
 

 

 

1. กรณีฆ่าเช้ือรา เช้ือแบคทีเรีย เช้ือไวรัส ใหฉี้ดพ่นน ้ายาฆ่าเช้ือในบริเวณนั้น ๆ เพ่ือก าจดัสปอร์ท่ีตกคา้ง บนผนงั ตูเ้ส้ือผา้ รถยนต ์จากนั้น  ท  าความสะอาดปกติ 
สามารถฉีดพ่นซ ้าไดอี้กตามความตอ้งการ 

2. กรณีขจดักล่ิน สามารถฉีดพ่น บริเวณท่ีมีกล่ินไม่พึงประสงค ์เช่น ดบักล่ินอบัซ้ืน ตูเ้ยน็ ภายในหอ้งโดยสารรถยนต ์หรือแมสุ้นขั สัตวเ์ล้ียงท่ีมีกล่ินตวัแรง ซ่ึง
น ้ายาน้ีไม่เป็นอนัตรายอยา่งแน่นอน 

 

1. ท าความสะอาดเบ้ืองตน้ บนผนงั/ เฟอร์นิเจอร์   ดว้ยน ้ายาท าความสะอาดทัว่ไป   จากนั้น พ่นน ้ายา /ใชผ้า้ชุบน ้ายา Bescon P-A  เช็ดท าความสะอาด      เพื่อ
ฆ่าเช้ือ โดยไม่จ าเป็นตอ้งลา้งออก   (ควรทิ้งผา้ดงักล่าว เพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายของสปอร์เช้ือรา) 

2. พ่นน ้ายา / เช็ด  ซอกมุมต่างๆ  ภายในตูเ้ส้ือผา้  ใตเ้ตียง  ลิ้นชกั ท่ีนอน   เพ่ือขจดัเช้ือราและกล่ินอบั 
3. ซกัท าความสะอาดผา้ม่าน  ผึ่งแดดจดั   แลว้พ่นดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ Bescon P-A  เพ่ือขจดัเช้ือรา 
4. กรณีตูเ้ยน็   พ่นน ้ายาทิ้งไวเ้พ่ือฆ่าเช้ือ ประมาณ 24 ชม.  แลว้ลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้ายาทัว่ไป   จากนั้นใชผ้า้ชุบน ้ายา Bescon P-A   เช็ดท าความสะอาด  

ใหท้ัว่   โดยไม่ตอ้งลา้งออก   เปิดทิ้งไว ้เพ่ือระบายอากาศ  หากยงัมีกล่ินตกคา้ง  ใหพ่้นน ้ายาซ ้า 
5. เส้ือผา้ในตู ้ หากมีเช้ือรา  ควรน ามาซกั /ผึ่งแดดจดั   แลว้พ่นดว้ยน ้ายา Bescon P-A  และเช็ดพ้ืนผวิดว้ยน ้ายาอีกคร้ัง 
6. กรณีจานชาม  เคร่ืองครัวท่ีจมน ้า  ใหล้า้งท าความสะอาดเบ้ืองตน้  จากนั้นฆ่าเช้ือโดยการจุ่ม น ้ายา Bescon P-A  เจือจาง 1:1 เพ่ือฆ่าเช้ือโรคทางเดิน

อาหาร    ท่ีปนเป้ือนมากบัน ้า   เก็บไวโ้ดยไม่ตอ้งลา้งออก     หากตอ้งการน ามาใชใ้หล้า้งน ้าสะอาดอีกคร้ัง 
7. พ่นฆ่าเช้ือและดบักล่ินในรถยนตร์  โดยการลา้งท าความสอาดจากนั้น พ่นน ้ายาใหท้ัว่บริเวณภายในหอ้งโดยสาร / ช่องบรรทุกดา้นหลงั   แลว้เปิดแอร์       

เพ่ือดึงน ้ายาเขา้ไปฆ่าเช้ือในระบบแอร์  ประมาณ 5 นาที    แลว้ปิดอบทิง้ไวอ้ยา่งนอ้ย ประมาณ 30  นาที 

 
 
- การพ่นเพ่ือฆ่าเช้ือโรค (ปลอดเช้ือ) ใช ้Bescon P-A 10 ซี.ซี.  ต่อปริมาตรอากาศ 1 ลูกบาศกเ์มตรใชเ้วลา อบนาน 30 นานข้ึนไป  เช่น หอ้ง ก 4 ม. ยาว 5 เมตร 

สูง 3 เมตร  = (4X5X3) = 60 ม 3 (ลูกมาศกเ์มตร)  ดงันั้น จะใชน้ ้ ายาในการพ่น = 60 ม 3 X 10 ซีซี = 600 มล. (ซีซี) 

- การพ่นเพ่ือขจดักล่ินและการปรับสภาพอากาศ ใช ้Bescon P-A  3  ซี.ซี.  ต่อปริมาตรอากาศ 1 ลูกบาศกเ์มตร ทิ้งไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 นาที  เช่น หอ้ง ก 4 ม. ยาว 5 
เมตร สูง 3 เมตร  (4X5X3) = 60 ม 3 (ลูกมาศกเ์มตร)  ดงันั้น จะใชน้ ้ ายาในการพ่น = 60 ม 3 X 3 ซีซี = 180 มล. (ซีซี) 

หมายเหตุ  ขณะพ่นตอ้งปิดหอ้ง ปิดเคร่ืองปรับอากาศ หรือปิดหนา้ต่างหลงัจากพ่นเสร็จเรียบร้อยแลว้อบทิ้งไวอ้ยา่งต ่า 30 นาที (ดีท่ีสุด 2-3 ชม.) แลว้จึงเปิด
เคร่ืองปรับอากาศ 
 

 

1. ในการพ่นน ้ายา ควรใส่หนา้กากป้องกนัละอองน ้ายา  ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดอาการระคายคอ ไอ หากสูดดมใหด่ื้มน ้าสะอาดตาม 
อาการดงักล่าวจะหายไป 

2. ในกรณีผูใ้ชมี้อาการแพผ้งซกัฟอกอยา่งแรง   ใหห้ลีกเล่ียงการสัมผสั    ควรพ่นน ้ายาซ ้าอีกคร้ัง  หรือ ทุก 2-3 วนั  เพ่ือฆ่าเช้ือราท่ีตกคา้งจากสปอร์ / หลงเหลือ
จากการฆ่าเช้ือในคร้ังแรก 

 

ผลติภัณฑ์น ้ายาฆ่าเช้ือรา แบคทีเรีย ไวรัส และขจัดกลิ่น Bescon P-A  
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