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เรายังเปนผูผล�ต อีพ�เอสโฟมที่ใชในงานกอสราง 
อาทิ ฉนวนโฟม โฟมกอสราง เม็ดโฟม โฟมปรับพ�้น

ผนังโฟม ฉนวนใตหลังคา โฟมแทบแบบ โฟมโครงสราง และอื่น ๆ อีกมากมาย
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TECHNICAL INFORMATION EXPANDED POLYSTYRENE (EPS) MADE OF A.T.CON  INSULATION

     Expanded Polystyrene Foam (EPS)  คือโฟม ที่ใชแกส
Pentane  (C5H12)  ซึ่งเปนตระกูลเดียวกับกาซหุงตม  หร�อ 
Butane (C4H10) เปนสารที่ทําใหขยายตัว (Blowing Agent)   
ใ น ร ะ ห ว  า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ล � ต วั ต ถุ ดิ บ ท่ี เ ร � ย ก ว  า             
Polymerization เน้ือพลาสติก Polystyrene (PS)              
จะทําปฏิกิร�ยากักเก็บกาซ  Pentane เอาไวภายใน เมื่อนํามา
ผล�ตโฟม EPS วัตถุดิบจะขยายตัว และเมื่อไดรับความรอน   
จากไอนํ้า (Steam) ก็จะกลายเปนเม็ดโฟมขาว ๆ  จากนั้นจึงนํา
ไปข�้นรูป (Molding) 

     Expanded Polystyrene Foam (EPS)  is PS Foam 
that use Pentane gas (C5H12) as the blowing agent. 
During the material production process called 
“Polymerization” the polystyrene resin granules 
inpregnated with the blowing agent. EPS production 
processes begin in the pre-expansion process 
where the EPS bead will expandby the heat of steam 
usually 50 times in volume. Next step is molding 
process where expended foam bead willbe heated 
again with steam then they expand further until they 
fuse together, forming as foam products.



EPS FOAMขั้นตอนการผล�ต

การนึ่งใหขยายตัว

    เมื่อเม็ด   EPS   ไดความรอนจากไอนํ้าที่อุณหภูมิ
ประมาณ 90-100  องศาเซลเซียส  เนื้อพลาสติกจะออนตัว  
กาส  Pentane ซึ่งเปนสารพองตัวอยูในเม็ดจะขยายตัวถึง  
30 -50 เทา แลวแตความหนาแนนที่ตองการ ซึ่งข�้นอยูกับ
อุณหภูมิและเวลาที่ใช

   Processing Steps of EPS FOAM
   Pre - Expansion

     When EPS Raw Material heat with steam          
at the temperature  around  90-100 degree C,      
it will soften and  the  EPS  starts  evaporation        
to  generate   the pressure  which  causes         
Polystyrene  beads  expand 30-50 imes of its 
original volume,  The desireddensity can be 
achieved, depending mainly on temperature 

TECHNICAL INFORMATION EXPANDED POLYSTYRENE (EPS)

X-Ray of Expanded Resin

Resin and Expanded Resin
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     ระยะพักตัว
 
     หลังจากการนึ่งเม็ด EPS จะถูกนําไปเก็บไวในไซโลที่มี
อากาศถายเทไดสะดวก กาซ Pentane ซึ่งเปนกาซขยายตัว 
จะแพรออกมาภายนอกเม็ด EPS ขณะเดียวกัน อากาศที่อยู
รอบ ๆ จะซึมเขาไปในเซลของเม็ด EPS จนอยูในสภาวะสมดุล 
เม็ด EPS จึงจะมีคุณสมบัตินําไปฉีดข�้นรูปได

636/7  หมูท่ี 3 ถนนพุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

02-297-0370 info@atcinsu.com www.atcinsu.com atcongroup

EPS FOAMระยะพักตัว
TECHNICAL INFORMATION EXPANDED POLYSTYRENE (EPS)

Silo

EPS in Silo

     Aging Time

     After the pre-expansion, the expanded beads 
are gently conveyed to a well ventilated storage 
solo. Pentane, the blowing agent gradually 
escapes and air permeates in to the cells during 
aging. Optimum molding conditions can there-
fore vary with suitable aging time.



EPS FOAMข�้นรูป

     Molding

     After the suitable aging time, the expanded 
beads are filled in to the mold, at the tempera-
ture of around 100- 110 degree C, high steam 
pressure will make the beads expand and fuse 
together to achieve the required strength and 
the smooth surface of the final mold produced, 
Molding cycle times in dependent on aging      
time. density of thepre-expansion beads, and 
set mold conditions

TECHNICAL INFORMATION EPS FOAM

Process of EPS

ขั้นตอนการผล�ต
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ข�้นรูป EPS

    เมื่อเม็ด   EPS   จะถูกฉีดเขาไปในแมพ�มพ และ เม็ EPS จะ
ขยายตัวหลอมติดกันไดรูปทรงตามตองการภายใตความดัน
ไอนํ้าในอุณภูมิชวงที่ 100 - 110 องศาเซลเซียส ระยะเวลาที่
ใชในการข�้นรูป ข�้นอยูกับระยะพักตัว ความหนาแนนของเม็ด 
EPS และการตั้งคาเคร�่องจักรที่ใชในการข�้นรูป
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คุณสมบัติของ EPS

ลักษณะภายนอก
ความถวงจําเพาะ
ความถวงปรากฎ
องคประกอบ

:  เม็ดกลมส�ขาว
:  1.04
:  0.6
:  โพล�สไตร�น 93-97%
:  สารขยายตัว 3 - 7 %

Appearance
Specific gravity
Apparent gravity
Composition

:  White Solid Bead
:  1.04
:  0.6
:  Polystyrene 93-97%
:  Blowing agent 3-7%

Properties  EPS

ลักษณะกายภาพของ EPS

ข�้นรูปเร็ว
ใชพลังงานตํ่า
เนื้อ EPS หลอมติดกัน
ผิวหนาชิ�นงานสวย

Fast production cycle
Low energy consumption
Good fusion
Excellent surface foam

Basic Characteristic  EPS

ผลกระทบกับส��งแวดลอม

ใชกาซ Pentane เปนสารขยายตัว
ปราศจากสารเร�อนกระจกตาง ๆ 
สามารถนํา EPS ที่ใชแลว นํากลับมาหมุนเว�ยน
ผล�ตเปนผล�ตภัณฑพลาสติกโพล�สไตร�นได

Contain Pentane as blowing agent 
No Green House Gas
100% recyclable material 

Environment
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คําเตือน

กาซ Pentane มีสมบัติไวไฟ
ควรเก็บเม็ด EPS ในที่มีอากาศถายเท

Pentane is fire hazard
If should be storage in  a well - ventilate place, 
kept away from heat or flame

Caution

ผลกระทบที่มีตอคน

ไมมีสารพ�ษที่เปนอันตราย
ไมมีกล��นเหม็น

No Toxic
No Stink

Effect on Human

สภาพการดูดซับเส�ยง

ปานกลาง No Toxic
No Stink 

Sound Absorption
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สมบัติทางกลของ Expanded Polystyrene
Typical Mechanical Properties of Expanded Polystyrene

คุณสมบัติ

ความหนาแนน

คาการนําความรอน

ความทนตอแรงดึงยึด

ความตานการแอนตัว

ความทนตอแรงอัด

ลักษณะการเผาไหม

คาการดูดซึมนํ้า

ISO

ASTM C177

EN 1608

EN 12089

EN 826

JIS A9511

ASTM C272 

Properties

Bulk Density

Thermal conductivity

Tensile Strength

Flexural Strength

Compressive Strength

Combustibility

Water Absorption

กก/ลูกบาศกเมตร

วัตต/มิลล�เคลว�น

กิโลปาสคาล

กิโลปาสคาล

กิโลปาสคาล

ว�นาที

% โดยนํ้าหนัก

16

0.036 - 0.038

160-260

150-230

65 - 100

0.7 - 2

<4.0%

20

0.033 - 0.036

230 - 330

250 - 310

110 - 140

0.7 - 2

<3.0%

32

0.031 - 0.035

380 - 480

430 - 490

200 - 250

0.7 - 2

<2.0%

kg/m3

W/m - k

KPa

KPa

KPa

Second

% by Volume

มาตรฐาน

Method

หนวย

Unit

ผลการทดสอบ

Test results
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สารเคมี

นํ้ารอน

นํ้าทะเล

อะซีโตน

เอธานอล และ เมธานอล

ตัวทําละลายพวกอะล�พาติก

ตัวทําลายพวกอโรมาติก

นํ้ามันดิบ

กาซโซล�น

กรดออน

กรดแก

ไฮดรอกไซดของสารอนินทร�ย

Chemical

Hot Water

Sea Water

Acetone

Ethanol and Methanol

Aliphatic Solvents

Aromatic Solvents

Crude Oil

Gasoline

Weak Acid

Strong Acid

Inorganic Hydroxides

ผลการทดสอบ

ไมละลาย

ไมละลาย

ละลาย

ไมละลาย

บวมตัว

ละลาย

ละลาย

ละลาย

ไมละลาย

บวมตัว

ไมละลาย

Data

Non dissolving

Non dissolving

Dissolving

Non dissolving

Swelling

Dissolving

Dissolving

Dissolving

Non dissolving

Swelling

Non dissolving

EXPANDED POLYSTYRENE FOAM (EPS)
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ความทนทานตอสารเคมีของ Expanded Polystyrene
Chemical Resistance of Expanded Polystyrene
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Density (g/l)

10

12.80

16

20

24

32

0.6

0.8

1

1.25

1.5

2

4.60

5.50

6.11

10.60

11.21

12.23

Density (lb/f3) Compressive Strength at 5% (T/m2)

Chemical Resistance of Expanded Polystyrene
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รายงานขอมูลความปลอดภัย (MSDS)

สารหนวงไฟประเภท

สวนที่ 1 - ตัวของผล�ตภัณฑเคมี

สวนที่ 2 - องคประกอบ / ขอมูลเกี่ยวกับสวมผสม

สวนที่ 3 - ขอมูลเกี่ยวกับความอันตราย

กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
ผลปรากฎ
ผลกระทบตอรางกาย
ตา
ผิวหนัง
กล�นกิน
สูดดม
ในระยะยาว

การหดตัวและควันไฟ

เขาตาอาจทําใหเกิดการระคายเคือง
รุนแรงอาจทําใหเกิดการระคายเคือง
ไมมีผล
อาการอาจหายใจไมออก
อาจมีผลระยะยาว หร�อ ไมมีแลวแตความรุนแรงของปฏิกิร�ยาการเผาไหม

ชื่อเคมี
ชื่อการคา
บังคับใชเกรด
ขอมูลทั่วไป
ประเภทเคมีเดียวกัน
สูตร
การนําผล�ตภัณฑ ไปใช

สวนประกอบ โพล�สไตรล�น
เพนเทน HEXABROMOCYCLODODECANE

ชนิด
สไตรล�น
โพล�เมอร

รหัสระดับ

9003-53-6
109-66-0
3194-55-6

93-94
5-6
<1

คา (%๗)

เอ็กแพนเดน โพล�สไตรล�น (อีพ�เอส) 
เพนโฟม
155E, 255E, 355E, 455E, 555E
วัตถุดิบที่ 7 เหมาะกับการอัดบล็อก
เทอรโมลาสติก โพล�เมอร
((C6H5) CHCH2) n
วัตถุดิบฉนวน, วัตถุดิบการนําไปแพ็คกิ�ง

เอ็กแพนเดท โพล�สไตรล�น (อีพ�เอส)
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สวนที่ 4 - การปฐมพยาบาลเบื้องตน

สวนที่ 5 - การดับเพล�ง

สวนที่ 6 - มาตรการรองรับการเกิดอุบัติเหตุ

บร�เวณตา ผิวหนัง

การสูดดม

บันทึกรายละเอียดเมื่อไปพบแพทย

ลางตาดวยนํ้าอยางนอย 20 นาที
หากสัมผัสผิวลางผิวดวยสบู และนํ้าเพ�่อชําระลางส��งปนเปอนออก 
ร�บนําผูปวยไปพบแพทย
เคล�่อนยายผูปวยออกจากสถานที่ที่มีกล��นทันที
ปฐมพยาบาลโดยการผายปอด ถาจําเปน
บันทึกรายละเอียดของสารที่ไดรับ เพ�่อความสะดวกตอการรักษา

โพล�สไตล�น จ�ดเผาไหม
จํากัดอุณหภูมิ
ขอจํากัดในการจ�ดระเบิด
จ�ดเผาไหม
จํากัดอุณหภูมิ
ขอจํากัดการจ�ดระเบิด

อุปกรณดับเพล�ง 
การดับเพล�ง

ก. 1)  ขอมูลทั่วไป : ใหอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสม ตามที่ระบุในขอ (8)
ข. 2)  การแกไขสถานการณตามหนาที่ : 
           1.  ใชภาชนะที่เหมาะสมในการกําจัดวัสดุอุปกรณ
           2.  หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปยังพ�้นที่เส�่ยง โดยแยกเปนโซนอันตราย
           3.  ปดชองระบายอากาศ กอนที่จะเขาสูพ�้นที่อื่น ๆ 

:  เคมีสําหรับดับเพล�งแบบแหง, co2, นํ้า, โฟมดับเพล�ง และการฉีดนํ้า
:  ยายใหพนพ�้นที่ในการจัดเก็บ หากเกิดเพล�งไหม ไมใหเกิดความเส�่ยง 
   ไมทําใหเกิดการกระจัดกระจายของวัสดุ จากนํ้าแรงดังสูง ใชสารดับเพล�งที่เหมาะสม 
   ตอลักษณะการเกิดเพล�งไหม หล�กเล�่ยงการสูดดมกล��นจากวัสดุ หร�อ วัสดุที่เกิดการเผาไหม

345 - 360 c

488 - 496 c

ไมมีขอจํากัด

-51    -49 c

ไมสามารถจํากัดได

1.4 - 7.8 %
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สวนที่ 7- การจัดการและการเก็บรักษา

สวนที่ 8 – การควบคุมและปองกันสวนบุคคล

การจัดเก็บและจัดการตามรูปแบบมาตรฐานในปจจ�บัน
1)  ว�ธีการจัดการที่ปลอดภัย
    1.  ทําการระบายอากาศ ประมาณ 5 นาที เมื่อเปดบรรจ�ภัณฑ
    2.  ปองกันการเกิดไฟฟาสถิต
    3.  หล�กเล�่ยงการสูดดม
    4.  ไมสัมผัสผิวและบร�เวณดวงตาที่เปยก
2)  การจัดเก็บ
    1.  แยกจัดเก็บจากสารชนิดอื่น
    2.  ควรปดภาชนะใหสนิทและเก็บไวในที่เย็น (ตํ่ากวา 27 องศาเซลเซียส) และแหง
    3.  ควรมีการระบายอากาศในสถานที่จัดเก็บ

1.  ปฏิกิร�ยา
2.  ขอกําหนดในการหล�กเล�่ยง
3.  อุปกรณที่ปองกันไมได
4.  การปองกันอันตราย
5.  โพล�ีเมอร

:  ความคงที่ของอุณหภูมิและแรงกดอากาศ
:  หล�กเล�่ยงจากความรอน, การลามไฟ, ประกายไฟ และความเส�่ยงอื่น ๆ 
:  วัสดุติดไฟ และ อุปกรณเคมี
:  วัสดุที่มีคุณสมบัติเปนฉนวน ออกไซดของคารบอน และ สไตร�น
:  จะไหมโพล�เมอร
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การปฏิเสธขอกฎหมาย : ในขณะท่ีขอมูลเช�่อวามีความนาเช�่อถือ ไมสามารถรับประกันความถูกตองและความครบถวน

ไดเง�่อนไขของการใชในเร�่องการจัดการ การเก็บรักษา และทําลาย และความเหมาะสมของสินคาโดยเฉพาะ แตท้ังน้ี

ข�้นอยูกับการควบคุมของเรา จ�งทําใหเความเสียหายท้ังหมดเก่ียวกับการใชสินคาถูกสันนิษฐานข�้นจากผูใช 

เราไมสามารถรับประกันความเส่ียงไดทุกประเภท ท้ังโดยตรงและทางออมรวมท้ังรับประกันในเร�่อง

ของการจําหนายและความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะ

สวนที่ 11 - ขอมูลสารที่เปนพ�ษ

สวนที่ 12 - ขอมูลทางนิเวศว�ทยา

โพลีสไตร�น

เพนเทน

ไมมี

1.  ความเปนพิษเฉลียบพลันจากการรับประทาน 

2.  ความเปนพิษเฉียบพลัน จากการสูดดม 

3.  ความเปนพิษเร�้อรัง

4.  ฤทธ�์ใกลเคียง

5.  สารกอมะเร็ง

1.  ความเปนพิษเฉียบพลันจากการรับประทาน

2.  ความเปนพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

3.  ความเปนพิษเร�้อรัง

4.  ฤทธ�์ใกลเคียง

5.  สารกอมะเร็ง

:  ไมสามารถเกิดข�้นได

:  ไมสามารถเกิดข�้นได

:  ไมสามารถเกิดข�้นได

:  ไมสามารถเกิดข�้นได

:  ไมสามารถเกิดข�้นได

:  LD50 446 mg/HG Cn-PENTane

:  LD50 1000 mg/m3 (iso-pentane)

:  ไมสามารถเกิดข�้นได

:  ไมสามารถเกิดข�้นได

:  ไมสามารถเกิดข�้นได

สวนที่ 13 - การพ�จารณาการกําจัด

กําจัดตามขอกําหนดท้ังหมด

สวนที่ 14 – ขอมูลการขนสง

สวนที่ 15 – ขอมูลกฎระเบียบ

สวนที่ 16 - ขอมูลอื่น ๆ 

หมายเลข UN : UN2211

ไมมี
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