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คู่มือไม้กันช้ืน (E1) พาเนล พลัส





“ไม้กันชื้น’’

ผลิตจากไม้ยางพาราท่ีใส่เรซินเข้าไป
เพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ ทําให้สามารถ
ทนความชื้นได้ดีกว่าไม้เอ็มดีเอฟท่ัวไป 
โดยใช้ผงสีเขียวผสมในเนื้อไม้ เพื่อแยก
ประเภทของไม้ให้แตกต่างอย่างชัดเจน 

เหมาะสําหรับพื้นท่ีท่ีมีความชื้นสูง เช่น 
เฟอร์นิเจอร์บิวท์อินในห้องครัว 

ห้องนํ้า เป็นต้น



PB-HMR

MDF-HMR

ไม้กันชื้น (E1) พาเนล พลัส

ความหนา: 9,12,16,18,25,28 mm

HDF-HMR

ไม้ปาร์ติเกิลกันชื้น

ไม้เอ็มดีเอฟกันชื้น

ไม้เอชดีเอฟกันชื้น

ความหนา: 3,6,9,12,16,18,25 mm

ความหนาแน่น: 640-800 kg/m3

ความหนาแน่น: 600-730 kg/m3

ความแข็งแรง:

ความทนชื้น:

ความหนา: 4,15,18,25 mm

ความหนาแน่น: 800++ kg/m3

ขนาดมาตรฐาน: 1,220 x 2,440 | 1,830 x 2,440 mm

นํ้าหนักต่อบอร์ด:

ความแข็งแรง:

ความทนชื้น:

นํ้าหนักต่อบอร์ด:

ความแข็งแรง:

ความทนชื้น:

นํ้าหนักต่อบอร์ด:

MFC-HMR

ความหนา: 6-40 mm

ไม้เคลือบเมลามีนกันชื้น

ความหนาแน่น: 600-800++ kg/m3

ความแข็งแรง:

ความทนชื้น:

สามารถเลือกดีไซน์แล้วปิดผิวได้บน:

PB MDF HDF

ขนาดมาตรฐาน: 1,230 x 2,450 | 1,830 x 2,440 mm

ขนาดมาตรฐาน: 1,220 x 2,440 | 1,830 x 2,440 mm



ผ่านการทดสอบ V313
ทนความช้ืนได้ดี

ทนช้ืนได้ดีกว่าไม้ทั่วไป

ใช้งานง่าย
ติดต้ังสะดวก

เหมาะกับบิ้วท์อนิครัว
เฟอร์นิเจอร์ในห้องน้ํา

V313

ผิวหน้าละเอียด
เรียบเนียนสูง

คุณสมบัติเด่น



ไม้กันชื้นเขียวต่างกัน
มีผลกับคุณภาพจริงหรือ?
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ไม้กันชื้นในท้องตลาดนั้นมีสีเขียวที่แตกต่างกัน แต่สีเขียวที่ต่าง มาจาก
หลายปัจจัย เช่น พันธุ์ไม้ ชนิดของกาว การบีบอัดของความร้อน แต่
ไม่ได้ผลต่อคุณภาพการชื้นแต่อย่างใด

“ไม้กันช้ืน”
ใส่สีเขียวเพื่อแยกประเภทไม้เท่านั้น

เราขอยืนยันว่าไม่ว่าจะเขียวเข้มหรือเขียวอ่อนก็ไม่มีผลต่อคุณภาพ
การใช้งานแน่นอน การันตีด้วยการรับรองมาตรฐาน V313 อีกท้ังยัง
ผลิตด้วยเกรดกาว E1 ไม่มีกล่ินฉุน ไม่แสบตา เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
และผู้ใช้งาน



นวัตกรรมแผ่นไม้เพื่อส่ิงแวดล้อม Air Safety Glue ชว่ยลดสาร
ฟอร์มัลดีไฮด์ที ่ระเหยออกมาจากเนื ้อไม้ ทําให้ไม้กันชื ้นของ
พาเนล พลัส ไม่มีกล่ินฉุน ไม่แสบตา ปลอดภัยต่อทุกการใช้งาน

ไม้กันชื้น พาเนล พลัส รับประกันคุณภาพมาตรฐานยุโรป (E1) 

ปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์ที ่ระเหยออกมาจากไม้ไม่เก ิน 1.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และช่วยลดมลพิษ
ทางการหายใจให้กับผู้ใช้งานอีกด้วย

E1
ไม้กันช้ืนพาเนล พลัส
การันตีคุณภาพด้วยเกรด



ทนความชื้นได้ดี 
มาตรฐาน E1

ไม่มีกล่ินฉุน
ไม่แสบจมูก

ไม้กันชื้นพาเนล พลัส ท่ีมี 

Air Safety Glue ดีกว่าอย่างไร?

ไม่แสบตา

ลดมลพิษ
เป็นมิตรต่อระบบ

หายใจ

เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

ดีต่อสุขภาพและ
การทํางานของ

ผู้ผลิต



ไม้กันช้ืนคุณภาพต้อง

V313

ไม้กันชื้น (E1) พาเนล พลัส ผ่านกระบวนการทดสอบ V313

คุณจึงม่ันใจในคุณภาพได้อย่างแน่นอน

V313 หรือ 3 Cyclic Test เป็นกระบวนการทดสอบความทน
ชื้นที่ดีที่สุด ตามมาตรฐานยุโรป ซึ่งจะช่วยยืนยันคุณสมบัติ
ของไม้กันชื้นได้เป็นอย่างดี



แช่เข็ง
1 วัน

อบร้อน
3 วัน

จากการทดสอบ V313
ไม้เอ็มดีเอฟกันช้ืนพาเนล พลัส
ทนชื้นได้ดีกว่าไม้เอ็มดีเอฟทั่วไปถึง

แช่น้ํา
3 วัน

ทดสอบซ้ํา 3 ครั้ง (21 วัน)
จากน้ันวัดการพองตัวของไม้

1 เท่า

+12% 
+24% 

วิธีการทดสอบ V313 (3 Cyclic Test)

ที่อุณหภูมิ
20+20C

ที่อุณหภูมิ
-12 ถึง -200C

ที่อุณหภูมิ
70+10C



ประเภทไม้ ค่าการรับนํ้าหนัก MOR

การพองตัวหลัง
การทดสอบแช่นํ้า

24 ชั่วโมง
MDF 20 นิวตัน/ตร.มม. 12%
MDF-HMR 24 นิวตัน/ตร.มม. 8%
HDF-HMR 32 นิวตัน/ ตร.มม. 4%

เปรียบเทียบการทนชื้นของ
MDF / MDF-HMR / HDF-HMR 

** จากตารางการทดสอบพบว่า HDF-HMR สามารถทนความชื้น
ได้ดีที่สุด และทนชื้นได้ดีกว่า MDF ทั่วไปถึง 3 เท่า

*เปรียบเทียบความหนาของไม้ 18 มม.



PHYSICAL 

PROPERTIES

MAIN PROPERTIES OF HIGH MOISTURE RESISTANT PARTICLE BOARD (PB-HMR) 

FOLLOW BY EN 312 : 2010

STANDARD SIZE : 4’X8’, 6’X8’   THICKNESS “ 8-38 mm 

MAIN PROPERTIES OF HIGH MOISTURE RESISTANT MEDIUM DENSITY FIBREBOARD (MDF-HMR)

FOLLOW BY EN 622-1:2003, EN 622-5:2006

STANDARD SIZE : 4’X8’, 6’X8’   THICKNESS “ 2.5-40 mm 

MAIN PROPERTIES OF HIGH MOISTURE RESISTANT HIGH DENSITY FIBREBOARD (HDF-HMR)

STANDARD SIZE : 4’X8’, 6’X8’   THICKNESS “ 12-30 mm 
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