
ยางนีโอพรีน

แผนยางนีโอพรีน แบบสีขาว 65 sh.

Description

ยาง CR (ยางคลอโรพรีน) หรือชื่อที่เรียกทางการคาคือ “ยางนีโอพรีน
(Neoprene Rubber)” ของบริษทัเรา ผลิตขึ้นดวยเทคนิคการคงรูปแบบหมุน
(Rotocure) มีความหนาตั้งแต 1 - 10 มิลลิเมตร และใหผิวสัมผัสที่มันวาว ใน
ขณะที่ยาง CR ที่ผลิตขึ้นดวยเครื่องกดอัดคงรูปยางน้ัน จะมีความหนาตั้งแต
12 - 50 มิลลิเมตร ยาง CR ทั้งสองแบบน้ีจะมีความแข็งตั้งแต 50 - 80 Shore A

ยาง CR ที่ผลิตขึ้นแบบพิเศษน้ีแมจะทนตอความรอนและแรงดึงไดคอนขางตํ่า
แตมีความสามารถในการทนตอการสึกกรอน โอโซน และสารเคมีไดอยางดี
เยี่ยม

ยาง CR เมื่อถูกความรอน จะไมละลายหรือยุบตัวเหมือนพลาสติก เพราะ
คุณสมบัติของอีลาสโตเมอรที่ไมละลายตัว อยางไรก็ตามที่อุณหภูมิสูงมากๆ
ยางจะเกิดการสลายตัวและวัสดุถูกทําลายในที่สุด

ดวยเทคนิคการผลิตที่พิเศษของเรา ทําใหยาง CR เหมาะอยางมากสําหรับใช
ในอุตสาหกรรมอาหาร การผลิตตลับลูกปนและซีล รวมถึงงานซอมบํารุง
เครื่องมือและเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวของกับน้ํามันและ
งานที่ตองใชวัสดุที่ทนตอเปลวไฟ

คุณสมบัติเฉพาะ

วัสดุ : ยาง CR บริสุทธิห์รือ ยาง CR ผสมยางธรรมชาติ
คุณภาพสินคา : เหมาะสําหรับงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
อุตสาหกรรมอาหาร
วัสดุเสริม : เสริมดวยผาฝายหรือผาใยสังเคราะหโพลีเอสเตอร 1-3 ชั้น
ผิวสัมผัส : แบบผิวเรียบ / แบบผิวเรียบและหุมผา 1 หรือ 2 ชั้น

ดาวนโหลดขอมูลจําเพาะของวัสดุ

ดาวนโหลดขอมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS)

ติดตอสอบถามขอมูล หรือขอใบเสนอราคา
โทร. 02-101 4528
แฟกซ. 02-101 4529
Email : sctan@aepventure.com
Email : group@aepventure.com

แผนยางนีโอพรีน CR แบบพรีเมีย่ม 65 sh.

Description

ยาง CR (ยางคลอโรพรีน) หรือชื่อที่เรียกทางการคาคือ “ยางนีโอพรีน
(Neoprene Rubber)” ของบริษทัเรา ผลิตขึ้นดวยเทคนิคการคงรูปแบบหมุน
(Rotocure) มีความหนาตั้งแต 1 - 10 มิลลิเมตร และใหผิวสัมผัสที่มันวาว ใน
ขณะที่ยาง CR ที่ผลิตขึ้นดวยเครื่องกดอัดคงรูปยางน้ัน จะมีความหนาตั้งแต
12 - 50 มิลลิเมตร ยาง CR ทั้งสองแบบน้ีจะมีความแข็งตั้งแต 50 - 80 Shore A

ยาง CR ที่ผลิตขึ้นแบบพิเศษน้ีแมจะทนตอความรอนและแรงดึงไดคอนขางตํ่า
แตมีความสามารถในการทนตอการสึกกรอน โอโซน และสารเคมีไดอยางดี
เยี่ยม

ยาง CR เมื่อถูกความรอน จะไมละลายหรือยุบตัวเหมือนพลาสติก เพราะ
คุณสมบัติของอีลาสโตเมอรที่ไมละลายตัว อยางไรก็ตามที่อุณหภูมิสูงมากๆ
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ยางจะเกิดการสลายตัวและวัสดุถูกทําลายในที่สุด

ดวยเทคนิคการผลิตที่พิเศษของเรา ทําใหยาง CR เหมาะอยางมากสําหรับใช
ในอุตสาหกรรมอาหาร การผลิตตลับลูกปนและซีล รวมถึงงานซอมบํารุง
เครื่องมือและเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวของกับน้ํามันและ
งานที่ตองใชวัสดุที่ทนตอเปลวไฟ

คุณสมบัติเฉพาะ

วัสดุ : ยาง CR บริสุทธิห์รือ ยาง CR ผสมยางธรรมชาติ
คุณภาพสินคา : เหมาะสําหรับงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
อุตสาหกรรมอาหาร
วัสดุเสริม : เสริมดวยผาฝายหรือผาใยสังเคราะหโพลีเอสเตอร 1-3 ชั้น
ผิวสัมผัส : แบบผิวเรียบ / แบบผิวเรียบและหุมผา 1 หรือ 2 ชั้น

ดาวนโหลดขอมูลจําเพาะของวัสดุ

ดาวนโหลดขอมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS)

ติดตอสอบถามขอมูล หรือขอใบเสนอราคา
โทร. 02-101 4528
แฟกซ. 02-101 4529
Email : sctan@aepventure.com
Email : group@aepventure.com

แผนยางนีโอพรีน แบบเบสิค 65 sh.

Description

ยาง CR (ยางคลอโรพรีน) หรือชื่อที่เรียกทางการคาคือ “ยางนีโอพรีน
(Neoprene Rubber)” ของบริษทัเรา ผลิตขึ้นดวยเทคนิคการคงรูปแบบหมุน
(Rotocure) มีความหนาตั้งแต 1 - 10 มิลลิเมตร และใหผิวสัมผัสที่มันวาว ใน
ขณะที่ยาง CR ที่ผลิตขึ้นดวยเครื่องกดอัดคงรูปยางน้ัน จะมีความหนาตั้งแต
12 - 50 มิลลิเมตร ยาง CR ทั้งสองแบบน้ีจะมีความแข็งตั้งแต 50 - 80 Shore A

ยาง CR ที่ผลิตขึ้นแบบพิเศษน้ีแมจะทนตอความรอนและแรงดึงไดคอนขางตํ่า
แตมีความสามารถในการทนตอการสึกกรอน โอโซน และสารเคมีไดอยางดี
เยี่ยม

ยาง CR เมื่อถูกความรอน จะไมละลายหรือยุบตัวเหมือนพลาสติก เพราะ
คุณสมบัติของอีลาสโตเมอรที่ไมละลายตัว อยางไรก็ตามที่อุณหภูมิสูงมากๆ
ยางจะเกิดการสลายตัวและวัสดุถูกทําลายในที่สุด

ดวยเทคนิคการผลิตที่พิเศษของเรา ทําใหยาง CR เหมาะอยางมากสําหรับใช
ในอุตสาหกรรมอาหาร การผลิตตลับลูกปนและซีล รวมถึงงานซอมบํารุง
เครื่องมือและเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวของกับน้ํามันและ
งานที่ตองใชวัสดุที่ทนตอเปลวไฟ

คุณสมบัติเฉพาะ

วัสดุ : ยาง CR บริสุทธิห์รือ ยาง CR ผสมยางธรรมชาติ
คุณภาพสินคา : เหมาะสําหรับงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
อุตสาหกรรมอาหาร
วัสดุเสริม : เสริมดวยผาฝายหรือผาใยสังเคราะหโพลีเอสเตอร 1-3 ชั้น
ผิวสัมผัส : แบบผิวเรียบ / แบบผิวเรียบและหุมผา 1 หรือ 2 ชั้น

ดาวนโหลดขอมูลจําเพาะของวัสดุ

ดาวนโหลดขอมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS)

ติดตอสอบถามขอมูล หรือขอใบเสนอราคา
โทร. 02-101 4528
แฟกซ. 02-101 4529
Email : sctan@aepventure.com
Email : group@aepventure.com
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ยางนีโอพรีน เกรด FDA

Description

ผลิตภัณฑยางหลายประเภทของ AEP ผลิตขึ้นพิเศษจากสวนผสมที่ผาน
มาตรฐาน FDA ไมวาจะเปนยาง NR, NBR, EPDM, Neoprene, Viton และ
ซิลิโคน

ผลิตภัณฑยางที่ผลิตขึ้นพิเศษเหลาน้ีมีความปลอดภัยสูง เหมาะกับงาน
อุตสาหกรรมหลากหลาย ทั้งในกระบวนการผลิต การประกอบ การบรรจุ การ
ขนสง และการเก็บรักษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมอาหาร ดวย
คุณสมบัติของยางที่มีความปลอดภัยสูง ปลอดสารพิษ ไมทิ้งรอยตําหนิ ไมมี
สวนผสมของสารที่กอใหเกิดภูมิแพคารบอน นอกจากน้ียังมีคุณสมบัติที่ทนตอ
แรงดึงไดอยางดีเยี่ยม (คาความทนตอแรงดึงขั้นตํ่ าอยูที่ 6MPa)

ดาวนโหลดขอมูลจําเพาะของวัสดุ

ติดตอสอบถามขอมูล หรือขอใบเสนอราคา
โทร. 02-101 4528
แฟกซ. 02-101 4529
Email : sctan@aepventure.com
Email : group@aepventure.com

แผนยางนีโอพรีน แบบเบสิค 50 sh.

Description

ยาง CR (ยางคลอโรพรีน) หรือชื่อที่เรียกทางการคาคือ “ยางนีโอพรีน
(Neoprene Rubber)” ของบริษทัเรา ผลิตขึ้นดวยเทคนิคการคงรูปแบบหมุน
(Rotocure) มีความหนาตั้งแต 1 - 10 มิลลิเมตร และใหผิวสัมผัสที่มันวาว ใน
ขณะที่ยาง CR ที่ผลิตขึ้นดวยเครื่องกดอัดคงรูปยางน้ัน จะมีความหนาตั้งแต
12 - 50 มิลลิเมตร ยาง CR ทั้งสองแบบน้ีจะมีความแข็งตั้งแต 50 - 80 Shore A

ยาง CR ที่ผลิตขึ้นแบบพิเศษน้ีแมจะทนตอความรอนและแรงดึงไดคอนขางตํ่า
แตมีความสามารถในการทนตอการสึกกรอน โอโซน และสารเคมีไดอยางดี
เยี่ยม

ยาง CR เมื่อถูกความรอน จะไมละลายหรือยุบตัวเหมือนพลาสติก เพราะ
คุณสมบัติของอีลาสโตเมอรที่ไมละลายตัว อยางไรก็ตามที่อุณหภูมิสูงมากๆ
ยางจะเกิดการสลายตัวและวัสดุถูกทําลายในที่สุด

ดวยเทคนิคการผลิตที่พิเศษของเรา ทําใหยาง CR เหมาะอยางมากสําหรับใช
ในอุตสาหกรรมอาหาร การผลิตตลับลูกปนและซีล รวมถึงงานซอมบํารุง
เครื่องมือและเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวของกับน้ํามันและ
งานที่ตองใชวัสดุที่ทนตอเปลวไฟ

คุณสมบัติเฉพาะ

วัสดุ : ยาง CR บริสุทธิห์รือ ยาง CR ผสมยางธรรมชาติ
คุณภาพสินคา : เหมาะสําหรับงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
อุตสาหกรรมอาหาร
วัสดุเสริม : เสริมดวยผาฝายหรือผาใยสังเคราะหโพลีเอสเตอร 1-3 ชั้น
ผิวสัมผัส : แบบผิวเรียบ / แบบผิวเรียบและหุมผา 1 หรือ 2 ชั้น

ดาวนโหลดขอมูลจําเพาะของวัสดุ

ดาวนโหลดขอมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS)

ติดตอสอบถามขอมูล หรือขอใบเสนอราคา
โทร. 02-101 4528
แฟกซ. 02-101 4529
Email : sctan@aepventure.com
Email : group@aepventure.com
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โทร 02-101 4528
แฟกซ 02-101 4529
อีเมล group@aepventure.com
อีเมล sctan@aepventure.com
เว็บไซต www.aepventure.com

ยางนีโอพรีน
5/5, ซอยคูบอน 27 ถนนคูบอน, แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร,
10230

Facebook www.facebook.com/AEPventurethailand
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