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PROFILE

THE COMPANY
โมชัน
่ เท็ค คือ ใคร
The stretch ceiling is a decorative technique link related to the use of
material commonly called "canvas" and derived from the PVC. Born in the
late 1960s in Sweden, the stretch ceiling is imported and manufactured in
France in the 70s. This is a canvas that is flexible and extensible when it
heats up and shrinks as it colds. Motion-Tech Industry is the only
company registered by France International Motion Group in Thailand. It
has subsidiaries in different country:
เพดานยืดเป็ นเทคนิคการเชือ่ มโยงการตกแตงทีเ่ กีย่ วของกับวัสดุทเี่ รียกวา “ผาใบ” และ
้ ในชวงปลายปี 1960 ในสวีเดน เพดานยืดถูกนําเขาและผลิตในประ
มาจากพีวซ
ี ี เกิดขึน
เทศฝรั่งเศลในยุค 70 นี้เป็ นผาใบทีม
่ ค
ี วามยืดหยุน
 มากและขยายไดเมือ่ โดนความรอน
และลดลงเมือ่ โดนความเย็น โมชั่นเท็คอินดรัสทรี เป็ นเพียงบริษท
ั เดียวทีจ่ ดทะเบียนโดย
ฝรัง่ เศส ระหวางประเทศกลุม
 Motion ในประเทศไทย แตมบ
ี ริษท
ั ยอยในประเทศทีแ
่ ตก
ตางกัน
- Thailand
- Middle-East
- Central Africa
- Singapore

- Malaysia
- India
- Pakistan

-ไทย
-ตะวันออกกลาง
-เซ็นทรัล แอฟริกา
-สิงคโปร

-มาเลเชีย
-อินเดีย
-ปากีสถาน

The brand of Motion-Tech was established in 1994. It is one of the
famous company producing stretch ceilings and accessories in the
world. The quality policy from Motion-Tech oblige us to control and
install directly our stretch ceiling with our team all around the world.
Motion-Tech R and D has develop all frames according to the market
requirement. That has abled Motion-Tech to adapt its installation
process to any modifications, profiles, and other requests and
requirements. These specific type of fabrics are readily available in the
market, including acoustic sheets, also benefit from bioactive
treatment: dust mite, antibacterial, antistatic, biodegradable; also the
material is fungicidal and is classified as M1 classification (high
resistance to fire). Since 2000's stretch ceilings are turning to home
automation and offer fright canvases, reostatques, micro-perforated,
aeroliques, and even specific for hospital.
้ ในปี 1994 เป็ นหนึง่ ในหาบริษท
แบรนดของโมชัน
่ เท็ค กอตัง้ ขึน
ั ผูผ
 ลิตเพดานยืดและ
อุปกรณทม
ี่ ช
ี อื่ เสียงในโลก นโยบายทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพเป็ นหนาทีข
่ องเราตองควบคุมและติด
ตัง้ โดยตรง เพดานยืดของเรากับทีมงานเราทัว่ โลก โมชั่นเท็ค R & D ไดพฒ
ั นาเฟรมทัง้
หมดตามความตองการของตลาด หลังจากนัน
้ ทําใหโมชัน
่ เท็คเกิดความสามารถทีจ่ ะ
ปรับการติดตัง้ การแกไขใดๆและขอเพียงแคกอ นการติดตัง้ ผาทีเ่ ฉพาะเจาะจงมากมี
ปรากฏในตลาด แผนอะคูสติก ยังไดรบั ประโยชนจากการรักษาทีอ่ อกฤทธิท์ างชีวภาพ
ไรฝุ น แบคทีเรีย ป องกันไฟฟ าสถิตย ยอยสลายเชนเดียวกับสารฆาเชือ้ ราและไดรบั
ประโยชนจากการจัดหมวดหมู M 1 (ความตานทานตอการเกิดไฟไหม) ตัง้ แตยค
ุ 2000
เพดานยืดจะเปลีย่ นเป็ นระบบอัตโนมัติทบ
ี่ า นและใหผน
ื ผาใบ reostatques ไมโคร
พรุน aeroliques และแมกระทัง่ ทีเ่ ฉพาะเจาะจงสําหรับโรงพยาบาล
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ALWAYS ONE STEP FORWARD
MOTION-TECH Co Ltd
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WHY CHOOSE MOTION-TECH?
่ เท็ค
ทําไมถึงเลือกโมชัน
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A DIFFERENT PROCESS
่ ตกตาง
กระบวนการทีแ

What's the difference between MT to other specialists?
่ เท็คกับบริษท
ั อืน
่ ๆ
อะไรคือความแตกตางระหวางโมชัน
Besides the fact Motion-Tech is established in Asia and has a local team for
installation and management, MT also other other advantages.
นอกจากนัน
้ โมชัน
่ เท็คถูกสรางอยูใ นเอเชียและมีทม
ี ทองถิน
่ ในการติดตัง้ และบริหาร โมชัน
่
เท็คมีความไดเปรียบ

Motion-Tech's process:
Sizes are taken from the
customer's drawing.
Installation on site.
ขนาดนํามาจากภาพวาดของลูกคา

MT controls from production until installation on site.
โมชัน
่ เท็คควบคุมตัง้ แตการผลิตจนกระทัง่ การติดตัง้ ในไซดงานของลูกคา
The quality is controlled in the factory which addition of PVC and components
are regulated. Material and machine to extrude the stretch ceiling are
updated yearly to provid the best quality.
Machine that can extrude up to 5m length material was added in last
quarter of 2013.
New printing machine laser jet is added for 3.2 m width printed stretch ceiling.
การควบคุมทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพในโรงงานรวมถึงสารพีวซ
ี ี และการควบคุมองคประกอบวัสดุและเครือ่ ง
มือทีถ่ ก
ู ผลักออกมาจากเพดานยืด ทีม
่ ก
ี ารปรับปรุงทัง้ ปี เพือ่ ใหมค
ี ณ
ุ ภาพทีด
่ ท
ี สี่ ด
ุ
เครือ่ งมือสามารถถูกผลักไดถงึ 5 เมตร สําหรับวัสดุทถ
ี่ ก
ู เพิม
่ เขาไปในชวงไตรมาสสุดทายของ
ปี 2013
เลเซอรเจ็ทเครือ่ งพิมพใหมเป็ นการเพิม
่ ความกวาง 3.2 เมตรพิมพเพดานยืด

Other process:
อืน
่ ๆ
Size from customer drawing
Go on site take real size
Ask factory to make Harpoon on the fabric
Delivery fabric and harpoon from factory
Installation by sub-contractor
ขนาดจากแบบวาดของลูกคา
ไปไซดงานดูขนาดจริง
ถามโรงงานเพือ่ ผลิต Harpoon บนผา
ติดตัง้ โดยผูร บั เหมา
วิธก
ี ารทีโ่ มชั่นเท็คจะใชขนาดเมือ่ เปรียบเทียบกับวิธอี น
ื่
เพิม
่ ภาพวาด

How MT takes dimensions versus other methods:

MT offers an exclusive service to its clients on small projects.
โมชัน
่ เท็คมีบริการพิเศษสําหรับลูกคาทีเ่ ป็ นโครงการขนาดเล็ก
Light box or wall decoration; MT can intervene rapidly to fit a urgent
demand. MT keep a buffer stock on translucent material and frames for
installation.
MT installation system is very different than the other system and have
developed it targeting Asia market.
MT use is own PVC frame and not aluminum keel which makes motiontech more able to shape freely. Bending aluminium needs machine and
has limited variations, in opposite, PVC frame can be bent as according to
client's structure and design on site.
กลองไฟหรือการตกแตงผนัง โมชั่นเท็คสามารถแทรกแซงอยางรวดเร็ว เพือ่ ใหพอดีกบั
ความตองการเรงดวน โมชั่นเท็คเก็บผาโปรงแสง วัสดุ และเฟรมทีใ่ ชในการติดตัง้ ไวใน
สตอค
ระบบการติดตัง้ ของโมชัน
่ เท็คแตกตางมากๆจากทีอ่ น
ื่ ๆและมีการพัฒนาสําหรับตลาดเอเชีย
โดยเฉพาะ
โมชั่นเท็คใชพวี ซ
ี เี ฟรมของตัวเองและไมใชอลูมเิ นียมกระดูกงูสงิ่ ทีท
่ าํ ใหโมชัน
่ เท็ค
สามารถทีจ่ ะเพิม
่ รูปทรงไดอสิ ระ ตองการเครือ่ งตัดอลูมเิ นียมและมีขอ จํากัดมาก ในตรง
ขามพีวซ
ี เี ฟรมมีการโคงตามโครงสรางของลูกคาและการออกแบบในไซดงาน
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AREA 4
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AREA 5

AREA 7
AREA 2

AREA 11

AREA 7
AREA 10

AREA 2

Situation 1

Situation 2

In a conventional method, when the room is irregular, there are so much
hassle to get the total area. So much work has to be done just to get the
necessary dimensions from an irregular room.
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TENSION FABRIC
ความตรึงของผา
Mostly for others, the tension is calculate in factory and same for all
installation.
สําหรับสวนมากของความตรึงอืน
่ ๆทีม
่ ก
ี ารคํานวณในโรงงานเหมือนกันสําหรับการติดตัง้ ทัง้ หมด

WIDTH

MOTION-TECH

LENGTH

MT adapt the tension according to the lighting system and math the “LUX”
requirement.
โมชัน
่ เท็คปรับความตรึงตามระบบไฟสองสวางและความตองการคํานวณ “LUX”
OPENING SYSTEM
ระบบการเปิ ด

MT's Method
Motion-Tech has a straightforward method of extracting dimensions from a
room. Whether it's a regular or irregular shaped room, MT has its ways to
simplify such complicated methods in doing such work.
The process of Motion-Tech by being simple, more cost efficient, and we
are able to make last minute change requested from customer.
้ และเรามีความ
กระบวนการของโมชัน
่ เท็คโดยงายๆ คาใชจา ยทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพมากขึน
สามารถทีจ่ ะทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในนาทีสด
ุ ทายจากลูกคา
Durabilty:
ความทนทาน
Aluminium frames are intall with screws which will not create rust and
corrosion and affect the durability of the ceiling.
อลูมเิ นียมเฟรมเป็ นการติดตัง้ ดวยสกูรและหลังจากนัน
้ ไมทาํ ใหเกิดสนิม
และการกัดกรอนและมีผลตอความทนทานของเพดาน
MT use only PVC frame with PVC ceiling
โมชัน
่ เท็คใชเพียงพีวซ
ี เี ฟรมกับพีวซ
ี ีเพดาน
The sharp corner are not aesthetically pleasing with harpoon that make
extra material at the corner and create wrinkle.
รูปทรงมุมทีไ่ มมค
ี วามสวยงามดวย Harpoon หลังจากนัน
้ ทําใหว ัสดุพเิ ศษทีม
่ ม
ุ และสราง
รอยยน
MT frame are cut on suitable angle without generating waste.
โมชัน
่ เท็คเฟรมจะถูกตัดออกดวยมุมทีเ่ หมาะสมวัสดุจะไมเสียหาย
Connection between 2 pieces of fabric are done with separator that
makes a black spot line at the middle of the ceiling .
MT use ultrasonic welding that create seam of 0,02 cm and became
invisible from a certain distance.
การเชือ่ มตอระหวางผา 2 ชิน
้ จะทํากับสิง่ ทีท
่ าํ ใหแยกเสนโดยทําจุดสีดาํ ทีต
่ รงกลางของเพดาน
โมชั่นเท็คใชการเชือ่ มแบบอัลตราโซนิกทีส่ รางตะเข็บเพียง 0.02 ซม. และทําใหมองไมเห็น
จากระยะทางทีก่ าํ หนด
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Others do not have opening system.
อืน
่ ๆทีไ่ มไดมรี ะบบเปิ ด
MT use Hafele accessories and develop an opening system for the client to
open the ceiling and change the light.
โมชัน
่ เท็คใชอป
ุ กรณบริษท
ั เฮเฟเลและพัฒนาระบบการเปิ ดสําหรับลูกคาทีจ่ ะเปิ ดเพดาน
และเปลีย่ นไฟ
LIGHT BOX
กลองไฟ
Motion tech have develop an “all in one” light box. MT can make the box
install lighting and ceiling; Deliver to the client the finish product he design.
โมชั่นเทคไกพฒ
ั นาทัง้ หมดในกลองไฟ ทําใหโมชัน
่ เท็คสรางกลองติดตัง้ ไฟและเพดาน
สินคาทีเ่ สร็จการออกแบบสงมอบใหกบั ลูกคา
Others do not have a light box.
อืน
่ ๆทีไ่ มไดมก
ี ลองไฟ
Motion-tech have always work with contractor, owner, consultant and
lighting designer to improve and answer positively the request.
โมชั่นเท็คไดทาํ งานรวมกับผูร บั เหมา เจาของ ทีป
่ รึกษา และนักออกแบบไฟ
เพือ่ ปรับปรุงและใหคาํ ตอบตามทีข่ อ

That is what make MT “One step forward”
นัน
้ เป็ นอะไรทีท
่ าํ ใหโมชั่นเท็คกาวไปขางหนา

PAGE 5

MOTION-TECH

SERVICE - COMPETENCE - INNOVATION

FAQ

OUR PHILOSOPHY
"We dare not to present in the world until we have the good quality." -MTAs other famous brands in the world, Motion Tech Industry, headquartered
in Hong Kong, MTI series products by its sufficient capital, scientific
administration and its professionalism. It is a well-known leader in this field.
Motion Tech Industry always keeps the marketing concept: quality is our
soul, innovation is our orientation, customers’ satisfaction is our goal. It
takes Chinese market in just a few years by its outstanding quality, elegant
design, scientific administration and our staff’s hard work.

How much is the minimum distance between the slab and the
stretch ceiling?
มีระยะหางระหวางพืน
้ กับเพดานยืดเทาไหร
On common occasion, it only need a gap of 8.00 mm for PVC clip in section.
ในโอกาสทีพ
่ บบอยมันจะตองออกจากความสูง 8 มม. สําหรับในสวนคลิปพีวซ
ี ี
How Motion-Tech curve or bend the stretch ceiling profile?
โมชัน
่ เทคมีวธิ ก
ี ารทําเพดานยืดใหเป็ นรูปโคงและรูปคลือ่ นอยางไร
To shape the stretch ceiling to its desired design, a prefabricated wood or
aluminum steel frame is inserted within the gap of the fabrics to give its
shape just like an umbrella.
สิง่ แรกทีเ่ ราจําเป็ นตองเตรียมไวกอ น ไม หรืออลูมเิ นียม หรือโครงเหล็ก และทําตามรูปราง
ทีไ่ ดรบั การออกแบบมันเป็ นเชนเดียวกับโครงกระดูกของรม หลังจากโมชัน
่ เท็คใสเฟรมและ
เพดานสามารถติดตัง้ เพือ่ ใหบรรลุผลการออกแบบ
Is Motion-Tech stretch ceiling easy to damage?
เพดานของโมชัน
่ เทคงายตอการเสียหายไหม
Motion-Tech stretch ceiling will not be damaged easily except by
purposive strike using keen-edge or any sharp tools such as knives,
cutters, etc. When damaged, Motion-Tech can take proper measures to
repair it according to the extent of the damage.
เพดานยืดของโมชัน
่ เท็คไมงา ยตอการเสียหาย ยกเวนโดยการนัดหยุดงานหรือขอบ
วัสดุแหลมหรือขอบเครือ่ งมือ เชน มีด หรือ เข็ม แมจะไดรบั ความเสียหายเราสามารถ
ใชมาตรการทีเ่ หมาะสมในการซอมตามสถานการณความเสียหาย
Is Motion-Tech stretch ceiling flame resistant?
เพดานยืดของโมชัน
่ เท็คป องกันไฟไดไหม
Motion-Tech stretch ceiling comply with fire protection standards from
different countries among of which are BS 476 part 7 class IY, US ASME,
EU MI, and GB Code No.: 20001132. The class level, level B1, is the
same as the plasterboard.
โมชั่นเท็คเพดานยืดสอดคลองกับมาตรฐานการป องกันอัคคีภ ัยของประเทศ ทีแ
่ ตกตาง
กันจํานวนมากในหมูซ
 ง่ึ เป็ นสวนหนึง่ BS 476 สวน 7 หมวด IY,US ASME,EU
MI,and GB เลขรหัส 20001132 มันเป็ นหมวดเดียวกับหมวด B1 เป็ นยิปซั่ม
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Can we use stretch ceiling instead of plasterboard?
เราสามารถใชเพดานยืดแทนยิปซัม
่ ไดไหม
In any case, yes, we can use Motion-Tech stretch ceiling instead of
plasterboard. With its features such as crack-free surface, free of paint
peels and moisture, Motion-Tech has developed a new range of stretch
ceiling competitive with the plasterboard.
ไดในทุกกรณีเราสามารถใชเพดานยืดของโมชั่นเท็คแทนยิปซั่ม ดวยความไดเปรียบ
โดยไมตอ งรอยแตกใดๆ เชน สีลอก ความชืน
้ โมชัน
่ เท็คไดพฒ
ั นาเพดานยืดแนวใหม
แขงขันกับยิปซัม
่

What is the warranty of Motion-Tech stretch ceiling?
อะไรคือสิง่ รับประกันของเพดานยืด
Motion-Tech stretch ceiling has 10-years guarantee. Its service
life is not limited, it can be uninstalled and reinstalled at any time.
เพดานยืดโมชัน
่ เท็คมีการรับประกัน 10 ปี มันมีอายุการใชงานไมจาํ กัดมันสามารถ
นําลงมาและติดตัง้ ใหมไดตลอดเวลา

What type of maintenance does the stretch ceiling require?
ความตองการชนิดของการบํารุงรักษาเพดานยืด
Motion-Tech strech ceiling does not require any maintenance. Stretch
ceiling is antistatic and doesn't collect dust particles. When necessary, it
can be cleaned with regular household cleaning agents or soap and water.
โมชั่นเท็คเพดานยืดไมจาํ เป็ นตองการบํารุงรักษาใดๆ เพดานยืดมีการป องกันไฟฟ าสถิตย
และไมเก็บฝุ น ถามีความจําเป็ นก็สามารถทีจ่ ะทําความสะอาดดวยสารทําความสะอาด
ครัวเรือนปกติหรือสบูแ
 ละนํ้า
What is the maximum span and size that Motion-Tech
can make without welding?
ขนาดสูงสุดทีเ่ ราสามารถทําไดโดยไมมก
ี ารเชือ่ ม
Motion-Tech stretch ceiling can span up to 4.00 meters width without
welding. With welding, stretch ceiling can be installed up to 8.00 meters.
โมชั่นเท็คเพดานยืดมีขนาดกวาง 4 เมตร โดยไมมก
ี ารเชือ่ ม ถามีการเชือ่ มเพดานยืด
สามารถติดตัง้ ได 8 เมตร
What is the range of shapes and colors?
อะไรทีเ่ ป็ นขอกําหนดในรูปทรงและสี
Motion-Tech stretch ceiling can realize almost any design ideas such as
multi-leveled ceilings, arched-shaped or dome-shaped installations.
Also, stretch ceiling comes in variety of colors and textures, and the
fabric can have print designs on its surface.
โมชัน
่ เท็คเพดานยืดสามารถนํามาใหชวี ต
ิ เกือบทุกแนวคิดการออกแบบ เชน เพดาน
หลายระดับ โคงหรือติดตัง้ รูปโดม เพดานยืดมาในความหลากหลายของสีและพืน
้
ผิวและสามารถพิมพบน
For inquiries and information contact Motion-Tech.
ถาคุณมีคาํ ถามอืน
่ ๆอยาลังเลทีจ่ ะถามผูเ ชีย่ วชาญของเราหรือคุณติดตอมาทีโ่ มชั่นเท็ค
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HASSLES IN MEASUREMENTS

QUICKER METHOD OF MEASURING

COMPLEX AND
DIFFICULT
MEASUREMENTS WITH
EXISTING SYSTEMS
ทีซ
่ บั ซอนและยากกับระบบทีม
่ อ
ี ยู

MEASUREMENTS ARE
EASY AND QUICK USING
"THE PRESTIGE DESIGN
SYSTEM"
วัดไดงา ยและรวดเร็วดวยการออกแบบระบบ

EASIER ON-SITE
MEASUREMENTS

MOTION-TECH
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INSTALLATION

STEP 1

STEP 2

ATTACH THE PVC
FRAME TO THE
ANGLE PLATE.

ATTACH THE JOINED
ANGLE PLATE AND
PVC FRAME TO THE
WALL.

STEP 3

STEP 4

TIGHTEN 2.00 cm
LENGTH SCREW TO
SECURE THE
ATTACHMENT

INSERT STRETCH
CEILING TO THE
PVC FRAME. CUT
EXCESS FABRIC.

25

25 mm x 25 mm x 1 mm
THICK ALUMINUM ANGLE
PLATE

8

33

ANY SOLID PLANE TO ATTACH
THE ANGLE PLATE AND PVC
FRAME VIA 2.00 cm (min.)
PHILLIPS SCREW

STRETCH CEILING LINE

20 5
25

20 mm x 8 mm MOTIONTECH PVC FRAME

TYPICAL DETAIL SECTION
DRAWING SHOWS TYPICAL CONNECTION DETAILS
FOR MOTION-TECH PVC FRAME
PAGE 8
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FIXING / INSTALLATION TECHNIQUES
BOTTOM OF SLAB /
FORMER CEILING
เพดานเดิม
STRETCH CEILING
เพดานยืด

WITHOUT PLENUM

25 mm x 25 mm x 1 mm
THICK ALUMINUM ANGLE
PLATE
CEILING LINE
เพดาน

2.00 mm THICK
MEDIUM BULL
ANGLE
มุมตรงกลาง
LIGHT FIXTURE
แสงทีเ่ หมาะสม

ไมมเี พดานกลองลม

BOTTOM OF SLAB /
FORMER CEILING
เพดานเดิม

EYE SCREW
GOLO OR MOLY
สกูรตา

STRETCH CEILING
เพดานยืด

ACCESSORIES

ROOM SPAN

PEG
หมุด

SCREW
สกูร

SERVICE - COMPETENCE - INNOVATION

PERFORATION
การเจาะ

LIGHT

20 mm x 8 mm MOTIONTECH PVC FRAME
STRETCH CEILING LINE

CUSTOM MADE OPENINGS
Custom-made openings are created to allow spotlights and/or sprinklers
to be brought out from the original ceiling or to create a new lighting
design for the new stretch ceiling.
้ เพือ่ ชวยใหสปอตไลน และ/หรือ หัวฉีดทีจ่ ะนํามาจากเพดาน
ชองทีก่ าํ หนดเองถูกสรางขึน
เดิมหรือเพือ่ สรางการออกแบบใหมสาํ หรับโครงสรางใหม

DOWEL SCREWS
สกูรแกน

NUT
นอต

WITH PLENUM

2.00 mm THICK
MEDIUM BULL
ANGLE
มุมตรงกลาง
LIGHT FIXTURE
แสงทีเ่ หมาะสม

มีเพดานกลองลม

BOTTOM OF SLAB /
FORMER CEILING
เพดานเดิม

EYE SCREW
GOLO OR MOLY
สกูรตา

STRETCH CEILING
เพดานยืด

DOWEL SCREWS
สกูรแกน

NUT
นอต

LIGHT CASSON
กลองไฟ

FOR LIGHT CASSON
สําหรับกลองไฟ
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There are different materials and fixing techniques to
accommodate various elements in stretch ceiling such as light
fixtures.
วัสดุทแ
ี่ ตกตางและเทคนิคในการแกไขสําหรับองคประกอบตางๆในเพดานยืด
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SPECIFICATIONS

Specifications are specially designed to meet Motion-Tech ceiling and
wall requirements.
อกกแบบมาเป็ นพิเศษเพือ่ ตอบสนองความตองการ โมชัน
่ เท็ค เพดานและผนัง
Definition
- high-performance flexible panel, flame-retarded
on all areas
- guaranteed cadmium-free polyvinyl chloride
based copolymer
คํานิยาม
- แผงทีม
่ ค
ี วามยืดหยุน
 ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพสูง
-รับประกัน รับประกันโพลีไวนิลคลอไรดลเิ มอรทใี่ ชแคดเมียมฟรี
Reaction with fire
- naturally non-flammable, M1 classification
ปฏิกริ ยิ ากับไฟ
- ธรรมชาติไมตด
ิ ไฟ หมวด M1
Resistance
- resists water and damp, seawater, copper salt
solutions, UV rays
- resists a maximum concentration of 15% sulphuric
and nitric acid
- resists a maximum concentration of 10% soda lye
- ตานทานนํ้าและความชืน
ความตานทาน
้ นํ้าทะเล สารละลายเกลือทองแดง เอ็กซเรย
- ตานทานทีม
่ ค
ี วามเขมขนสูงสุดของกํามะถัน 15 % กรดไนตริก
- ตานทานทีค่ วามเขมขนสูงสุดของนํ้าดางโซดา 15 %
Material Hygiene
- non-toxic, naturally fungicidal, sterilisable, washable
- ปลอดสารพิษ สารเคมีธรรมชาติ ทนตอเชือ้ โรค ทนตอการซัก
สุขวิทยา

SERVICE - COMPETENCE - INNOVATION

SPECIFICATIONS

MECHANICAL CHARACTERISTICS
ลักษณะในทางกลไก
STRENGTH
LONGITUDINAL TRANSVERSAL
ความแข็งแรง
ตามยาว
ทีต
่ ัดขวาง
Tear Strength
196.5 kg/sq cm = 220.80 kg/sqcm =
2788.34 lb/cu in 3133.15 lb/cu in
Elongation at Rupture
309 %
231 %
Tensile strength and
S = 1,60 dN
S = 2,00 dN
elongation @ rupture
E = 170 %
E = 255 %
(ISO weight
standard)
REFLECTION & LIGHT TRANSMISSION
สะทอนและการสงผานแสงลักษณะของแผน
REFLECTION (%)
TRANSMISSION (%)
FABRICS
ผา

% การสะทอนกลับ

% การสงผาน

Blanc lys laque
Blanc mat

78.8
81

9.60
9.80

Blanc bleuet
laque

10

0.10

Translucide claire
de lune

43.8

72

Material retention : Shape-retentive molecules; การเก็บรักษาวัสดุ รูปรางโมเลกุลยึด
Fabric recycling : 100% recyclable
ผารีไซเคิล รีไซเคิล 100 % เกีย่ วกับสภาพแวดลอม

DIMENSIONS AND WEIGHT
ขนาด – นํ้าหนัก

STRETCH CEILING VS. COMMON CEILING

FABRIC TEXTURE
เนื้อผา

PANEL
THICKNESS
ความหนาของแผง

WEIGHT
นํ้าหนัก

Matt-Laquered-Satin-MetallicPerforated-Translucent

18 / 100 mm
ประมาณ18/100
มิลลิเมตร

180g/sqm = 18g/sq ft

ผาดาน ผาเงา ผาซาติน ผาเหมือนโลหะ
ผาเป็ นรู ผาโปรงแสง

Brushed Suede - Perforated

36 / 100 mm

320g/sqm = 32g/sq ft

แปรงหนังนิ่มเป็ นรู

MOTION-TECH

ประมาณ180 กรัม/ตาราง
เมตร 18กรัม/ตารางฟุต

ประมาณ320กรัม/ตารางเมตร
ประมาณ36/100 มิลลิเมตร
ประมาณ32 กรัม/ตารางฟุต
- material dimensional stability: 15 deg C to + 45 deg C
มิตค
ิ วามมัน
่ คง -15องศาเซลเซียล ถึง +45 องศาเซลเซียล

HYGROMETRY: PERMEABILITY TO WATER VAPOR
้ ทางอากาศ การซึมผานไอนํ้า
การวัดความชืน
for hygrometric degree < 65% RH = 0.0030 g/hr sqm mm Hg
for hygrometric degree > 65% RH = 0.0045 g/hr sqm mm Hg

PRESTIGE DESIGN
STRETCHED CEILING

COMMON CEILING

Weight

340 g / cu m

12 kg / cu m

Specification

40 cu m max
per sheet

can be shaped
too rigid to be
to fit any design
shaped
Color
vast color choices one color only
no visible stain &
discolors when
waterproof /
doesn't support exposed to water;
germproof
baterial growth
bacteria occurs
Anti-Distortion
no distortion
warps, bends, twists
Shape

Waste during most of its waste
Installation
can be recycled

In view of the results of these measurements, the fabric may be considered to be very effective as
impermeable barrier to water.
ในมุมมองของการวัดผาไดรบั การพิจารณาวามีประสิทธิภาพสูงสุดอุปสรรคนํ้า

Installation
Time

100 sq m / day

Heat conductivity coefficient: 0.16 x cal/m H deg C
Heat Coefficient K: with 3cm gap +4.5 cm glass wool insulating materials:
K = 0.785

Recycling
Rate
Life Span

100 % recyclable;
eco-friendly
10-15 years
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approx. 1.2 x 2.4 m
max/piece

considered as
waste
100 sq m / day
0%
5 - 8 years
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TECHNICAL PARAMETERS
Temperature:
Heat Resistance: <65%HR = 0.03 G / HM2MMHG
Permeability to >65%HR = 0.045 G /
steam
HM2MMHG

Heat Property

Heat content parameter: 0.16*
cal/MH deg C
K Value (3cm air cavity):
+4.5 cm glassfiber
Separated Layer: 0.785

Mechanical
Property

Lateral

Transverse

Break / Rupture
Resistance

196.5 kg/cm

220.8 kg/cm

Expansion
Resistance

213 %

309 %

Tensile Strength

R = 160 dn
A = 170 %

R = 200 dn
A = 255 %

ENVIRONMENTAL PROTECTION
การคุม
 ครองสิง่ แวดลอม
Very light (180 g / sq m), the stretch ceiling is easy to transport.
The transport cahrges and the energy consued to this transport is
in fact very low.
The Stretch Ceiling fabrics are recyclable, does not need to be
painted and their lifespan exceeds 20 years. The assembly
generates from less to zero waste.
A ceiling of 90 square meters can be installed in one day without
generating any damages nor generate significant waste.
เพดานยืดเบมาก 180กรัมตอตารางเมตรงายตอการขนสง คาใชจา ยการขนสงและ
พลังงานทีจ่ าํ เป็ นในการขนสงความจริงในระดับตํ่า เพดานยืดผาจะมีการกลับมา
ใชใหม ไมจาํ เป็ นตองทาสีและความคงทนนานกวา 20 ปี การชุมนุมของพวกเขา
เกือบจะไมสรางความเสียหาย เพดาน 90 ตารางเมตร จะติดตัง้ เสร็จใน 1 วัน ไม
ทําความเสียหายและการสรางของเสียอยางมีนยั สําคัญ
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CONTACT INFO

For specifications and certifications, please
visit our website or ask our consultant.
www.motion-tech.co.th

MOTION-TECH Co Ltd
566/46-47-48 Sathu Pradit Road
Bang Phongpang-Yanawa
10120 Bangkok - THAILAND
Tel: (66) 02 682 33 58 - 9
Fax: (66) 02 294 12 53
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