
   ทุกห้องทีติดตังฝ้าเพดานและผนังภายใน ทีต้องการลดความร้อนสะสม
โดยเฉพาะห้องทีอยู่ทิศตะวันตก หรือทิศใต้ หรือห้องทีต้องการลดค่าไฟจาก
การใช้แอร์

แผ่นยิปซัมกันร้อนพิเศษ ยิปรอค มี 2 รุ่น

ฉนวนโฟม (Expandend Poly Styrene High
Density) ความหนาแน่นพิเศษ
ฉนวนโฟม EPS F Grade ชนิดไม่ลามไฟ
มีค่าป้องกันความร้อนสูงมาก
คุณสมบัติในการส่งผ่านความร้อนน้อยมาก
*ดูค่าป้องกันความร้อนได้ทีตารางหน้าถัดไป

มีค่าต้านความร้อนรวม RT (m2.๐c/W) = 0.451 มีค่าต้านความร้อนรวม RT (m2.๐c/W) = 2.303
ประสิทธิภาพการกันความร้อนดีกว่าฝ้าเพดานท่ัวไป 5 เท่า

บ้านทีติดตังฝ้าด้วย ยิปรอค เทอร์มัลไลน์
หรือ ยิปรอค เทอร์มัลไทล์

บ้านกรุทับผนังอิฐด้วย ยิปรอค เทอร์มัลไลน์บ้านทีติดตังผนังก่ออิฐทัวไป

บ้านทีติดตังฝ้ายิปซัมทัวไป

มีค่าต้านความร้อนรวม RT (m2.๐c/W) = 0.298 มีค่าต้านความร้อนรวม RT (m2.๐c/W) = 2.357 (Air Gap2cm.)
ประสิทธิภาพการกันความร้อนดีกว่าผนังท่ัวไป 5 เท่า

*เมือเทียบกับฝ้าทีเสริมฉนวนกันร้อนใยแก้วหนา 2 นิว

ประหยัดค่าไฟได้สูงสุดถึง 69%

ทนความร้อนได้มากกว่าถึง 40%*

ไม่ลามไฟ

การใช้งานยาวนานนับ 10 ปี

เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม

ประหยัดค่าแรงได้มากกว่า 50%*

2 3 4

ความหนาแผ่น
ชนิดทนชืน
ชนิดขอบ
ขนาด 
นำหนักโดยประมาณ
มาตรฐานการผลิต

59, 44 และ 29 มม.
มีเฉพาะความหนา 59, 29 มม.
ขอบลาด               
1200 x 2400 มม.
22.20 กก. / แผ่น
ASTM 1370, BS 1230, 
ISO 9001, ISO 14001

แผ่นยิปซัมกันร้อนพิเศษ ยิปรอค เทอร์มัลไลน์

แผ่นยิปซัมกันร้อนพิเศษ สำหรับผนังและฝ้าฉาบเรียบ

แสกน QR Code
Gyproc® ThermaLine®

แผ่นยิปซัมกันร้อนพิเศษ สำหรับฝ้า ที-บาร์

แสกน QR Code
Gyproc® ThermaTile®

ความหนาแผ่น
ชนิดขอบ
ขนาด 
นำหนักโดยประมาณ
มาตรฐานการผลิต

59 และ 29 มม.
ขอบเรียบ               
600 x 600 มม.
2.48, 2.23 กก. / แผ่น
ASTM 1370, BS 1230, 
ISO 9001, ISO 14001

แผ่นฝ้าเพดานยิปรอค ชนิดกันร้อน เทอร์มัลไทล์

ฉนวนโฟม EPS Hi-Dense*
ฉนวนโฟม EPS ทั่วไป
ฉนวนใยแก้ว
ฉนวนใยแก้ว

50
50
50
75

0.027
0.035
0.038
0.038

1.85
1.43
1.32
1.97

25
16
12
16

ประเภทฉนวน ความหนา (mm) ความหนาแน่น
(kg/m3)

ค่าการนำความร้อน*
(W/m2. ๐c)

ค่าป้องกันความร้อน*
(m2.oc/W)

มาตรฐานการผลิต มาตรฐานโรงงาน

ASTM 1370, BS 1230,
ISO 9001, ISO 14001 

ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001 

คุณสมบัติเด่น ข้อมูลทางเทคนิค

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุ

พืนทีใช้งาน มาตรฐานการรับรอง

*หมายเหตุ ฉนวนโฟม EPS Hi-Dense    : คือฉนวนโฟมชนิดเดียวกับทีใช้ใน ยิปรอค เทอร์มัลไทล์ และยิปรอค เทอร์มัลไลน์
    ค่าการนำความร้อน (K Value)  : ค่ายิงน้อย  กันความร้อนยิงดี
    ค่าป้องกันความร้อน (R Value) : ค่ายิงมาก  กันความร้อนยิงดี
    จากผลการทดสอบ จากกรมอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์

 ยิปรอค เทอร์มัลไลน์, ยิปรอค เทอร์มัลไทล์ ยิปรอค เทอร์มัลไลน์, ยิปรอค เทอร์มัลไทล์

Gyproc® ThermaLine® แผ่นยิปซัมกันร้อนพิเศษ สำหรับผนังและฝ้าฉาบเรียบ
Gyproc® ThermaTile® แผ่นยิปซัมกันร้อนพิเศษ สำหรับฝ้า ที-บาร์
เป็นทางเลือกใหม่ทีสามารถช่วยลดปริมาณความร้อนจากภายนอก และเก็บ
ความเย็นให้คงอยู่ภายในบ้านได้อย่างดีเยียมเหมาะสำหรับงานฝ้าเพดานและ
ผนังอาคารภายในทีอยู่อาศัยทังบ้านใหม่และบ้านทีมีการซ่อมแซม

นวัตกรรมอีกขั้นของ



ประหยัดแอร์ได้ถึง 69%
เพียงแค่คุณเปลียนมาใช้

ประหยัดแอร์ได้ถึง 69%
เพียงแค่คุณเปลียนมาใช้

ประหยัดแอร์ได้ถึง 69%
ยิปรอค เทอร์มัลไลน์,
ยิปรอค เทอร์มัลไทล์
ยิปรอค เทอร์มัลไลน์,
ยิปรอค เทอร์มัลไทล์
ยิปรอค เทอร์มัลไลน์,
ยิปรอค เทอร์มัลไทล์

เพียงแค่คุณเปลียนมาใช้
ไม่ว่าฤดูไหน
ห้องของเราก็เย็นสบาย

ยิปรอค ตราบ้าน

แผ่นยิปซัมกันร้อนพิเศษ ยิปรอค เทอร์มัลไลน์,
ยิปรอค เทอร์มัลไทล์ 

A

B

A+B

Aระบบฝ้าเพดานกันร้อนพิเศษ
ลักษณะของห้อง

ฝ้าฉาบเรียบ : แผ่นยิปซัมธรรมดา 9 มม.
ผนัง   : อิฐมอญปูนฉาบ หนารวม 10 ซม.

2,880

2,160

1,218

855ฝ้าฉาบเรียบ : แผ่นยิปซัม ThermaTile®  หนา 59 มม.
ผนัง   : อิฐมอญปูนฉาบ หนารวม 10 ซม.

ลด
30%

ค่าไฟ
(เครื่องปรับอากาศเฉลี่ย 95%

ระบบส่องสว่าง 5%)
(บาท/เดือน)

ค่าการใช้
พลังงานจาก

เครืองปรับอากาศ
(kW/month)

ระบบฝ้าและผนังกันร้อนพิเศษ
ลักษณะของห้อง

ฝ้าฉาบเรียบ : แผ่นยิปซัมธรรมดา 9 มม.
ผนัง   : อิฐมอญปูนฉาบ หนารวม 10 ซม.

2,880

960

1,218

378ฝ้าฉาบเรียบ : แผ่นยิปซัม ThermaLine® 

ผนัง   : อิฐมอญปูนฉาบ หนารวม 10 ซม.
    กรุทับด้วยระบบยิปลายเนอร์ พร้อมแผ่น
    ThermaLine® (มีช่องว่างอากาศ 20 มม.)

ลด
69%

*หมายเหตุ : คำนวณค่าไฟฟ้า (เฉลีย 12 เดือน) จากพืนทีปรับอากาศ 16 ตร.ม. ความสูงห้อง 2.5 เมตร จากการเปิดเครืองปรับ
อากาศ เบอร์ 5 โดยให้มีอุณหภูมิเฉลีย ภายในห้องเฉลี่ย 25 oc โดยคิดค่าไฟฟ้า เฉลี่ย 3.8 บาท/ยูนิค เปิดแอร์ 8 ชม./วัน
ตลอดระยะเวลา 30 วัน (คำนวณโดย) Software OTVEE 1.0a จากสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ค่าไฟ
(เครื่องปรับอากาศเฉลี่ย 95%

ระบบส่องสว่าง 5%)
(บาท/เดือน)

ค่าการใช้
พลังงานจาก

เครืองปรับอากาศ
(kW/month)

ระบบผนังกรุทับกันร้อนพิเศษ
ลักษณะของห้อง

ฝ้าฉาบเรียบ : แผ่นยิปซัมธรรมดา 9 มม.
ผนัง   : อิฐมอญปูนฉาบ หนารวม 10 ซม.

2,880

1,920

1,218

741
ฝ้าฉาบเรียบ : แผ่นยิปซัมธรรมดา  9 มม.
ผนัง   : อิฐมอญปูนฉาบ หนารวม 10 ซม.
    กรุทับด้วยระบบยิปลายเนอร์ พร้อมแผ่น
    ThermaLine® (มีช่องว่างอากาศ 20 มม.)

ลด
39%

ค่าไฟ
(เครื่องปรับอากาศเฉลี่ย 95%

ระบบส่องสว่าง 5%)
(บาท/เดือน)

ค่าการใช้
พลังงานจาก

เครืองปรับอากาศ
(kW/month)

“แนะนำให้ใช้ทัง
ระบบผนังและฝ้าเพดาน

ประหยัดแอร์ได้ถึง 69%”

B


