
GMA GARNET™  
การขัดพ่นทราย
เลือกทรายขัดพ่นที่เหมาะกับโครงการของคุณ

คิดค้นเพ่ือประสิทธิภาพ



ข้อดีของ GMA Garnet™
GMA Garnet™ เป็นแร่ธรรมชาติที่แข็งแกร่งซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าทรายขัดพ่นอื่น ๆ เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์และแรงดันอากาศที่แนะนำา 
เนื่องจาก GMA Garnet มีความแข็งแกร่งโดยธรรมชาติในด้านความแข็ง ความเหนียว (ความเปราะบางต่ำา) ความหนาแน่น และเหลี่ยมมุม 
ผลิตภัณฑ์ของเราจึงทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อถูกพ่น ซึ่งส่งผลให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น เกิดฝุ่นน้อย และพ้ืนผิวที่สะอาดและสม่ำาเสมอกว่า 
พร้อมสำาหรับการเคลือบ

 ความแข็ง 
GMA Garnet™ มีความทนทานต่อการ
เสียดสีพ้ืนผิวสูงกว่าเมื่อเทียบกับทราย
ขัดพ่นอื่น ๆ
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 ความหนาแน่น  
เม็ดทรายที่หนาแน่นกว่าและหนักกว่าของ 
GMA มีประสิทธิภาพดีกว่าทรายขัดพ่นที่
มีความหนาแน่นน้อยกว่า เม็ดทราย GMA 
Garnet™ สร้างโปรไฟล์การยึดติดที่ลึกกว่า
และสม่ำาเสมอเมื่อพ่นด้วยแรงดันเท่ากัน

 ความเหนียว  
ในการขจัดสารเคลือบพ้ืนผิวอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทรายขัดพ่นต้องเหนียวพอที่
จะต้านทานการแตกหักจากการกระแทก
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3  เหลี่ยมมุม 
เม็ดทรายที่เป็นเหลี่ยมมุมสร้างโปรไฟล์การยึด
ติดที่คมชัดกว่า ในขณะที่เม็ดทรายที่โค้งมนจะให้
โปรไฟล์ที่เรียบและสม่ำาเสมอยิ่งขึ้น
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ส่วนผสมหลายขนาดท่ีได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม

ทรายขัดพ่นทั่วไปโดยทั่วไปจะมีเพียงขนาดเดียว ซึ่งประกอบด้วย
อนุภาคหยาบแบบเข้มข้นหรืออนุภาคที่ละเอียดกว่าแบบเข้มข้นอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

การที่มีการกระจายขนาดอนุภาคที่กว้างขึ้นจากส่วนผสมที่ได้รับการ
ออกแบบทางวิศวกรรมของ GMA ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการพ่น
เนื่องจากได้รับการกำาหนดสูตรให้ ‘ตัดและทำาความสะอาด’ ได้เร็วกว่า
ทรายขัดพ่นขนาดเดียวแบบดั้งเดิม อนุภาคที่หยาบกว่า ‘ตัด’ ผ่านสาร
เคลือบอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความลึกของโปรไฟล์ที่ต้องการ 
ในขณะที่อนุภาคที่ละเอียดกว่า ‘ทำาความสะอาด’ โปรไฟล์การยึดติดและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการพ่นทราย

COARSE  
PARTICLES CUT

Removing the 
toughest, thickest 
coatings and rust.

FINER  
PARTICLES CLEAN

Improving surface 
cleanliness

and anchor profile.

GMA ENGINEERED BLEND
GMA GarnetTM is formulated to effectively cut 

through coatings and efficiently clean the surface.

ตัดอนุภาคหยาบ
สำาหรับขจัดสารเคลือบ
และสนิมที่หนาและขจัด

ยากที่สุด

อนุภาคละเอียด
เพ่ือความสะอาด

สำาหรับความสะอาดของพ้ืน
ผิวและโปรไฟล์การยึดติด

ส่วนผสมที่ได้รับการออกแบบทาง
วิศวกรรมของ GMA

GMA Garnet™ เป็นสูตรที่ออกแบบมาเพ่ือการตัดผ่านสาร
เคลือบอย่างมีประสิทธิภาพและทำาความสะอาดพ้ืนผิวได้

อย่างมีประสิทธิภาพ



ตะกรันของเสียสร้างการฝังตัวท่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อนได้ถึง 75%
การขัดพ่นด้วยทรายตะกรันของเสียทั่วไปอาจส่งผลให้อนุภาคทรายขัดพ่นขนาดเล็กฝังตัวอยู่ในพ้ืนผิว การดูพ้ืนผิวที่ได้รับการขัดพ่นด้วยตาเปล่า
อาจทำาให้ไม่เห็นส่ิงที่เป็นจริง เนื่องจากภาพขยายแสดงให้เห็นว่าพ้ืนผิวโดยเฉลี่ย 60% ที่ขัดพ่นด้วยทรายตะกรันมีเม็ดทรายที่ตกค้างฝังอยู่ ระดับการ
ฝังโดยทั่วไปจากการขัดพ่นด้วยทรายตะกรันสามารถทำาให้เกิดการกัดกร่อนและการพองตัว ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการทำางานซ้ำาสูง หรืออาจมีการ
เรียกร้องการรับประกัน

พ้ืนผิวเหล็กพ่นทราย (แสดงเป็นสีส้ม) ท่ีกำาลังขยาย 100 
เท่า* โดยใช้ตะกรันทองแดงท่ัวไป แสดงให้เห็นการปน

เป้ือน 65% บนพ้ืนผิว
พ้ืนผิวเหล็กพ่นทราย (แสดงเป็นสีส้ม) ท่ีกำาลังขยาย 

100 เท่า* โดยใช้ตะกรันนิกเกิลท่ัวไป แสดงให้เห็นการ
ปนเป้ือน 60% บนพ้ืนผิว

ร่องรอยของตะกรันนิกเกิล (สีเขียว) มอง
เห็นได้ชัดเจนบนพ้ืนผิวเหล็กท่ีพ่นแล้ว

ตะกรันถ่านหิน ตะกรันนิกเกิล การ์เนตจีน ตะกรันทองแดง

กำาลังขยาย 75 เท่า

ใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนวัดแบบส่องกราด (SEM), อิเล็กตรอนแบบกระเจิงกลับ (BSE) และการวิเคราะห์แบบดิจิทัล

ทำาความสะอาดพ้ืนผิวให้สะอาดข้ึน จะช่วยเพ่ิมอายุการเคลือบผิว
ในระยะเวลาอันส้ัน พ้ืนผิวที่ทำาสะอาดมากขึ้นจะสามารถลดความผิดพลาดในการตรวจสอบและทำาให้โครงการเป็นไปตามกำาหนดเวลา ประโยชน์ที่ได้
รับจะยิ่งมากขึ้นในระยะยาว ด้วยความสมบูรณ์ของการเคลือบที่ดีขึ้นส่งผลให้อายุการเคลือบยาวนานขึ้น ผลิตภัณฑ์ GMA Garnet™ สร้างพ้ืนผิวที่
สะอาดขึ้นอย่างต่อเนื่อง - ลดการทำาความสะอาดเสริม ช่วยให้โครงการดำาเนินการได้ตามกำาหนดเวลา และปรับปรุงความสมบูรณ์ของการเคลือบ

GMA PremiumBlastTM

พ้ืนผิวเหล็กพ่นทรายท่ีสะอาดไร้ท่ีติ (แสดงเป็นสีส้ม) ท่ีกำาลังขยาย 100 เท่า* หลังการ
ขัดพ่นทรายด้วย GMA NewSteel™ ซ่ึงแสดงถึงอนุภาคฝังขนาดเล็กบนพ้ืนผิว

GMA NewSteelTM

กำาลังขยาย 75 เท่า



ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

อัตราการทำาความสะอาดที่
เหนือกว่าทรายขัดพ่นอื่น ๆ

คุ้มค่า

ลดการใช้เม็ดทรายการ์เนตลง 
ทำาให้ค่าใช้จ่ายสำาหรับแรงงาน 
การทำาความสะอาด และการ
กำาจัดลดลงไป

ผิวที่ขัดชักเงาที่สวยงามกว่า

พ้ืนผิวที่สะอาดเป็นพิเศษและ
โปรไฟล์ที่สม่ำาเสมอ

ปลอดภัยกว่า

ตรงตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม
ทางอุตสาหกรรมของ
ทั้งหมดของรัฐบาล

ผู้เช่ียวชาญทางเทคนิคของ 
GMA สามารถช่วยค่าใช้จ่ายของ
โครงการโดยรวมได้ 15-30%*
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย ด้านเทคนิค และด้านการ
ใช้งานที่ทุ่มเทของเรามอบความเชี่ยวชาญในการ
เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ความรู้ความชำานาญใน
อุตสาหกรรม และทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือช่วยแก้
ปัญหาในการขจัดสารเคลือบและการเตรียมพ้ืนผิว

*ข้อมูลและการอ้างอิงท่ีระบุไว้มีให้เพ่ือเป็นแนวทางท่ัวไป ค่าใช้จ่ายสำาหรับทรายขัด
พ่น ค่าแรง การทำาความสะอาด อุปกรณ์ และการกำาจัด จะแตกต่างกันไปในแต่ละ
โครงการ ผลลัพธ์ค่าใช้จ่ายจริงของโครงการและประสิทธิภาพอาจแตกต่างอย่าง
มากจากผลลัพธ์ท่ีคาดการณ์ไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย 

ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของโครงการ
GMA Garnet™ ส่งผลให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นและลดการใช้ทรายขัดพ่น แม้ว่าต้นทุนผลิตภัณฑ์เริ่มต้นจะสูงกว่าเมื่อเทียบกับตะกรัน ด้วย GMA 
Garnet™ คุณสามารถประหยัดได้ 15% ถึง 30% สำาหรับโครงการทั่วไป เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการทำาความสะอาดและอุปกรณ์ที่ลดลง แรงงานและ
เวลาที่ใช้ในการขัดพ่นลดลง ซึ่งทำาให้ GMA Garnet™ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าทรายขัดพ่นอื่น ๆ ในตลาดเป็นอย่างมาก

ค่าใช้จ่ายในการพ่นทรายทั้งหมด

แม้ว่าทรายขัดพ่นแบบตะกรันทั่วไปจะมีราคาต่อตันต่ำากว่า แต่คุณภาพและประสิทธิภาพมักจะด้อยกว่า ส่งผลให้ประสิทธิภาพน้อยกว่าในอัตราการ
ใช้ที่สูงกว่า ในความเป็นจริง จำาเป็นต้องใช้ทรายขัดพ่นแบบตะกรันในปริมาณที่มากกว่าเพ่ือให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายใน
การทำาความสะอาด การกำาจัด ค่าแรงและอุปกรณ์อย่างมาก และทำาให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของโครงการเพ่ิมขึ้นในที่สุด

GMA Garnet™
การ์เนตอ่ืน ๆ
ตะกรัน

ประหยัดค่าใช้
จ่ายท้ังหมด 

30%

ค่าใช้จ่ายสำาหรับ
ทรายขัดพ่น

แรงงานในการทำาความ
สะอาดและกำาจัด

ค่าใช้จ่ายสำาหรับ
อุปกรณ์

แรงงาน



ผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพ* การใช้งาน

PremiumBlast
ทรายขัดพ่น
เกรดบำารุงรักษา
อเนกประสงค์ของเรา

ขจัดสารเคลือบหนา และ/หรือ สนิมปานกลางถึง
หนัก 

• สร้างโปรไฟล์พ้ืนผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ 
60 - 85 μm พร้อมพ้ืนผิวที่สะอาดเป็นพิเศษ 
ให้การเตรียมพ้ืนผิวที่ดีสำาหรับการเคลือบทาง
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่

• อัตราการขัดพ่น : สูงสุด 18 ตร.ม./ชม. 

• อัตราการใช้ : ต่ำาเพียง 14 กก./ตร.ม.

• ทรายขัดพ่นการ์เนตสำาหรับรอบการบำารุงรักษา ‘ทุกรอบ’

• งานซ่อมบำารุงอุตสาหกรรมท่ัวไป

• งานก่อสร้างและบำารุงรักษาโรงงานเคมี โรงไฟฟ้า อุปกรณ์
การทำาเหมืองและการแปรรูป โรงก๊าซและน้ำาเสีย งานแยก
เกลือออกจากน้ำาทะเล โรงงานอุตสาหกรรม และอาคาร
พาณิชย์

• แท็งก์ ระบบท่อ ถังแรงดัน ลำาเรือ ถังอับเฉา และ
แพลตฟอร์มนอกชายฝ่ัง

SpeedBlast 
ทรายขัดพ่น
อเนกประสงค์สำาหรับ
ทำาความสะอาดอย่าง
รวดเร็วของเรา

ขจัดสารเคลือบปานกลาง และ/หรือ สนิมปานกลาง
ได้อย่างรวดเร็ว

• สร้างโปรไฟล์พ้ืนผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ 
50 - 75 μm พร้อมพ้ืนผิวที่สะอาดเป็นพิเศษ 
ให้การเตรียมพ้ืนผิวที่ดีสำาหรับการเคลือบทาง
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่

• อัตราการขัดพ่น : สูงสุด 25 ตร.ม./ชม. 

• อัตราการใช้ : ต่ำาถึง 10 กก./ตร.ม.

• งานซ่อมบำารุงทางอุตสาหกรรมท่ัวไป

• ใช้งานได้หลากหลาย• อัตราการใช้ต่ำา 

• งานก่อสร้างและบำารุงรักษาอาคารพาณิชย์ โรงงานเคมี 
โรงไฟฟ้า อุปกรณ์การทำาเหมืองและการแปรรูป โรงก๊าซ
และน้ำาเสีย งานแยกเกลือออกจากน้ำาทะเล และโรงงาน
อุตสาหกรรม

• แท็งก์ ระบบท่อ ถังแรงดัน ลำาเรือ ถังอับเฉา และ
แพลตฟอร์มนอกชายฝ่ัง

NewSteel
ทรายขัดพ่นใน
อุดมคติของเรา
สำาหรับเหล็กใหม่ พ้ืน
ผิวที่ขึ้นสนิมเล็กน้อย 
และการเคลือบบาง 

ความเร็วที่ไม่มีใครเทียบได้ในการขจัดตะกรัน
อุตสาหกรรม

• สร้างโปรไฟล์พ้ืนผิวตั้งแต่ 40 - 65 μm พร้อม
พ้ืนผิวที่สะอาดเป็นพิเศษ ให้การเตรียมพ้ืนผิวที่ดี
สำาหรับการเคลือบขั้นต้น

• อัตราการขัดพ่น : สูงสุด 35 ตร.ม./ชม.

• อัตราการใช้ : ต่ำาถึง 7 กก./ตร.ม.

• งานก่อสร้างใหม่ ขจัดสนิมบางหรือตะกรันอุตสาหกรรมบน
เหล็กใหม่

• การเตรียมพ้ืนผิวบนพ้ืนผิวเหล็กใหม่ สนิมน้อย หรือสาร
เคลือบบาง 

• การขจัดและการเตรียมสำาหรับการเคลือบฝุ่น 

• อัตราการใช้ต่ำา 

• แท็งก์ ระบบท่อ ถังแรงดัน ลำาเรือ ถังอับเฉา และ
แพลตฟอร์มนอกชายฝ่ัง

*อัตราการทำางานและการใช้อาจแตกต่างกันไปตามขนาดหัวฉีดพ่น แรงดันที่หัวฉีดพ่น ระยะพ่น คุณภาพของอุปกรณ์ขัดพ่น ประเภทพ้ืนผิว ประเภทและความหนาของสาร
เคลือบ เราสามารถบรรุลุถึงอัตราการขัดพ่นทำาได้โดยการตั้งค่าแรงดันหัวฉีดพ่นให้ทำางานภายในช่วง 95 psi ถึง 100 psi GMA จะทำางานร่วมกับคุณเพ่ือสร้างประสิทธิภาพ
สูงสุดในงานพ่นทราย ลดเวลาและค่าใช้จ่าย และสร้างผลลัพธ์พ้ืนผิวที่ดีที่สุดสำาหรับการเคลือบใด ๆ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทรายขัดพ่นของเรา
การเลือกทรายขัดพ่นที่เหมาะสมตรงตามข้อกำาหนดเฉพาะของโครงการอาจเป็นงานที่ยาก เรามีทรายขัดพ่นการ์เนตหลายชนิดสำาหรับข้อ
กำาหนดในการเตรียมพ้ืนผิวใด ๆ ตั้งแต่การขจัดสารเคลือบที่ต้านทานการหลุดลอกและการเกิดสนิมหนัก ไปจนถึงการขัดกระจกและการบูรณะ
ที่ละเอียดอ่อน 



GMA นำาเสนอกกลุ่มผลิตภัณฑ์ทรายขัดพ่น
แบบครบวงจรสำาหรับความต้องการในการเต
รียมพ้ืนผิวใด ๆ ต้ังแต่การขจัดสารเคลือบท่ี
ต้านทานการหลุดลอกและสนิมหนา ไปจนถึง
การกำาจัดตะกรันอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว 
และความต้องการพิเศษสำาหรับการเคลือบ 

GMA Garnet™ ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต
สีช้ันนำา และเป็นท่ีต้องการของบรรดาบริษัท
น้ำามันและก๊าซระดับโลก อู่ต่อเรือท่ีให้บริการเต็ม
รูปแบบ และผู้ผลิตระดับสากล 

ตัวเลือกอุตสาหกรรมท่ี
เป็นท่ีต้องการ

งานเดินเรือและการทหาร
งานต่อเรือและการซ่อมแซม

งานผลิตโลหะ
งานกำาจัดตะกรันอุตสาหกรรม 
โรงงานปิโตรเลียม งานจัดเก็บ

และวางท่อ เหล็กโครงสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน
งานก่อสร้างและสะพาน

งานควบคุมการกัดกร่อนใน
อุตสาหกรรม

การขจัดสนิม การเตรียมพ้ืนผิว 
ความสมบูรณ์ของการเคลือบ

น้ำามันและก๊าซ เหมืองแร่
ความสมบูรณ์และการบำารุงรักษาโรงงาน

gmagarnet.com

G M A A S I A PAC I F I C

Level 4, 108 St Georges Terrace 
Perth Western Australia 6000

โทร. +61 8 9287 3250
อีเมล info.apac@gmagarnet.com


