
เชื่อมโยงทุกเสนทางธุรกิจ

Ensuring smoother business connections
ExxonMobil offers a reliable and high-performance product for your prime coat
application projects.

Asphalt Emulsion EAP from ExxonMobil
High permeability efficiency
Fast setting rate and cost-efficient solution

Flexible storage and handling temperatures*

Produced by ExxonMobil’s patented SMEP process

Why choose Asphalt Emulsion EAP? 
 Achieve shorter road closures and more efficient project schedules

 EAP rapidly penetrates into the base layer, resulting in a cost-efficient and effective solution for your needs

Asphalt Emulsion EAP is produced using ExxonMobil's patented static mixer 
emulsification process (SMEP)

ExxonMobil, a global leader in asphalt innovation 
 125 years of experience in Thailand

 ExxonMobil manages the entire production process, from crude oil selection to final emulsion production 
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* Typical temperature range: 5 to 80 deg C

Asphalt Emulsion EAP is recommended for use in prime coat applications. If other applications are considered, users should conduct appropriate tests before use.

SMEP enables two key asphalt emulsion characteristics
to be controlled: particle size distribution (storage stability and
viscosity) and emulsifier transfer between the asphalt and water
phases (adhesion and breaking).

This process makes it possible to tailor the properties of the
emulsion to meet the diverse application requirements of today’s
road construction industry.
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เอ็กซอนโมบิลมอบความเชื่อมั่นในคุณภาพใหกับงาน Prime Coat ของคุณ ดวยผลิตภัณฑ

ประสิทธิภาพสูงที่คุณวางใจได

ปูทางสูความสำเร็จกับเอ็กซอนโมบิล
ความสำเร็จของผลิตภัณฑแอสฟลตจากเอ็กซอนโมบิล วัดไดจากความ

สำเร็จของโครงการสรางถนนตางๆ ดวยคุณภาพและประสิทธิภาพที่

สูง จึงไดรับการยอมรับจากบริษัทกอสรางชั้นนำระดับโลก

เอ็กซอนโมบิล หนึ่งในผูนำนวัตกรรม
แอสฟลตระดับโลก
 ดวยประสบการณการทำธุรกิจในไทยกวา 125 ป

 มีกระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิตครบวงจร ตั้งแตการคัด
สรรน้ำมันดิบ จนถึงสิ้นสุดกระบวนการผลิตแอสฟลตอิมัลชัน

แอสฟลตอิมัลชัน EAP ใชกระบวนการผลิต SMEP (Static Mixer Emulsification 
Process) ลิขสิทธิ์เฉพาะของเอ็กซอนโมบิล

ทั้งหมดนี้ สงผลใหสามารถปรับแตงคุณสมบัติของแอสฟลตอิมัลชันให
เขากับความตองการในการใชงานท่ีหลากหลายของอุตสาหกรรมการ
สรางถนนยุคใหมได

SMEP (Static Mixer Emulsification Process)

ทําไมตองเอ็กซอนโมบิล ?
เอ็กซอนโมบิล สามารถควบคุมกระบวนการผลิตแอสฟลตอิมัลชัน 

EAP ทุกขั้นตอน รวมถึงแอสฟลตท่ีใชในการผลิตซ่ึงไดจากการคัดสรรน้ำมัน

ดิบอยางพิถีพิถัน ผานกระบวนการกล่ันและผลิตท่ีควบคุมคุณภาพทุกข้ันตอน

คลังน้ำมันเอสโซ ศรีราชา มีความมุงม่ันในการสรางมาตรฐานคุณภาพ

และความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมสูงสุด ไดรับการรับรองมาตรฐาน 

ISO 9001 และ ISO 14001
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แอสฟลตอิมัลชัน EAP ผลิตภัณฑจากเอ็กซอนโมบิล

อุณหภูมิในการจัดเก็บและการจัดการที่ยืดหยุน*

ผลิตดวยกระบวนการ SMEP ลิขสิทธิ์เฉพาะของเอ็กซอนโมบิล

ใหประสิทธิภาพในการซึมผานชั้นพื้นทางไดดี

เซ็ตตัวเร็วกวา คุมคากวา

* ชวงอุณหภูมิโดยท่ัวไป: 5 ถึง 80 องศาเซลเซียส

ทำไมตองแอสฟลตอิมัลชัน EAP ?
ใชเวลาปดการจราจรสั้นลง และสามารถบริหารระยะเวลาในแตละ
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพกวา

EAP สามารถซึมผานชั้นพื้นทางไดเร็วกวา จึงมอบความคุมคาใน
ดานราคาและตอบโจทยความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ

SMEP สามารถควบคุมคุณลักษณะที่สำคัญ 2 ประการของอิมัลชัน 

คือ การกระจายขนาดอนุภาคของแอสฟลต (ซ่ึงมีผลกับเสถียรภาพตอ

การเก็บ และคาความหนืด) และการถายโอนอิมัลซิไฟเออรระหวาง

สวนท่ีเปนแอสฟลตและสวนท่ีเปนน้ำ (ซ่ึงมีผลกับการยึดเกาะ และการ

แตกตัวของอิมัลชัน)


