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NRG Asia เพื่อนคูคิดที่ชวยประหยัดคาใชจายและรวมรับผิดชอบตอสังคม สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมในที่ทำงาน ขณะเดียวกันชวยปกปองสภาวะสิ่งแวดลอม 
เรายินดีแนะนำทานผลิตภัณฑสีคุณภาพสูง  StarKool ดวยคุณสมบัติพิเศษที่ผลิตจากน้ำ อีกหนึ่งนวัตกรรมจาก NASA 
NRG Asia is your partner in achieving significant reduction of Your utility bills, assists in improving living and working conditions, whilst also contributing to environmental protection. We are pleased to introduce a high 
quality product called StarKool paint, which is a unique water-based painting solution developed by NASA. 

เลือกใชสี STARKOOL สิคะ กาวแรกของปฏิบัติการปองกันแสงแดดอยางแทจริง
Use STARKOOL PAINT, Your �rst line of defense to block the Sun!

∙ Block over 93% solar heat and 85% UV radiation

∙ Prevent fungi growth, salt stain, peel, and corro-
sion to keep your surface clean and  brilliant

∙ Last longer than any regular paints and have a 
   minimum life of 15 years

∙ No heat transmission or absorption

∙ Extremely light and thin, pliable and 180o -bend      

∙ Non-toxic and environment-friendly

∙ Easy to clean with water

∙ Widely applicable to all types of surface including   
                cement, wood, iron, roof tile, and metal sheet

∙ ทนทานตอแสงแดด 93% และปองกัน รังสี UV  ไดถึง  85%

∙ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา คราบเกลือจากปูน 

การลอกลอนของสี และ การกัดกรอนพื้นผิวปูน 

จึงชวยรักษาความสวยงาม 

และคงสภาพความใหมอยางถาวร

∙ มีความทนทานใชไดนานกวาสีทาทั่วไป 15 ป

∙ ปองกันและกระจายของแสงแดดและไมดูดซับความรอน

∙ ดวยคุณสมบัติบางเบา และยืดหยุนตัวสูงสุดไดถึง 180o องศา

∙ ปราศจากสารพิษ เปนมิตรตอสภาพแวดลอมและสุขภาพรางกาย

∙ ทำความสะอาดไดงายดวยน้ำเปลา

∙ สามารถใชไดกับงานหลายประเภท เชน ผิวปูนซีเมนต 

พื้นผิวไม เหล็ก กระเบื้องมุงหลังคา และ งานโลหะ

เพียงทานติดตอหาเราตอนนี้ ทีมงานผูเชี่ยวชาญของเรายินดีเขาพบ

เพื่ออธิบายวา ทำไมสี StarKool จึงสามารถสรางความแตกตาง

ที่โดดเดนใหแกคุณได

Simply contact us now! Our team of experts would be pleased 
to meet you and discuss in detail how StarKool paint can make 
a signi�cant di�erence for you!

Mr Bertio Terpstra, Managing Partner
NRG Asia Co., Ltd
La Maison Building, 1st Floor Soi Sainamtip 2, Sukhumvit Soi 22, 
Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

Tel: +66 220 405 52 - 3   |  Fax: +66 226 142 19
Email: info@nrg-asia.com   |  Website: www.nrg-asia.com

ตองการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ติดตอหาเราทันที
Contact us now for more information

Email: info@nrg-asia.com
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NRG Asia is your partner in achieving significant reduction of Your utility bills, assists in improving living and working conditions, whilst also contributing to environmental protection. We are pleased to introduce a high 
quality product called StarKool paint, which is a unique water-based painting solution developed by NASA. 

A Proven E�ective Block to Solar Heat and UV Radiation 
StarKool paint is a complex mixture of high performance ceramics 
immersed in high quality and solid acrylic/latex binder. It is only 2mm 
thick but performs as 5~7cm of foam insulation. Starkool paint forms a 
solid protective coat blocking 93% of solar heat and 85% of UV radiation. 

A Strong Protective Coat
StarKool paint is micro porous, impervious to salt spray and airborne 
pollution, mould and fungus resistant and will not �ake, crack or peel. 
The paint outlasts all other paint products and has a life span of over 15 
years. It can withstand exposure from -20C up to 600C, and survives in 
the inner workings of an hazardous waste incinerator scrubber. StarKool 
blocks the heat and dripping acids from corroding the steel walls. It is the 
best protective coat for your property.

A  Solution for all Types of Surfaces
No applicable limit for StarKool! It can be used on metal roo�ng, concrete 
and metal buildings, “kaburung” roo�ng, homes, factory structures, grain 
bins and oil tanks, and refrigeration units.   

Increased Comfort & Reduced Air Conditioning Usage 
The unique formula of StarKool is unsurpassed for its ability to reduce 
internal temperatures by up to 47% and associated cooling costs by 77%.
Savings on air conditioning usage have been reported above 61%. In 
some cases, air conditioning was no longer required after the paint was 
used. Typical savings on air condition energy cost are 8% ~ 60%. With 
StarKool paint, you can achieve a great combined savings on labour, 
energy and structural repair whilst enhancing comfort.

A Popular Heat Re�ective Paint 
A wide range of clients and projects such as Brands Chicken Soup, 
Central Pattaya, China Light & Power (HK), Coca Cola, Copland Compres-
sors, Curry & Spice, David’s Logistics Services, Lert La International 
School, May Way Construction Engineering, METCO, MGA Co, 38 
Mansion, Northern Lights Engineering (HK), Rainbow Magic Co, Rayong 
Hospi- tal, Red Bull, Sahai Place condominium, Siemens 

(HK), Sutterhep Navy Base, Penta Ocean 
O�ce (HK), Tephuachai condominium, 

Thai Namthip Public Co, Volvo 
Showroom have adopted 

StarKool paint and achieved 
extraordinary results in 

energy saving, property 
protection and improving 
comfort.

เกราะปองกันแสงอาทิตย และรังสี UV 
โดยผานการทดสอบแลว
สี StarKool มีสวนผสมของเซรามิกสท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามารถยึดเกาะพ้ืนผิวไดดีเย่ียม 
ซ่ึงประกอบดวย อคริลิคและกาวยาง ดวยความหนาเพียง 2 มม. 
แตสามารถเทียบไดกับฉนวนกันความรอนแบบโฟมท่ีหนาถึง 5~7ซม.  สี StarKool 
จึงเหมาะเปนเกราะปองกันท่ีชวยปองกันความรอนไดถึง  93% และปองกันรังสี UV ไดถึง 85%

เกราะปองกันท่ีแข็งแรง
สี StarKool มีโครงสรางท่ีเปนรูพรุนเล็ก ๆ ซ่ึงจะไมมีผลกระทบใดๆ จากละอองเกลือ 
มลพิษทางอากาศและเช้ือราตางๆ รวมท้ังไมมีการแตกหรือหลุดลอก สี StarKool 
มีความคงทนกวาผลิตภัณฑท่ัวไป โดยมีอายุการใชงานถึง 15 ป ทนทานตอสภาพอุณหภูมิ ต้ังแต 
-20C ถึง 600C และสามารถทนตอกับเคร่ืองเตาเผากรด สี StarKool 
ชวยปองกันการกัดกรอนของผนังโลหะจากความรอนและกรด 
น่ีคือเกราะปองกันท่ีดีท่ีสุดสำหรับทรัพยสินของคุณ

คำตอบสำหรับทุกพ้ืนผิว
ไมมีขอจำกัดในการใชงาน สามารถใชสี StarKool ไดกับหลังคาท่ีเปนโลหะ 
ส่ิงกอสรางท่ีเปนคอนกรีตและโลหะ กระเบ้ืองมุงหลังคา บานหรือโครงสรางของโรงงาน 
ถังเก็บเมล็ดพันธุ ถังน้ำมัน และเคร่ืองทำความเย็น

เพ่ิมความสบาย และชวยลดการใชเคร่ืองปรับอากาศ
ดวยสวนประกอบท่ีเปนเอกลักษณของ StarKool สรางขีดความสามารถท่ียอดเย่ียม 
โดยสามารถลดอุณหภูมิภายในไดถึง 47% และลดคาใชจายในการทำความเย็นไดถึง 77% 
ประหยัดการใชเคร่ืองปรับอากาศไดถึง 61% ในบางกรณีเม่ือมีการใชสี StarKool แลว 
ก็ไมจำเปนตองใชเคร่ืองปรับอากาศอีกตอไป 
โดยท่ัวไปสามารถประหยัดพลังงานของเคร่ืองปรับอากาศไดถึง 8% ~ 60% เม่ือใชสี StarKool 
ทานสามารถประหยัดพลังงาน  ลดความจำเปนในการปรับปรุงโครงสราง 
แลวยังทำใหรูสึกเย็นสบายข้ึน

ลูกคามากมายท่ีเลือกใชสีปองกัน (สะทอนกลับ) ความรอน
ตัวอยางลูกคา และโครงการตางๆ เชน Chicken Soup, Central Pattaya, China Light & Power 
(HK), Coca Cola, Copland Compressors, Curry & Spice, David’s Logistics Services, Lert La 
International School, May Way Construction Engineering, METCO, MGA Co, 38 Mansion, 
Northern Lights Engineering (HK), Rainbow Magic Co, Rayong Hospital, Red Bull, Sahai 
Place condominium, Siemens (HK), Sutterhep Navy Base, Penta Ocean Office (HK), 
Tephuachai condominium, Thai Namthip Public Co, Volvo 
Showroom ไดนำสี StarKool มาใชและไดผลลัพธท่ีไมธรรมดา  
โดยสามารถลดตนทุนพลังงาน 
และปองกันทรัพยสินจากการเส่ือมสภาพ 
รวมท้ังยังเพ่ิมความรูสึกผอนคลายข้ึน

ตองการสอบถามราย
ละเอียดเพ่ิมเติม 
ติดตอหาเราทันที
Contact us now for more 
information
Email: info@nrg-asia.com


