch dry) ประมาณ 5 - 15 นาที สามารถทา ZINGA ทบัได้

หลงัจาก 1 ชัว่โมง ทาทบัดว้ยสีอ่ืนหลงั 2-8 ชัว่โมงข้ึนอยูก่บัความหนาของชั้นรองพื้น  

 16. ผิวงานของเหล็กท่ีจะเคลือบ ZINGA ควรมีค่าความสะอาดท่ี Sa 2.5 และมีค่าความหยาบของผิวท่ี Ra 

12.5  

 

หัวข้อ สีกนัสนิม ชุบ HOT DIP ZINGA 

การเตรียมผวิงาน Sa 2.5 จุ่มนํ้ากรด ทาํในโรงงาน Sa 2.5 

การใชง้าน ทา แปรง สเปรย ์ ทาํในโรงงาน ทา แปรง สเปรย ์

ความหนาของผวิงาน 120-400 ไมครอน 40-100 ไมครอน 40-80 ไมครอน 

การยดึเกาะผวิงาน ไม่ดี (Chemical bond) ดี (Physical bond) ดีกวา่ (ทั้งสองพนัธะ) 

การป้องกนัแบบ 

Cathodic 
ไม่มี มี มี 

การป้องกนัแบบ Passive มี ไม่มี มี 

การเช่ือมผิวงานดว้ย

ไฟฟ้า 
ติดไฟง่าย ลามไฟได ้ ไม่ติดไฟ ไม่ติดไฟ 

การบาํรุงรักษา 
ตอ้งขดัสีเก่าออกทั้ง

หมดแลว้ทาใหม่ 

ถอดช้ินส่วนส่งโรงงาน

เพื่อชุบใหม่ 
ลา้งนํ้าแลว้ทาทบัไดเ้ลย 

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

อาจมีส่วนผสมของสาร

ระเหยท่ีเป็นพิษและทาํ

ใหอ้ากาศเสีย 

สร้างนํ้าเสียมากในการ

ชุบ 

ไม่ใชส้ารเคมีท่ีเป็นพิษ

และไม่ก่อใหเ้กิด

มลภาวะ 

อายกุารเก็บรักษา 1 ปี - 15 ปี 

อายกุารป้องกนัผวิงาน 1-2 ปี มากกวา่สี มากกวา่สี 
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การเตรียมผวิ  

1. ทาํความสะอาดผวิงานโดยลา้งขจดัคราบไขมนัจาระบี ออกแลว้ท้ิงไวใ้หแ้หง้ 

2. พน่ทรายหรือกริดใหไ้ดค้วามสะอาดท่ีระดบั Sa 2.5 ค่าความหยาบ (Roughness) ท่ี Ra12.5  

3. จากนั้นสามารถทา,พน่ หรือชุบ ZINGA ลงบนผวิเหล็กช้ินงานไดท้นัที 

 


