ไทเทเนียมไดออกไซดเคลือบอะพาไทต

ตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง Nanobest สามารถดูดซับสารอินทรียได

การเรงปฏิกิริยาดวยแสงเพื่อความบริสุทธิ์ตอสิ่งแวดลอม
ตัวเรงปฏิกิริยา
ดวยแสง

ไทเทเนียมไดออกไซดเคลือบอะพาไทตที่ตอบสนองตอแสงที่มองเห็นได

การสลายตัวเริ่มตนเมื่อสัมผัสกับแสง

ดูดซับแสงเพื่อสรางพลังงานออกซิไดซอยางแรง และสลายสารเจือจางและสารเคมีอินทรียในอากาศและนํ้า

ดูดซับและยอยสลายอยางตอเนื่อง

ไทเทเนียมไดออกไซดเคลือบอะพาไทตที่ตอบสนองตอแสงที่มองเห็นได (มีสวนผสมของเหล็ก)

สารที่ดูดซับโดยอะพาไทตจะสลายตัวและถูกกําจัดออกโดยไทเทเนียมไดออกไซดเมื่อสัมผัสกับแสง ดังนั้นความสามารถในการดูดซับของอะพาไทตจึง
ถูกสรางขึ้นใหม สามารถดูดซับแบคทีเรียและสารอันตรายจํานวนมากแมไมมีแสง เชน ในเวลากลางคืน จึงสามารถดูดซับและกําจัดสารอันตรายโดย
ไมตองใชแสงเปนเวลาหลายวันในครัวเรือนทั่วไป
อะพาไทต

ดูดซับ-ยอยสลาย

ไทเทเนียม
ไดออกไซด

ไวรัส

ไทเทเนียม
ไดออกไซด

แบคทีเรีย

ดูดซับ

ไทเทเนียม
ไดออกไซด

อะพาไทต

คลุมดวย
อะพาไทต
ดูดซับแบคทีเรียบาซิลลัส

กลิ่น

เนื่องจากไทเทเนียมไดออกไซดไมไดสัมผัสโดยตรงกับฐานเนื่องจากอะพาไทต ฐานจึงไมสลายตัว
อะพาไทตดูดซับแบคทีเรียและ
ตอบสนองตอแสงฟลูออเรสเซนตและ
ไมตองใชสารยึด
กลิ่นไมพึงประสงคในเวลากลางคืน
แสงสลัว

โอโซน 1.35 เทา
คลอรีน 2 เทา
อนุมูลไฮดรอกซิล

ออกซิแดนท

พลังการ
ฆาเชื้อ

ในการตอบสนองตอแสง
(ปฏิกิริยาตัวเรงปฏิกิริยา)
สรางออกซิเจนที่มีพลังแรง
ออกซิไดซสารอินทรียและยอยสลายเปน
นํ้าและคารบอนไดออกไซด

อนุมูลไฮดรอกซิล

สรางอนุมูลไฮดรอกซิล

อะตอมออกซิเจน
โอโซน

ยอยสลายโดย ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
ออกซิเดชัน

ตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง

อนุมูลไฮโดรเจนเปอรออกไซด
ตอบสนองตอ กรดไฮโปคลอรัส
แสงในรม คลอรีน

ศักยภาพการเกิด
ออกซิเดชัน
(โวลต)

ศักยภาพสัมพัทธ

(เทียบกับคาคลอรีน)

แสงตอบสนองตอตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงนี้
ความยาวคลื่น
10 นาโนเมตร 400 นาโนเมตร

ไทเทเนียมไดออกไซดเคลือบอะพาไทตที่ตอบสนองตอแสงที่มองเห็นได
การเคลือบอะพาไทต + ไทเทเนียมไดออกไซดเจือเหล็ก
600 นาโนเมตร 800 นาโนเมตร

0.1 มม.

ตอบสนองถึง 600 นาโนเมตร
ตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงธรรมดา
แสงสีดํา
รังสีแกมมา
รังสีเอกซ รังสียูวี

อินฟราเรด

ไฟ LED ฟลูออเรสเซนต

คลื่นวิทยุ

แสงที่มองเห็นได

ตานเชื้อแบคทีเรียและไวรัสไดมากกวา 99%!
สลายตัวเปนคารบอนไดออกไซดและนํ้า และไมจําเปนตองลางออก
แบคทีเรียโคลิฟอรม / ลีเจียนเนลลา / สแตฟโลคอคคัส ออเรียส
ยอยสลายสารอินทรีย เชน ไวรัส (โควิด-19, โนโรไวรัส, ไขหวัดใหญ) / MRSA ที่มาจากโรงพยาบาล / เชื้อรา

ปลอดภัย! ปลอดภัยพอที่จะใชในยานอวกาศและหองผาตัดของโรงพยาบาล

สวนประกอบหลักคือไทเทเนียมไดออกไซด / อะพาไทต / นํ้า

ไทเทเนียมไดออกไซดใชในอาหาร เชน ไวทช็อกโกแลต และเครื่องสําอาง เชน ยาสีฟนและ
ลิปสติก (วัตถุเจือปนอาหาร)
อะพาไทตเปนแรธาตุที่ประกอบดวยฟอสฟอรัสและแคลเซียมเปนหลัก และยังมีอยูมากในฟนและ
กระดูก นอกจากนี้ยังไมใชสารลดแรงตึงผิวหรือนํ้าหอม จึงสามารถใชและเททิ้งไดอยางสบายใจ

ไทเทเนียมไดออกไซด

อะพาไทต

ไดผลยาวนาน!

ตานเชื้อแบคทีเรีย, กันเพรียง, กําจัดกลิ่น, ตานเชื้อรา!

ไวรัส, สิ่งสกปรก หรือสารอินทรียที่เกาะติดกับสวนที่ตดิ กับตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง Nanobest จะสลายตัวอีกครั้งเมื่อสัมผัสกับแสง ซึ่ง
จะมีผลไปอยางตอเนื่อง

ดับกลิ่น!

กลิ่นจะหายไปอันเปนผลมาจากการยอยสลายที่สาเหตุโดยไมตองหอหุมและซอนไว

สเปรยกําจัดกลิ่นทั่วไปจะหอหุมและซอนกลิ่นเอาไวซึ่งกลิ่นจะกลับมาเมื่อเวลาผานไป
ตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง Nanobest จะสลายสารอินทรีย (แหลงที่มาของกลิ่น)
สงผลใหดับกลิ่นได
การใชงานตางๆ ของตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง

ฆาเชื้อ

กําจัดกลิ่น

ทําความสะอาด

ฟอกอากาศ
และนํ้า

ปองกัน
สิ่งสกปรก

คงความสดชื่น

ตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงที่ตอบสนองตอแสงที่มองเห็นได
นี้จะทําลายแบคทีเรียลีเจียนเนลลา, เอสเชอริเชีย โคลิ,
เอนเทอโรคอคคิ ฯลฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

การเคลือบตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงภายในอาคารที่ทนทาน
แอนติไวรัส ฆาเชื้อ ดับกลิ่น

ไทเทเนียมไดออกไซดเคลือบอะพาไทต
กรด

ใชไดในหองมืด

ดูดซับและยอยสลายอยางตอเนื่อง
เปนกลาง

5 ลิตร
10 ลิตร
20 ลิตร

1 ลิตร

ใชไดหลากหลายสถานที่

ตอบสนองแมกับไฟ LED และแสงสลัว
ยอยสลายจากตนตอของกลิ่น

การทดสอบความเขมขนของโทลูอีน

เวลาที่ผานไป (นาที)

(* ยกเวนแกวและกระจก)
กอน

ความเขมขนของโทลูอีน (ppm)

อะพาไทตดูดซับแบคทีเรียและ
กลิ่นไมพึงประสงคในเวลากลางคืน

ความเขมขนของฟอรมาลดีไฮด (ppm)

การทดสอบความเขมขนของฟอรมาลดีไฮด

ไมตองเช็ด, ไดผลยาวนาน

หลัง

รานอาหาร

เวลาที่ผานไป (นาที)

ผลลัพธขางตนเปนการตรวจสอบของเรา ไมใชผลการทดสอบอยางเปนทางการ
ทําปฏิกิริยาแมในแสงที่มองเห็นไดไมชัดและสลายสารอินทรียที่เปนอันตราย
เชน ฟอรมาลดีไฮด, อะซีตัลดีไฮด, แอมโมเนีย และโทลูอีน ซึ่งเปนสาเหตุของโรคตึกเปนพิษ
ยอยสลายนํ้ามันทารของบุหรี่และกลิ่นเฉพาะไดอยางรวดเร็ว นอกจากใชในบานแลว ยังสามารถใชกับโรงพยาบาล, สถานสงเคราะห, สํานักงาน,
และยังมีประสิทธิภาพสําหรับโรคตึกเปนพิษ
รถยนต, ผามาน, สิ่งทอ ฯลฯ

บริเวณถังขยะ (อาคารพาณิชย)
กอน

รานอาหาร/ บาร

ลิฟต

ตูรองเทา/ ล็อกเกอร

หองนํ้า

หลัง

ผลลัพธขางตนเปนการตรวจสอบของเรา ไมใชผลการทดสอบอยางเปนทางการ

มลพิษหลักภายในอาคารและสิ่งแวดลอมที่มาจากวัสดุที่อยูอาศัย
แหลงที่มา

โรงพยาบาล / สถานพยาบาลระยะยาว

รถประจําทาง / รถไฟ

ภายในรถยนต

มลพิษ

กาว (ฟอรมาลดีไฮด), ยาไลแมลง (เฟนิโทรไธโอน, ฟอกซิม ฯลฯ),
สารกันบูด (CCA โครเมียม, ทองแดง, สารผสมสารหนู)
พลาสติไซเซอร (พาทาเลต, DOP, DBP ฯลฯ ), ตัวทําละลาย (โทลูอีน, เอทิลอะซิเตท
ฯลฯ), สารหนวงไฟ (TCEP), กาว (ฟอรมาลดีไฮดที่ไมทําปฏิกิริยา) ฯลฯ
เสื่อทาทามิ, พื้น ยาไลแมลงสําหรับเสื่อทาทามิ (เฟนิโทรไธโอน, เฟนไธโอน, ไดอะซินอน, แนฟทาลีน) พลาสติไซเซอร
พื้นเรซินไวนิลคลอไรด (พทาเลตเอสเทอร, DOP, DBP ฯลฯ) กาวสําหรับวัสดุสะสม (ฟอรมาลดีไฮด)
พรม
ยาไลแมลง (ไดอะซินอน, เฟนิโทรไธโอน, DEET ฯลฯ)
สารไลปลวก (คลอรไพริฟอส, ฟอกซิม, บาสตา, ไตรคลอฟอน, ไพริดาฟเนียน,
ใตพื้น, ฐาน
S-421 ฯลฯ), สารกันบูด (ครีโอโซท, CCA), สารซักฟอกออรแกนิก
ทนไฟ, ฉนวนกันความรอน ใยหิน, ไฟเบอรกลาส, คลอโรฟลูออโรคารบอน
ไมอัด (ตูเสื้อผา, เพดาน, ผนัง
เฟอรนิเจอร, พื้น ฯลฯ),
วอลลเปเปอร; สี

ตานเชื้อแบคทีเรีย
กันเพรียง
เปนกลาง (แอลกอฮอล)

สารเคลือบตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง

ตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงสรางพลังงานออกซิไดซอยางแรงเมื่อสัมผัสกับแสง และสลายสารขนาดเล็ก,
สารเคมีอินทรียตางๆ, กลิ่น, แบคทีเรีย, เชื้อรา, คราบนํ้ามัน ฯลฯ ในอากาศและในนํ้า

CLEAR ใชงานไดหลากหลาย เชน กระจก, ผนังดานนอก, เรซิน, อลูมิเนียม
และทองเหลือง มีการกระจายตัว, การยึดเกาะ และความโปรงใสที่ดีเยี่ยม
เนื่องจากมีสวนผสมของแอลกอฮอล

มีคุณสมบัติชอบนํ้าและตานแบคทีเรีย (โดยการยอยสลายสารอินทรีย) และยังยึดติดกับชุดของเลนสําหรับเด็ก (เรซิน, โลหะ)

การทําความสะอาดตัวเอง อีกคุณสมบัติของตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง

มีคุณสมบัติชอบนํ้า

การเคลือบตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงทําใหสิ่งสกปรกเกาะติดบนพื้นผิวกระจกและผนังไดยาก แรงตามธรรมชาติของฝนและนํ้าจะชะลาง
สิ่งสกปรก จึงคงสภาพพื้นผิวใหใสไดเปนเวลานาน

การรักษาพื้นผิวใหใสจะปองกันการลดการผลิตไฟฟา
และลดตนทุนการทําความสะอาด

นํ้ากระจายบน
แผนฟลม
หยดนํ้า
ความชื้นใน
อากาศ
สิ่งสกปรก
ฟลมตัวเรง
ปฏิกิริยาดวยแสง

พื้นผิวที่เคลือบ

แผงเซลลแสงอาทิตย

การยึดเกาะของสิ่งสกปรก (สารอินทรีย) จะลดลงหลังจากถูกสลายดวยตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง
เมือ่ ฝนตกโดยทีส่ งิ่ สกปรกยึดเกาะลดลง นํ้าฝนจะเขาไปในรอยตอระหวางสิง่ สกปรกกับฟลม ตัวเรงปฏิกริ ยิ าดวยแสงทีช่ อบนํ้า และกลายเปนฟลม
นํ้าที่หนาบนพื้นผิว
หากมีนํ้าฝนเพียงพอ ฟลมนํ้าจะไหลลงมาลางสิ่งสกปรก

กระเชากอนโดลาและควอทลิฟทที่ซัปโปโร อินเตอรเนชั่นแนล สกี รีสอรท เคลือบดวย CLEAR

มาตรการกอน
การเคลือบ
เคลือบดวย CLEAR หลังการฆาเชื้อและดับกลิ่นดวย MEK

ดูดซับและยอยสลายอยางตอเนื่อง

ไทเทเนียมไดออกไซดฟลมอะพาไทตที่ตอบสนองตอแสงที่มองเห็นได

มาตรการหลัง
การเคลือบ
การเคลือบหลังการ
ฆาเชื้อและดับกลิ่น

การเรงปฏิกิริยาดวยแสงเพื่อความบริสุทธิตอสิ่งแวดลอม

ไทเทเนียมไดออกไซดเคลือบอะพาไทตที่ตอบสนองตอแสงที่มองเห็นได

ดูดซับและยอยสลายอยางตอเนื่อง
การฆาเชื้อ
และการดับกลิ่น

ลดภาระงานฆาเชื้อประจําวัน

แอนติไวรัส

นํ้ายาฆาเชื้อ กําจัด
กลิ่น ดวยการเรง
ปฏิกิริยาดวยแสง
ph6.8

เปนกลาง

การกําจัดกลิ่นแอมโมเนีย, กลิ่นตัว,
กลิ่นสัตวเลี้ยง, ปสสาวะ,
บุหรี่ ระดับมืออาชีพ

อะพาไทตดูดซับแบคทีเรียและตนตอของกลิ่นแมในที่ที่มีแสงนอย
เมื่อสัมผัสกับแสง (แสงแดด, แสงในหอง) ไทเทเนียมไดออกไซดจะสลายตัวและกําจัดออก
ph8.7

การกําจัดกลิ่นเนาเหม็นและกลิ่นทอ ของเสียในครัว,
นํ้ามัน

ดางออน

ยอยสลายสารอินทรียทั้งหมด เชน โคลิฟอรม, ลีเจียนเนลลา, สแตฟโลคอคคัส ออเรียส, โนโรไวรัส, MRSA และเชื้อรา

สถานสงเคราะหและ
โรงพยาบาล

รานอาหาร

ดูดซับแบคทีเรียและกลิ่น
ไมตองเช็ด, ไดผลยาวนาน อะพาไทต
ไมพึงประสงคในเวลากลางคืน

โรงแรมและอพารตเมนต

ยิม

ตอบสนองแมกับไฟ LED และ ยอยสลายจากตนตอของกลิ่น
แสงสลัว

สวนประกอบหลัก ไทเทเนียมไดออกไซดใชในอาหาร เชน
ไวทช็อกโกแลต และเครื่องสําอาง เชน ยาสีฟนและลิปสติก
นี่คือสารละลายโฟโตคะตะไลสิสที่ไดรับการปรับปรุงใหตอบสนองตอแสงในอาคาร
ปลอดภัยสําหรับเด็กที่จะสัมผัสและกินอาหารได ตอบสนองตอแสงโดยการสลายสาร
อินทรีย (แบคทีเรีย, ไวรัส, กลิ่น)
ตางจากแอลกอฮอลที่ระเหยออกไป หากไทเทเนียมไดออกไซดไมถูกเช็ดออก
อยางแรง ผลจะคงอยูนานหลายวัน

ปลอดภัยและเชื่อถือได

การวัดปริมาณแบคทีเรียบนฝารองนั่งชักโครก
กอนฉีดพน
*ผลลัพธขางตนเปนการตรวจสอบของเรา ไมใชผลการทดสอบอยางเปนทางการ

ฆาเชื้อ, ดับกลิ่น อยางมี
ประสิทธิภาพแมในที่มืด

ซีรีส MEK

นํ้ายาฆาเชื้อกําจัดกลิ่นที่ปลอดภัย,
มั่นใจ และเชื่อถือได

5 ลิตร
10 ลิตร
20 ลิตร

ไทเทเนียมไดออกไซดเคลือบอะพาไทตที่ตอบสนองตอแสงที่มองเห็นได

เตรียมความพรอมสําหรับความ
ตองการในการใชงานของคุณ

1 ลิตร

ชารจ USB
“บาซิลลัสโคไล” การทดสอบการตานเชื้อแบคทีเรีย

ลดภาระงานฆาเชื้อประจําวัน

ปนสเปรยไฟฟาไรสาย

สามารถฉีดพนตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงไดหลังจาก
รานปด ไมตองเช็ด

ครัว

เครื่อง
ครัว

สัตวเลี้ยง

หอง
หองนํ้า

บุหรี่
ขยะ

แบคทีเรีย
ไวรัส

การทดสอบ “สแตฟโลคอคคัส ออเรียส”

MEK ชวยลดความเสี่ยงในโรงงาน, โรงพยาบาล, สิ่งปลูกสราง, รานอาหาร, ฟารมสุกร,
ฟารมสัตวปก และการเกษตร

ไวรัสไขหวัดนก
ไมนําไวรัสและเชื้อรามาขางใน
ฉีดพนใหทั่วรางกายดวยเครื่องพนละอองฝอย

การฆาเชื้อและกําจัดกลิ่นของ
ภาชนะบรรจุ ฯลฯ

แสงยูวีเรงปฏิกิริยาของตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง

รองระบายนํ้า ฯลฯ
การกําจัดกลิ่นและการ
สลายตัวของตะกอน

นํ้ายาฆาเชื้อรองเทา

โรงเรือนสุกร
โรงเรือนสัตวปก,
โรงเรือนวัว ฯลฯ

“MRSA”

การฆาเชื้อชุดปองกัน

การทดสอบ “การระคายเคืองตา” ของกระตาย

เครื่องฉีดพนขนาดใหญ

ฉีดสเปรย MEK-01 0.1 มิลลิลิตรลงบนตาขางเดียวของกระตาย 3 ตัว สามารถจําแนกไดเปน
ไมระคายเคืองและปลอดภัยตามตารางดานลางตามวิธีทดสอบ Draize
61~150
0~50
151~300 301~600
601~800
801~1100
ไมระคายเคือง ระคายเคืองเล็กนอย ระคายเคือง ระคายเคืองปานกลาง ระคายเคืองรุนแรงปานกลาง ระคายเคืองรุนแรง

การทดสอบการวิเคราะหสวนประกอบ
ขอมูลจําเพาะของสวนผสม MEK สารหนู โลหะหนัก เมทานอล คา pH
การมีสี
ผลลัพธ*1 ผาน*2 ผาน*2 ผาน ผาน (pH7 7)*2 ผาน (ไมพบ)

*1 ฉบับที่ 5A ของมาตรฐานอาหารและวัตถุเจือปน มาตรฐานสวนผสมสําหรับสารทําความสะอาด
*2 หมวดหมู: สอดคลองกับผงซักฟอกที่ไมมีไขมัน (ผลการทดสอบโดย Japan Food Research Lab)

ทําความสะอาด

ฆาเชื้อ

ดับกลิ่น

สามารถทําไดพรอมกัน

นํ้ายาทําความสะอาดดวยการเรงปฏิกิริยาดวยแสง
ไมตองลางออกดวยนํ้าปริมาณมาก
ECO-C/5 ทําจากไทเทเนียมไดออกไซดอะพาไทต, คารบอเนต, กรดซิตริก และนํ้ามันธรรมชาติ ปลอยออกซิเจนที่มีพลังซึ่งยอยสลายสิ่งสกปรก
และนํ้ามันไดอยางราบรื่นและทําใหกลายเปนคารบอนไดออกไซด, นํ้า และออกซิเจน มีความปลอดภัย, ไมเปนอันตราย และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และมีอิออนสารอนินทรียหลงเหลืออยู นอกจากนี้ นํ้าเสียจะถูกยอยสลายตามธรรมชาติใน 2-3 สัปดาห ปราศจากสารแตงสี, นํ้าหอม,
สารกันบูด หรือสารลดแรงตึงผิว
พรม, หองนํ้า, เครื่องปรับอากาศ
(A/C) ฯลฯ

ทําความสะอาดและฆาเชื้อเครื่องปรับอากาศ, พรม ฯลฯ
ดางออน / pH9
1 ลิตร

5 ลิตร/10 ลิตร/20 ลิตร

ทําความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศ

เบาะรถยนต

ไมตองลางออกดวยนํ้า
1. ใสเครื่องขัดพรมแลวขัด

2. ดูดซับดวยเครื่องดูดฝุน

หองครัว, พัดลมระบายอากาศ,
เครื่องปรับอากาศ, พื้น, บันไดกลางแจง
หองนํ้า ฯลฯ

สลายคราบนํ้ามัน, ทําความสะอาดและฆาเชื้อผนังดานนอก, พื้น ฯลฯ
ดางเขมขน / pH13
1 ลิตร

5 ลิตร/10 ลิตร/20 ลิตร

เตาอบไมโครเวฟ,
พัดลมระบายอากาศ

เกี่ยวกับการทําความสะอาดพรม
นํ้ายาทําความสะอาดพรมทั่วไป
สวนผสมหลัก:
สารลดแรงตึงผิว

นํ้ายาทําความสะอาดดวยการเรงปฏิกิริยาดวยแสง
โมเลกุลของกลิ่น
อนุมูลไฮดรอกซิล

ไมยอยสลายสิ่งสกปรก
ไมสามารถขจัดคราบได

สลายตนตอของ
สิ่งสกปรก
การยอยสลาย
ขจัดคราบและ
กลิ่นไมพึงประสงค
จะยังคงสะอาดตอไปและการทําความ
สะอาดเปนประจําจะเปนเรื่องงาย!

ตองใชเวลาทําใหแหง
ใชนํ้าปริมาณมากในการกําจัด
สารลดแรงตึงผิว
การทําความสะอาดพรมแบบเดิม
การทําใหแหง; 1-2 วัน
การทําใหแหง; 1-2 ชั่วโมง
การดับกลิ่น; ไมตองทํา (ไมมีกลิ่น)
การดับกลิ่น; 1-2 วัน
ไมสามารถกําจัดออกไดเนื่องจากไม ยอยสลายสารประกอบ
อินทรีย
สลายตัว
ยอยสลายสารประกอบอินทรียดวย
ไมใชการกําจัดกลิ่น
การกําจัดกลิ่นและฆาเชื้อโรค
สกปรกไดยาก
ไมชัดเจน
สิง่ สกปรกอาจยังคงอยูห รือแพรกระจาย ไมตองบําบัดนํ้าเสีย ไมมีการ
ปนเปอนซํ้า
เนื่องจากการจัดการนํ้าเสีย
สารลดแรงตึงผิว (สารสังเคราะห
เปนกลาง, ไมเปนอันตราย,
เปนอันตราย) ผงซักฟอก
ปราศจากสารเติมแตง

เกี่ยวกับการดับกลิ่น
โมเลกุลของกลิ่น

จับคู

โมเลกุลของกลิ่น
เกาะติดอีกกลิ่นหนึ่ง

ไมตองใชนํ้ามาก
แหงไว!

เนือ่ งจากไมมกี ารใชสารลดแรงตึงผิวหรือ
ผงซักฟอก จึงไมจําเปนตองลางออกดวย
นํ้า จึงใชเวลาในการทําใหแหงนอยลง

ไมตองบําบัดของเสีย
ไมมีการปนเปอนซํ้า!
สะอาดและสะดวกสบาย และการ
ทําความสะอาดเปนประจําจะเปน
เรื่องงาย!

การยอยสลาย

มี 3 วิธีหลักในการดับกลิ่น
(สเปรยกําจัดกลิ่น)
จะไดกลิ่นอีกครั้ง
โมเลกุลที่แตกสลาย
อาจเกาะติดและเปนคราบ

หอโมเลกุลของกลิ่นแลวทิ้งลง

อะพาไทต

อะพาไทตดูดซับแบคทีเรียและกลิ่น และสลายตัว
ดวยออกซิเจนที่มีพลัง

จะตองใชเวลาในการระบายอากาศ
และกําจัดกลิ่น หากสารทําความ
สะอาดมีกลิ่นแรง

ระยะเวลา
การลอยตัว
การกําจัด
คราบ
การดับกลิ่น,
การฆาเชื้อ
ความยั่งยืน
การปนเปอน
ซํ้า
อันตราย

ไทเทเนียมไดออกไซด

ปกคลุม
(นํ้าหอม, นํ้ามันหอม ฯลฯ)
เมือ่ ฤทธิข์ องโมเลกุลหายไป
กลิ่นก็จะกลับมาอีกครั้ง

ในกรณีเหลานี้ ตนตอของกลิ่นยังคงอยูกลิ่นจึงกลับมาอีกครั้ง

ดูดซับ

โมเลกุลของกลิ่น
ดูดซับโมเลกุลของกลิ่น

(แอคติเวทเต็ดคารบอน)
หากเปยกนํ้า อาจกลายเปนสาร
อันตรายและไหลออก

นํ้ายาทําความสะอาดดวยการเรงปฏิกิริยาดวยแสง

ยอยสลายจากตนตอของกลิ่น

หลังจากสลายตัวจะกลายเปนนํ้าและคารบอนไดออกไซดซงึ่ ไมเปนอันตรายตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอม

