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Panel Plus The Leading Manufacturer of  
 “Wood Substitute products”

พาเนล พลัส ผู้้�นำำ�ในำก�รผู้ลิิต
	 	 “ผลิิตภััณฑ์์วััสดุุทดุแทนไม้้”

Panel Plus Group formerly named MP Particle Board was founded in 
1990 under the managerial direction of Mitr Phol Group. It operates as 
the leading manufacturer of Particle board, Medium density fibreboard, 
Melamine faced panels and Synchronous panel, the wood substitute 
products that are the results of the company’s incorporation of high 
quality manufacturing technology and excellent management under the 
PANEL PLUS trademark. The Panel Plus brand resonates values and 
creativity with high level of professionalism, and together with our         
customers, we attain successful developments through our excellent 
products and services. On top of that, our every action and invention is 
the result of our great consideration for the environment.

Panel Plus Company Limited is one of Thailand manufacturers and     
distributors of Particle board, Medium density fibreboard, Melamine 
faced panels and Synchronous panel. Our head office is located in 
Bangkok with two operating plants in Samutsakorn and Songkhla    
province of Thailand. Such extensive and proficient know-how leads the 
company to produce 330,000 cubic meters of Particle boards and 
670,000 cubic meters of MDF and over 3.5 millions Melamine faced 
panels per year.  

With the experiences Panel Plus has garnered through its every step of 
success, the company continues to move forward and is now ready to 
become one of the leading innovators and business operators in the 
industry at both domestic and international level.

กลิ่�มบริษััท พ�เนำลิ พลิัส เดิิมชื่่�อว่�� เอ็มพี ป�ร์ติเกิลิ บอร์ดิ ก�อตั�งขึ้้�นำเม่�อ พ.ศ. 
2533 ภ�ยใต�ก�รบริห�รขึ้องกลิ่�มมติรผู้ลิ เป็นำบริษััทผู้้�นำำ�ในำก�รผู้ลิติ ไม�ป�ร์ตเิกลิิ 
ไม�เอ็มดิีเอฟ ไม�เคลิ่อบเมลิ�มีนำ แลิะไม�ซิิงโครนำัส ซิ่�งเป็นำผู้ลิิตภัณฑ์์ว่ัสดิ่ทดิแทนำ
ไม�โดิยใชื่�เทคโนำโลิยีก�รผู้ลิิตแลิะระบบก�รบริห�รจััดิก�รที�มีประสิทธิิภ�พ ภ�ย
ใต�เคร่�องหม�ยก�รค�� PANEL PLUS ซิ่�งจัะเป็นำสัญลิักษัณ์ขึ้องก�ร
สร��งสรรค์อย��งมีค่ณค��ดิ�ว่ยระบบก�รจััดิก�รอย��งม่ออ�ชื่ีพในำก�รร�ว่ม
ดิำ�เนำินำง�นำไปกับค้�ค�� ก�รให�บริก�รลิ้กค�� แลิะที�สำ�คัญ ค่อ ท่กปฏิิบัติก�รที�
ใส�ใจัแลิะเป็นำมิตรกับธิรรมชื่�ติอย��งลิงตัว่

บริษัทั พ�เนำลิ พลิสั จัำ�กดัิ เร�เป็นำผู้้�ผู้ลิติแลิะจััดิจัำ�หนำ��ยไม�ป�ร์ตเิกลิิ ไม�เอ็มดีิเอฟ 
ไม�เคลิ่อบเมลิ�มีนำ แลิะไม�ซิิงโครนำัส ร�ยใหญ�ขึ้องประเทศไทย โดิยมีสำ�นำักง�นำ
ใหญ�ตั�งอย้�ที�จัังหว่ัดิกร่งเทพมห�นำครแลิะมีโรงง�นำเป็นำฐ�นำก�รผู้ลิิต 2 แห�ง ตั�ง
อย้�ที�จังัหว่ดัิสมท่รส�ครแลิะจัังหว่ดัิสงขึ้ลิ� ส�ม�รถผู้ลิติไม�ป�ร์ตเิกลิิ 330,000 
ลิ้กบ�ศก์เมตรต�อปี ไม�เอ็มดิีเอฟ 670,000 ลิ้กบ�ศก์เมตรต�อปี  แลิะไม�เคลิ่อบ
เมลิ�มีนำกว่�� 3.5 ลิ��นำแผู้�นำต�อปี

ดิ�ว่ยประสบก�รณ์แลิะท่กย��งก��ว่แห�งคว่�มสำ�เร็จัซิ่�งดิำ�เนำินำม�อย��งต�อเนำ่�อง 
พ�เนำลิ พลิัส จั้งเป็นำที�ยอมรับในำภ้มิภ�คเอเชื่ียว่�� เป็นำผู้้�ผู้ลิิตที�มีศักยภ�พในำ
ก�รผู้ลิิตรองรับกับท่กคว่�มต�องก�รขึ้องลิ้กค��ทั�งในำประเทศแลิะต��งประเทศ
ไดิ�โดิยสมบ้รณ์แบบ

OUR
HISTORY

Vision
We strive to become the world’s leading company in the wood substitute 
industry with our comprehensive capability in marketing, manufacturing, 
supply chain and management. 

วิิสัยทััศน์ 
เร�จัะเป็นำบริษััทชื่ั�นำนำำ�ระดัิบโลิกในำอ่ตส�หกรรมผู้ลิิตภัณฑ์์ว่ัสดิ่ทดิแทนำไม� 
ดิ�ว่ยคว่�มเป็นำเลิิศ ดิ��นำก�รตลิ�ดิ ก�รผู้ลิิต ซิัพพลิ�ยเชื่นำ แลิะก�รจััดิก�ร

Panel Plus
+

1990 2004 2012 2019

1995 2006 2017

พ.ศ.2533 พ.ศ.2547 พ.ศ.2555 พ.ศ.2562

พ.ศ.2538 พ.ศ.2549 พ.ศ.2560

Panel Plus Co., Ltd. (Phu Khieo)
Used bagasse for the production 
of Particle board
The factory closed down in 2013.  

Panel Plus Co., Ltd. (Hat Yai)
Produces Particle board
with production capacity 
330,000 cubic meters per year.

Panel Plus MDF Co., Ltd. (Hat Yai)
Produces MDF
with production capacity 
370,000 cubic meters per year.

Panel Decor Co., Ltd.(Hat Yai)
Produces Melamine Impregnated 
Paper with production capacity 
23.5 million square meters per year.

Panel Plus Co., Ltd. (Samutsakhon)
Melamine faced panel factory by
Short Cycle Machine
with production capacity 
1.4 million boards a  year.

Panel Decor Co., Ltd.(Hat Yai)
Produces Melamine Impregnated 
Paper with production capacity 
23.5 million square meters per year.

Panel Plus MDF Co., Ltd. (Hat Yai)
Produces MDF
with production capacity 
300,000 cubic meters per year.

บริิษััทั พาเนล พลัส  จำำากััด (ภููเขีียวิ)
นำำ�ช�นำอ้้อ้ยม�ผลิิตเป็็นำไม้ป็�ร์์ติเกิิลิ 
ป็ิดตัวลิงเม่�อ้ป็ี พ.ศ.2556 

บริิษััทั พาเนล พลัส  จำำากััด (หาดใหญ่่)
ผลิิตไม้ป็�ร์์ติเกิิลิ  
กิำ�ลิังกิ�ร์ผลิิต 330,000 ลิบ.ม.ต่อ้ป็ี

บริิษััทั พาเนล พลัส เอ็็มดีเอ็ฟ จำำากััด
(หาดใหญ่่)
ผลิิตไม้เอ้็มดีเอ้ฟ   
กิำ�ลิังกิ�ร์ผลิิต 370,000 ลิบ.ม. ต่อ้ป็ี

บริิษััทั พาเนล เดคคอ็ริ์ จำำากััด (หาดใหญ่่)
ผลิิตกิร์ะด�ษเคลิ่อ้บเมลิ�มีนำ
กิำ�ลิังกิ�ร์ผลิิต 23.5 ลิ้�นำตร์.ม.ต่อ้ป็ี

บริิษััทั พาเนล พลัส  จำำากััด (สมุทัริสาคริ)
โร์งง�นำป็ิดผิวไม้เคลิ่อ้บเมลิ�มีนำ
ด้วยเคร์่�อ้ง Short Cycle Press
กิำ�ลิังกิ�ร์ผลิิตกิว่� 1.4 ลิ้�นำแผ่นำต่อ้ป็ี

บริิษััทั พาเนล เดคคอ็ริ์ จำำากััด (หาดใหญ่่)
ผลิิตกิร์ะด�ษเคลิ่อ้บเมลิ�มีนำ
กิำ�ลิังกิ�ร์ผลิิต 23.5 ลิ้�นำตร์.ม.ต่อ้ป็ี

บริิษััทั พาเนล พลัส เอ็็มดีเอ็ฟ จำำากััด
(หาดใหญ่่)
ผลิิตไม้เอ้็มดีเอ้ฟ
กิำ�ลิังกิ�ร์ผลิิต 300,000 ลิบ.ม. ต่อ้ป็ี 
กิำ�ลิังกิ�ร์ผลิิต 23.5 ลิ้�นำตร์.ม.ต่อ้ปี็
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PRODUCT
OVERVIEW

Medium Density Fiberboard

Particle Board HMR (V313)

Flame Retardant Board

MDF HMR (V313)   l   HDF HMR (V313)

Particle Board  

Edge Banding

High Pressure Laminate

Melamine Faced Panel

Synchronous Panel

Melamine HMR (V313)
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ไม�ป�ร์ติเกิลิผู้ลิิตจั�กไม�ย�งพ�ร�ที�ไม�ส�ม�รถให�นำำ��ย�งพ�ร�ไดิ�แลิ�ว่ 
โดิยนำำ�ม�ขึ้้�นำร้ปเป็นำแผู้�นำภ�ยใต�แรงดิันำแลิะใชื่�ก�ว่เป็นำตัว่ประส�นำ แผู้�นำไม�
ป�ร์ติเกิลิจัะมี 3 ชื่ั�นำ ค่อ ชื่ั�นำผู้ิว่บนำ ชื่ั�นำผู้ิว่ลิ��ง ซิ่�งมีเนำ่�อลิะเอียดิ แลิะชื่ั�นำไส�
ตรงกลิ�ง เป็นำตัว่ประส�นำดิ�ว่ยเนำ่�อไม�ย�งพ�ร�ที�มีคว่�มหย�บม�กกว่��มี
ค่ณสมบัติเหม�ะสำ�หรับง�นำตกแต�งภ�ยในำ

Made of rubberwood chips that can no longer produce latex, is             
manufactured using the process of compression with a mix of resin.  A 
Particle board comprises of 3 layers. The top and bottom layer possess 
refined texture with the middle layer containing the wood chips whose 
texture is visually and physically rougher. The material is most suitable 
for interior decoration purposes. 

Standard Size

     • 4x8 ft. (1,230 x 2,450 mm.)
     • 6x8 ft. (1,830 x 2,440 mm.)
Thickness

     • 9-38 mm
Adhesive 

     • E1, E0, SE0, CARB P2/ EPA

ไม้้ปาร์์ติิเกิิล

Board
PARTICLE

Standard Size

     • 4x8 ft. (1,220 x 2,440 mm.) 
     • 6x8 ft. (1,830 x 2,440 mm.)
Thickness

     • 1.5-40  mm.
Adhesive

     •  E1, E0, SE0, CARB P2/ EPA

ไม�เอ็มดิีเอฟผู้ลิิตดิ�ว่ยเทคโนำโลิยีนำำ�สมัย ใหม�ลิ��ส่ดิจั�กประเทศเยอรมนีำ โดิย
เคร่�อง Fibre Sifter ซิ่�งส�ม�รถคัดิจัุดิย�งออกก�อนำจัะนำำ�เอ�วั่ตถ่ดิิบเขึ้��ส้�
กระบว่นำก�รผู้ลิิต ชื่�ว่ยในำก�รลิดิปัญห�จัุดิย�งบนำผู้ิว่หนำ��ขึ้องไม�ย�งพ�ร� เป็นำ
ที�ม�ขึ้องผู้ลิลิัพธิ์ ค่อ ผู้ิว่หนำ��ที�ลิะเอียดิ สมำ��เสมอ เรียบเนำียนำเป็นำเนำ่�อเดิียว่กันำ 
เหม�ะสำ�หรับก�รตัดิชื่ิ�นำง�นำ ง�นำพ�นำสีที�ต�องก�รผิู้ว่สัมผัู้สซิ่�งมีคว่�มมันำเง� 
หร่อง�นำเฟอร์นำิเจัอร์บิว่ท์อินำ ง�นำตกแต�งภ�ยในำอ�ค�รต��งๆ รว่มถ่งง�นำไม�คิ�ว่ 
บัว่เพดิ�นำ แลิะง�นำดิัดิโค�งไดิ�อย��งลิงตัว่

Manufactured with highly advance technology from Germany, Fibre Sifter,   
the machine that carefully discharges foreign impurities such as glue 
chumps of rubberwood. The rendered  final result is refined, delicate and 
smooth finish that is ideal for the functionality that wished to reveal the 
material’s section, or application that demands glossy surface for color 
coating including built-in furniture, interior decoration as well as cornice 
mouldings and other curvy details of woodwork.

Fibreboard
ไม้้เอ็็ม้ดีีเอ็ฟ

MEDIUM DENSITY 
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ไม้้กิันชื้้�น (V313)

HIGH MOISTURE
Resistant Board (V313)

Made of particle board or medium density board with a mix of resin to 
provide greater moisture resistance than general partible board and 
MDF. A green dye is added to identify and differentiate between a 
moisture resistant board and a non-moisture resistant board which 
there is no effect on a moisture resistance level. The material is an 
ideal choice for spaces with high humidity areas such as kitchens, 
bathrooms and tabletops.

ผู้ลิิตจั�กไม�ป�ร์ติเกิลิ, ไม�เอ็มดิีเอฟ ที�ใส�เรซิินำเขึ้��ไปเพ่�อเพ่�มค่ณสมบัติ
พ่เศษั ทนำคว่�มชื่่�นำไดิ�ดิกีว่��ไม�ป�ร์ตเิกลิิหร่อไม�เอม็ดิเีอฟทั�ว่ไป โดิยมกี�รใชื่�ผู้ง 
สีเขึ้ียว่ผู้สมในำเนำ่�อไม� เพ่�อแยกประเภทขึ้องไม�ให�แตกต��งอย��งชื่ัดิเจันำคว่�ม
เขึ้�มขึ้องสีเขึ้ียว่ไม�มีผู้ลิต�อก�รใชื่�ง�นำ เหม�ะสำ�หรับพ่�นำที�ที�มีคว่�มชื่่�นำส้ง 
เชื่�นำ เฟอร์นำิเจัอร์บิว่ท์อินำในำห�องครัว่ ห�องนำำ��

Testing of Moisture Resistant Board
• Panel Plus moisture resistant board is tested using wood    
    quality testing process known as 3 Cyclic Test or V313.
• The test is done by soaking the moisture resistant   
     board in the water  with controlled temperature of 20±1°C      
     for the extended period of 70±1  hours. The board is then  
     frozen at -12 °C to -25 °C temperature for 24±1 before it proceeds    
     into a subcycle of 70±2 hours at 70±2 °C temperature.
• This cycle is repeated 3 times. After that they are tested for             
     thickness swelling of wood according to the European Standard.  

•   ว่ิธิีก�รทดิสอบค่ณภ�พขึ้องไม�กันำชื่่�นำขึ้องพ�เนำลิ พลิัส ใชื่�กระบว่นำก�รทดิสอบค่ณภ�พ      
    ขึ้องไม� ที�เรียกว่�� กระบว่นำก�ร 3 Cyclic Test หร่อ V313
•   กระบว่นำก�ร ค่อ นำำ�ไม�กันำชื่่�นำไปทดิสอบโดิยแชื่�ในำนำำ�� คว่บค่มอ่ณหภ้มิที� 20±1°C เป็นำเว่ลิ�    
    70±1 ชื่ม.ต�อม� นำำ�ชื่ิ�นำไม�ที�ทดิสอบไปแชื่�เย็นำไว่�ในำต้�เยน็ำ คว่บค่มอณ่หภ้มทิี� -12°C ถ่ง -25°C            
    เป็นำเว่ลิ� 24±1 ชื่ม. หลิังจั�กนำั�นำ นำำ�ชื่ิ�นำไม�ที�ทดิสอบอบในำต้�อบ คว่บค่มอ่ณหภ้มิที� 70±2°C                                 
    เป็นำเว่ลิ� 70±2 ชื่ม. 
•   ทดิสอบขึ้ั�นำตอนำต�มกระบว่นำก�รนำี�ทั�งหมดิ 3 ครั�ง หลิังจั�กนำั�นำ จั้งทดิสอบก�รพองตัว่ขึ้อง   
    ไม� ให�ไดิ�ค��ผู้��นำเกณฑ์์ม�ตรฐ�นำย่โรป (European Standard) 

Standard Size on Particle board
       • 4x8 ft. (1,230 x 2450 mm.)

       • 6x8 ft. (1,830 x 2440 mm.) 
Standard Size on MDF

       • 4x8 ft. (1,220 x 2440 mm.)
       • 6x8 ft. (1,830 x 2440 mm.)

Thickness on Particle board
       •  9-38 mm.

Thickness on MDF
       •  6-40 mm.

Adhesive
       •  HMR (V313)

วิิธีีกัาริทัดสอ็บไม้กัันชื้้�น (V313)

Made of rubberwood with special high-moisture resistant adhesive   
and wood fibers to render > 800 Kg/m3 density, HDF-HMR (V313) 
offers high durability that can bear three times higher weight and 
pressure than most MDF. The material is highly resistant to moisture, 
make it a suitable alternative for built-in kitchen furniture, flooring 
and doors.

Features
    • Durable material provides intensive support against pressure 
      due to high density of wood >800 kg / m3

    • Smooth surface and can cover all types of texture
     • Suitable for use in high humidity areas such as built-in furniture,   
       kitchen, bathroom

ผู้ลิติจั�กไม�ย�งพ�ร�ที�มกี�รอัดิประส�นำดิ�ว่ยก�ว่ชื่นำิดิพ่เศษัต��นำท�นำ
คว่�มชื่่�นำส้งแลิะเพ่�มเส�นำใยไม�ขึ้องไม� แผู้�นำไม�ที�มีคว่�มแขึ้็งแรงส้ง รับ  
นำำ��หนำัก แลิะแรงกดิทบัไดิ�ดิกีว่��ไม�เอม็ดิเีอฟทั�ว่ไปถ่ง 3 เท�� เนำ่�องจั�กมี
คว่�มหนำ�แนำ�นำส้ง > 800 กก.ต�อ ลิบ.เมตร ทนำต�อคว่�มชื่่�นำ เหม�ะกับ
ง�นำเฟอร์นิำเจัอร์ บิว่ท์อนิำครวั่ ง�นำพ่�นำ ง�นำประต้ เป็นำต�นำ

คุณสมบัติิเด่น
     • แผู้�นำไม�ที�มคีว่�มแข็ึ้งแรงสง้ รบันำำ��หนำกัแลิะแรงกดิทับไดิ�ดิ ีเนำ่�องจั�กไม� 
        มีคว่�มหนำ�แนำ�นำส้ง > 800 กก.ต�อ ลิบ.เมตร
     • ผู้ิว่หนำ��เรียบเนำียนำสมำ��เสมอ แลิะส�ม�รถปิดิผู้ิว่ไดิ�ท่กประเภท 
     • เหม�ะสำ�หรบัใชื่�ง�นำในำพ่�นำที�ที�มคีว่�มชื่่�นำส้ง เชื่�นำ เฟอร์นำเิจัอร์บิ�ว่ท์อนิำ     
        ครัว่ ง�นำประต้ห�องนำำ��

Standard Size on MDF
       • 4x8 ft. (1,220 x 2,440 mm.)
       • 6x8 ft. (1,830 x 2,440 mm.)
Thickness on MDF
       •  6-40 mm. 
Adhesive
       •  HMR (V313)

HIGH DENSITY FIBREBOARD
High Moisture Resistance (V313)
ไม้้เอ็ชื้ดีีเอ็ฟกิันชื้้�น (V313)



   l Panel Plus Panel Plus l 12 13

ไม�ทนำไฟ ผู้ลิิตจั�กไม�เอ็มดิีเอฟที�มีผู้ิว่หนำ��ลิะเอียดิ ที�ใส�ส�รทนำไฟเขึ้��ไปเพ่�อเพ่�ม
คว่�มส�ม�รถในำก�รหนำ�ว่งไฟ ลิดิปริม�ณก�รเกิดิคว่ันำไดิ�ดิีกว่��ไม�เอ็มดิีเอฟทั�ว่ไป 
โดิยมีก�รใชื่�ผู้งสีแดิงผู้สมในำเนำ่�อไม� เพ่�อแยกประเภทขึ้องไม�ให�แตกต��งอย��งชื่ัดิเจันำ 
ผู้��นำก�รทดิสอบต�มม�ตรฐ�นำ BS 476 : Part 7:1997 จั�กสหร�ชื่อ�ณ�จัักร 
เหม�ะสำ�หรับติดิตั�งบริเว่ณท�งหนำีไฟ โรงพย�บ�ลิ โรงเรียนำ โรงแรม สนำ�มบินำ 
อ�ค�รสำ�นำักง�นำ โรงภ�พยนำตร์  ธินำ�ค�ร เป็นำต�นำ 

คุณสมบัติิเด่น
    • หนำ�ว่งไฟ ลิดิปริม�ณก�รเกิดิคว่ันำ 
     • ผู้��นำก�รทดิสอบ ระดิับคว่�มทนำไฟ คลิ�ส 1 (Class 1) จั�กสหร�ชื่อ�ณ�จัักร
     • เหม�ะสำ�หรับติดิตั�ง บริเว่ณท�งหนำีไฟ โรงพย�บ�ลิ โรงแรม สนำ�มบินำ เป็นำต�นำ 

Fire retardant board is made from MDF with a refine surface 
finishes. Its special properties are flame retardant and reduce 
the amount of smoke by adding red dye to make it distinguish 
than other boards. The board passed the test BS 476: Part 7: 
1997 from the UK. It is suitable for installation at fire exits, hospitals, 
schools, hotels,airports, office buildings, theaters, banks, etc.

Features   
    • Flame retardant and reduce the amount of smoke
    • Passed the test BS 476: Part 7: 1997 from the UK
    • Suitable for installation at fire exits, hospitals, hotels,  
       airports, etc.

ไม้้ทนไฟ

FLAME
Retardant Board

ไม้้เคล้อ็บเม้ลาม้ีน

MELAMINE 
Faced Panel
Melamine faced panels (MFC & MFMDF) come with great variations with 
over 100 colors and designs. Panel Plus meticulously creates the most 
natural-looking surfaces that mimic the aesthetic of real wood to fulfill 
endless design imagination. 

Melamine faced panels great quality come from the use of internationally 
standardized melamine impregnated paper laminated on the wood   
panel melamine surface using Short Cycle Press machine that gives 
greater strength and luxurious design on to the wood’s surface. With the  
lamination solution seamlessly impregnated onto the wood’s surface, it 
offers greater resistance to scratches, water intrusion and erosion 
caused by acidic and chemical substances comparing to foil or PCV 
coating.

Melamine faced panels are a great choice for both interior decoration 
and built-in furniture industry. 

ไม�เคลิ่อบเมลิ�มีนำ ทั�งไม�ป�ร์ติเกิลิเคลิ่อบเมลิ�มีนำแลิะไม�เอ็มดิีเอฟเคลิ่อบเมลิ�มีนำ
มีสีสันำแลิะลิว่ดิลิ�ยไม� ให �เล่ิอกสรรกว่�� 100 ดีิไซินำ์ นำอกจั�กนำี�  พ�เนำลิ พลัิส 
ยังพ่ถีพ่ถันำคัดิสรรผิู้ว่สัมผู้ัสที�เหม่อนำผิู้ว่ไม�ธิรรมชื่�ติเพ่�อเพ่�มคว่�มสว่ยง�มขึ้อง
ลิว่ดิลิ�ยไม�เสม่อนำผู้ิว่ไม�จัริงแลิะดิ้มีเสนำ�ห์ม�กยิ�งขึ้้�นำแลิะเติมเต็มไอเดิียในำก�รนำำ�ไป
ประย่กต์ในำง�นำออกแบบตกแต�งท่กพ่�นำที�ไดิ�ไม�มีที�สิ�นำส่ดิ

ไม�เคลิ่อบเมลิ�มีนำ ผู้ลิิตจั�กวั่ตถ่ดิิบกระดิ�ษัเคลิ่อบเมลิ�มีนำที�มีค่ณภ�พแลิะไดิ�รับ
ม�ตรฐ�นำส�กลิ นำำ�ม�ผู้��นำกระบว่นำก�รปิดิผู้ิว่ดิ�ว่ยคว่�มร�อนำส้งดิ�ว่ยเคร่�อง 
Short Cycle Press จั้งทำ�ให�ผู้ิว่หนำ��ไม�แขึ้็งแรง ย่ดิติดิเป็นำเนำ่�อเดิียว่กันำกับไม� ทนำท�นำ
ต�อก�รขึ้ีดิขึ้�ว่นำ ไม�ซิ่มซิับนำำ�� อีกทั�งทนำท�นำต�อกรดิ ป้องกันำก�รทำ�ลิ�ยผู้ิว่หนำ��จั�ก
ส�รเคมีไดิ�ดิีกว่��เม่�อเทียบกับว่ัสดิ่ปิดิผู้ิว่ประเภทกระดิ�ษัฟอยลิ์ หร่อพีว่ีซิี

ไม�เคลิ่อบเมลิ�มีนำ เหม�ะสำ�หรับง�นำออกแบบตกแต�งภ�ยในำแลิะง�นำอ่ตส�หกรรม
เฟอร์นำิเจัอร์บิว่ท์อินำ

Standard Size on Particle board
       • 4x8 ft. (1,230 x 2,450 mm.)
       • 6x8 ft. (1,830 x 2,440 mm.)

Standard Size on MDF
       • 4x8 ft. (1,220 x 2,440 mm.)
       • 6x8 ft. (1,830 x 2,440 mm.)

Thickness on Particle board
        • 9-38 mm.

Thickness on MDF
       • 6-40 mm.

Adhesive 
       • E1, E0, SE0, HMR(V313),CARB P2

Standard Size on MDF
       • 4x8 ft. (1,220 x 2,440 mm.)
Thickness on MDF
       • 6-18 mm. 
Adhesive
       • E1, E0
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SYNCHRONOUS
Panel

Synchronous Panel, a new innovation of interior design,      
encapsulates the unique attributes of natural wood with        
impeccable details where traces of nature find their way into 
the design. The realistic visuals and touch of our Synchronous 
Panel come with the convenience of installation and maintenance 
as well, all the while offering endless aesthetic details within 
interior spaces, truly satisfying every demand in terms of both 
the form and function of today’s users. 

The Strengths of Synchronous Panel
   • Realistic natural wooden texture.
   • Details of natural tactile quality and coarse texture of real  
     wood.
   • A beauty equal to that of veneer.
   • A long life cycle and scratch-resistant quality.
   • The perfect substitute for real wood for interior  decoration.

Synchronous Panel นำว่ัตกรรมใหม�แห�งง�นำตกแต�งภ�ยในำ โดิดิเดิ�นำเป็นำ
เอกลัิกษัณ์ดิ�ว่ยดีิไซิน์ำขึ้องลิ�ยไม�บนำกระดิ�ษัแลิะร�องลิ�ยลิ่กบนำเพลิทที�
คดิิค�นำแลิะพัฒนำ�เพ่�อให�เกิดิก�รกดิทบัแลิะประส�นำลิ�ยกนัำพอดิ ีมอบผู้ลิลิพัธ์ิ
ขึ้องผู้ิว่สัมผู้ัสที�เสม่อนำไม�จัริง ส�ม�รถใชื่�ทดิแทนำก�รใชื่�ง�นำไม�จัริงไดิ�อย��ง
ลิงตวั่ เปิดิโอก�สให�เกดิิลิก้เลิ�นำท�งง�นำดีิไซิน์ำใหม�ๆ  ประทับเสนำ�ห์แห�งธิรรมชื่�ติ
มอบคว่�มสะดิว่กง��ยดิ�ยในำก�รติดิตั�ง ใชื่�ง�นำแลิะดิ้แลิทำ�คว่�มสะอ�ดิในำ
ท่กพ่�นำที�เรียกไดิ�ว่��เป็นำก�รตอบโจัทย์คว่�มต�องก�รแห�งย่คสมัยไดิ�แบบ
ครบครันำทั�งฟอร์มฟังก์ชื่ั�นำอย��งแท�จัริง

คุณสมบัติิเด่น
    • มอบสัมผู้ัสแห�งพ่�นำผู้ิว่เทียบเคียงไม�จัริง
    • มีร�องลิ่กเสม่อนำลิ�ยไม�ธิรรมชื่�ติ
    • คว่�มงดิง�มเทียบเท��กับไม�ว่ีเนำียร์
    • อ�ย่ก�รใชื่�ง�นำทนำท�นำ ทนำต�อก�รขึ้ีดิขึ้�ว่นำ
    • ใชื่�ในำง�นำตกแต�งภ�ยในำดิ�ว่ยค่ณสมบัติทดิแทนำก�รใชื่�ไม�จัริงไดิ� 
      อย��งลิงตัว่

Standard Size 
       • 6x8 ft. (1,830 x 2,440 mm.)

Thickness on Particle Board
       •  9-38 mm.

Thickness on MDF
       •  6-40 mm. 

Adhesive
       •  E1, E0, SE0, HMR (V313), 

CARB P2
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‘Laminate’ is absolute material for interior design work to help you create a 
distinctive identity with outstanding, stylish and modern design by answering 
the needs of designers in creating works without boundaries. Our materials    
are manufactured with cutting-edge innovations. It has highly strength with  
resistant to scratch and heat and also environmentally friendly for users.

The Strengths of Synchronous Panel
     • Made of Kraft paper and Decorative Paper
     • Crack Resistant
     • Impact Resistant
     • Scratch Resistant
     • Heat Resistant
     • Variety of Designs and Textures
     • Suitable for all interior design work forms

‘ลิ�มิเนำต’ ว่ัสดิ่เพ่�อก�รออกแบบตกแต�งภ�ยในำอย��งแท�จัริง ชื่�ว่ยสร��งตัว่ตนำให�
กับง�นำออกแบบภ�ยในำขึ้องค่ณไดิ�อย��งโดิดิเดิ�นำ ลิงตัว่ แลิะนำำ�สมัย ตอบโจัทย์นำัก
ออกแบบในำก�รสร��งสรรค์ชื่ิ�นำง�นำไดิ�อย��งไร�ขึ้อบเขึ้ต อีกทั�งว่ัสดิ่ขึ้องเร�ยังผู้ลิิต
ดิ�ว่ยนำว่ัตกรรมที�ลิำ��สมัย มีคว่�มแขึ้็งแรง ทนำท�นำต�อรอยขึ้ีดิขึ้�ว่นำ ทนำต�อคว่�มชื่่�นำ
แลิะคว่�มร�อนำไดิ�เป็นำอย��งดิี อีกทั�งยังเป็นำมิตรต�อสิ�งแว่ดิลิ�อมอีกดิ�ว่ย

 คุณสมบัติิเด่น
     • ผู้ลิิตดิ�ว่ยกระดิ�ษั Kraft แลิะ Decorative Paper ซิ�อนำกันำหลิ�ยแผู้�นำ
     • ว่ัสดิ่มีคว่�มแขึ้็งแรง ทนำต�อแรงกระแทก รอยขึ้ีดิขึ้�ว่นำ
     • ทนำคว่�มร�อนำแลิะคว่�มชื่่�นำ
     • ลิว่ดิลิ�ยดิีไซินำ์ให�เลิ่อกหลิ�กหลิ�ย 
     • มีลิว่ดิลิ�ยเดิียว่กับไม�เคลิ่อบเมลิ�มีนำ
     • เหม�ะสำ�หรับง�นำออกแบบตกแต�งภ�ยในำ

HIGH PRESSURE
Laminate
ลาม้ิเนติ

Standard Size of High Pressure Laminates 
       • 4x8 ft. (1,220 x2,440 mm.) 

Thickness of High Pressure Laminates 
       • 0.8 mm.

Thickness of Edge Banding
       • 1 mm. 
Width of Edge Banding
       • 22 mm. 

ว่ัสดิ่ปิดิขึ้อบ ABS/PVC ที�มีค่ณภ�พส้ง ย่ดิหย่�นำ แขึ้็งแรง อีกทั�งยังเป็นำมิตรต�อ
สิ�งแว่ดิลิ�อม เป็นำท�งเลิอ่กวั่สดิท่ี�ใชื่�ปิดิขึ้อบว่สัดิท่ดิแทนำไม� เพ่�อให�จับง�นำไดิ�สว่ยง�ม 
สะดิว่ก รว่ดิเร็ว่ แลิะมีลิว่ดิลิ�ยดิีไซินำ์ให�เลิ่อกหลิ�กหลิ�ย ตอบโจัทย์ฟังก์ชื่ั�นำก�ร
ใชื่�ง�นำเฟอร์นำิเจัอร์ตกแต�งภ�ยในำ

 
คุณสมบัติิเด่น
     • แขึ้็งแรง ทนำท�นำ ทนำต�อรอยขึ้ีดิขึ้�ว่นำ
     • ลิว่ดิลิ�ยดิีไซินำ์ให�เลิ่อกหลิ�กหลิ�ย 
     • เหม�ะสำ�หรับง�นำเฟอร์นำิเจัอร์ตกแต�งในำ

The ABS/PVC edge banding is made of high quality ABS/PVC material. 
It is an alternative material to cover the edge of wood substitute material 
in order to finish the work beautifully, conveniently, quickly and with a 
variety of designs. It answers the function of usage and suitable for interior 
furniture.

The Strengths of Synchronous Panel
     • Durable and scratch-resistant surfaces
     • Various designs and patterns
     • Suitable for built-in furniture

EDGE BANDING
ABS/PVC 
วััสดีุปิดีขอ็บ ABS/PVC
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• Computerized designing ensures precise & exact measurement 
• Convenient and fast cutting
• Reduce wastage & materials 
• Saving on energy, time, money & spaces  
• Easy for your transportation 

• บอกลิ�ปัญห�ตัดิไม�ตรงต�มแบบ รอยแตกกะเท�ะจั�กก�รตัดิ 
• ลิดิปัญห�ตัดิเบี�ยว่ ตัดิชื่�� ไม�ทันำใจั
• ลิดิปัญห�ขึ้องเสียจั�กก�รตัดิ
• ลิดิขึ้ั�นำตอนำก�รทำ�ง�นำ
• ขึ้นำส�งง��ย จััดิก�รง��ยขึ้้�นำ ไม�มีขึ้ั�นำตำ��ในำก�รสั�งตัดิ

Customized to perfection  with cutting edge technology
ติัดีทุกิแผ่่น..แม้่นยำำาดี้วัยำ เคริ่�อ็งจำักัริลำ�าสมัยมาติริฐานยุโริป

PANEL PLUS solves you with solutions
พาเนล พลัส ชื่�ว่ยค่ณลิดิปัญห�เหลิ��นำี�

CUT TO SIZE

หม�ยเหต่ ตัดิเฉพ�ะไม�พ�เนำลิ พลิัส  เท���นำั�นำ
Cutting service is available for Panel Plus products only.
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Panel Plus wood panel uses adhesives with Air Safety Glue Technology, it is safe for every use. 
Our  boards will not be released more than 8 milligrams per 100 grams of formaldehyde according 
to the European Standard (E1),  the level is harmless and safe for users.

ร้�ไหมว่��ในำเฟอร์นำิเจัอร์หร่อว่ัสดิ่ตกแต�งบ��นำบ�งชื่นำิดิมี ‘สารฟอร์ม้ัลิดุีไฮดุ์’	 แฝงอยู่่�ภัายู่ในบ้้าน ซิ่�งก�อให�เกิดิผู้ลิเสียต�อ
สข่ึ้ภ�พไดิ� เชื่�นำ มอี�ก�รแสบจัมก้ แนำ�นำหนำ��อก แลิะห�กสด้ิดิมในำปริม�ณม�กๆ หร่อเป็นำระยะเว่ลิ�นำ�นำอ�จัจัะก�อให�เกดิิโรคมะเรง็ไดิ�

What is .....
FORMALDEHYDE
‘สาร์ฟอ็ร์์ม้ัลดีีไฮดี์’ ค้อ็อ็ะไร์

Did you know that some furniture or home decoration materials have Formaldehyde? It can cause health 
effects such as irritation to eyes and nose, chest tightness and may cause cancer.

เพร�ะไม�จั�ก Panel Plus ใชื่�ก�ว่ที�มี Air Safety Glue Technology จั้งปลิอดิภัยท่กก�รใชื่�ง�นำ 
ปลิ�อยส�รฟอร์มัลิดิีไฮดิ์ที�ระเหยออกม�จั�กไม�ไม�เกินำ 8 มิลิลิิกรัมต�อ 100 กรัม ต�มม�ตรฐ�นำย่โรป (E1) จั้งเป็นำมิตรต�อ   
สิ�งแว่ดิลิ�อมแลิะผู้้�อย้�อ�ศัยเหม�ะสำ�หรับง�นำเฟอร์นำิเจัอร์ตกแต�งภ�ยในำ

มีม�ตรฐ�นำก�รคว่บค่มก�รปลิ�อย
ส�รฟอร์มัลิดิีไฮดิ์ระดิับตำ��ต�ม

ม�ตรฐ�นำย่โรป (E1)

ไม�มีกลิิ�นำฉ่นำ ไม�แสบต� 
ไม�แสบจัม้ก

ปลิอดิภัย เขึ้��อย้�ไดิ�เลิย ไม�ก�อให�เกิดิอันำตร�ยต�อส่ขึ้ภ�พ

Low formaldehyde emission 
control according to European 

Standard (E1)

Odorless, no irritation to eyes 
or nose

Safe and ready to assemble Safer to your health

“ “?
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Environmental Product by Panel Plus 
All products of Panel Plus meet the low formaldehyde emission 
standard from European Standard (EN), Japanese Industrial 
standard (JIS), California Air Resource Board (CARB Standard).  

Benefits of low emission products
  • Good for health, Avoid an allergic reaction and pungent smell.
  • Health protection for home owners, furniture makers.
  • Improve indoor air quality.
  • Better for environment, better for communities.

Environmental Product by Panel Plus 
ผู้ลิิตภัณฑ์์พ�เนำลิ พลัิส ผู้��นำต�มขึ้�อกำ�หนำดิขึ้องก�รปลิ�อยส�รระเหย 
ฟอร์มัลิดิีไฮดิ์ที�ผู้��นำม�ตรฐ�นำก�รก�รทดิสอบขึ้องม�ตรฐ�นำย่โรป
(EN Standard), ม�ตรฐ�นำอ่ตส�หกรรมญี�ป่�นำ (JIS Standard) แลิะ 
ม�ตรฐ�นำขึ้องประเทศสหรัฐอเมริก� (CARB Standard)  

ปริะโยชื้น์ทัี�ได้ริับ
  • ลิดิอ�ก�รระค�ยเค่อง ส�เหต่ก�รเกิดิโรคภ้มิแพ�
  • ส�งผู้ลิดิีต�อส่ขึ้ภ�พขึ้องผู้้�บริโภคแลิะผู้้�ผู้ลิิตเฟอร์นำิเจัอร์
  • ทำ�ให�ระบบค่ณภ�พอ�ก�ศภ�ยในำอ�ค�รดิีขึ้้�นำ
  • เป็นำมิตรกับสิ�งแว่ดิลิ�อมแลิะไม�ก�อมลิพ่ษัต�อชื่่มชื่นำ

by Panel Plus 

Environmental 
Product

CARB

Formaldehyde emission level less than ≤ 1.5  mg/liter
ปริม�ณก�รปลิ�อยส�รระเหยฟอร์มัลิดิีไฮดิ์
ไม�เกินำ ≤ 1.5 มิลิลิิกรัมต�อลิิตร

Formaldehyde emission level less than ≤ 0.3  mg/liter 
ปริม�ณก�รปลิ�อยส�รระเหยฟอร์มัลิดิีไฮดิ์
ไม�เกินำ ≤ 0.3 มิลิลิิกรัมต�อลิิตร

Formaldehyde emission level less than ≤ 0.5  mg/liter
ปริม�ณก�รปลิ�อยส�รระเหยฟอร์มัลิดิีไฮดิ์
ไม�เกินำ ≤ 0.5 มิลิลิิกรัมต�อลิิตร

Formaldehyde emission level less than ≤ 0.11  ppm
ปริม�ณก�รปลิ�อยส�รระเหยฟอร์มัลิดิีไฮดิ์
ไม�เกินำ ≤ 0.11 ส�ว่นำต�อลิ��นำส�ว่นำ 

E1

E0
SE0

P2

International 
Expertise
Included as a part of the beginning of Panel Plus business history, our 
strong visions and purposeful missions are the guarantee of the quality 
of our products from the manufacturing process to every sector involved      
in our evolving development. With our strength being reinforced by 
the great potential of our business partners, we are able to answer to 
every customer demand, driven to embrace and utilize modern technology 
while prioritizing the awareness in environmental sustainability. Such 
vision is the origin of Panel Plus road to infinite success as a world 
leading corporation in the wood substitute industry with global network 
of trade, export and distribution.

ดิ�ว่ยว่ิสัยทัศนำ์แลิะพันำธิกิจัในำก�รดิำ�เนำินำง�นำขึ้องพ�เนำลิ พลิัส ที�ชื่ัดิเจันำม�
ตั�งแต�เริ�มต�นำ ก�รันำตีค่ณภ�พขึ้องผู้ลิิตภัณฑ์์ในำท่กขึ้ั�นำตอนำก�รผู้ลิิตที�ใส�ใจัในำ
ท่กกระบว่นำก�รแลิะท่กภ�คส�ว่นำที�เกี�ยว่ขึ้�องทั�งก�รเดิินำหนำ��ก��ว่ไกลิไปพร�อม
กับพันำธิมิตรค้�ค��ศักยภ�พในำก�รตอบรับท่กคว่�มต�องก�รขึ้องลิ้กค�� คว่�ม
เท��ทันำกับเทคโนำโลิยีแห�งย่คสมัย แลิะก�รเอ�ใจัใส�ในำสิ�งแว่ดิลิ�อมอันำยั�งย่นำ
จ้ังเป็นำที�ม�ขึ้องคว่�มไว่�ใจับนำเส�นำท�งแห�งคว่�มสำ�เร็จัที�ทอดิย�ว่ไปไม�สิ�นำส่ดิ
ขึ้องพ�เนำลิ พลิัส ผู้้ �ผู้ลิิตแลิะจััดิจั ำ�หนำ ��ยร�ยใหญ�ขึ้องประเทศไทย 
บริษััทชื่ั�นำนำำ�ระดิับโลิก ในำอ่ตส�หกรรมกลิ่�มผู้ลิิตภัณฑ์์ว่ัสดิ่ทดิแทนำไม�ที�มี    
เคร่อขึ้��ยก�รค�� ก�รส�งออกแลิะจััดิจัำ�หนำ��ยไปทั�ว่โลิก 
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• ส�ม�รถเพ่�มม้ลิค��ให�กับผู้ลิิตภัณฑ์์
• สร��งคว่�มมั�นำใจัให�กับลิ้กค��ไดิ�ว่�� ผู้ลิิตภัณฑ์์ที�จัำ�หนำ��ย 
  ถ้กต�องต�มกระบว่นำก�รท�งกฎหม�ยแลิะมีค่ณภ�พผู้��นำ     
  ก�รรับรองม�ตรฐ�นำจั�กองค์กรระดิับโลิก
• สร��งคว่�มเชื่่�อมั�นำว่�� บริษััทมีระบบก�รบริห�รก�รจััดิก�รที�  
   ดิีอย��งเป็นำระบบภ�ยในำองค์กร 
• เปิดิโอก�สให�ค่ณเป็นำส�ว่นำหนำ่�งในำก�รใชื่�ทรัพย�กรป��ไม�     
   อย��งรับผู้ิดิชื่อบร�ว่มกันำในำสังคม

ผลปริะโยชื้น์ทัี�ลูกัค้าจำะได้ริับ

• It adds greater value to a product.
• It brings greater confidence to the customers that the  
  products are not only legal but are certified by international     
  standard from globally recognized organization. 
• It ensures the company’s efficient and excellent 
  management system.
• It allows customers to be a part of a responsible 
  consumption of forest resources

What can Customers Benefit from FSCTM CERTIFICATE?

 The company’s approach to business operation encompasses not only the importance of research and 
development of high-quality innovative products, but also the awareness and responsibility for the environment. One of 
our primary objectives is to invent new products while protecting and nurture the environment and ecosystem as well 
as revitalize biological diversity, following the standard of sustainable forest management by Forest Stewardship   
Council (FSCTM), non-profit organization that sets the standards for environmentally and socially responsible 
forest management.
 Panel Plus Company Limited is one of the business operators in wood substitute industry that receives 
FSCTM’s Certification both in Forest Management Certification (FSCTM-FM) and Chain of Custody Certification (FSCTM-CoC). 
This success in sustainable forest plantation management is in significant part thanks to the support from the local communities 
situating around the company’s plants. This brings great confidence to all our customers that Panel Plus not only provide
international standard quality products but also ensure that we strongly desire to be a part of a responsible consumption
of forest resources. And the company intentionally work our best to keep all natural resources to stay in balance as our 
priority goal.
 
 ดิ�ว่ยจัุดิเริ�มต�นำในำก�รสร��งสรรค์ผู้ลิิตภัณฑ์์ จั�กคว่�มใส�ใจัในำก�รใชื่�ธิรรมชื่�ติอย��งร้�ค่ณค�� ส้�ที�ม�ขึ้องก�รดิำ�เนำินำธิ่รกิจั
พร�อมไปกับก�รดิ้แลิรักษั�สิ�งแว่ดิลิ�อมให�สมดิ่ลิ อันำเป็นำหัว่ใจัหลิักสำ�คัญในำก�รพัฒนำ�ผู้ลิิตภัณฑ์์ค่ณภ�พส้งขึ้อง บริษััท พ�เนำลิ พลิัส 
จัำ�กัดิ ซิ่�งเนำ�นำกระบว่นำก�รดิำ�เนำินำธิ่รกิจัภ�ยใต�ก�รดิ้แลิคว่บค่มสิ�งแว่ดิลิ�อม เพ่�อปกป้องคว่�มสมบ้รณ์ขึ้องระบบนำิเว่ศแลิะฟ้�นำฟูคว่�ม
หลิ�กหลิ�ยท�งชื่ีว่ภ�พ  ต�มหลิักก�รจััดิก�รสว่นำป��อย��งยั�งย่นำขึ้องม�ตรฐ�นำ Forest Stewardship Council ซิ่�งเป็นำองค์กรระหว่��ง
ประเทศที�สนำับสนำ่นำก�รจััดิก�รป��ไม�อย��งถ้กต�องต�มหลิักก�รที�เป็นำที�ยอมรับในำระดิับส�กลิอีกดิ�ว่ย
  โดิยบริษััท พ�เนำลิ พลิสั จัำ�กดัิ ถ่อเป็นำหนำ่�งในำกลิ่�มธ่ิรกจิัว่สัดิท่ดิแทนำไม� ที�ไดิ�รับก�รรบัรองทั�งประเภท Forest Management 
Certification  (FSCTM-FM) แลิะ Chain of Custody Certification (FSCTM-CoC) โดิยไดิ�รับคว่�มสนำับสนำ่นำจั�กชื่่มชื่นำรอบๆ โรงง�นำในำ
ก�รปลิ้กสว่นำป��อย��งยั�งย่นำ ทั�งนำี� ลิ้กค�� แลิะค้�ค��ขึ้องพ�เนำลิ พลิัส จั้งมั�นำใจัไดิ�ว่�� ผู้ลิิตภัณฑ์์พ�เนำลิ พลิัส เป็นำคำ�ตอบขึ้องค่ณภ�พ ต�ม
ม�ตรฐ�นำส�กลิระดิับนำ�นำ�ชื่�ติ แลิะที�สำ�คัญ เป็นำส�ว่นำหนำ่�งขึ้องผู้้�ใชื่�ทรัพย�กรป��ไม�อย��งร้�ค่ณค�� มีคว่�มรับผู้ิดิชื่อบ แลิะม่�งมั�นำตั�งใจัที�
จัะรักษั�สมดิ่ลิธิรรมชื่�ติให�ยั�งย่นำ ย�ว่นำ�นำ เป็นำเป้�หม�ยส้งส่ดิ

Sustainable Forest 
Plantation Management

Panel Plus
& พาเนล พลัส กัับกัารจััดกัารสวนป่่าที่่�ยั่ั�งยั่ืน

Sustainable Forest 
Plantation Management

Panel Plus
& พ�เนำลิ พลิัส กิับกิ�ร์จััดกิ�ร์สวนำป็่�ที่ี�ยั�งย่นำ
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PROPERTIES UNIT

BOARDS FOR INTERIOR FITMENTS   

(INCLUDING FURNITURE)

MOISTURE RESISTANCE PARTICLE BOARD

                                     (V313) TEST 
METHOLDRANGES OF NOMINAL THICKNESS (MM)

>6-13 >13-20 >20-25 >25-32 >32-38 >6-13 >13-20 >20-25 >25-32 >32-38

THICKNESS TOLERANCE mm ±0.3 ±0.3 EN 324-1

LENGTH & WIDTH TOLERANCE mm ±5.0 ±5.0 EN 324-1

MOISTURE CONTENT (%) 5 - 13 5 - 13 EN 322

SURFACE SOUNDNESS (SS) N/mm2 0.8 0.8 EN 311

DENSITY kg/m3 660-720 640-690 620-670 600-650 600-650 680-740 670-730 660-720 650-710 650-710 EN 323

DENSITY TOLERANCE ** kg/m3 ± 10% ± 10% EN 323

MODULUS OF RUPTURE (MOR) N/mm2 11.0 11.0 10.5 9.5 8.5 15.0 14.0 12.0 11.0 9.0 EN 310

MODULUS OF ELASTICITY (MOE) N/mm2 1,800 1,600 1,500 1,350 1,200 2,050 1,950 1,850 1,700 1,550 EN 310

INTERNAL BOND (IB) N/mm2 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.45 0.45 0.40 0.35 0.30 EN 319

INTERNAL BOND (IB) AFTER THREE CYCLIC TEST N/mm2 - 0.15 0.13 0.12 0.10 0.09 EN 321,319

THICKNESS SWELLING AFTER THREE CYCLIC TEST Max(%) - 14.0 13.0 12.0 12.0 11.0 EN 321,317

THICKNESS SWELLING : 24 hrs Max(%) - 17.0 14.0 13.0 13.0 12.0 EN 317

SCREW HOLDING N N/A ON FACE  500*, ON EDGE  300* N/A ON FACE  500*, ON EDGE  300* EN 320

FORMALDEHYDE CONTENT : CLASS (E1) mg/100g oven 
dry board

Content ≤ 8 Content ≤ 8

EN 120
                                           : CLASS (E2) mg/100g oven 

dry board
8 < Content ≤ 20 8 < Content ≤ 20

FORMALDEHYDE EMISSION : CARB ppm ≤ 0.09 ≤ 0.09 ASTM D6007

PROPERTIES UNIT
RANGES OF NOMINAL THICKNESS (MM) TEST 

METHOLD1.5-2.5 >2.5-4 >4-6 >6-9 >9-12 >12-15 >15-19 >19-30 >30-40

THICKNESS TOLERANCE mm ±0.2 ±0.3 EN 324-1

LENGTH & WIDTH TOLERANCE mm ±5.0 mm EN 324-1

DENSITY kg/m3 800-850 790-830 760-800 740-780 720-760 690-730 670-710 640-680 600-640 EN 323

TOLERANCE ON MEAN DENSITY WITH A PANEL kg/m3 ±7% EN 323

MODULUS OF RUPTURE (MOR) N/mm2 23.0 23.0 23.0 23.0 22.0 20.0 20.0 18.0 17.0 EN 310

MODULUS OF ELASTICITY (MOE) N/mm2 None None 2,700 2,700 2,500 2,200 2,200 2,100 1,900 EN 310

INTERNAL BOND (IB) N/mm2 0.65 0.65 0.65 0.65 0.60 0.55 0.55 0.55 0.50 EN 319

MOISTURE CONTENT % 4-11 EN 322

THICKNESS SWELLING :24 hrs. % 45.0 35.0 30.0 17.0 15.0 12.0 12.0 10.0 8.0 EN 317

SCREW HOLDING :FACE N N/A 1,000* EN 320

                                :EDGE N N/A 800*

FORMALDEHYDE CONTENT : CLASS (E1) mg/100g oven 
dry board

Content≤8

EN 120
                                              : CLASS (E2) mg/100g oven 

dry board
8<Content≤30

FORMALDEHYDE EMISSSION : CARB ppm ≤0.13** ≤0.11 ASTM D6007

MAIN PROPERTIES OF PB
Reference: British Standard EN 14323 : 2004

MAIN PROPERTIES OF MDF
Reference: British Standard EN 14323 : 2004

MAIN PROPERTIES OF PARTICLE BOARD FOLLOW BY EN 312 : 2010
STANDARD SIZE : 4’X8’,6’X8’  Thickness : 9-38 mm.

MAIN PROPERTIES OF MEDIUM DENSITY FIBREBOARD (MDF) FOLLOW BY EN 622-1:2003,EN 622-5 :2006
STANDARD SIZE: 4’X8’,6’X8’  THICKNESS : 2-40 mm.

Remark : * Screw retaining test is not applicable to board of thickness less than 15 mm.    l     **Density : Tolerance on density within a board = 10% (EN323)

Remark : * Screw withdrawal test on board of ≥15 mm. thickness     l     **Thin MDF maximum thickness 8 mm

OUR PROPERTIES OUR PROPERTIES
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PROPERTIES UNIT

REQUIREMENTS FOR GENERAL PURPOSE FOR USE IN HUMID CONDITIONS (TYPE MDF.H)
TEST 

METHOLDRANGES OF NOMINAL THICKNESS (MM)

1.5-2.5 >2.5-4 >4-6 >6-9 >9-12 >12-15 >15-19 >19-30 >30-40

ASTM D6007 mm ± 0.2 ± 0.3 EN 324-1

LENGTH & WIDTH TOLERANCE mm  ± 5.0 EN 324-1

DENSITY kg/m3 810 - 860 800 - 840 770 - 810 750 - 790 730 - 770 700 - 740 680 - 730 650 - 690 610 - 650 EN 323

TOLERANCE ON MEAN DENSITY WITH A PANEL kg/m3 +  7 % EN 323

MODULUS OF RUPTURE (MOR) N/mm2 27.0 27.0 27.0 27.0 26.0 24.0 24.0 22.0 17.0 EN 310

MODULUS OF ELASTICITY (MOE) N/mm2 2,700 2,700 2,700 2,700 2,500 2,400 2,400 2,300 2,200 EN 310

INTERNAL BOND (IB) N/mm2 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 0.75 0.75 0.75 0.70 EN 319

OPTION 1

INTERNAL BOND (IB) AFTER CYCLIC TEST : (Min) N/mm2 0.35 0.35 0.35 0.30 0.25 0.20 0.20 0.15 0.10 EN 321, 319

THICKNESS AFTER CYCLIC TEST : Max. (%) 50.0 40.0 25.0 19.0 16.0 15.0 15.0 15.0 15.0 EN 321, 317

OPTION 2

INTERNAL BOND  (IB) AFTER BOIL TEST : (Min) N/mm2 0.20 0.20 0.20 0.15 0.15 0.12 0.12 0.12 0.10 EN 1087-1

MOISTURE CONTENT % 4 - 11 EN 322

THICKNESS SWELLING : 24 hr. (Max) % 35.0 30.0 18.0 12.0 10.0 8.0 8.0 7.0 7.0 EN 317

SCREW HOLDING : Face   (N) N/A 1,000*
EN 320

                              : Edge  (N) N/A 800*

FORMALDEHYDE CONTENT  : CLASS (E1) mg/100g oven 
dry board Content  ≤ 8 

EN 120
                                                : CLASS  (E2) mg/100g oven 

dry board 8 < Content ≤ 30

FORMALDEHYDE EMISSION : CARB ppm  ≤ 0.13**  ≤ 0.11 ASTM D6007

PROPERTIES UNIT

HDF HDF HMR
TEST 

METHOLDRANGES OF NOMINAL THICKNESS ( MM)

1.5-2.5 >2.5-4 > 4-6 > 6-9 > 9-12 > 12-15 > 15-19 1.5-2.5 >2.5-4 > 4.-6 > 6-9 > 9-12 > 12-15 > 15-19

THICKNESS TOLERANCE mm ± 0.2 EN 324-1

LENGTH & WIDTH TOLERANCE mm  ± 5.0 EN 324-1

DENSITY kg/m3 ≥ 800 EN 323

TOLERANCE ON MEAN DENSITY WITH A PANEL kg/m3 +  7 % EN 323

MODULUS OF RUPTURE (MOR) N/mm2 23.0 23.0 23.0 23.0 22.0 20.0 20.0 27.0 27.0 27.0 27.0 26.0 24.0 24.0 EN 310

MODULUS OF ELASTICITY (MOE) N/mm2 None None 2,700 2,700 2,500 2,200 2,200 2,700 2,700 2,700 2,700 2,500 2,400 2,400 EN 310

INTERNAL BOND (IB) N/mm2 0.65 0.65 0.65 0.65 0.60 0.55 0.55 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 0.75 0.75 EN 319

OPTION 1

INTERNAL BOND (IB) AFTER CYCLIC TEST : (Min) N/mm2 0.35 0.35 0.35 0.30 0.25 0.20 0.20 EN 321, 319

THICKNESS AFTER CYCLIC TEST : Max. (%) 50.0 40.0 25.0 19.0 16.0 15.0 15.0 EN 321, 317

OPTION 2

INTERNAL BOND  (IB) AFTER BOIL TEST : (Min) N/mm2 0.20 0.20 0.20 0.15 0.15 0.12 0.12 EN 1087-1

MOISTURE CONTENT % 4 - 11 EN 322

THICKNESS SWELLING : 24 hr. (Max) % 45.0 35.0 30.0 17.0 15.0 12.0 12.0 35.0 30.0 18.0 12.0 10.0 8.0 8.0 EN 317

SCREW HOLDING : Face   (N) N/A 1,000* N/A 1,000*
EN 320

                              : Edge  (N) N/A 800* N/A 800*

FORMALDEHYDE CONTENT  : CLASS (E1) mg/100g oven 
dry board

Content  ≤ 8 

EN 120
                                                   : CLASS  (E2) mg/100g oven 

dry board
8 < Content ≤ 30

FORMALDEHYDE EMISSION : CARB ppm  ≤ 0.13**  ≤ 0.11  ≤ 0.13**  ≤ 0.11 ASTM D6007

MAIN PROPERTIES OF MEDIUM DENSITY FIBREBOARD (V313)                    MAIN PROPERTIES OF HIGH DENSITY FIBREBOARD (V313)                      
PHYSICAL, MACHANICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF MEDIUM DENSITY FIBERBOARDS 
A GRASE FOR NORMAL TYPE REFFERENCE  BY  EN 622-1:2003, EN 622-5:2006

PHYSICAL, MECHANICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF HIGH DENSITY FIBREBOARDS (HDF HMR) 
A GRADE FOR NORMAL TYPE REFERENCE BY EN 622-1:2003, EN 622-5:2006

Remark : * Test on 15 mm. and above.    l   ** Thin board ≤ 8 mm. Remark : * Test on 15 mm. and above.     l    ** Thin board ≤ 8 mm.

OUR PROPERTIES OUR PROPERTIES
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is made from reuseable rubberwood

We create the ultimate
foundation of sustainable living

Every Panel Plus Board

as we care for
 PEOPLE, THE EARTH AND FUTURE
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