K Panel
Lightweight Concrete Panel
For Wall Construction








ติดตั้งได้ เร็ว นำ้ หนักเบำ
ใช้ งำนง่ ำย งำนเสร็จไว
ช่ วยลดค่ ำแรงงำน
เป็ นฉนวนกันควำมร้ อน
กันเสี ยงได้ ดี ทนไฟได้ นำน

แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบา K PANEL
K-Panel เป็ นแผ่นสำเร็จรูปเสริ มเหล็กที่มีประสิทธิภำพสูง เหมำะสำหรับกำรใช้ งำนผนัง
ภำยใน และภำยนอก น ้ำหนักเบำ ติดตังง่
้ ำยและรวดเร็ว ระหว่ำงแผ่นมีร่องลิ ้น ใช้ งำนง่ำย เหมำะ
กับงำนก่อสร้ ำงผนังที่ไม่รับแรง

Key Benefits:
Long Length: 2.4m – 3.0m

FEATURES AND BENEFITS:

ติดตัง้ ได้ เร็ว นำ้ หนักเบำ : แผ่นคอนกรี ตมวลเบำ K Panel มีน ้ำหนักเบำ ลักษณะเป็ นผิว

Quick and Easy Installation

หยำบ ยกติดตังต่
้ อแผ่นทำได้ ง่ำย โดยประกบแผ่นคอนกรี ตมวลเบำ K Panel ตำมร่องลิ ้น
ระหว่งแผ่นต่อแผ่น ซึง่ ช่ำยให้ งำนเสร็ จไวเมื่อเทียบกับกำรก่ออิฐแบบเดิมๆ และลดระยะเวลำใน

High Insulation

งำนก่อผนัง ประหยัดค่ำใช้ จำ่ ย หน้ ำงงำนสะอำด
เป็ นฉนวนกันควำมร้ อน : คุณสมบัติของแผ่นคอนกรี ตมวลเบำ K Panel คือฉนวนกัน
ควำมร้ อนที่ดีกว่ำอิฐมอญมำกถึง 10 เท่ำ ด้ วยกระบวนกำรผสมอำกำศเข้ ำกับคอนกรี ตทีม่ ำกกว่ำ

High Sound protection

Tongue and Grooves for

50 % จนเป็ นผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบำ K Panel และยังมีคณ
ุ สมบัติกำรทนไฟได้ นำนถึง
Strong Joints
4 ชัว่ โมง ไม่ก่อให้ เกิดมลพิษเมื่อมีกำรเผำไหม้
กันเสียงรบกวนได้ ดี : K Panel มีคุณสมบัติการป้ องกันรบกวนจากภายนอกได้อย่างดี เมื่อเทียบการก่ออิฐมอญที่การป้ องกัน
เสี ยงน้อยกว่า

เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม : ช่วยอนุรักสิ่ งแวดล้อมในด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิต ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และ
คุณสมบัติที่ดูดซึมน้ าต่าของแผ่นมวลเบา K Panel ทาให้ลดการก่อตัวของเชื้อราได้ในอนคต ปลอดภัยต่อผูอ้ าศัย

นำ้ หนัเบำ

ใช้ งำนง่ ำย งำนเสร็จไว
ติดตั้งได้ เร็ว

ช่ วยลดค่ำแรงงำน
ประหยัดเวลำ
LIGHTWEIGHT CONCRETE AND PANEL COMPOSITION

K Panel ผลิตจากนวัตกรรมการผสม Foam Lightweight
Concrete

ซึ่งเป็ นลักษณะของฟองอากาศขนาดเล็ก กระจายตัวอยูใ่ นเนื้อ

เป็ นฉนวนกันควำมร้ อน

ซี เมนต์อย่างสม่าเสมอ ซึ่ งส่ งผลให้คุณสมบัติของการเป็ นฉนวนกันความ
ร้อน ทนทานต่อความร้อนได้สูงกว่าผนังทัว่ ไป
แผ่นผนังคอนกรี ตมวลเบา K Panel เสริ มเหล็กชุปกันสนิม มี
ร่ องลิ้น เพื่อให้ง่ายต่อการ
ประกอบ ติดตั้งงาน
แข็งแรง น้ าหนักเบา
สามารถดัดแปลงให้ใช้งาน
ได้หลากหลาย ใช้เป็ นผนัง
อาคาร โรงงาน ห้าง
คอนโด

กันเสียงได้ ดี

ทนไฟได้ นำน
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Summary of Properties of the K PANEL Products

ขนำด
กว้ ำง x ยำว xสู ง (ซม.)

นำ้ หนัก

หน่ วย

60 x 240 x 7

54

กก./ตร.ม.

60 x 240 x 9

70

กก./ตร.ม.

Properties

Results

Unit

650 -700

kg/ m³

725 – 775

kg/ m

ควำมหนำแน่ นแห้ ง
Dry Density

ควำมหนำแน่ นในกำรใช้ งำน
Working Density

กำลังอัด
Compressive Strength

กำรดูดซึมนำ้
Water Absorption

>40

³

kg/ cm2

<20%

อัตรำกำรทนไฟ
Fire resistance

4

hours

0.14

W/ mK

44

dB.

ค่ ำกำรนำควำมร้ อน
Thermal Conductivity

อัตรำค่ ำกันเสี ยง
STC Rating
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