ผลิตภัณฑ์ น้ายาฆ่าเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และขจัดกลิ่น Bescon P-A
คุณสมบัติ
1. กรณี ฆ่าเชื้อรา เชื้อแบคทีเรี ย เชื้อไวรัส ให้ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในบริ เวณนั้น ๆ เพื่อกาจัดสปอร์ที่ตกค้าง บนผนัง ตูเ้ สื้ อผ้า รถยนต์ จากนั้น ทาความสะอาดปกติ
สามารถฉีดพ่นซ้ าได้อีกตามความต้องการ
2. กรณี ขจัดกลิ่น สามารถฉีดพ่น บริ เวณที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น ดับกลิ่นอับซื้น ตูเ้ ย็น ภายในห้องโดยสารรถยนต์ หรื อแม้สุนขั สัตว์เลี้ยงที่มีกลิ่นตัวแรง ซึ่ง
น้ ายานี้ไม่เป็ นอันตรายอย่างแน่นอน

การทางานของผลิตภัณฑ์
1. ทาความสะอาดเบื้องต้น บนผนัง/ เฟอร์นิเจอร์ ด้วยน้ ายาทาความสะอาดทัว่ ไป จากนั้น พ่นน้ ายา /ใช้ผา้ ชุบน้ ายา Bescon P-A เช็ดทาความสะอาด เพื่อ
ฆ่าเชื้อ โดยไม่จาเป็ นต้องล้างออก (ควรทิ้งผ้าดังกล่าว เพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายของสปอร์เชื้อรา)
2. พ่นน้ ายา / เช็ด ซอกมุมต่างๆ ภายในตูเ้ สื้ อผ้า ใต้เตียง ลิ้นชัก ที่นอน เพื่อขจัดเชื้อราและกลิ่นอับ
3. ซักทาความสะอาดผ้าม่าน ผึ่งแดดจัด แล้วพ่นด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ Bescon P-A เพื่อขจัดเชื้อรา
4. กรณี ตเู้ ย็น พ่นน้ ายาทิ้งไว้เพื่อฆ่าเชื้อ ประมาณ 24 ชม. แล้วล้างทาความสะอาดด้วยน้ ายาทัว่ ไป จากนั้นใช้ผา้ ชุบน้ ายา Bescon P-A เช็ดทาความสะอาด
ให้ทวั่ โดยไม่ตอ้ งล้างออก เปิ ดทิ้งไว้ เพื่อระบายอากาศ หากยังมีกลิ่นตกค้าง ให้พ่นน้ ายาซ้ า
5. เสื้ อผ้าในตู้ หากมีเชื้อรา ควรนามาซัก /ผึ่งแดดจัด แล้วพ่นด้วยน้ ายา Bescon P-A และเช็ดพื้นผิวด้วยน้ ายาอีกครั้ง
6. กรณี จานชาม เครื่ องครัวที่จมน้ า ให้ลา้ งทาความสะอาดเบื้องต้น จากนั้นฆ่าเชื้อโดยการจุ่ม น้ ายา Bescon P-A เจือจาง 1:1 เพื่อฆ่าเชื้อโรคทางเดิน
อาหาร ที่ปนเปื้ อนมากับน้ า เก็บไว้โดยไม่ตอ้ งล้างออก หากต้องการนามาใช้ให้ลา้ งน้ าสะอาดอีกครั้ง
7. พ่นฆ่าเชื้อและดับกลิ่นในรถยนตร์ โดยการล้างทาความสอาดจากนั้น พ่นน้ ายาให้ทวั่ บริ เวณภายในห้องโดยสาร / ช่องบรรทุกด้านหลัง แล้วเปิ ดแอร์
เพื่อดึงน้ ายาเข้าไปฆ่าเชื้อในระบบแอร์ ประมาณ 5 นาที แล้วปิ ดอบทิง้ ไว้อย่างน้อย ประมาณ 30 นาที

การคานวนการฉีดพ่น
- การพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรค (ปลอดเชื้อ) ใช้ Bescon P-A 10 ซี.ซี. ต่อปริ มาตรอากาศ 1 ลูกบาศก์เมตรใช้เวลา อบนาน 30 นานขึ้นไป เช่น ห้อง ก 4 ม. ยาว 5 เมตร
สู ง 3 เมตร = (4X5X3) = 60 ม 3 (ลูกมาศก์เมตร) ดังนั้น จะใช้น้ ายาในการพ่น = 60 ม 3 X 10 ซีซี = 600 มล. (ซีซี)
- การพ่นเพื่อขจัดกลิ่นและการปรับสภาพอากาศ ใช้ Bescon P-A 3 ซี.ซี. ต่อปริ มาตรอากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร ทิ้งไว้ไม่นอ้ ยกว่า 5 นาที เช่น ห้อง ก 4 ม. ยาว 5
เมตร สู ง 3 เมตร (4X5X3) = 60 ม 3 (ลูกมาศก์เมตร) ดังนั้น จะใช้น้ ายาในการพ่น = 60 ม 3 X 3 ซีซี = 180 มล. (ซีซี)
หมายเหตุ ขณะพ่นต้องปิ ดห้อง ปิ ดเครื่ องปรับอากาศ หรื อปิ ดหน้าต่างหลังจากพ่นเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วอบทิ้งไว้อย่างต่า 30 นาที (ดีที่สุด 2-3 ชม.) แล้วจึงเปิ ด
เครื่ องปรับอากาศ

ข้อแนะนาผลิตภัณฑ์
1. ในการพ่นน้ ายา ควรใส่ หน้ากากป้ องกันละอองน้ ายา ซึ่งอาจทาให้เกิดอาการระคายคอ ไอ หากสู ดดมให้ดื่มน้ าสะอาดตาม
อาการดังกล่าวจะหายไป
2. ในกรณี ผใู้ ช้มีอาการแพ้ผงซักฟอกอย่างแรง ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส ควรพ่นน้ ายาซ้ าอีกครั้ง หรื อ ทุก 2-3 วัน เพื่อฆ่าเชื้อราที่ตกค้างจากสปอร์ / หลงเหลือ
จากการฆ่าเชื้อในครั้งแรก

จัดจาหน่าย โดย : ห้างหุน้ ส่วนจากัด นิวเวฟ คลีน
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