
การเรงปฏิกิริยาดวยแสงเพ่ือความบริสุทธ์ิตอส่ิงแวดลอม

สารท่ีดูดซับโดยอะพาไทตจะสลายตัวและถูกกําจัดออกโดยไทเทเนียมไดออกไซดเม่ือสัมผัสกับแสง ดังน้ันความสามารถในการดูดซับของอะพาไทตจึง
ถูกสรางข้ึนใหม สามารถดูดซับแบคทีเรียและสารอันตรายจํานวนมากแมไมมีแสง เชน ในเวลากลางคืน จึงสามารถดูดซับและกําจัดสารอันตรายโดย
ไมตองใชแสงเปนเวลาหลายวันในครัวเรือนท่ัวไป

เน่ืองจากไทเทเนียมไดออกไซดไมไดสัมผัสโดยตรงกับฐานเน่ืองจากอะพาไทต ฐานจึงไมสลายตัว

ออกซิไดซสารอินทรียและยอยสลายเปน
น้ําและคารบอนไดออกไซด

ไมตองใชสารยึด

พลังการ
ฆาเช้ือ

ในการตอบสนองตอแสง 
(ปฏิกิริยาตัวเรงปฏิกิริยา)

สรางออกซิเจนท่ีมีพลังแรง

อะพาไทตดูดซับแบคทีเรียและ
กล่ินไมพึงประสงคในเวลากลางคืน

ตอบสนองตอแสงฟลูออเรสเซนตและ
แสงสลัว

ดูดซับแสงเพ่ือสรางพลังงานออกซิไดซอยางแรง และสลายสารเจือจางและสารเคมีอินทรียในอากาศและน้ํา

ไทเทเนียมไดออกไซดเคลือบอะพาไทตท่ีตอบสนองตอแสงท่ีมองเห็นได (มีสวนผสมของเหล็ก)

ตัวเรงปฏิกิริยา
ดวยแสง

ตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง

ไทเทเนียมไดออกไซดเคลือบอะพาไทตท่ีตอบสนองตอแสงท่ีมองเห็นได

อะพาไทตอะพาไทต

ตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง Nanobest สามารถดูดซับสารอินทรียได
ไทเทเนียมไดออกไซดเคลือบอะพาไทต 

การสลายตัวเร่ิมตนเม่ือสัมผัสกับแสง

ดูดซับและยอยสลายอยางตอเน่ือง

โอโซน 1.35 เทา
คลอรีน 2 เทา

ดูดซับ-ยอยสลาย ดูดซับ

ไวรัส

แบคทีเรีย

ไทเทเนียม
ไดออกไซด

กล่ิน

คลุมดวย
อะพาไทต
คลุมดวย
อะพาไทต

ไทเทเนียม
ไดออกไซด
ไทเทเนียม
ไดออกไซด

ไทเทเนียม
ไดออกไซด

อะพาไทต

สรางอนุมูลไฮดรอกซิล

ยอยสลายโดย
ออกซิเดชัน

ตอบสนองตอ
แสงในรม

ออกซิแดนท

     อนุมูลไฮดรอกซิล

อะตอมออกซิเจน

โอโซน

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด

อนุมูลไฮโดรเจนเปอรออกไซด

กรดไฮโปคลอรัส

คลอรีน

ศักยภาพสัมพัทธ
(เทียบกับคาคลอรีน)

ศักยภาพการเกิด
ออกซิเดชัน

(โวลต)

ดูดซับแบคทีเรียบาซิลลัส

อนุมูลไฮดรอกซิล



ไทเทเนียมไดออกไซดใชในอาหาร เชน ไวทช็อกโกแลต และเคร่ืองสําอาง เชน ยาสีฟนและ
ลิปสติก (วัตถุเจือปนอาหาร)
อะพาไทตเปนแรธาตุท่ีประกอบดวยฟอสฟอรัสและแคลเซียมเปนหลัก และยังมีอยูมากในฟนและ
กระดูก นอกจากน้ียังไมใชสารลดแรงตึงผิวหรือน้ําหอม จึงสามารถใชและเทท้ิงไดอยางสบายใจ

ไทเทเนียมไดออกไซด

อะพาไทต

ไทเทเนียมไดออกไซดเคลือบอะพาไทตท่ีตอบสนองตอแสงท่ีมองเห็นได
การเคลือบอะพาไทต + ไทเทเนียมไดออกไซดเจือเหล็ก

ไทเทเนียม
ไดออกไซด

ความยาวคล่ืน

ตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงธรรมดา

คล่ืนวิทยุไฟ LED ฟลูออเรสเซนตรังสีแกมมา
รังสีเอกซ

แสงสีดํา
รังสียูวี

ตอบสนองถึง 600 นาโนเมตร

แสงท่ีมองเห็นได

อินฟราเรด

10 นาโนเมตร 400 นาโนเมตร 600 นาโนเมตร 800 นาโนเมตร 0.1 มม.

แสงตอบสนองตอตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงน้ี

สลายตัวเปนคารบอนไดออกไซดและน้ํา และไมจําเปนตองลางออก

ปลอดภัยพอท่ีจะใชในยานอวกาศและหองผาตัดของโรงพยาบาล

สวนประกอบหลักคือไทเทเนียมไดออกไซด / อะพาไทต / น้ํา

แบคทีเรียโคลิฟอรม / ลีเจียนเนลลา / สแตฟโลคอคคัส ออเรียส

ยอยสลายสารอินทรีย เชน ไวรัส (โควิด-19, โนโรไวรัส, ไขหวัดใหญ) / MRSA ท่ีมาจากโรงพยาบาล / เช้ือรา

ตานเช้ือแบคทีเรียและไวรัสไดมากกวา 99%!

ไดผลยาวนาน!
ตานเช้ือแบคทีเรีย, กันเพรียง, กําจัดกล่ิน, ตานเช้ือรา!
ไวรัส, ส่ิงสกปรก หรือสารอินทรียท่ีเกาะติดกับสวนท่ีติดกับตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง Nanobest จะสลายตัวอีกคร้ังเม่ือสัมผัสกับแสง ซ่ึง

จะมีผลไปอยางตอเน่ือง

ดับกล่ิน!
กล่ินจะหายไปอันเปนผลมาจากการยอยสลายท่ีสาเหตุโดยไมตองหอหุมและซอนไว

สเปรยกําจัดกล่ินท่ัวไปจะหอหุมและซอนกล่ินเอาไวซ่ึงกล่ินจะกลับมาเม่ือเวลาผานไป

ตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง Nanobest จะสลายสารอินทรีย (แหลงท่ีมาของกล่ิน)

สงผลใหดับกล่ินได

ปลอดภัย! 

การใชงานตางๆ ของตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง

ฆาเช้ือ กําจัดกล่ิน
ฟอกอากาศ

และน้ํา คงความสดช่ืนปองกัน
ส่ิงสกปรกทําความสะอาด



ตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงท่ีตอบสนองตอแสงท่ีมองเห็นได
น้ีจะทําลายแบคทีเรียลีเจียนเนลลา, เอสเชอริเชีย โคลิ,
เอนเทอโรคอคคิ ฯลฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงท่ีตอบสนองตอแสงท่ีมองเห็นได
น้ีจะทําลายแบคทีเรียลีเจียนเนลลา, เอสเชอริเชีย โคลิ,
เอนเทอโรคอคคิ ฯลฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

การเคลือบตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงภายในอาคารท่ีทนทาน

แอนติไวรัส

ไทเทเนียมไดออกไซดเคลือบอะพาไทต

ดูดซับและยอยสลายอยางตอเน่ือง

กรด

เปนกลาง

รานอาหาร

บริเวณถังขยะ (อาคารพาณิชย)

กอน หลัง

กอน หลัง

ใชไดในหองมืด

ไมตองเช็ด, ไดผลยาวนาน การทดสอบความเขมขนของฟอรมาลดีไฮด การทดสอบความเขมขนของโทลูอีน

เวลาท่ีผานไป (นาที)เวลาท่ีผานไป (นาที)

รานอาหาร/ บาร ลิฟต ตูรองเทา/ ล็อกเกอร

โรงพยาบาล / สถานพยาบาลระยะยาว รถประจําทาง / รถไฟ  ภายในรถยนต

หองน้ํา

กาว (ฟอรมาลดีไฮด), ยาไลแมลง (เฟนิโทรไธโอน, ฟอกซิม ฯลฯ), 
สารกันบูด (CCA โครเมียม, ทองแดง, สารผสมสารหนู)

ยาไลแมลงสําหรับเส่ือทาทามิ (เฟนิโทรไธโอน, เฟนไธโอน, ไดอะซินอน, แนฟทาลีน) พลาสติไซเซอร
พ้ืนเรซินไวนิลคลอไรด (พทาเลตเอสเทอร, DOP, DBP ฯลฯ) กาวสําหรับวัสดุสะสม (ฟอรมาลดีไฮด)
ยาไลแมลง (ไดอะซินอน, เฟนิโทรไธโอน, DEET ฯลฯ)

ใยหิน, ไฟเบอรกลาส, คลอโรฟลูออโรคารบอน

สารไลปลวก (คลอรไพริฟอส, ฟอกซิม, บาสตา, ไตรคลอฟอน, ไพริดาฟเนียน, 
S-421 ฯลฯ), สารกันบูด (ครีโอโซท, CCA), สารซักฟอกออรแกนิก

พลาสติไซเซอร (พาทาเลต, DOP, DBP ฯลฯ ), ตัวทําละลาย (โทลูอีน, เอทิลอะซิเตท 
ฯลฯ), สารหนวงไฟ (TCEP), กาว (ฟอรมาลดีไฮดท่ีไมทําปฏิกิริยา) ฯลฯ

ผลลัพธขางตนเปนการตรวจสอบของเรา ไมใชผลการทดสอบอยางเปนทางการ

ควา
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มขน
ของ

โทลู
อีน 

(pp
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(* ยกเวนแกวและกระจก)
ใชไดหลากหลายสถานท่ี

อะพาไทตดูดซับแบคทีเรียและ
กล่ินไมพึงประสงคในเวลากลางคืน

ตอบสนองแมกับไฟ LED และแสงสลัว

ยอยสลายจากตนตอของกล่ิน

5 ลิตร
10 ลิตร
20 ลิตร

1 ลิตร

ทําปฏิกิริยาแมในแสงท่ีมองเห็นไดไมชัดและสลายสารอินทรียท่ีเปนอันตราย
เชน ฟอรมาลดีไฮด, อะซีตัลดีไฮด, แอมโมเนีย และโทลูอีน ซ่ึงเปนสาเหตุของโรคตึกเปนพิษ
ยอยสลายน้ํามันทารของบุหร่ีและกล่ินเฉพาะไดอยางรวดเร็ว นอกจากใชในบานแลว ยังสามารถใชกับโรงพยาบาล, สถานสงเคราะห, สํานักงาน,
รถยนต, ผามาน, ส่ิงทอ ฯลฯ และยังมีประสิทธิภาพสําหรับโรคตึกเปนพิษ

มลพิษหลักภายในอาคารและส่ิงแวดลอมท่ีมาจากวัสดุท่ีอยูอาศัย
แหลงท่ีมา

ไมอัด (ตูเส้ือผา, เพดาน, ผนัง 
เฟอรนิเจอร, พ้ืน  ฯลฯ),
วอลลเปเปอร; สี

เส่ือทาทามิ, พ้ืน

ทนไฟ, ฉนวนกันความรอน

พรม

ใตพ้ืน, ฐาน

มลพิษ

ผลลัพธขางตนเปนการตรวจสอบของเรา ไมใชผลการทดสอบอยางเปนทางการ

ฆาเช้ือ   ดับกล่ิน 



สารเคลือบตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง

ตานเช้ือแบคทีเรีย
กันเพรียง
เปนกลาง (แอลกอฮอล)

ตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงสรางพลังงานออกซิไดซอยางแรงเม่ือสัมผัสกับแสง และสลายสารขนาดเล็ก, 
สารเคมีอินทรียตางๆ, กล่ิน, แบคทีเรีย, เช้ือรา, คราบน้ํามัน ฯลฯ ในอากาศและในน้ํา

CLEAR ใชงานไดหลากหลาย เชน กระจก, ผนังดานนอก, เรซิน, อลูมิเนียม 
และทองเหลือง มีการกระจายตัว, การยึดเกาะ และความโปรงใสท่ีดีเย่ียม
เน่ืองจากมีสวนผสมของแอลกอฮอล

กระเชากอนโดลาและควอทลิฟทท่ีซัปโปโร อินเตอรเนช่ันแนล สกี รีสอรท เคลือบดวย CLEAR

ดูดซับและยอยสลายอยางตอเน่ือง

เคลือบดวย CLEAR หลังการฆาเช้ือและดับกล่ินดวย MEK

ไทเทเนียมไดออกไซดฟลมอะพาไทตท่ีตอบสนองตอแสงท่ีมองเห็นได

การทําความสะอาดตัวเอง อีกคุณสมบัติของตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง

มีคุณสมบัติชอบน้ําและตานแบคทีเรีย (โดยการยอยสลายสารอินทรีย) และยังยึดติดกับชุดของเลนสําหรับเด็ก (เรซิน, โลหะ)

การเคลือบตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงทําใหส่ิงสกปรกเกาะติดบนพ้ืนผิวกระจกและผนังไดยาก แรงตามธรรมชาติของฝนและน้ําจะชะลาง

ส่ิงสกปรก จึงคงสภาพพ้ืนผิวใหใสไดเปนเวลานาน

การยึดเกาะของส่ิงสกปรก (สารอินทรีย) จะลดลงหลังจากถูกสลายดวยตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง
เม่ือฝนตกโดยท่ีส่ิงสกปรกยึดเกาะลดลง น้ําฝนจะเขาไปในรอยตอระหวางส่ิงสกปรกกับฟลมตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงท่ีชอบน้ํา และกลายเปนฟลม
น้ําท่ีหนาบนพ้ืนผิว
หากมีน้ําฝนเพียงพอ ฟลมน้ําจะไหลลงมาลางส่ิงสกปรก

หยดน้ํา

ส่ิงสกปรก

พ้ืนผิวท่ีเคลือบ

การเคลือบหลังการ
ฆาเช้ือและดับกล่ิน 

ฟลมตัวเรง
ปฏิกิริยาดวยแสง

ความช้ืนใน
อากาศ

น้ํากระจายบน
แผนฟลม

การรักษาพ้ืนผิวใหใสจะปองกันการลดการผลิตไฟฟา
และลดตนทุนการทําความสะอาด

แผงเซลลแสงอาทิตยแผงเซลลแสงอาทิตย

มาตรการกอน
การเคลือบ
มาตรการกอน
การเคลือบ

มาตรการหลัง
การเคลือบ

มีคุณสมบัติชอบน้ํา



ดูดซับและยอยสลายอยางตอเน่ือง

การฆาเช้ือ

และการดับกล่ิน

แอนติไวรัส

ลดภาระงานฆาเช้ือประจําวัน

น้ํายาฆาเช้ือ กําจัด
กล่ิน ดวยการเรง
ปฏิกิริยาดวยแสง

เปนกลาง
ph6.8

ดางออน
ph8.7

การกําจัดกล่ินแอมโมเนีย, กล่ินตัว,
กล่ินสัตวเล้ียง, ปสสาวะ,
บุหร่ี ระดับมืออาชีพ

การกําจัดกล่ินเนาเหม็นและกล่ินทอ ของเสียในครัว, 
น้ํามัน

น่ีคือสารละลายโฟโตคะตะไลสิสท่ีไดรับการปรับปรุงใหตอบสนองตอแสงในอาคาร 
ปลอดภัยสําหรับเด็กท่ีจะสัมผัสและกินอาหารได ตอบสนองตอแสงโดยการสลายสาร
อินทรีย (แบคทีเรีย, ไวรัส, กล่ิน)

ตางจากแอลกอฮอลท่ีระเหยออกไป หากไทเทเนียมไดออกไซดไมถูกเช็ดออก
อยางแรง ผลจะคงอยูนานหลายวัน

ยอยสลายสารอินทรียท้ังหมด เชน โคลิฟอรม, ลีเจียนเนลลา, สแตฟโลคอคคัส ออเรียส, โนโรไวรัส, MRSA และเช้ือรา

อะพาไทตดูดซับแบคทีเรียและตนตอของกล่ินแมในท่ีท่ีมีแสงนอย
เม่ือสัมผัสกับแสง (แสงแดด, แสงในหอง) ไทเทเนียมไดออกไซดจะสลายตัวและกําจัดออก

สถานสงเคราะหและ
โรงพยาบาล
สถานสงเคราะหและ
โรงพยาบาล รานอาหารรานอาหาร โรงแรมและอพารตเมนตโรงแรมและอพารตเมนต ยิมยิม

ไมตองเช็ด, ไดผลยาวนาน

ปลอดภัยและเช่ือถือได สวนประกอบหลัก ไทเทเนียมไดออกไซดใชในอาหาร เชน 
ไวทช็อกโกแลต และเคร่ืองสําอาง เชน ยาสีฟนและลิปสติก

อะพาไทตดูดซับแบคทีเรียและกล่ิน
ไมพึงประสงคในเวลากลางคืน

ตอบสนองแมกับไฟ LED และ
แสงสลัว

ยอยสลายจากตนตอของกล่ิน

การวัดปริมาณแบคทีเรียบนฝารองน่ังชักโครก

กอนฉีดพน

*ผลลัพธขางตนเปนการตรวจสอบของเรา ไมใชผลการทดสอบอยางเปนทางการ 

การเรงปฏิกิริยาดวยแสงเพ่ือความบริสุทธิตอส่ิงแวดลอม

ไทเทเนียมไดออกไซดเคลือบอะพาไทตท่ีตอบสนองตอแสงท่ีมองเห็นได



ฆาเช้ือ, ดับกล่ิน อยางมี
ประสิทธิภาพแมในท่ีมืด

ซีรีส MEK
น้ํายาฆาเช้ือกําจัดกล่ินท่ีปลอดภัย, 

ม่ันใจ และเช่ือถือได
ไทเทเนียมไดออกไซดเคลือบอะพาไทตท่ีตอบสนองตอแสงท่ีมองเห็นได

สามารถฉีดพนตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงไดหลังจาก
รานปด ไมตองเช็ด

“บาซิลลัสโคไล” การทดสอบการตานเช้ือแบคทีเรีย

การทดสอบ “สแตฟโลคอคคัส ออเรียส”

ไวรัสไขหวัดนก

“MRSA”

เตรียมความพรอมสําหรับความ
ตองการในการใชงานของคุณ

ลดภาระงานฆาเช้ือประจําวัน

ครัว
เคร่ือง
ครัว สัตวเล้ียง

หอง 
หองน้ํา

บุหร่ี
ขยะ

แบคทีเรีย 
ไวรัส

ชารจ USB

ปนสเปรยไฟฟาไรสายปนสเปรยไฟฟาไรสาย

ไมนําไวรัสและเช้ือรามาขางในไมนําไวรัสและเช้ือรามาขางใน

แสงยูวีเรงปฏิกิริยาของตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง น้ํายาฆาเช้ือรองเทา

การฆาเช้ือและกําจัดกล่ินของ
ภาชนะบรรจุ ฯลฯ
การฆาเช้ือและกําจัดกล่ินของ
ภาชนะบรรจุ ฯลฯฉีดพนใหท่ัวรางกายดวยเคร่ืองพนละอองฝอยฉีดพนใหท่ัวรางกายดวยเคร่ืองพนละอองฝอย

รองระบายน้ํา ฯลฯ
การกําจัดกล่ินและการ
สลายตัวของตะกอน

รองระบายน้ํา ฯลฯ
การกําจัดกล่ินและการ
สลายตัวของตะกอน

โรงเรือนสุกร
โรงเรือนสัตวปก,
โรงเรือนวัว ฯลฯ

โรงเรือนสุกร
โรงเรือนสัตวปก,
โรงเรือนวัว ฯลฯ

เคร่ืองฉีดพนขนาดใหญ

การฆาเช้ือชุดปองกัน

การทดสอบ “การระคายเคืองตา” ของกระตาย

การทดสอบการวิเคราะหสวนประกอบ

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

ฉีดสเปรย MEK-01 0.1 มิลลิลิตรลงบนตาขางเดียวของกระตาย 3 ตัว สามารถจําแนกไดเปน
ไมระคายเคืองและปลอดภัยตามตารางดานลางตามวิธีทดสอบ Draize

0~50

ไมระคายเคือง

ขอมูลจําเพาะของสวนผสม MEK

  ผลลัพธ*1

สารหนู

ผาน*2

โลหะหนัก

ผาน*2

เมทานอล

ผาน

คา pH

ผาน (pH7 7)*2

การมีสี

ผาน (ไมพบ)

61~150

ระคายเคืองเล็กนอย

151~300

ระคายเคือง

301~600

ระคายเคืองปานกลาง

601~800

ระคายเคืองรุนแรงปานกลาง

801~1100

ระคายเคืองรุนแรง

5 ลิตร
10 ลิตร
20 ลิตร

1 ลิตร

MEK ชวยลดความเส่ียงในโรงงาน, โรงพยาบาล, ส่ิงปลูกสราง, รานอาหาร, ฟารมสุกร, 
ฟารมสัตวปก และการเกษตร



ทําความสะอาด

สามารถทําไดพรอมกัน

ไมตองลางออกดวยน้ําปริมาณมาก

น้ํายาทําความสะอาดดวยการเรงปฏิกิริยาดวยแสง

ฆาเช้ือ ดับกล่ิน 

ECO-C/5 ทําจากไทเทเนียมไดออกไซดอะพาไทต, คารบอเนต, กรดซิตริก และน้ํามันธรรมชาติ ปลอยออกซิเจนท่ีมีพลังซ่ึงยอยสลายส่ิงสกปรก
และน้ํามันไดอยางราบร่ืนและทําใหกลายเปนคารบอนไดออกไซด, น้ํา และออกซิเจน มีความปลอดภัย, ไมเปนอันตราย และเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม และมีอิออนสารอนินทรียหลงเหลืออยู นอกจากน้ี น้ําเสียจะถูกยอยสลายตามธรรมชาติใน 2-3 สัปดาห ปราศจากสารแตงสี, น้ําหอม, 
สารกันบูด หรือสารลดแรงตึงผิว

พรม, หองน้ํา, เคร่ืองปรับอากาศ 
(A/C) ฯลฯ

หองครัว, พัดลมระบายอากาศ,
เคร่ืองปรับอากาศ, พ้ืน, บันไดกลางแจง 
หองน้ํา ฯลฯ

1. ใสเคร่ืองขัดพรมแลวขัด 2. ดูดซับดวยเคร่ืองดูดฝุน

ดางออน / pH9

1 ลิตร 5 ลิตร/10 ลิตร/20 ลิตร

ดางเขมขน / pH13

1 ลิตร 5 ลิตร/10 ลิตร/20 ลิตร

ทําความสะอาดภายในเคร่ืองปรับอากาศ เบาะรถยนต

เตาอบไมโครเวฟ,
พัดลมระบายอากาศ

ไมตองลางออกดวยน้ํา 

ทําความสะอาดและฆาเช้ือเคร่ืองปรับอากาศ, พรม ฯลฯ

สลายคราบน้ํามัน, ทําความสะอาดและฆาเช้ือผนังดานนอก, พ้ืน ฯลฯ

สามารถทําไดพรอมกัน

น้ํายาทําความสะอาดดวยการเรงปฏิกิริยาดวยแสง

ทําความสะอาดภายในเคร่ืองปรับอากาศ



เก่ียวกับการทําความสะอาดพรม

เก่ียวกับการดับกล่ิน มี 3 วิธีหลักในการดับกล่ิน

น้ํายาทําความสะอาดพรมท่ัวไปน้ํายาทําความสะอาดพรมท่ัวไป

ตองใชเวลาทําใหแหง

จะตองใชเวลาในการระบายอากาศ
และกําจัดกล่ิน หากสารทําความ
สะอาดมีกล่ินแรง

อะพาไทตดูดซับแบคทีเรียและกล่ิน และสลายตัว
ดวยออกซิเจนท่ีมีพลัง

เน่ืองจากไมมีการใชสารลดแรงตึงผิวหรือ
ผงซักฟอก จึงไมจําเปนตองลางออกดวย
น้ํา จึงใชเวลาในการทําใหแหงนอยลง

สะอาดและสะดวกสบาย และการ
ทําความสะอาดเปนประจําจะเปน
เร่ืองงาย!

การยอยสลาย

การยอยสลาย

สลายตนตอของ
ส่ิงสกปรก

จะยังคงสะอาดตอไปและการทําความ
สะอาดเปนประจําจะเปนเร่ืองงาย!

ขจัดคราบและ
กล่ินไมพึงประสงค

โมเลกุลของกล่ิน

อนุมูลไฮดรอกซิล

โมเลกุลของกล่ิน โมเลกุลของกล่ิน

โมเลกุลของกล่ิน

ในกรณีเหลาน้ี ตนตอของกล่ินยังคงอยูกล่ินจึงกลับมาอีกคร้ัง

เกาะติดอีกกล่ินหน่ึง

หอโมเลกุลของกล่ินแลวท้ิงลง

ดูดซับโมเลกุลของกล่ิน

(สเปรยกําจัดกล่ิน) (แอคติเวทเต็ดคารบอน)

น้ํายาทําความสะอาดดวยการเรงปฏิกิริยาดวยแสง

(น้ําหอม, น้ํามันหอม ฯลฯ)

 จะไดกล่ินอีกคร้ัง
 โมเลกุลท่ีแตกสลาย
อาจเกาะติดและเปนคราบ

เม่ือฤทธ์ิของโมเลกุลหายไป 
กล่ินก็จะกลับมาอีกคร้ัง

หลังจากสลายตัวจะกลายเปนน้ําและคารบอนไดออกไซดซ่ึงไมเปนอันตรายตอ
มนุษยและส่ิงแวดลอม

หากเปยกน้ํา อาจกลายเปนสาร
อันตรายและไหลออก

ไทเทเนียมไดออกไซด

อะพาไทต

น้ํายาทําความสะอาดดวยการเรงปฏิกิริยาดวยแสง

ไมตองใชน้ํามาก 

แหงไว!

ไมมีการปนเปอนซ้ํา!

ไมตองบําบัดของเสีย 

ยอยสลายจากตนตอของกล่ิน

ใชน้ําปริมาณมากในการกําจัด
สารลดแรงตึงผิว

การทําความสะอาดพรมแบบเดิม

ระยะเวลา
การลอยตัว
การกําจัด
คราบ

การดับกล่ิน, 
การฆาเช้ือ

ความย่ังยืน

อันตราย

การปนเปอน
ซ้ํา

การทําใหแหง; 1-2 วัน
การดับกล่ิน; 1-2 วัน
ไมสามารถกําจัดออกไดเน่ืองจากไม
สลายตัว

ไมใชการกําจัดกล่ิน

ไมชัดเจน

สารลดแรงตึงผิว (สารสังเคราะห
เปนอันตราย) ผงซักฟอก

ส่ิงสกปรกอาจยังคงอยูหรือแพรกระจาย
เน่ืองจากการจัดการน้ําเสีย

การทําใหแหง; 1-2 ช่ัวโมง
การดับกล่ิน; ไมตองทํา (ไมมีกล่ิน)
ยอยสลายสารประกอบ
อินทรีย
ยอยสลายสารประกอบอินทรียดวย
การกําจัดกล่ินและฆาเช้ือโรค

สกปรกไดยาก

เปนกลาง, ไมเปนอันตราย, 
ปราศจากสารเติมแตง

ไมตองบําบัดน้ําเสีย ไมมีการ
ปนเปอนซ้ํา

สวนผสมหลัก:
สารลดแรงตึงผิว

ไมยอยสลายส่ิงสกปรก
ไมสามารถขจัดคราบได

จับคู ดูดซับ

ปกคลุม


