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ผลติภณัฑ ์Micro-Nice®

ส ำหรบั

โรงแรม อำคำร และครวัเรอืน



MICRO-NICE ® BIO CLEAN & CLEAR

• ขอ้มูลผลติภณัฑ ์

– ใชล้ำ้งท ำควำมสะอำดเคร ือ่งแกว้ ภำชนะ เคร ือ่งครวั และอปุกรณค์รวั, สำยกำรผลติ
(Conveyor) ในอตุสำหกรรมอำหำร

– คณุประโยชน์ 1.  ลำ้งครำบอำหำร ไขมนั และ สิง่สกปรก สลำยกลิน่ทีต่ดิอยู่

บนภำชนะ

2.  ไม่ท ำปฏกิิรยิำ กบั โลหะ สี ปูน กระเบือ้ง กระจก และ ชิน้สว่นยำง

3.  ปลอดภยัตอ่ผูป้ฏบิตังิำน และเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

4.  ย่อยสลำยไดใ้นธรรมชำติ

– วธิใีช ้ 1. ใชผ้ลติภณัฑ ์ผสม กบัน ำ้ ในอตัรำสว่น 1 ตอ่ 5 – 10

2. แช่ ภำชนะ จำน ชำม แกว้ ทีเ่อำเศษอำหำรออกแลว้ ลำ้งออกดว้ย
น ำ้เปลำ่
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MICRO-NICE ® BIO CLEAN

ขอ้มูลผลติภณัฑ ์

◼ ใชล้ำ้งท ำควำมสะอำดสขุภณัฑ ์พืน้หอ้งน ำ้ ลดกลิน่เหม็น ปลอดภยั

◼คณุประโยชน1์.  ท ำควำมสะอำด ครำบสกปรก ไขมนั เมอืก ตะกอน ครำบสบู่ ครำบน ำ้

2.  ชว่ยสลำยกลิน่เหม็น และกลิน่อบัในท่อระบำยน ้ำ

3.  ไม่กดักรอ่น โลหะ สี ปูน กระเบือ้ง กระจก และ ชิน้สว่นยำง

4.  ปลอดภยัต่อผูป้ฏบิตังิำน และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม

5.  ย่อยสลำยไดใ้นธรรมชำติ

◼วธิใีช ้ 1.  ใชผ้สมกบัน ำ้ในอตัรำ ผลติภณัฑ ์1 ส่วน ต่อน ำ้ 5-10

2. เชด็ถู หรอื ขดัเบำๆ บรเิวณ ทีต่อ้งกำร อำจจะทิง้ไวส้กัครู(่ 2-3 นำที )         

เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพของกำรท ำควำมสะอำด พืน้ผวิน้ันๆ

3. ลำ้งออกดว้ยน ำ้เปล่ำ
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MICRO-NICE ® BIO EZ WASH

ขอ้มูลผลติภณัฑ ์

◼ซกัผำ้ทกุชนิด สลำยกลิน่ และ ปลอดภยัต่อระบบบ ำบดัน ำ้เสยี

◼คณุประโยชน์ 1.  ซกัลำ้งครำบไขมนั, สิง่สกปรก และ ก ำจดักลิน่

2.  ลดประจไุฟฟ้ำสถติย ์ท ำใหผ้ำ้นุ่ม ไม่ตดิตวั

3.  สตูรฟองนอ้ยจงึเหมำะกบักำรซกัดว้ยมอื และ/หรอืเคร ือ่งซกัผำ้

4.  ปลอดภยัต่อผูป้ฏบิตังิำน และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม

5.  ย่อยสลำยไดใ้นธรรมชำติ

◼วธิใีช ้ 1.  ใชผ้ลติภณัฑ ์10 ซ.ีซ.ี ต่อ กำรซกัผำ้ 1 กโิลกรมั (แช่ 15 นำที )

2.  บรเิวณทีส่กปรกมำก อำจใชผ้ลติภณัฑป้์ำยใหท้ัว่ กอ่นท ำกำรซกั

( ควรแชผ่ำ้ กบัผลติภณัฑ ์10 – 15 นำที เพือ่ประสทิธภิำพทีด่ี )

3.  เดนิระบบ / โปรแกรมกำรซกัผำ้ ตำมปกติ
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MICRO-NICE ®  BIO CLEAN & SHINE

• ขอ้มูลผลติภณัฑ ์

– เชด็ถหูรอืลำ้งท ำควำมสะอำด และเคลอืบมนับนพืน้ หนิแกรนิต กระเบือ้ง หนิออ่น พืน้ไมข้ดัเงำ

กระเบือ้งยำง และอืน่ ๆ

– คณุประโยชน์ 1.  เชด็ถหูรอืลำ้งครำบสิง่สกปรก,ฝุ่ นละออง,น ้ำมนั ,ไขมนั บนพืน้ผวิ ให ้
ควำมมนัทีไ่ม่ลืน่

2.  ชว่ยสลำยกลิน่ และ กลิน่อบั และ ชว่ยลดปรมิำณประจไุฟฟ้ำสถติย ์

3.  ไม่กดักรอ่น ปูน,หนิ,โลหะ ,สี ,พลำสตกิ , กระจก และ ชิน้สว่นยำง

4.  ปลอดภยัต่อผูป้ฏบิตังิำน และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม

5.  ย่อยสลำยไดใ้นธรรมชำติ

– วธิใีช ้ 1.  ใชผ้ลติภณัฑ ์ผสมน ำ้ ในอตัรำส่วน 1 ต่อ 50 - 100

2.  เชด็ถบูรเิวณทีต่อ้งกำร ประจ ำวนั
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MICRO-NICE ® BIO CARPET SHAMPOO

ขอ้มูลผลติภณัฑ ์

◼ ใชซ้กัพรม สลำยกลิน่ ก ำจดักลิน่อบั

◼ คณุประโยชน์ 1.  ซกัพรม ก ำจดัครำบน ำ้มนั ไขมนั สิง่สกปรก และก ำจดักลิน่

2.  ท ำใหพ้รมสะอำดอ่อนนุ่ม กลิน่หอม ลดไฟฟ้ำสถติย ์

3.  สะดวกส ำหรบักำรซกัดว้ยมอื และ/หรอื เคร ือ่งซกัพรม

4.  ซกัท ำควำมสะอำดง่ำย และปลอดภยัต่อผูป้ฏบิตังิำน และเป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้ม

5.  ย่อยสลำยไดใ้นธรรมชำติ

◼ วธิใีช ้ - Spot Cleaning.  ใชผ้ลติภณัฑผ์สมน ำ้ในอตัรำสว่น 1 ต่อ 10-15    ฉีดพ่นบรเิวณ ที่

ตอ้งกำรท ำควำมสะอำด ทิง้ไว ้10 นำที เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำควำมสะอำด

ใชผ้ำ้สะอำดทีม่คีวำมชืน้พอประมำณเชด็ถู หรอื ขดัเบำๆ

- ใชก้บัเครือ่งซกัพรม ใชผ้สมน ำ้ในอตัรำสว่น 10% ( 1:9 )   ใสพ่่นลงบนพรม
ใหเ้วลำ สกั1-2 นำที และใชเ้คร ือ่งซกัพรม เดนิเคร ือ่งซกัพรมตำมปรกติ
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MICRO-NICE ® BIO DEODORIZER

ขอ้มูลผลติภณัฑ ์

◼ สลำยกลิน่ในอำกำศ ปลอดภยัต่อคน สิง่แวดลอ้ม

◼ คณุประโยชน์ 1.  สลำยกลิน่เหม็น และกลิน่อบั จำกสำรอนิทรยี ์

2.  ใชเ้ป็นสเปรยป์รบัอำกำศในหอ้งทีเ่หม็นอบั

3.  ใชไ้ดก้บัทกุสถำนที่ ทีม่กีลิน่ไม่พงึปรำรถนำ เชน่ หอ้งครวั หอ้งน่ังเลน่ ฯลฯ

4.  ไม่ท ำปฏกิิรยิำ กบัพืน้ผวิ หรอื วสัดุ ทกุชนิด

5.  ปลอดภยัต่อผูป้ฏบิตังิำน และเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

6.  ย่อยสลำยไดใ้นธรรมชำติ

◼ วธิใีช ้ 1.  ใชผ้ลติภณัฑ ์ พ่น หรอืสเปรย ์บรเิวณทีต่อ้งกำรสลำยกลิน่

2.  หลงัจำกพ่น หรอืสเปรย ์บรเิวณทีต่อ้งกำรสลำย กลิน่ทีไ่ม่พงึปรำรถนำจะ

3.  กำรใช ้ เป็นประจ ำ จะชว่ยลดปัญหำกลิน่ทีไ่ม่พงึปรำรถนำ
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MICRO-NICE ® BIO DEODORIZER

Room odor Control
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MICRO-NICE ® BIO EZ CARE
ขอ้มูลผลติภณัฑ ์

◼ลำ้งท ำควำมสะอำดเป็นประจ ำส ำหรบั หอ้ง และอปุกรณเ์คร ือ่งใชภ้ำยในครวั

◼คณุประโยชน์ 1. ก ำจดัครำบน ำ้มนั ไขมนั สิง่สกปรก และขจดักลิน่

2.  ไม่ท ำปฏกิิรยิำกบัไม ้ โลหะ สี ปนู กระเบือ้ง กระจก และชิน้ส่วนยำง

3.  ปลอดภยัต่อผูป้ฏบิตังิำน และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม

4.  ย่อยสลำยไดใ้นธรรมชำติ

◼วธิใีช ้ 1.  ใชผ้ลติภณัฑ ์ฉีดพ่นบรเิวณทีต่อ้งกำรท ำควำมสะอำด

2.  เชด็ถู หรอื ขดัเบำๆ บรเิวณ ทีต่อ้งกำร อำจจะทิง้ไวส้กัครู ่ เพือ่เพิม่

ประสทิธภิำพของกำรท ำควำมสะอำด พืน้ผวิน้ันๆ

3.  ลำ้งออกน ำ้หรอืดว้ยกำรเชด็โดยใชผ้ำ้สะอำดทีช่ ืน้พอประมำณ

9



ขอ้มูลผลติภณัฑ ์
◼การใชง้าน ส ำหรบัลำ้ง และ ท ำควำมสะอำด เคร ือ่งปรบัอำกำศ Wall 

Type และระบบ AHU
◼คณุประโยชน์ 1.  ลำ้งครำบสกปรก น ำ้มนั เมอืก ฝุ่นละอองทีต่ดิบนครบี
ระบำยอำกำศ ทัง้ ทีค่อยล ์รอ้น และ คอยลเ์ย็น

2.  ลำ้งครำบฝุ่ น สกปรก ทีแ่ผ่นกรอง

3.  ไม่ท ำปฏกิิรยิำ กบั โลหะ สี และ ชิน้สว่นของระบบ AHU
4.  ปลอดภยัตอ่ผูป้ฏบิตังิำน และเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

5.  ย่อยสลำยไดใ้นธรรมชำติ

◼วธิใีช ้ ลำ้งคอยลท์ัง้รอ้นและคอยลเ์ย็น

◼ส าหรบัแอรบ์า้น ฉีดพ่นผลติภณัฑผ์สมกบัน ำ้ อตัรำสว่น 1 : 100 ไปทีค่รบี
ทกุๆสปัดำห ์

◼ส าหรบั AHU  ฉีดพ่นผลติภณัฑผ์สมกบัน ำ้ อตัรำสว่น 1 : 20 ไปทีค่รบีคอยล ์
ทิง้ไว ้ (ประมำณ 20 - 30 นำท)ี  แลว้ฉีดน ำ้เปลำ่ ท ำควำมสะอำด

MICRO-NICE® BIO AIR CONDITIONER CLEANER
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• Cleaning AHU-L3-7 ( The Lobby ) @ The Peninsula Bangkok

MICRO-NICE® BIO AIR CONDITIONER CLEANER
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• ตวัอย่างงาน : ทดสอบประสทิธภิำพในกำรลำ้งท ำควำมสะอำด AHU

– สถำนที่ : หำ้งสรรพสนิคำ้ Future Park รงัสติ

– อปุกรณท์ีใ่ช ้: High Pressure Water Jet Gun

– กำรเตรยีมกำร : ใชผ้ลติภณัฑผ์สมกบัน ำ้ในอตัรำสว่น 1 : 2

MICRO-NICE® BIO AIR CONDITIONER CLEANER

ผลติภณัฑส์ำมำรถเขำ้ไปท ำงำนไดด้จีำกฝ่ัง

ดำ้นหนำ้จนมำถงึแผ่น Fin Coil ทำงดำ้นหลงั
สงัเกตบนผวิฟอง จะพบครำบสกปรกตำ่งๆออกมำ

ปะปนอยู่ดว้ย 12



• ตวัอย่างงาน : ทดสอบประสทิธภิำพในกำรลำ้งท ำควำมสะอำด AHU

MICRO-NICE® BIO AIR CONDITIONER CLEANER

หลงัจำกฟองเร ิม่หมด สำมำรถเห็น

ครำบสกปรกและเมอืกต่ำงๆทีห่ลดุ

ออกมำจำกกำรลำ้งไดอ้ย่ำงชดัเจน

หลงัจำกฟองเร ิม่หมด สำมำรถเห็น

ครำบสกปรกและเมอืกต่ำงๆทีห่ลดุ

ออกมำจำกกำรลำ้งไดอ้ย่ำงชดัเจน
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Result after Cleaning

MICRO-NICE® BIO AIR CONDITIONER CLEANER

ต าแหน่งการวดั แรงลม ( 16 จุด ) หน่วย : cfm อณุหภูมิ ( 32 จุด ) หน่วย : °c

บนซา้ย 17 8 22 22 10.2 9.2 8.6 8.2 11.4 9.6 9.4 9.4

บนขวา 20 18 20 11 10.8 9.8 9.4 9.8 11.6 8.8 8.4 8.6

ล่างซา้ย 18 18 19 19 9.0 7.6 7.4 7.6 9.6 8.8 9.4 9.0

ล่างขวา 16 16 19 14 9.8 9.4 9.8 9.0 8.6 7.4 7.6 7.6

คา่เฉลีย่ *11,078.40 cfm 9.09 °c

ต าแหน่งการวดั แรงลม ( 16 จุด ) หน่วย : cfm อณุหภูมิ ( 32 จุด ) หน่วย : °c

บนซา้ย 16 10 23 18 9.6 7.2 7.8 8.2 8.2 6.2 6.2 6.4

บนขวา 19 19 20 15 7.6 6.6 6.2 6.6 9.0 6.4 6.2 7.6

ล่างซา้ย 21 20 23 21 8.8 7.2 6.8 6.4 7.4 5.8 5.6 5.2

ล่างขวา 21 27 23 23 7.4 6.4 6.2 6.0 7.0 6.2 6.4 6.6

คา่เฉลีย่ *12,761.60 cfm 6.92 °c

Before

After
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MICRO-NICE ® BIO SEPARATOR

• ขอ้มูลผลติภณัฑ ์

– ใชแ้ยกน ำ้มนัและคอลลอยล ์ทีผ่สมกบัน ำ้

– คุณประโยชน์ 1.  ชว่ยแยกน ำ้มนัและคอลลอยลท์ีผ่สมกบัน ำ้ ทีไ่ม่ตอ้งกำรออกจำกน ำ้

2.  ชว่ยละลำยกอ้นไขมนัทีจ่บัตวัเป็นกอ้น ทีบ่่อดกัไขมนั และลดกลิน่เหม็น

3.  ย่อยสลำยไดใ้นธรรมชำติ

– วธิใีช ้ 1.ใชผ้ลติภณัฑเ์ขม้ขน้ผสมลงในน ำ้ทีต่อ้งกำรจะแยกน ำ้มนั และคอลลอยล ์

ในอตัรำสว่นทีเ่หมำะสม (ขึน้อยู่กบัสภำพน ำ้แตล่ะที)่

2. หรอืใชผ้ลติภณัฑ ์ เขม้ขน้พ่นลงบรเิวณกอ้นไขมนั ทิง้ไว5้-10 นำที แลว้
ฉีดน ำ้ ตำม กอ้นไขมนัจะถกูละลำยกลำยเป็นน ำ้มนั

3. ดดูหรอืตกัน ำ้มนั/ ไขมนั ทีล่อยตวัขึน้มำออก สว่นคอลลอยลท์ี่

ตกตะกอน ดดูออกแลว้น ำไปก ำจดั หรอืใชก้ำรพยุงใหล้อย*
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อำคำรสเีขยีวดว้ยผลติภณัฑ ์Micro-Nice
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บรษิทั ผลติไฟฟ้ำ จ ำกดั(มหำชน)

หลงัใชผ้ลติภณัฑ ์Micro-Nice® (ต ัง้แตเ่ดอืนสงิหาคม) 
คุณภาพน ้าหลงับ าบดัอยู่ในเกณฑป์กตโิดยไม่มกีารปรบัเปลีย่นระบบเดมิ
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ตวัอย่ำงอำคำรสเีขยีวทีใ่ชผ้ลติภณัฑ ์Micro-Nice
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