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โคเวสโตรรว่มงาน Techtextil 2022 ในเมือง Frankfurt 

การพัฒนานวัตกรรมควบคู่ไปกับ

ประสิทธิภาพ 

โดยมุ่งเน้นไปทกีารพฒันาโซลูชนัสูตรนาํ และเพิมประสิทธิภาพให้กับการเคลือบผิว 

 

โคเวสโตรนาํเสนอสารเคลือบผิว และฟิลม์โพลียรีูเทนทมีีความยงัยืน ภายในงาน Techtextil 2022 @Covestro 

 

โคเวสโตรไดจ้ดัแสดงสารเคลือบผวิ และฟิลม์โพลียรีูเทน แบบใหม่ในงานแสดงสินคา้ Techtextil 2022 

ทีเมือง Frankfurt ประเทศเยอรมนี ซงึมีความยงัยืนและเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มมากขึน ตงัแต่ในเรือง

ของวตัถดุิบ กระบวนการผลิต และคณุสมบติัสินคา้ "ตวัอย่างเช่น เราไดน้าํเสนอโพลียรีูเทนสตูรนาํแบบ
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ใหม่ ช่วยเพิมประสิทธิภาพในการยึดเกาะสาํหรบัหมึกพิมพ ์ในงานพิมพร์ะบบดิจิตอลบนวสัดหุนงัและ

สงิทอ และโพลียรีูเทรนสองส่วนประกอบ (2K PU) แบบใหม่ภายใต ้แบรนด ์INSQIN สาํหรบังาน

เคลือบหนงัและสิงทอ" Thomas Michaelis หวัหนา้แผนกการเคลือบสิงทอ ประจาํภมูภิาคยโุรป 

ตะวนัออกกลาง แอฟรกิา และละตินอเมริกา (EMLA) ของโคเวสโตร กล่าว นอกจากนี บธูของ โคเวส

โตรยงัมีการนาํเสนอฟิลม์ Dureflex® TPU หลายรุน่ ซงึอ่อนโยนกบัผิวหนงั และปราศจากสารอนัตราย

ตามมาตรฐาน OEKO-TEX® 100 

ให้ผิวสัมผัสทดีี สีสวย และทนทาน 

การพิมพสิ์งทอดว้ยระบบดิจิทลันนัจะช่วยใหเ้ราสามารถผลิตสินคา้ปรมิาณนอ้ยไดใ้นราคาทปีระหยดั 

และยงัใชเ้วลานอ้ยอีกดว้ย จึงทาํใหน้าํสินคา้ออกสูต่ลาดไดเ้รว็ขนึ และลดปรมิาณของเสียไดม้ากถึง 

85 เปอรเ์ซ็นต ์เมือเปรียบเทียบกบัเทคโนโลยีการ 

พิมพแ์บบอนาล็อก โดยโพลียรูเีทนสตูรนาํ ถกูใชใ้นการผลิตหมึกพิมพส์าํหรบังานพิมพอ์ิงคเ์จ็ทดิจิตอล 

เนืองจากสามารถช่วยใหก้ระบวนการพิมพม์ีเสถียรภาพ มีความหนดืตาํและมีขนาดอนภุาคเล็ก โคเวส

โตรไดเ้ปิดตวัโพลียรีูเทนสตูรนาํแบบใหม่ ชนิดอะลิฟาติก แบบแอโนดิก (ประจบุวก) เป็นสารตงัตน้ 

สาํหรบัผลิตหมึกพิมพใ์นงานพิมพอ์ิงคเ์จ็ทดิจิตอล ภายใตผ้ลิตภณัฑช์อื Impranil® DL 1602 ซงึมี

ความเสถียรสงูและมอีตัราเฉือนสงู จึงสามารถผลิตหมึกทมีีความละเอียดมากและมีการกระจายตวัสงู 

ซงึจะช่วยเพิมประสิทธิภาพในการพ่นสี โดย Dr. Inga Bargende ผูเ้ชียวชาญดา้นการพิมพด์ิจิทลัของ

โคเวสโตร กล่าวว่า “สามารถช่วยลดความเสียงของการอดุตนัในหวัฉีด จึงทาํใหส้ามารถพิมพง์านได้

นานขึน และประหยดัมากขึน” นอกจากนีหมึกพิมพ ์PU นียงัทนทานต่อการขดูขีด แรงเสียดสี และสียงั

มีความคงทนในการซกัสงู 

ระยะคงสภาพหลังผสมของสารเคลือบทยีาวนาน (Long Pot life) และให้ความ

คงตัวของลวดลาย (Grain) บนเนือสิงทอ 

ระบบ INSQIN® 2K PU ใหม่ประกอบดว้ย Impranil® HS 1062 และ Imprafix® IO 3330 สาํหรบั

การผลิตวสัดสุงัเคราะหภ์ายในรถยนต ์ซงึเป็นระบบ high solid ทีมีเนอืโพลิเมอรใ์นปรมิาณเขม้ขน้ทีสงู 

แต่ความหนืดตาํ จึงไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชส้าร Blocking agent "โดยมีคณุสมบตัิทีช่วยคงสภาพหลงั

ผสมของสารเคลือบในระหว่างขนัตอนการผลติไดย้าวนาน และผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งใชห้วัสเปรยแ์บบผสม 

นอกจากนียงัช่วยใหก้ารกระจายเม็ดสีคงท ีมีความเสถียรในระดบัสงู และทนต่อปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส

เป็นพิเศษ" Michaelis อธิบาย โดยสามารถนาํมาในในการผลิตแผงหนา้ปัด ทีนงั แผงประต ูหรือ

พวงมาลยั เป็นตน้ 
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ใบรับรองมาตรฐานสําหรับฟิลม์ TPU ทปีราศจากสารอันตราย 

ฟิลม์ TPU (Thermoplastic Polyurethane) หลายตวัในสายผลิตภณัฑ ์Dureflex® กว่า 100 รายการ

จากโคเวสโตรไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน OEKO-TEX® ซงึสามารถระบายอากาศไดด้ ีกนันาํ ทนทาน

ต่อการฉีกขาด และทสีาํคญัคอือ่อนโยนต่อผิว ทาํใหเ้ป็นวสัดทีุเหมาะกบัการผลติชุดกีฬา เฟอรน์ิเจอร ์

และทีหุม้เบาะสาํหรบัรถยนต ์โดยในปี 2019 ฟิลม์ TPU Platilon® หลายเกรดไดร้บัการรบัรองคณุภาพ

มาตรฐานแลว้ 

นอกจากนีโคเวสโตรยงัไดจ้ดัแสดงฟิลม์ชนิดกาวรอ้น (Hot meal film) Platilon® H2 EC แบบชีวภาพ

บางส่วนในงาน Techtextil โดย Dr. Elmar Lins, ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตภณัฑส์าํหรบัผูบ้รโิภคและโซลชูนั

อตุสาหกรรมฟิลม์พิเศษสาํหรบัภมิูภาค EMLA กล่าวว่า "มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะทดีีเยยีมสาํหรบั

งานเคลือบผิว ซึงทนต่อความรอ้นสงู และง่ายตอ่การใชง้าน โดยรวมถึง ฉลากสินคา้ แถบปิดผนึก การ

เคลือบแกว้และอลมูิเนียม และแผงวงจรสาํหรบัอตุสาหกรรมสงิทอและยานยนต"์ โดยงาน Techtextil 

2022 นนัจดัขึนท ีMesse Frankfurt ในเดอืนมิถนุายน พ.ศ. 2565 ทีผ่านมา 

               
เกียวกับโคเวสโตร 

 

โคเวสโตรเป็นหนึงในผูผ้ลิตวสัดุโพลิเมอรแ์ละส่วนประกอบทางโพลิเมอรค์ุณภาพสูงชันนาํของโลก ดว้ยนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และวิธีการ บริษัทช่วยส่งเสริมความยังยืนและคุณภาพชีวิตในหลายแง่มุม โคเวสโตร 

ให้บริการลูกค้าทัวโลกในอุตสาหกรรมหลัก เช่น การเดินทางและการขนส่ง อาคารและทีอยู่อาศัย ตลอดจน

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์นอกจากนี โพลีเมอรจ์ากโคเวสโตร ยงัใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กีฬาและ

สนัทนาการ เครืองสาํอางและสขุภาพ ตลอดจนในอุตสาหกรรมเคมีดว้ย 

 

เรามุ่งมนัในการก้าวไปสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ และตงัเป้าสู่ความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ ภายในปี 

ค.ศ. 2035 (scope 1 และ scope 2) และสรา้งยอดขายไดป้ระมาณ 15.9 พันลา้นยูโรในปีงบประมาณ 2564 โดย

บริษัทมีโรงงานผลิต 50 แห่งทวัโลกและมีพนักงานประมาณ 17,900 คน (คาํนวณจากจาํนวนพนกังานประจาํ) ณ สนิ

ปี 2564 

 

ข้อความทบี่งชีถงึอนาคต 

 

ข่าวประชาสมัพันธ์ชินนีอาจมีขอ้ความทีบ่งชีถึงอนาคต โดยใชข้อ้สนันิษฐานและการคาดการณข์องโคเวสโตร เอจี 

เป็นพืนฐาน ปัจจยัดา้นความเสยีงทคีาดการณไ์ดแ้ละทคีาดการณไ์ม่ได ้ความไม่แน่นอน และปัจจัยอืนๆ อาจส่งผลต่อ

ขอ้มูลทีแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาํคญั ทงัดา้นผลประกอบการจริง สถานการณท์างการเงิน ผลการดาํเนินงานและ

การพฒันาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี หมายรวมถึงปัจจัยทีอยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร 

ซึงสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดท้ีเว็บไซตโ์คเวสโตร www.covestro.com ทงันี โคเวสโตรจะไม่ขอรบัผิดชอบในการอพัเดท

ขอ้ความบ่งชีถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลยีนแปลงเพือใหต้รงตามสถานการณห์รือการพฒันาในอนาคต      


