ว ัตถุประสงค์:
้ รา
ทําความสะอาดและป้ องกันเชือ
่ ผลิตภณ
ชือ
ั ฑ์:
้ รา)
DeSalin AM (ป้ องกันเชือ

ประโยชน์หลก
ั :

•

้ รา จุลน
้ แบคทีเรีย
กําจัดเชือ
ิ ทรีย ์ เชือ
้ ต่างๆกลับมาอีก
และป้ องกันให ้เชือ

• ขอบเขตการออกฤทธิก์ ว ้าง
• กําจัดได ้ถึงสปอร์เชือ้ ราการป้ องกันและ
้ อย่างสมบูรณ์แบบ
ฆ่าเชือ
ใช ้ง่าย

DeSalin AM

•
• เป็ นสารสูตรนํ้า ไม่มตี วั ทําละลาย
(สารVOCอยูใ่ นระดับตํา่ )

• เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อม
• คุ ้มราคา

การใชง้ าน:

• ใช ้ได ้ในทุกพืน้ ทีท่ มี่ เี ชือ้ รา ทัง้ ภายใน
และนอกอาคาร

• ผนังทีท่ าและไม่ได ้ทาสี
• งานปูนเกร ้าท์ซเี มนต์ งานหิน กระเบือ้ ง
นํ้ าพุ หรือรอบสระว่ายนํ้ า

ื้ รา
ทําความสะอาดและยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชอ
สาหร่าย จุลน
ิ ทรีย์ บนพืน
้ อิฐทัง้ ภายในและนอกอาคาร
ปัญหา
้ เนือ
พืน
้ ทาสีทงั ้ ภายในและนอกอาคารอาจประสบปั ญหาด ้านความชืน
่ งจากการควบแน่นของไอนํ้ าหรือการ
รั่วซึม ในขณะเดียวกันสีทาก็อาจดูดซับนํ้ าจนสร ้างสภาพแวดล ้อมทีเ่ อือ
้ ต่อการเจริญเติบโตของเชือ้ รา
สาหร่าย และจุลน
ิ ทรียไ์ ด ้ ทั ง้ นี้ การทํา ความสะอาดพื้นผิว ที่มีเ ชื้อด ว้ ยสารฟอกขาวมั ก ทํา ให ้ปั ญหา
ดั ง กล่ า วแย่ ล ง โดยสปอร์เ ชื้อราจะไม่ ถู ก กํา จั ด แต่ จ ะยิง่ ขยายเพิ่ม มากขึ้น ในพื้น ผนั ง แทน
วิธแ
ี ก้ไข
้ รา สาหร่าย และจุลน
DeSalin AM คือนํ้ ายาฆ่าเชือ้ ราสูตรนํ้ าทีท
่ รงพลัง ซึง่ จะกําจัดทัง้ เชือ
ิ ทรียท
์ ต
ี่ ด
ิ อยู่บนพืน
้
้ โรคและ
อิฐภายในและนอกอาคารออกอย่างหมดจด เหมาะสําหรั บการใช ้ทํ าความสะอาดบนพื้นผิวทีม
่ ีเชือ
ป้ องกันจุดดํา จุดเขียวทีเ่ กิดจากจุลน
ิ ทรีย์ สามารถใช ้เป็ นนํ้ ายารักษาพืน
้ ผิวภายในอาคาร เช่น พืน
้ ในห ้องครัว
ห ้องนํ้ า หรือห ้องใต ้ดิน อีกทัง้ ยังสามารถใช ้ป้ องกันพืน
้ ผิวภายนอกอาคาร เช่น งานหิน กระเบือ
้ ง นํ้ าพุ หรือ
พืน
้ รอบสระว่ายนํ้ าได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
้ อิฐไม่ให้
DeSalin AM เป็นสารเฉพาะทีจ่ ะกําจ ัดจุลน
ิ ทรียแ
์ ละปกป้องรูปลก
ั ษณ์กบ
ั สุขภาพของพืน
้ ารฟอกขาว
้ ผิวได้ยาวนานเพราะไม่ใชส
เปลีย
่ นแปลง ป้องกน
ั พืน

บรรจุภ ัณฑ์:
ขวด 750ม.ล, กระปุก 4ลิตร

้ และป้ องกันการเจริญเติบโตของเชือ
้ ราโดยใช ้นํ้ ายา DeSalin AM กับแปรง
หมายเหตุการใชง้ าน: ฆ่าเชือ
ไม่ต ้องผสมนํ้ าให ้เจือจางก่อนใช ้งาน หลังจากนั น
้ ทิง้ ไว ้ 24 ชั่วโมงและใช ้ฟองนํ้ าหรือแปรงแข็งขัดถูพน
ื้
้ จุลน
ล ้างพืน
้ ด ้วยนํ้ าหรือฟองนํ้ าเปี ยก ใช ้นํ้ ายาทุกๆ 6 เดือนเพือ
่ ป้ องกันพืน
้ ผิวจากเชือ
ิ ทรียไ์ ด ้ยาวนาน
ติดต่อกัน หากใช ้เป็ นนํ้ ายาทําความสะอาดทุกวัน ให ้ละลายนํ้ ายา1ส่ว นต่ อ นํ้ า 9ส่ว น(1:10)
่ ี่ 8-10 ตร.ม/ลิตร ขึน
้ อยูก
่ บ
ั คุณสมบัตก
ิ ารดูดซึม
ปริมาณการใชง้ าน: อัตราการใช ้งานโดยประมาณอยูท
ของพืน
้ ผิวทีใ่ ช ้
่ ลิตไป24เดือน
วน
ั หมดอายุ: นับจากวันทีผ
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