
เทยนิ อะรามิด (Teijin Aramid) ผูนาํดาน
เทคโนโลยอีะรามิดระดับโลก มีประวัติยาวนาน
ในการสรางนวัตกรรมเสนใยและผาท่ีใชทําชุด
กันไฟท่ีทําจากเสนใยอะรามิด

“อะรามดิ” ยอมาจาก “อะโรเมตกิโพล-ี
เอไมด” (Aromatic Polyamide) เปนเสนใย
ประสทิธภิาพสงูท่ีมนษุยสรางข้ึน โดยมีโมเลกลุ
สงัเคราะหจากหวงโซอะโรเมติก (Aromatic) เชือ่ม
ตอกับพันธะเอไมด (Amide) โดยใหคุณสมบัติ
ในเร่ืองความแข็งแรง

เทยนิ อะรามิด สามารถผลิตเสนใยท่ีเปน
สดุยอดความแข็งแกรง เทียบกนัปอนดตอปอนด
แข็งแกรงกวาเหล็กกลาถึง 7 เทาตัว และดวย
โครงสรางโมเลกลุพเิศษทําใหมีน้าํหนกัเบาและ
เสถียรตอความรอน สามารถใหประสิทธิภาพ
ตรงตามขอกําหนดของมาตรฐานสวนใหญท่ีใช
อางอิงในปจจบุัน

เทยิน อะรามิด ภูมิใจนําเสนอเนื้อผา
อะรามิดรุนใหมท่ีมีประสทิธภิาพสงูและยอมสไีด
นัน่คือ เทยินคอเนกซ นโีอ (Teijinconex Neo)
ซึ่งเปนสวนผสมท่ีดีท่ีสุดในการสรางคุณสมบัติ
ปองกันความรอน  ความทนทาน  ความสบาย
และความหลากหลาย โดยมีหลายสีสนัใหเลือก

“เทยนิ” เปนท่ีรูจกัท่ัวโลกดวยภาพลักษณ
และตราสนิคา ซึง่การจะรักษาไวซึง่ความเชือ่ม่ัน
ในตราสินคาและเพื่อตอกย้ํา นั่นคือ จะตอง
มีการเสนอสินคาท่ีมีคุณภาพ ผาท่ีชวยปกปอง
อันตราย (ความรอน) แกผูสวมใส ในอดีตผูซื้อ
ตองเลือกคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งระหวาง
ประสทิธภิาพในการใหความปลอดภัยท่ีโดดเดน
กับรูปลักษณภายนอกท่ีดูดี แตตอนนี้ ผาเทยิน
คอเนกซ นโีอ (Teijinconex Neo) ใหไดท้ังสอง
อยาง โดยผูใชจะไดรับเสื้อผาปองกันท่ีสามารถ
ระบุเอกลักษณของพวกเขาไดดวยสีสันท่ีแยก
ตามสวนงาน ฝาย หรือแผนกงานท่ีทํา เพือ่ทําให
สามารถแยกแยะไดชัดเจนยิ่งข้ึน

เนื่องจากเปนผาท่ียอมสีไดงาย เทยิน
คอเนกซ นีโอ (Teijinconex Neo) สามารถ
สรางสีสันใหกับเนื้อผาไดอยางรวดเร็วเพื่อนํา

เสนอสิ่งท่ีดีแกลูกคา แมแตสีใหมๆ ท่ียังไมเคย
มีในแบบ ก็สามารถทําไดตามความตองการ
ยิ่งไปกวานั้น ชุดเสื้อผาท่ีตัดเย็บดวยผาเทยิน
คอเนกซ นีโอ (Teijinconex Neo) จะรักษาสี
เดิมไวไดตลอดการใชงาน การซักรีดท่ีนับคร้ัง
ไมถวน และการใชงานกลางแจงเปนเวลานาน
ของเนื้อผามีผลกระทบเพียงเล็กนอยหรือไมมี
ผลกระทบเลยตอสีของเสื้ อผา นั่นหมายถึง
เสื้อผาดูดีท้ังเม่ือยูในรมและเม่ืออยูกลางแจง

เสนใยอะรามิด เทยินคอเนกซ  นี โอ
(Teijinconex Neo) ใหการปองกนัการบาดเจบ็
ในการทํางานอันเกิดจากสะเก็ดไฟอารก (Arc
Flash) ประกายไฟ และการสงผานความรอน ท่ี
เหนอืกวา เสือ้ผาท่ีตัดเยบ็ดวยผาเทยนิคอเนกซ
นโีอ (Teijinconex Neo) จะใหการปองกนัความ
รอนชัน้สงูสดุจากเปลวไฟ ประกายไฟ เพลิงไหม
อารกไฟฟาและอันตรายจากสารเคมี

ท้ังนี ้เสนใยอะรามิด เทยนิคอเนกซ นโีอ
(Teijinconex Neo) ไมลุกติดไฟ ไมหลอม
ละลาย หรือติดผิวหนัง คุณสมบัติการตานทาน
เปลวไฟและไมลามไฟผสานอยูในเนื้อผาชั้น
เดียว น้าํหนกัเบา สาํหรับใชในงานอุตสาหกรรม
คุณสมบติัการตานทานความรอนท่ีเหนอืกวาของ
เสนใยเทยนิคอเนกซ นโีอ (Teijinconex Neo)
การตานทานเปลวไฟ ความรอน ประกายไฟ และ
สารเคมี เปนคุณสมบติัท่ีเกดิจากข้ันตอนในการ
ผลิตเสนใยอยางแทจริง ดังนัน้เสนใยจะไมไดรับ

ผลกระทบจากการซักรีด แสงอุลตราไวโอเลต
หรือสภาวะแวดลอมอ่ืนๆ

คุณสมบัติการปองกันของเสนใยเทยิน
คอเนกซ นโีอ (Teijinconex Neo) ตรงตามหรือ
เหนอืกวาขอกาํหนดดานประสทิธภิาพการปองกนั
ความรอนของทุกมาตรฐานทางอุตสาหกรรม

ยิ่ งไปกวานั้น ผาเทยินคอเนกซ นีโอ
(Teijinconex Neo) ยงัสามารถคงความแข็งแกรง
และจุดเดนดานการปองกันท่ีเหนือกวาผาทํา
จากเสนใยพารา-อะรามิด (Para-aramids)
และโพลีเอไมด-ไอไมด (Polyamide-imides)
ท่ีใชกันอยูท่ัวไป โดยจะใหความทนทานตอการ
ฉีกขาด การสึกหรอ การเจาะ และการขัดสี ซึ่ง
ทําใหเนื้อผาไมเสื่อมสภาพและใหคุณคาการ
ใชงานอยางยาวนาน ท้ังนี ้เม่ือผสมผสานเสนใย
ผาเทยนิคอเนกซ นโีอ (Teijinconex Neo) เขา
กับเสนใยพารา-อะรามิด ทวารอน (Twaron)
และ/หรือ เทคโนรา (Technora) ซึง่เปนเสนใย
ของเทยนิทีไ่ดชือ่วาเปนเสนใยสองชนิดทีแ่ข็งแกรง
ท่ีสุดในโลก ทําใหไดผาท่ีแข็งแรงและใหการ
ปองกันความรอนท่ีไมมีใครเทียบได

ปจจุบัน สิ่งสําคัญท่ีคนงานตองการ คือ
ผากันไฟท่ีแข็งแกรง น้ําหนักเบา ยืดหยุน รวม
เขากบัการออกแบบสาํหรับรูปแบบการทํางานท่ี
เหมาะสม (Ergonomic) เพื่อปรับปรุงวิธีการ
ทํางานของพวกเขา ท้ังนี้ เทยินคอเนกซ นีโอ
(Teijinconex Neo) ไมเพยีงแตจะโดดเดนดาน

TeijinconexNeo
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การปองกันความรอนและเปลวไฟแลว ยังมี
น้าํหนกัเบา มีความยืดหยุน และใหความสบาย
ในการสวมใสจึงทําใหสามารถนําไปใชงานได
อยางหลากหลาย

การสวมใสสบายและใหความเคล่ือนไหว
คลองตัวของเสือ้ผาท่ีตัดเยบ็ดวยผาเทยนิคอเนกซ
นีโอ (Teijinconex Neo) สามารถสังเกตเห็น
และรูสึกไดทันทีเม่ือเปรียบกับผากันไฟพารา-
อะรามิดท่ีมีขายท่ัวไป ผาเทยินคอเนกซ นีโอ
(Teijinconex Neo) ออกแบบและผลิตมาเพื่อ
เพิม่ความคลองตัวในการเคล่ือนไหวของผูสวมใส
ทําใหลักษณะทาทางในการทํางานมีประสทิธภิาพ
สงผลดีท้ังตอการเพิ่มสมรรถภาพการทํางาน
และการเพิม่ผลผลิต รวมท้ังลดความเครียดจาก
การทํางานไดดวยชดุปองกนัความรอนท่ีตัดเยบ็
ดวยผาเทยนิคอเนกซ นโีอ (Teijinconex Neo)
สามารถสวมใสตอเนื่องไดเปนระยะเวลานาน
ลดความรอนท่ีเกิดภายในชุดซึ่งทําใหคนงานมี
สมาธมิากข้ึนและมีใจจดจอกบังานท่ีกาํลังทําอยู

ผาเทยินคอเนกซ นีโอ (Teijinconex
Neo) จะสรางมาตรฐานใหมข้ึนมาดวยชดุปองกนั
ท่ีมีคุณสมบัติกันไฟท่ีเยี่ยมยอดซึงมาพรอมกับ
สีสันตรงตามงานหนวยงานท่ีกําหนดไว ชุด
เสื้อผาท่ีออกแบบตัดเย็บดวยผาเทยินคอเนกซ
นีโอ (Teijinconex Neo) ใหการปกปองท่ีไม
จํากัดวาจะเปนอาชีพใด หนวยงาน หรือสาขา
ไหนของภาคอุตสาหกรรม กองทัพ หนวยดับ
เพลิง และเจาหนาท่ีกูภัยเหตุฉุกเฉินในท่ัวโลก

นอกเหนือจากขอดีตางๆ ของผาเทยิน
คอเนกซ นโีอ (Teijinconex Neo) ดังไดกลาวไป
แลวขางตน ผาเทยนิคอเนกซ นโีอ (Teijinconex

Neo) ยงัมีขอดีสาํหรับการผลิต ใยผาและปนทอ
รวมถึงประสิทธิภาพการผลิต การลดของเสีย
และการเพิ่มผลผลิต ผาเทยินคอเนกซ นีโอ
(Teijinconex Neo) สรางกระบวนการผลิต
ขนาดใหญไดดวยการลดเคร่ืองมือและการทํา
ความสะอาดสงผลใหสามารถลดคาใชจายลง และ
ดวยเหตุท่ีผาเทยนิคอเนกซ นโีอ (Teijinconex
Neo) สามารถยอมสไีด ทําใหลดความเสีย่งท่ีจะ
เกดิการปนเปอนของเสนใยท่ีเกดิจากเสนใยปลิว
ขามไปปะปนระหวางการปนเสนใยท่ีมีส ีนอกจาก
นีแ้ลว ผาเทยนิคอเนกซ นโีอ (Teijinconex Neo)
ยงัมีศักยภาพในการสรางสใีหกบัผาโดยไมจาํกดั
เพือ่ใหตรงตามความตองการของผูใชงาน

ในการตอบสนองตอขอกําหนดทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปท้ังในดานการตลาดและมาตรฐานสแตนดารด
ระดับสากลเชนในทุกวันนี้ เทยิน อะรามิด ได
พัฒนาเทคโนโลยีอีกข้ันในการปนเสนดาย นั่น
หมายถึง ผาเทยินคอเนกซ นีโอ (Teijinconex
Neo) มีคุณสมบัติตรงตามขอบังคับดานความ
ปลอดภัยและสิง่แวดลอมท้ังในปจจบุนัและอนาคต
รวมไปถึงขอบังคับดานสารเคมีของประชาคม
ยโุรปทีม่ชีือ่วา REACH (Registration, Evaluation,
Authorization and Restriction of Chemicals)

เทยนิคอเนกซ นโีอ (Teijinconex Neo)
จะเพิม่ความแข็งแกรงใหกบัภาพลักษณของเทยนิ
อะรามิด ในฐานะผูบุกเบิกและผูนําในการผลิต
เสนใยอะรามิดของโลก และเพือ่ใหตรงกบัความ
ตองการของลูกคาในคุณสมบติัดานความแข็งแรง
น้ําหนักเบา และการกันไฟท่ีรวมกันเปนผา
บริษัท เทยิน จํากัด ไดสรางโรงงานผลิตเสนใย
อะรามิดทนความรอนสงู (Meta-aramid) แหง

ใหมข้ึนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยธุยา เพือ่ผลิตผา
กันไฟเทยินคอเนกซ นีโอ (Teijinconex Neo)
ซึง่โรงงานแหงนีจ้ะชวยรองรับความตองการของ
ลูกคาในตลาดกลุมประชาคมอาเซียนมากข้ึน
และจะเปนแหลงผลิตเสนใยอะรามิดทนความรอน
สูงเพื่อสงออกสูตลาดโลกในแตละปในปริมาณ
เพิ่มข้ึนถึงเกือบสองเทา

หากตองการสอบถามขอมูลเพิม่เติมเกีย่ว
กับผาเทยินคอเนกซ นีโอ (Teijinconex Neo)
กรุณาติดตอไดทางอีเมล arunsri@teijin.co.th
หรือเยีย่มชมเว็บไซต www.teijinaramid.com เพือ่
รับทราบรายละเอียดเพิม่เติมของเสนใยอะรามิด

เทยิน อะรามิด เปนบริษัทขามชาตท่ีิจําหนาย
สินคาแกลูกคาท่ัวโลก ท้ังโพลีเมอร เสนดาย
เสนใย และเยื่อ ภายใตชื่อสินคา Twaron,
Technora  and Sulfron  (para-aramids),
Teijinconex  และ Teijinconex  neo (meta-
aramids) สนิคาเหลานี้เปนบางสวนของเสนใย
อะรามิดท่ีไดรับความไววางใจและความเชือ่ม่ัน
สงูสดุระดับโลก นวัตกรรมเสนใยของเราจะดําเนนิ
ตอเนือ่งเพือ่สรางบรรทัดฐานดานประสทิธภิาพท่ี
สงูข้ึนโดยทําใหผลิตภัณฑของเราท่ีสงขายท่ัวโลก
มีความแข็งแกรง ความทนทาน ความตานทาน
ความรอนและความสบายในการสวมใสเพิม่ข้ึน
ในขณะท่ีเนื้อผามีน้ําหนักลดลง เทคโนโลยี
อะรามิดท่ีใหประโยชนอยางกวางขวางของทาง
บริษัท เทยินไดรับการพิสูจนมายาวนานจาก
การนาํไปใชในรูปแบบท่ีหลากหลาย รวมถงึการ
ใชงานในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ขีปนาวุธ
เรือเดินสมุทร วิศวกรรมโยธา ผาและชดุปองกนั
เชอืก สายเคเบิล้ ไฟเบอรออปติก อุตสาหกรรม
ท่ีเกี่ยวของกับน้ํามันและแกส ตลาดผูใชเหลานี้
ท่ัวไปไดรับการบริการจากเครือขายการตลาด
ระดับโลกของเรา การคนควาและพัฒนาคือ
สิ่งท่ีเราจะตองทํา หองทดลองและศูนยบริการ
ทางเทคนิคของเทยิน อะรามิด มีการพัฒนา
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑอยางไมหยุดยั้ ง
รวมท้ังใหการสนับสนนุหุนสวนและลูกคาอยาง
แข็งขันในการนําเสนอสินคานวัตกรรมเพื่อให
เกิดความเปล่ียนแปลงตลาดในท่ัวโลก



Teijin Aramid a world leader in aramid
technology, has a long history of providing innovative
fiber and fabric solutions for flame resistant personal
protective apparel using aramid fibers. Aramid fibers,
short for "aromatic polyamide," are man-made,
high-performance fibers with molecules that are
characterized by relatively rigid polymer chains and
linked by strong hydrogen bonds that transfer
mechanical stress. Teijin Aramid fibers are super-strong,
pound-for-pound offering up to seven times the strength
of steel with a molecular construction that makes them
incredibly lightweight and thermally stable - capable
of meeting the most demanding performance
requirements. Now, Teijin Aramid is proud to introduce
the next generation of dyeable, high performance
aramid fibers. Teijinconex neo aramid fibers now
offer the best combination of thermal protection,
durability, comfort and is now also available in an
array of color options.

Globally, companies are often recognized by
their logo or brand. One way to maintain and reinforce
brand consistency is through employer-issued
protective clothing. In the past, one had to choose
between protective performance and appearance when
selecting protective clothing, until now -Teijinconex
neo aramid fibers deliver the best of both worlds. They
offer the opportunity to provide workers with protective
clothing that identifies them with a corporate color,
distinguishes a particular task or provides enhanced
visibility. Easily dyeable, Teijinconex neo builds upon
our solution dyed Teijinconex to offer excellent color
fastness while affording an unprecedented range of
color options and combinations. Best of all, garments
infused with Teijinconex neo aramid fibers maintain
the original color for the life of the garment. Countless
launderings and long term outdoor exposure to the
elements have little to no effect on the color of the
garment. This means garments look good day in and
day out.

Teijinconex neo aramid fibers provide supe-
rior protection from on-the-job injuries associated with
arc flash, flash fire and heat transfer. Garments
containing Teijinconex neo will deliver the most
advanced protection against heat, flames, flash fire,
electric arc and mechanical hazards. Teijinconex neo
fibers will not ignite, melt, drip or adhere to human
skin. These flame resistant, self-extinguishing properties
can be blended into lightweight, single-layer fabrics for
virtually any industry. The advanced thermal protective
properties of Teijinconex neo are inherent in the actual
fibers. The fibers' resistance to flame and heat exposure,
sparks and chemical attack is not affected by laundering,
ultraviolet light or other environmental conditions. The
protective properties of Teijinconex neo meet or
exceed all industry standards for heat and thermal
protective performance.

Teijinconex neo maintains distinct strength
and protective advantages over fabrics made from
conventional para-aramids and polyamide-imides.
Teijinconex neo will provide superior resistance to
rips, tears, punctures and abrasion, thus maintaining
fabric integrity and providing better value over time.

Blend Teijinconex neo with our para-aramids Twaron
and/or Technora, which are known as two of the
world's strongest fibers, to deliver a fabric with
ultimate strength and thermal protection.

The need for stronger, lighter, more flexible
flame resistant fabrics coupled with ergonomic
designs to improve how workers do their job is vital.
Not only is Teijinconex neo leading the way with its
remarkable protection against heat and flames,
Teijinconex neo is also lightweight, flexible and more
comfortable making it ideal for a variety of applications.
The comfort and mobility of fabrics engineered with
Teijinconex neo are immediately noticeable compared
to traditional para-aramid fibers. Teijinconex neo is
engineered to enhance a wearer's mobility, a critical
performance characteristic correlated to improving
worker efficiency and productivity while also lowering
stress. Flame resistant garments blended with
Teijinconex neo can be worn for extended periods of
time, minimizing heat stress and allowing workers to
keep their minds focused on the job.

Teijinconex neo aramid fibers will set new
standards as the ultimate in flame resistant, color
matched employer-issued protective apparel.
Garments designed with Teijinconex neo will offer
protection without compromise for all industrial profes-
sionals, military personnel, firefighters and first respond-
ers around the world.

In addition to the aforementioned benefits of
Teijinconex fibers and fabrics for end users,
Teijinconex neo also gives spinners and textile
manufacturers exciting advantages including higher
production efficiencies, reduced waste and improved
stocking capability. Teijinconex neo allows for larger
production runs, which reduces equipment and cleaning
operations thereby lowering production costs. Since
Teijinconex neo is dyeable, the risk of the cross-
contamination of fibers caused by flying fiber during
traditional spinning of colored fibers is greatly reduced.
Teijinconex neo will also afford additional capabilities
in meeting end user requirements with unlimited
palette colors available.

In order to address the ever-changing

requirements of today's global markets and legislation,
Teijin Aramid has developed a new and advanced
spinning technology. This means Teijinconex neo
complies with both all present and future safety and
environmental regulations, including REACH
(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of
Chemicals), without the need for subsequent treatment.

Teijinconexneo will further strengthen Teijin
Aramid's position as a pioneer and leading global
producer of aramid fibers. To meet the anticipated
demands for stronger, lighter, more flexible flame
resistant solutions, Teijin Limited has recently brought
a new meta-aramid facility online to produce Teijinconex
neo in Ayutthaya, Thailand. This facility will bring Teijin
Aramid fibers closer to customers within the ASEAN
market and will nearly double the annual capacity of
Teijin Aramid's global meta-aramid fiber production.

To learn more about the benefits of Teijinconex
neo email heat-cut-protection@teijinaramid.com or visit
www.teijinaramid.com for information on the full line of
aramid fibers.

Teijin Aramid is an international company that
supplies customers throughout the world with
polymer, yarn, fiber, and pulp under the trade names
Twaron, Technora and Sulfron (para-aramids),
Teijinconex and Teijinconex neo (meta-aramids).
These are known to be some of the most trusted and
reliable names in aramid fibers. Our innovative fibers
will continue to set the bar for improving performance
by enhancing strength, durability, flame resistance and
comfort while reducing weight of a products the world
over. Our versatile aramid technology has been proven
time and again in wide range of applications, including
automotive, ballistics, marine, civil engineering,
protective clothing, ropes, cables, fiber optics and oil
and gas. These worldwide markets are served by our
global sales and marketing network. Research and
development are paramount in what we do. The
laboratories and technical service centers of Teijin
Aramid are constantly improving the performance of
our products and actively supporting our partners and
their customers to provide innovative solutions for
changing markets around the world.

A Colorful Look at Flame Resistant Fabrics
Source : Teijin Corporation (Thailand) Limited


