Heavy Duty Degreaser คืออะไร

นํ้ายา Green Bison เปนนํ้ายาทําความสะอาดเอนกประสงค
สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติที่สามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ
(มีสวนประกอบของ d-limonene และ custom surfactant blend)
ในรูปแบบของสารละลายเขมขนระดับ concentrated สําหรับการลาง
และกําจัดคราบสกปรก ไขมัน และไขจากปโตรเลียมที่หมักหมมหรือเปน
คราบหนักอยางสะอาดหมดจด

ทําความรูจักไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ตนตอ COVID-19
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ หมทกี่ าํ ลังระบาดอยูใ นขณะนี้กําลังเปน
ทีน่ า ตืน่ ตระหนกสําหรับมนุษยทงั้ โลกเนือ่ งจากยังไมมยี าทีส่ ามารถรักษา
หรือจัดการกับไวรัสชนิดนี้ไดโดยตรง เนื่องจากเปนไวรัสสายพันธุที่เพิ่ง
ถูกคนพบเมื่อไมนานมานี้ อยางไรก็ตาม หนวยงานที่ดูแลเกี่ยวกับดาน
สาธารณสุขหรือสุขอนามัย ไดเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนและเปน
แนวทางในการปองกันสุขภาพจากไวรัส โดยเนนการรักษาความสะอาด
อยูเสมอ มาตรการที่มีออกมาไดเห็นไดมีตัวอยางเชน การกินรอน ชอน
กลาง และลางมือ
เหตุผลที่ตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ นั่นเปนเพราะวา
โครงสรางหลักของเซลลไวรัสประกอบไปดวยเปลือกดานนอกที่สราง
จากไขมันและโปรตีน หอหุมสวนพันธุกรรมชนิด RNA ที่เปนรหัสซึ่งกอ
ใหเกิดการทํางานที่ผิดปกติของรางกายมนุษยอยูดานใน สวนภายใน
นี้เองที่มีความเปราะบาง ไมสามารถทนอยูในสภาวะแวดลอมภายนอก
ไดหากปราศจากชั้นเปลือกนอกที่ปองกันเซลลเอาไว ดังนั้นมาตรการ
หนึ่งที่เห็นไดชัดก็คือการรณรงคใหมีการลางมือดวยสบูบอย ๆ การซัก
เสื้อผาดวยผงซักฟอกใหสะอาด ไปจนถึงการลางจานหรือภาชนะดวย
นํ้ายาลางจานใหสะอาด เนื่องจากผลิตภัณฑเหลานี้จะเขาไปทําลาย
โครงสรางเปลือกที่เปนไขมันของเซลลไวรัส ทําใหไวรัสตายลง

ไวรัสมุงทําลายปอดของมนุษย
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ไวรัสมีเกราะที่เปนโครงสรางของไขมัน

หากทําลายชั้นไขมันได ไวรัสจะออนแอ

ไวรัสจึงสามารถถูกกําจัดดวยการลางไขมัน
การฉีดพื้นทําความสะอาดเพื่อลดความเสี่ยงจากเชื้อโรค

ทําไมตอง

Heavy Duty Cleaner & Degreaser

Rated as Non-Toxic and Non-Hazardous
By the following Agencies
• Environmental Protection Agency
• Occupational Safety and Health
Adminiﬆration
• US Department of Transportation
• State of Arizona
• State of California
• State of New Jersey

100% biodegradable
multi-purpose product
Green Bison is a superb multi-purpose degreaser engineered to eﬃciently
remove dirt, and break down oil and grease without damaging equipment and
facilities. The product has a highly suﬆainable water based design. It contains no
petroleum diﬆillates, mineral acids or butyl compounds- all components are either
directly sourced from nature or biobased.
Unlike traditional solvent, high-alkaline and cauﬆic chemiﬆries, Green Bison
uses natural and bio based ingredients and delivers eﬀective cleaning, improved
worker safety and advanced environmental compliance.

ขนาดบรรจุ 5 ลิตร

5 liter

นํ้ายา Green Bison เปนนํ้ายาทําความสะอาดเอนกประสงค
สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติที่สามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ
(มีสวนประกอบของ d-limonene และ custom surfactant blend)
ในรูปแบบของสารละลายเขมขนระดับ concentrated สําหรับการลาง
และกําจัดคราบสกปรก ไขมัน และไขจากปโตรเลียมที่หมักหมมหรือเปน
คราบหนักอยางสะอาดหมดจด เมื่อเทียบกับสบู หรือผลิตภัณฑทําความ
สะอาดที่เปนตัวทําละลายนํ้ามันแลว Green Bison มีประสิทธิภาพการ
ใชงานดีกวาหลายเทาตัว และยังประหยัดเวลาในการทํางาน นอกจาก
นี้ นํ้ายา Green Bison ยังมีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ดังนี้

100% Biodegradable
สามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ
เนื่องจากนํ้ายา Green Bison เปนนํ้ายาทําความสะอาดที่
สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ จึงทําใหมีคุณสมบัติที่สามารถยอยสลายได
เองตามธรรมชาติดวย โดยผานการทดลองจากหองแล็บ AQUATOX
สหรัฐอเมริกา การทดลองพบวา Green Bison เมื่อเขาสูสภาวะแวดลอม
ในธรรมชาติหลังการใชงานแลว จะสามารถยอยสลายหายไปไดภายใน
28 วัน โดยไมเหลือสิ่งตกคาง ทําใหสิ่งแวดลอม พืช และสัตวอยูในความ
ปลอดภัย แตกตางจากผลิตภัณฑทําความสะอาดประเภทสบู ผงซักฟอก
หรือโซดาไฟ ที่กอใหเกิดผลเสียเมื่อปลอยใหไหลลงสูแหลงนํ้าหรือดิน
ตามธรรมชาติเปนจํานวนมาก

ไดรับการรับรองผลิตภัณฑ Green Seal
(GS-34) จากองคกรสิ่งแวดลอมสหรัฐอเมริกา
องคกร Green Seal เปนองคกรไมแสวงหาผลกําไรที่เปน
หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มีหนาที่ในการสนับสนุนและตรวจ
สอบผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ผลิตขึ้นและใชงานในหลายประเทศทั่วโล โดย
Green Bison ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผลิตภัณฑฉลากเขียว และ
ไดรับตรารับรอง Green Seal ในหมวดผลิตภัณฑทําความสะอาด
(GS-34) ซึ่งผานเกณฑตาง ๆ ครบทุกหมวดที่กําหนดดานสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย รวมไปถึงดานประสิทธิภาพการทําความสะอาด
ทําใหมั่นใจไดมากยิ่งขึ้นวา ผลิตภัณฑ Green Bison สามารถใชลาง
ทําความสะอาด และปลอยนํ้าทิ้งลงในแหลงธรรมชาติได โดยไมทําลาย
สิ่งแวดลอม

ไดรับการยอมรับอยางเปนทางการ
จากองคกรระดับประเทศหลายองคกร
ในประเทศไทยมีหนวยงานระดับประเทศจํานวนมากไดใหการ
ยอมรับผลิตภัณฑ Green Bison และใชผลิตภัณฑ Green Bison ใน
การทําความสะอาดอยางตอเนื่อง โดยมีผลตอบรับเปนหนังสือรับรอง
ผลการใขงาน ที่ออกใหเฉพาะผลิตภัณฑ Green Bison เนื่องจากเปน
ที่ยอมรับในองคกรโดยทั่วไปวา สามารถทําความสะอาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาความปลอดภัยตอผูใช
และตอสิ่งแวดลอมในธรรมชาติได อีกทั้งยังสามารถลดตนทุนในการ
บําบัดนํ้าเสียหลังจากการลางทําความสะอาดไดอีกดวย

สวนหนึ่งของลูกคา
ที่วางใจใชผลิตภัณฑ Green Bison

เอกสารรับรองประสิทธิภาพการใชงาน
จากหนวยงานระดับประเทศตาง ๆ

ลดตนทุน ระยะเวลาดําเนินงาน
และชวยบําบัดนํ้าเสียในแหลงนํ้าธรรมชาตื
นํ้ายา Green Bison สามารถใชงานในอัตราสวนผสมที่นอย
มาก เนื่องจากเปนนํ้ายาสูตรเขมขนที่มีประสิทธิภาพสูง การนําไปผสม
นํ้าสะอาดกอน ทําใหไดนํ้ายาทําความสะอาดไดในปริมาณมาก โดยยัง
คงประสิทธิภาพการทําความสะอาดไวในระดับสูงมาก ซึ่งในขั้นตอนวิธี
การใชงาน จะมีอัตราการผสมที่เหมาะสมตอการใชงานแตละประเภท
ซึ่งเวลาใชงานนั้น เพียงแคผสมนํ้าและใชทําความสะอาดไดทันที อีกทั้ง
เมื่อลาง Green Bison แลวปลอยลงสูแหลงนํ้า ไมจําเปนจะตองมีการ
บําบัดเพิ่มเติม (หากพื้นที่ที่ลางปราศจากโลหะหนักอันตราย) เนื่องจาก
Green Bison จะชวยทําใหเกิดการยอยสลายของโครงสรางนํ้ามันตาม
ธรรมชาติอยูแลว จึงลดขั้นตอนในการบําบัดและลดตนทุนในสวนนี้ลง
ไดมาก

ภาพการทําความสะอาดโขดหินชายฝง
ที่ปนเปอนนํ้ามันรั่วไหลในทะเล

วิธีการใชผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ Green Bison เปนนํ้ายาสูตรเขมขน จึงจะตองผสมนํ้าสะอาดกอนใชงาน ซึ่งอัตราการผสมนํ้าขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคการใชงาน โดยมีแนวทางในการผสมเพื่อใชงานตางๆ ดังตาราง Dilution Chart ดานลางนี้

อัตราสวนผสมอยางงาย เมื่อตองการใช
เพื่อลดความเสี่ยงจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม

ในการลางทําความสะอาด
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Heavy Duty Cleaner & Degreaser

Rated as Non-Toxic and Non-Hazardous
By the following Agencies
• Environmental Protection Agency
• Occupational Safety and Health
Adminiﬆration
• US Department of Transportation
• State of Arizona
• State of California
• State of New Jersey

100% biodegradable
multi-purpose product
Green Bison is a superb multi-purpose degreaser engineered to eﬃciently
remove dirt, and break down oil and grease without damaging equipment and
facilities. The product has a highly suﬆainable water based design. It contains no
petroleum diﬆillates, mineral acids or butyl compounds- all components are either
directly sourced from nature or biobased.
Unlike traditional solvent, high-alkaline and cauﬆic chemiﬆries, Green Bison
uses natural and bio based ingredients and delivers eﬀective cleaning, improved
worker safety and advanced environmental compliance.

ขนาดบรรจุ 5 ลิตร
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5 liter
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หากพื้นมีคราบสกปรกหนัก สามารถใชความเขมขนที่สูงกวาได
โดยการเพิ่มปริมาณนํ้ายาที่ใช หรือลดสัดสวนของนํ้าสะอาดที่ผสมลง
เมื่อผสมนํ้าในอัตราสวนที่เหมาะสมแลว ใหใชลางทําความสะอาดตามปกติ หลังจากนั้นใชนํ้าสะอาดลางตามอีกครั้งหนึ่ง
เทานี้พื้นผิวที่ถูกลางดวย Green Bison ก็จะสะอาดหมดจด (กรณีใชเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง ไมจําเปนตองลางนํ้าเปลาตาม)

