
 

 

AUTOZKIN  

HIGH-PREMIUM PPF  

ฟิล์มปกป้องสีรถระดบัพรีเมี่ยม 

Autozkin HIGH-PREMIUM PPF คือนวตักรรมฟิล์มกนัรอยปกป้องสีรถระดบัพรีเม่ียม ท่ีนาํคุณสมบติั

ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะพิเศษเฉพาะฟิล์มกนัรอยท่ีพฒันาโดยออโตซ้คิน นาํมาผสานเขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อให้เน้ือ

ฟิลม์มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปกป้องสีรถ   

 

Autozkin HIGH-PREMIUM PPF ผสานคุณลักษณะพิเศษในช้ันฟิล์ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปกป้องสีรถ 

           



Surface Characteristics 

Antifouling property and surface characteristics  

• Antifouling  ปกป้องรอยด่าง  ความหมอง ไม่ใหสี้รถเหลือง ซีดจาง   

              • Marker resistance ไม่ซึมซบัคราบหมึกทั้งชนิดถาวรและไม่ถาวร   

             • Contact angle with water ยบัย ั้งคราบสกปรกจากนํ้า นํ้าไม่เกาะ หรือกระจายซึมลงสีรถ  

             • Surface clarity (Glossiness & Smoothness) ใหค้วามใส และเงางามมากข้ึนถึง 

                94.9 GU (Gloss Unit )   

             • Adhesive strength   มีชั้นกาวท่ีทนทาน และเน้ือกาวไม่ทิ้งคราบหลงัลอกออก 

            

             More conformable around high radius corners 

           Autozkin HIGH-PREMIUM PPF เน้ือฟิล์มได้มีการพฒันาให้มีองศาการติดตั้งท่ีง่ายมากข้ึน 

โดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวท่ีมีมุมในรัศมีสูง เช่น พื้นผิวท่ีเป็นส่วนเวา้ ส่วนโคง้ บริเวณขอบต่างๆ เน้ือฟิล์มได้

ถูกพฒันาใหมี้ความยดืหยุน่มาก ทาํใหก้ารติดตั้งไดส้วยงามทุกจุดของตวัรถ 

             Softness   / Reason of easy to install 

             Autozkin HIGH-PREMIUM PPF พฒันาใหเ้น้ือฟิล์มมีความอ่อนนุ่ม ทาํให้การติดตั้งยืดหยุน่ไดม้าก

ข้ึนกวา่เดิม 

            Adhesive residue   

             Autozkin HIGH-PREMIUM PPF ไดท้าํการทดสอบการตกคา้งของคราบกาว หลงัจากทาํการติดตั้ง

ไป 1-2-3 สัปดาห์ ในอุณหภูมิห้องท่ี 80 องศา ซ่ึงได้ผลการทดสอบท่ีดีเยี่ยม โดยไม่มีคราบกาวทิ้งไวบ้น

พื้นผวิท่ีทาํการติดตั้งแมแ้ต่นอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Properties of Autozkin HIGH-PREMIUM PPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*มาตรฐานการวดัความเงาอุตสาหกรรมพลาสติก เคลือบสี 

(Non-Metallic Coating) ค่าการวดัความเงา Autozkin HIGH-PREMIUM PPF 

อยูใ่นระดบัสูง 94.5 Gloss Unit  



Characteristics   

คุณลกัษณะเฉพาะ 

• ป้องกนัรอยขดูขีดและสะเก็ดหิน  

• ป้องกนัและลบรอยขนแมว 

• ป้องกนัคราบนํ้ามนั สารเคมี ของเหลวทุกชนิด 

• ป้องกนัละอองจากสีสเปรยทุ์กชนิด 

• ป้องกนัยางมะตอย ลา้งและลบออกไดห้มด 

• ป้องกนัคราบนํ้า นา้ไม่เกาะ 

• ป้องกนัรอยด่างจากข้ีนก และแมลง 

• ป้องกนัคราบด่างจากยางไม ้ 

• ป้องกนัรังสี UV 

• เน้ือฟิลม์เรียบไม่เป็นผวิเปลือกส้ม 

• ใหสี้รถเงาฉํ่า สวยสดใสหลงัติดตั้ง 

 

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค 

AUTOZKIN HIGH-PREMIUM PPF ประกอบไปดว้ยเน้ือฟิล์ม 4 ชั้น ท่ีมีคุณสมบติัพิเศษแตกต่างกนัเพื่อ

การปกป้องสีรถ ซ่ึงยงัคงใช้วสัดุสังเคราะห์คุณภาพท่ีดีท่ีสุด ดว้ยโพลียรีูเทนชนิดใส ท่ีมีความเหนียว หนา 

ทนทาน และให้ความยืดหยุน่สูง ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีทาํให้เน้ือฟิล์ม Autozkin สามารถกนัรอยสะเก็ดหินไดดี้

ท่ีสุด เพื่อใหเ้น้ือฟิล์ม Autozkin HIGH-PREMIUM PPF มีประสิทธิภาพในการทาํหนา้ท่ีปกป้องสีรถ ตอบ

โจทยไ์ดทุ้กความตอ้งการของผูใ้ชร้ถ เน้ือฟิลม์ประกอบดว้ยชั้นฟิลม์ 4 ชั้น 

 

ช้ันที ่1  Masking film (Blue) 

แผน่ปกป้องเน้ือฟิลม์ ทาํหนา้ท่ีป้องกนัรอยขีดข่วนขณะการติดตั้งและจะลอกออกเม่ือทาํการติดตั้งเสร็จ ชั้น

น้ีจะช่วยในดา้นของความสะดวกในการขนส่งและการจดัเก็บฟิล์ม  ลูกคา้จะสบายใจมากข้ึนเม่ือไดรู้้วา่รถ

ของพวกเขาอยูใ่นสภาพสมบูรณ์หลงัการติดตั้ง 

 

ช้ันที ่2 TPU film granted with antifouling property 

ชั้นของเน้ือฟิล์มท่ีมีการเคลือบผิว ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการกนัรอยและคราบสกปรก พื้นผิวชั้นน้ีมี

ความยดืหยุน่สูง   ทนต่อสภาพอากาศ   มีความเหนียวและทนทานเป็นพิเศษ   โปร่งใส   ป้องกนัรอยขีดข่วน  

ป้องกนัการดูดซึม และมีการกระจายแรงกระแทกไดดี้  ทาํหน้าท่ีเป็นเกราะป้องกนันํ้ าไม่ให้ติด ไม่เปียก 

ป้องกนัสี หมึก และการเปรอะเป้ือนอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดดว้ยคุณสมบติัเชิงกลท่ีแขง็แรง 

- ต่อตา้นและกระจายสารเคมี เช่น   นํ้ามนัเคร่ือง นํ้ามนั สารเคมีในนํ้ายาทาํความสะอาด และสารท่ีเป็น    



   กรดและอนัตรายอ่ืนๆ 

- ทาํหนา้ท่ียบัย ั้งการกร่อนหรือผพุงัของพื้นผวิรถยนต ์  

- ป้องกนัความสกปรกจากการสะสมของสารปนเป้ือนต่างๆซ่ึงอาจสร้างความเสียหายอยา่งรุนแรงแก่สีรถ   

  ของคุณไดห้ากไม่ลา้งออกใหห้มดทนัที 

- ปรับปรุงการไหลของนํ้าและสารปนเป้ือนใหไ้หลผา่นพื้นผวิอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทาํใหพ้ื้นผวิ  

   แหง้สนิททนัที   ลดโอกาสของการสะสมสารปนเป้ือนหรือส่ิงสกปรกท่ีไม่พึงประสงคจึ์งเป็นการเพิ่ม   

   อากาศพลศาสตร์และความเร็วของรถได ้

 

ช้ันที ่3  Adhesive Layer 

ชั้นของเน้ือกาว ท่ีทาํหนา้ท่ีใหเ้น้ือฟิลม์ยดึเกาะ ติดแน่นบนตวัถงัสีรถ ลกัษณะเน้ือกาวอะคริลิคโปร่งใส ชนิด

กาวไม่ถาวร ลา้งและลบออกไดง่้าย ไม่เป็นอนัตรายต่อสีรถ เน้ือกาวมีคุณภาพสูง ติดแน่นทนทาน  ทาํใหเ้น้ือ

ฟิล์มติดแน่นสนิททุกส่วนของตวัรถ ไม่วา่จะเป็นส่วนโคง้เวา้ สวยเนียนเรียบ ไม่เป็นคล่ืนหรือฟองอากาศ 

นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติัยดืหยุน่ช่วยดูดซบัแรงกด หรือแรงกระแทกจากสภาพแวดลอ้มภายนอกไดดี้อีกดว้ย 

 

ช้ันที ่4 PET Release Liner 

แผน่ปกป้องชั้นกาว ชั้นน้ีเป็นชั้นท่ีช่วยใหเ้กิดความสะดวกในการจดัเก็บและการขนยา้ยฟิล์มและจะถูกลอก

ออกก่อนการติดตั้งจึงช่วยใหผ้วิกาวของฟิลม์ไดรั้บการป้องกนัจากการยดึเกาะของฝุ่ นละออง 

 

Autozkin HIGH-PREMIUM  PPF  มีประสิทธิภาพท่ีโดดเด่นโดยเฉพาะในดา้นการปกป้องสีรถและพื้นผิว

ภายนอกจากรอยขีดข่วนและสารปนเป้ือนจากของเหลวทั้งท่ีเป็นอนัตรายและไม่เป็นอนัตราย ฟิล์มถูก

ออกแบบมาใหส้ามารถป้องกนัส่ิงสกปรกไดดี้เป็นพิเศษในขณะท่ียงัใหค้วามเงางามสูงดว้ย ทาํให้รถของคุณ

ไดรั้บทั้งการปกป้องกนัรอยและคราบส่ิงสกปรก ในขณะเดียวกนัยงัเพิ่มความเงางาม ปรับสภาพสีรถให้สวย

ใส และปกป้องรังสี UV จากแสงแดดไม่ใหเ้หลือง ซีดจางก่อนเวลาอนัควร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tested and Proven การทดสอบประสิทธิภาพเนือ้ฟิล์ม  

Autozkin HIGH-PREMIUM PPF 

Anti-Fouling Test (การทดสอบการป้องกนัการเปรอะเป้ือน) 

ผา่นการทดสอบในหอ้งปฏิบติัการพบวา่สามารถลบรอยคราบนํ้ามนับนพื้นผวิฟิลม์ได ้

Contact Angle with Water (องศาการสัมผสักบันํ้า) 

ลดองศาการสมัผสัของนํ้าท่ีตกกระทบ ทาํใหน้ํ้าไม่กระจายแต่กลบักลายเป็นทรงกลมซ่ึงง่ายต่อการกล่ิงไหล

ออกจากพื้นผวิของฟิลม์โดยท่ีผวิฟิลม์ไม่เปียก 

Adhesion Test (การทดสอบการยดึเกาะ) 

ทดสอบมาตรฐานการตา้นทานการยดึเกาะบนพื้นผวิท่ีความเร็ว 300 มล.ต่อนาทีท่ี 180 องศา การยึดเกาะของ

กาวเฉล่ีย 25 มม.จากผิวนอกของฟิล์ม ค่าท่ีระบุไวท้างดา้นขวาเป็นค่าการยึดเกาะของกาวหลงัลอกออกจาก

แผน่ชนิดเดียวกนัในการควบคุมทดสอบในหอ้งปฏิบติัการ 

 

 
 

 

 

 

 



การรับประกนั 

Autozkin เพิ่มความสบายใจให้คุณอีกดว้ยการรับประกนัการปกป้องนาน 3 ปี (3Years Warranty) นบัจาก

วนัท่ีติดตั้ง สําหรับฟิล์ม HIGH-PREMIUM PPF ท่ีใชบ้ริการจาก Autozkin และไม่ผา่นการปรับแต่งใดๆ

เท่านั้น การรับประกนัน้ีจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายท่ีเกิดจากการติดตั้งผิดพลาด หรือความเสียหายท่ี

เกิดจากอุบติัเหตุหรือความประมาท และการปรับแต่งดดัแปลงเน้ือฟิล์ม ทั้งน้ีเป็นการรับประกนัสําหรับผูท่ี้

ซ้ือและติดตั้งจาก Autozkin เท่านั้นจึงไม่สามารถโอนสิทธิใหผู้อ่ื้นไดใ้นทุกกรณี 

 

        

 

Anti-Fouling Test (การทดสอบการป้องกนัการเปรอะเป้ือนจากคราบนํา้) 

ผา่นการทดสอบในหอ้งปฏิบติัการพบวา่สามารถลบรอยคราบนํ้ามนับนพื้นผวิฟิลม์ได ้

Contact Angle with Water (องศาการสัมผสักบันํา้) 

ลดองศาการสมัผสัของนํ้าท่ีตกกระทบ ทาํใหน้ํ้าไม่กระจายแต่กลบักลายเป็นทรงกลมซ่ึงง่ายต่อการกล้ิงไหล

ออกจากพื้นผวิของฟิลม์โดยท่ีผวิฟิลม์ไม่เปียก 

 

 


