Epigen กำลังจะครบรอบ 50 ปี ในปี 2020
แต่เรำมีประวัติย้อนหลังมำยำวนำนกว่ำนั ้น

ปี 2020 เป็ นกำรครบรอบปี ที่ 73 ของ
Peerless Groups ซึง่ ก่อตั ้งขึ ้นในปี
1947 โดย Mssrs King & Jones,
Peerless

โดยเป็ นที่ร้ ูจกั และมีกิตติศพั ท์ขึ ้นชื่อในเรื่องขอ
งเทคโนโลยีขี ้ผึ ้งและอิมลั ชัน่ ระดับแนวหน้ ำ
พร้ อมทังได้
้ นำกำรใช้ งำนผ่ำนทำงกำรค้ ำและอุ
ตสำหกรรมต่ำงๆ
ในหลำยปี ที่ผำ่ นมำ Peerless
ได้ มีสว่ นร่วมในอุตสำหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ และ
ยังคงดำเนินกำรเป็ นผู้นำเทคโนโลยีอนั ล ้ำสมัย
ในเรื่องของสุขอนำมัยและกำรรักษำควำมสะอ
ำดของสถำนที่
กำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของ Peerless
ได้ แสดงให้ เห็นถึงกำรเริ่มต้ นของบริษัทและระ
บบกำรอุตสำหกรรมในปี 1970
ซึง่ เน้ นควำมเชี่ยวชำญในเรื่องเทคโนโลยีเรซิ่น
สังเครำะห์โดยใช้ ชื่อผลิตภัณฑ์ของ Epigen
ตลอดช่วง1990
ได้ มีกำรจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่
ซึง่ เน้ นกำรบรรจุในแพ็คเกจที่เล็กและสะดวกก

ในปัจจุบนั กำลังใกล้ ครบรอบ 40

ผลิตภัณฑ์ของเรำยังคงให้ ควำมเชื่อมัน่ ใน

ปี ที่มีสำนักงำนประจำท้ องถิ่นของ Peerless

กำรใช้ งำนต่ำงๆหลำยด้ ำน เช่น

ว่ำ

ตังอยู
้ ่ที่สิงคโปร์ ตงแต่
ั ้ ปี 2004 และ

ผลิตภัณฑ์นี ้ทำให้ เก็บรักษำได้ เป็ นระยะเวลำน

อุตสำหกรรมกำรผลิตออนไลน์ในประเทศอื่นๆที่กำ
ลังจะมำถึงในเร็วๆนี ้ King & Jones

และกำรอุตสำหกรรมทัว่ ไปอื่นๆ

ำนมำกขึ ้น Peerless Industrial

รู้สกึ ภำคภูมิใจมำกกับกำรที่ได้ เห็นว่ำกำรก่อตังโด
้

ด้ วยเวลำที่มีประสิทธิภำพและควำมต่อเ

Systems มีกำรขยำยตลำดทัว่ โลกในยุโรป

ยพวกเขำได้ รับกำรสำนต่อและดำเนินกำรอย่ำงมีป

เอเชีย และ อเมริกำใต้

รวมทังองค์
้ กรที่คอยช่วยเหลืออยู่เคียงข้ ำง และ

ระสิทธิภำพ
กำรได้ เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอันหลำกหลำย

กำรทำเหมือง กำรผลิตน ้ำ กำรก่อสร้ ำง

นื่องในกำรงำน เรำเป็ นสถำบันที่ดีเยี่ยม –
เป็ นจุดยืนที่ท้ำทำยยุคสมัย

EPIGEN

ประวัติควำมเป็ นมำ
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กำรยึดติดและเย็บ/ กำรปะ/ กำรซ่อมแซม

Epigen Epoxy
Resins...

-

ผลิตภัณฑ์ตำ่ งๆสำหรับกำรบริกำรทัว่ ไปรวมทังวั
้ สดุอดุ
ร่องรอยต่อ สำรรองพื ้นที่ยืดหยุน่
และสำรซ่อมแซมเสริมแรง

ดูแลและจัดกำรควำมต้ องกำรของคุณในวันนี ้ด้ วยเทคโนโล
ยีของวันพรุ่งนี ้...

กำรเคลือบผิว/กำรแช่อย่ำงต่อเนื่อง
-

ผลิตภัณฑ์หลำกหลำยที่เหมำะสำหรับกำรเคลือบผิวอุ
ปกรณ์ที่ใช้ ในกำรเก็บรักษำหรือขนส่งส่วนผสมของหนื
ด , ของเหลว และก๊ ำซ

กำรบริกำรกำรใช้ อณ
ุ หภูมิสงู

ปูน/ ตัวค้าการบรรทุกน้าหนัก

-

วัตถุได้ รับกำรออกแบบเพื่อพยุงและค ้ำอุปกรณ์ที่มีน ้ำ
หนักในกำรบรรทุกสิ่งของที่มีและไม่มีกำรเคลือ่ นทีแ่ ละ
รักษำควำมสมดุลของขนำด

เหมำะสำหรับกำรบริกำรต่อเนื่องที่ใช้ อณ
ุ หภูมิมำกกว่ำ
80 องศำเซลเซียสขึ ้นไป

-

กำรเคลือบป้องกัน/ควำมกดอำกำศ
-

ผลิตภัณฑ์ทเี่ หมำะสำหรับกำรเคลือบอุปกรณ์หรือเพื่อป้อง
กันกำรเสื่อมจำกไอน ้ำและอำกำศ
กำรป้องกันกรด/ กำรบรรจุสำรอง
-

ออกแบบสำหรับงำนทีม่ ีควำมเป็ นไปได้ สงู ที่จะเกิดกำรเสื่
อมจำกสำรเคมีทเี่ ป็ นตัวกัดกร่อน

การป้องกันการเสียดสี หรื อรอยขีดข่วน/ เซรามิ ค/
การซ่อมแซมโลหะ
-

เหมำะสำหรับกำรใช้ ทำบนพื ้นผิวโลหะเพือ่ รักษำหรือป้
องกันโลหะจำกกำรถลอกหรือรอยขีดข่วนและกำรกัดก
ร่อน.

TDS & SDS
Technical Reference Information
and Material Safety Data for the
EPIGEN & PROLONG products may
be found on the website,
www.peerlessindustrialsystems.com
This has links to all product groups
and guides
Product Catalogues are available on
request.

กำรเคลือบพื ้น
-

ผลิตภัณฑ์ทงหมดได้
ั้
ผำ่ นกำรพิสจู น์ควำมเหมำะส
มสำหรับกำรใช้ งำนในกำรเคลือบ ,กำรหุ้ม
ซ่อมแซมคอนกรีต ,เหล็ก, หรือไม้

การเชือ่ มต่อ/ กาว/ การผนึก
-

ออกแบบสำหรับกำรใช้ ตำมควำมเหมำะสมในกำรผนึก
หรือเชื่อมต่อโลหะ พลำสติก ท่อนไม้ และวัตถุอื่นๆ.

EPIGEN ⚫ ProLong ⚫ Wearflex ⚫ Chemproof ⚫ KIS Peerless
Handling today’s needs with tomorrow’s technology...
www.peerlessindustrialsystems.com
www.chemproof.com.au
www.prolongproducts.com
www.epigen.com.au
www.kiselastomerics.com
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Globally, your first point of contact
Peerless Industrial Systems
2/79 Robinson Rd, Belmont WA 6104
Ph: +61 (0)8 9477 3788
Fx: +61 (0)8 9477 3766
Email: service@peerlessindustrialsystems.com

