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โรงเลี้ยงสัตว์ (Animal Shelter)
IXL Structural Insulated Panels
ผิวแผ่นฉนวนสำเร็จรูป IXL
สำหรับโรงเลี้ยงสัตว์
สำหรับโรงเลี้ ยงสั ตว์แนะนำให้ใช้แผ่น เหล็ กกล้ำ (CB)
อำบสังกะสี สำหรับป้องกันกำรเกิดสนิม และเคลือบทับ
ด้วยสี Modified Polyester 3 ชั้นชนิด Food Grade
ผ่ำนมำตรฐำนและข้อบังคับของ USDA

Exterior Sheathing Options for
Animal Shelter
For a Animal Shelter, it is recommended to use galvanized
steel (CB) for rust prevention, coated with 3-layer
Modified Polyester (Food Grade). This complies with

USDA standards and regulations.
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โฟมสำหรับโรงเลี้ยงสัตว์
Insulation Options For Animal Shelter
แผ่นโฟม IXL
(IXL Insulated Panel)

โพลีสไตรีน (EPS)
เป็นฉนวนที่ได้รับควำมนิยมสำหรับแผ่นฉนวนสำเร็จรูป
เนื่องด้วยคุณสมบัติควำมเป็นฉนวนที่ดีและอัตรำควำม
แข็งแรงต่อน้ำหนัก ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้ำงสูง EPS ที่
ใช้สำหรับแผ่นฉนวน IXL มี 2 เกรด คือ พี - เกรด
(มำตรฐำน) และ เอฟ - เกรด (ไม่ลำมไฟ)

สไตโรโฟม (XPS)
มักจะถูกใช้กับงำนที่ต้องกำรอัตรำควำมแข็งแรงต่อ
น้ำหนักสูงมำกเป็นพิเศษ สไตโรโฟมมีคุณสมบัติควำม
เป็นฉนวนที่ดีมำก ป้องกันกำรดูดซับน้ำได้ดี และลด
ควำมเสี่ยงในกำรรั่ว

โพลียูรีเทนโฟม (PUR)
ถูกผลิตขึ้นจำกก้อนโฟมขนำดใหญ่ ซึ่งมีกำรเซ็ทตัวอย่ำง
สมบูรณ์แล้ว นำมำสไลด์ให้ได้ควำมหนำตำมต้องกำร
ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ำแผ่นฉนวนมีควำมเรียบและไม่หดตัว
นอกจำกจะเป็นฉนวนที่มีค่ำกำรถ่ำยเทควำมร้อนต่ำแล้ว
โพลียูรีเทนยังไม่มีสำร CFC เป็นส่วนประกอบ จึงไม่
ทำลำยสิ่งแวดล้อมเพรำะทำให้ค่ำ ODP เป็นศูนย์

โพลีไอโซไซยำนูเรท (PIR)
มีคุณสมบัติและค่ำควำมเป็นฉนวนใกล้เคียงกับ PUR
ถึงแม้ว่ำจะเป็นฉนวนที่สำมำรถลุกไหม้ได้ แต่กำรไหม้ตัว
ของ PIR จะไม่เหมือนกับ EPS และ PUR เมื่อ PIR ถูก
เผำไหม้ จะก่อตัวเป็นชั้นถ่ำนหรือสำรประกอบคำร์บอน
ซึ่งจะถ่วงกำรลำมไฟไปยังตำแหน่งอื่นๆ
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โฟมอื่นๆ สำหรับโรงเลี้ยงสัตว์
Insulation Options For Animal Shelter
แผ่นโฟม IXL
(IXL Insulated Panel)
EPS
EPS (Expanded Polystyrene) is used in
Animal Shelter panel applications due
to its insulation properties and high
strength to weight ratio. Two grades
of EPS are utilised in IXL Insulated
Panels; P - Grade (standard) and F Grade (Self Extinguish).

XPS
XPS (Styrofoam) is used where a
higher strength to weight ratio is
required. Styrofoam offers greater
insulation properties and higher
resistance to water absorption and
water vapour permeability.

PUR
PUR (Polyurethane) is made from fully
cured foam slabs thereby ensuring
they are flat and not subject to further
shrinkage when cut. Besides being a
high insulating material, it is also CFC
free ensuring and Ozone Depletion
Potential (ODP) of zero.

PIR
PIR (Polyisocyanurate) has similar
properties to PUR. Even though PIR is
not non - combustible, it does not
burn in the same way as other foams
such as EPS and PUR. When subject to
fire, PIR forms a carbonaceous layer
which retards further flame spread and
penetration.
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