
AUTOZKIN PPF-ACT                                              Paint 

Protection Film with Advanced Coating Technology  
 

นวตักรรมฟิล์มเคลอืบปกป้องสีรถขั้นสูงสุด 
Autozkin  PPF-ACT  คือนวตักรรมฟิลม์กนัรอยปกป้องสีรถท่ีใหป้ระสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด เอกสิทธ์ิเฉพาะฟิลม์

กนัรอยท่ีพฒันาโดย Autozkin มีลกัษณะพิเศษดว้ยการนาํเทคโนโลยกีารเคลือบผวิระดบัขั้นสูงสุด (Coating) 

ซ่ึงพฒันามาจากเทคโนโลยกีารเคลือบปกป้องพื้นผวิภายนอกเรือยอร์ช และเรือสาํราญ และการนาํเทคนิค

ของการเคลือบผวิโคมไฟหนา้สาํหรับกนันํ้า นาํมาผสานเขา้กบัชั้นของเน้ือฟิลม์ท่ีผลิตดว้ยโพลียริูเทน  

(Clear Urethane Film with Coating Technology )  ทาํใหเ้น้ือฟิลม์มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากกนัรอย

สะเก็ดหิน รอยขีดข่วนไดลึ้กแลว้ เน้ือฟิลม์ท่ีผา่นการเคลือบผวิจะล่ืนข้ึน ช่วยเป็นเกราะป้องกนัผวิฟิลม์ท่ี

ติดตั้งบนตวัถงัหรือสีรถไม่ใหค้ราบส่ิงสกปรกจากนํ้า นํ้ามนั คราบด่างจากข้ีนกแมลง รวมทั้งคราบหมึกและ

คราบสกปรกจากมลภาวะต่างๆ เกาะยดึบนพื้นผวิของเน้ือฟิลม์ และไม่สามารถซึมเขา้ไปถึงพื้นผวิสีรถท่ีคุณ

รักไดเ้ลย เหนือไปกวา่นั้น  Autozkin  PPF-ACT  ยงัมีคุณสมบติัพิเศษ “ป้องกนัความหมอง” (Anti-Fouling ) 

ช่วยใหเ้น้ือฟิลม์มีความเงางามเหมือนใหม่ในทุกสภาวะตลอดอายกุารใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค 

AUTOZKIN PPF-ACT ประกอบไปดว้ยเน้ือฟิลม์ 4 ชั้น ท่ีมีคุณสมบติัพิเศษแตกต่างกนัเพื่อการปกป้องสีรถ 

ซ่ึงยงัคงใชว้สัดุสังเคราะห์คุณภาพท่ีดีท่ีสุด ดว้ยโพลียรีูเทนชนิดใส ท่ีมีความเหนียว หนา ทนทาน และให้

ความยดืหยุน่สูง ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีทาํใหเ้น้ือฟิลม์ Autozkin  สามารถกนัรอยสะเก็ดหินไดดี้ท่ีสุด  เพื่อให้เน้ือ

ฟิลม์ Autozkin  PPF-ACT  มีประสิทธิภาพในการทาํหนา้ท่ีปกป้องสีรถ ตอบโจทยไ์ดทุ้กความตอ้งการของ

ผูใ้ชร้ถ จึงไดน้าํเทคโนโลยกีาร Coating เขา้มาพฒันาเน้ือฟิลม์ เพิ่มประสิทธิภาพกนัรอย กนัคราบสกปรก 

ทาํใหก้ารติดตั้งฟิลม์กนัรอย Autozkin  เงางาม สวยใสมีอายกุารใชง้านยาวนานข้ึน 

ช้ันที ่1 PET Protection Liner 

แผน่ปกป้องเน้ือฟิลม์ ทาํหนา้ท่ีป้องกนัรอยขีดข่วนขณะการติดตั้งและจะลอกออกเม่ือทาํการติดตั้งเสร็จ ชั้น

น้ีจะช่วยในดา้นของความสะดวกในการขนส่งและการจดัเก็บฟิลม์  ลูกคา้จะสบายใจมากข้ึนเม่ือไดรู้้วา่รถ

ของพวกเขาอยูใ่นสภาพสมบูรณ์หลงัการติดตั้ง 

ช้ันที ่2 Advanced Coating Formulated Ultra-Clear Polyurethane Polymer Substrate 

ชั้นของเน้ือฟิลม์ท่ีมีการเคลือบผวิ ใหป้ระสิทธิภาพสูงสุดในการกนัรอยและคราบสกปรก พื้นผวิชั้นน้ีมี

ความยดืหยุน่สูง   ทนต่อสภาพอากาศ   มีความเหนียวและทนทานเป็นพิเศษ   โปร่งใส   ป้องกนัรอยขีดข่วน  

ป้องกนัการดูดซึม และมีการกระจายแรงกระแทกไดดี้  ทาํหนา้ท่ีเป็นเกราะป้องกนันํ้าไม่ใหติ้ด ไม่เปียก 

ป้องกนัสี หมึก และการเปรอะเป้ือนอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดดว้ยคุณสมบติัเชิงกลท่ีแขง็แรง 

- ต่อตา้นและกระจายสารเคมี  เช่น   นํ้ามนัเคร่ือง  นํ้ามนั  สารเคมีในนํ้ายาทาํความสะอาด และสารท่ี

เป็นกรดและอนัตรายอ่ืนๆ 

- ทาํหนา้ท่ีเป็นยบัย ั้งการกร่อนหรือผพุงัของพื้นผิวรถยนต ์  

- ป้องกนัความสกปรกจากการสะสมของสารปนเป้ือนต่างๆซ่ึงอาจสร้างความเสียหายอยา่งรุนแรงแก่

สีรถของคุณไดห้ากไม่ลา้งออกใหห้มดทนัที 

- ปรับปรุงการไหลของนํ้าและสารปนเป้ือนใหไ้หลผา่นพื้นผวิอยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพทาํให้

พื้นผวิแหง้สนิททนัที 

- ลดโอกาสของการสะสมสารปนเป้ือนหรือส่ิงสกปรกท่ีไม่พึงประสงคจึ์งเป็นการเพิ่มอากาศ

พลศาสตร์และความเร็วของรถได ้

 

 



ช้ันที ่3  Adhensive Layer 

ชั้นของเน้ือกาว ท่ีทาํหนา้ท่ีใหเ้น้ือฟิลม์ยดึเกาะ ติดแน่นบนตวัถงัสีรถ ลกัษณะเน้ือกาวอะคริลิคโปร่งใส ชนิด

กาวไม่ถาวร ลา้งและลบออกไดง่้าย ไม่เป็นอนัตรายต่อสีรถ เน้ือกาวมีคุณภาพสูง ติดแน่นทนทาน  ทาํให้เน้ือ

ฟิลม์ติดแน่นสนิททุกส่วนของตวัรถ ไม่วา่จะเป็นส่วนโคง้เวา้ สวยเนียนเรียบ ไม่เป็นคล่ืนหรือฟองอากาศ 

นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติัยดืหยุน่ช่วยดูดซบัแรงกด หรือแรงกระแทกจากสภาพแวดลอ้มภายนอกไดดี้อีกดว้ย 

ช้ันที ่4 PET Release Liner 

แผน่ปกป้องชั้นกาว ชั้นน้ีเป็นชั้นท่ีช่วยใหเ้กิดความสะดวกในการจดัเก็บและการขนยา้ยฟิลม์และจะถูกลอก

ออกก่อนการติดตั้งจึงช่วยให้ผวิกาวของฟิลม์ไดรั้บการป้องกนัจากการยดึเกาะของฝุ่ นละออง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การใช้งานในภาคอุตสาหกรรม 

Autozkin PPF-ACT เหมาะสาํหรับปกป้องพื้นผวิภายนอกของยานยนตท์ัว่ไป รวมทั้ง รถสปอร์ตหรู และ 

Supercars  ซ่ึงมีความละเอียดซบัซอ้นของโครงสร้างตวัถงั รวมทั้งสีรถท่ีตอ้งใชค้วามละเอียดและการ

พิถีพิถนัในการติดตั้งเป็นพิเศษ นอกจากน้ี เน้ือฟิลม์ยงัเหมาะแก่การปกป้องป้องอุปกรณ์เคร่ืองใชป้ระเภท 

Life Style อ่ืน ๆ ท่ีมีราคาแพง ควรค่าแก่การปกป้องกนัรอยพื้นผวิจากความเส่ียงในขณะใชง้าน   PPF-ACT  

เน้ือฟิลม์ผลิตข้ึนมาเพื่อใหมี้ความยดืหยุน่สูง สาํหรับการติดตั้งบนพื้นผิวท่ีมีโครงสร้างพิเศษ เช่น รถ 

Supercars , hyper – supercars  ซ่ึงมีพื้นผวิโคง้มาก รวมทั้งยานยนตอ่ื์น ๆท่ีมีพื้นผวิเป็นรูปทรงเรขาคณิตท่ี

ซบัซอ้น เช่น Big Bike ในหลายๆ รุ่น  Autozkin PPF-ACT  ยงัใหป้ระสิทธิภาพในการปกป้องพื้นผวิจาก

แสงแดดและคราบมลพิษต่างๆ จากการใชง้านในชีวติประจาํวนัท่ีมิอาจหลีกเล่ียงได ้

เหตุผลสําหรับการใช้งานทัว่ไป 

Autozkin PPF-ACT มีประสิทธิภาพท่ีโดดเด่นโดยเฉพาะในดา้นการปกป้องสีรถและพื้นผวิภายนอกจากรอย

ขีดข่วนและสารปนเป้ือนจากของเหลวทั้งท่ีเป็นอนัตรายและไม่เป็นอนัตราย ฟิลม์ถูกออกแบบมาใหส้ามารถ

ป้องกนัส่ิงสกปรกไดดี้เป็นพิเศษในขณะท่ียงัใหค้วามเงางามสูงดว้ย ทาํใหร้ถของคุณไดรั้บทั้งการปกป้องกนั

รอยและคราบส่ิงสกปรก ในขณะเดียวกนัยงัเพิ่มความเงางาม ปรับสภาพสีรถใหส้วยใส และปกป้องรังสี UV 

จากแสงแดดไม่ใหเ้หลือง ซีดจางก่อนเวลาอนัควร  

Tested and Proven  การทดสอบประสิทธิภาพเนือ้ฟิล์ม  Autozkin PPF-ACT 

Anti-Fouling Test (การทดสอบการป้องกนัการเปรอะเป้ือน) 

ผา่นการทดสอบในหอ้งปฏิบติัการพบวา่สามารถลบรอยคราบนํ้ามนับนพื้นผวิฟิลม์ได ้

Contact Angle with Water (องศาการสัมผสักบันํา้) 

ลดองศาการสัมผสัของนํ้าท่ีตกกระทบ ทาํใหน้ํ้าไม่กระจายแต่กลบักลายเป็นทรงกลมซ่ึงง่ายต่อการกล่ิงไหล

ออกจากพื้นผิวของฟิลม์โดยท่ีผวิฟิลม์ไม่เปียก 

Adhesion Test (การทดสอบการยดึเกาะ) 

ทดสอบมาตรฐานการตา้นทานการยดึเกาะบนพื้นผิวท่ีความเร็ว 300 มล.ต่อนาทีท่ี 180 องศา การยดึเกาะของ

กาวเฉล่ีย 25 มม.จากผวินอกของฟิลม์ ค่าท่ีระบุไวท้างดา้นขวาเป็นค่าการยดึเกาะของกาวหลงัลอกออกจาก

แผน่ชนิดเดียวกนัในการควบคุมทดสอบในห้องปฏิบติัการ 

 



การรับประกนั 

Autozkin เพิ่มความสบายใจใหคุ้ณอีกดว้ยการรับประกนัการปกป้องนาน 5 ปี ( 5Years Warranty ) นบัจาก

วนัท่ีติดตั้ง สาํหรับฟิลม์ PPF-Premium ท่ีใชบ้ริการจาก Autozkin และไม่ผา่นการปรับแต่งใดๆเท่านั้น การ

รับประกนัน้ีจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายท่ีเกิดจากการติดตั้งผดิพลาด หรือความเสียหายท่ีเกิดจาก

อุบติัเหตุหรือความประมาท และการปรับแต่งดดัแปลงเน้ือฟิลม์ ทั้งน้ีเป็นการรับประกนัสาํหรับผูท่ี้ซ้ือและ

ติดตั้งจาก Autozkin เท่านั้นจึงไม่สามารถโอนสิทธิใหผู้อ่ื้นไดใ้นทุกกรณี สอบถามขอ้มูลการรับประกนั

เพิ่มเติมไดท่ี้หนา้ “การรับประกนั” หรือ หนา้“ติดต่อเรา” เพื่อสอบถามโดยตรง 

การติดตั้ง 

การติดตั้งจะช่วยรักษามาตรฐานเดิมจากผูผ้ลิต กระบวนการติดตั้งจะตอ้งมีความพิถีพิถนัและการวาง

ตาํแหน่งท่ีแม่นยาํสู่การปกป้องพื้นผวิท่ีตอ้งการจึงขอแนะนาํใหใ้ชบ้ริการการติดตั้งโดยผูมี้ความชาํนาญใน

การติดตั้งจาก Autozkin สาํหรับผูท่ี้ประสงคจ์ะติดตั้งดว้ยตนเองสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี ควรเก็บ

ฟิลม์ไวใ้นอุณหภูมิ 50 องศาฟาเรนไฮน์ หรือ 10 องศาเซลเซียส โดยหลีกเล่ียงการถูกแสงแดดโดยตรง 40%-

60% ในระดบัความช้ืนสัมพนัธ์ และควรนาํมาใชภ้ายใน 1 ปีหลงัจากวนัท่ีซ้ือ หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม

สามารถติดต่อ Autozkin ไดโ้ดยตรง 

การรับผดิชอบ 

บริษทั Autozkin จาํกดั ไดใ้ห้บริการ “ Technical Fact Sheet” เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภณัฑ ์PPF ซ่ึงเป็นส่ิง

สาํคญัในดา้นการใหข้อ้มูลผลิตภณัฑเ์พื่อใหลู้กคา้แน่ใจวา่สินคา้เหมาะแก่การใชง้านตามความตอ้งการท่ีตั้ง

ใจไว ้และยงัเป็นส่ิงท่ีสาํคญัในการใหข้อ้เทจ็จริงท่ีสามารถมีการเปล่ียนแปลงไดแ้บบวนัต่อวนั 
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