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                                        “คลีนแลป เอฟเอส ซานิไทเซอร คอนเซนเทรด” 
                                      CLEANLAB FS SANITIZER CONCENTRATE 
                                         น้ํายาฆาเชื้อแบคทีเรียในอุตสาหกรรมอาหารประสิทธิภาพสูง 
 

ลักษณะทั่วไป      
เปนน้ํายาชนิดเขมขนท่ีใชสําหรับฆาเช้ือ และดับกลิ่น ประกอบดวยสารประกอบ  “Twin chain” Quaternary Ammonium Compound  
สามารถใชฆาเช้ือท่ีอัตราสวน  1: 256  โดยไมตองลางน้ําอีก 
  

คุณสมบัติ                                                  ประโยชน 
-  ไดมาตรฐานสิ่งแวดลอม - ไมมีสวนผสมฟอสเฟต  แอมโมเนีย กรด ดาง หรือสารทําละลายชนิดตาง ๆ 
-   ฆาเช้ือแบคทีเรีย/ไวรัส - ผสมน้ํายา:น้ํา ในอัตราสวน 1:256 สามารถฆาเช้ือแบคทีเรียและไวรัสแบบมีเปลือกหุมได 

100 % ท่ีระยะเวลาสัมผัสเช้ือโรค 10 นาทีไดแกเช้ือ Salmonella enterica และ Staphylococcus  
aureus และเช้ือไวรัส H1N1 (Influenza A)  

- ดับกลิ่น - สามารถฆาเช้ือท่ีเปนสาเหตุใหเกิดกลิ่น  ดวยความรวดเร็ว โดยไมท้ิงกลิ่นของมันเองไว 
- ฆาเช้ือพื้นผิวสัมผัสอาหาร - 100%ของวัตถุดิบของน้ํายา CLEANLAB FS SANITIZER CONCENTRATE ไดรับการ 

รับรองใหใชในการฆาเช้ือพื้นผิวท่ีสัมผัสอาหารโดยออม (Indirect food contact surface) 
 

การใชงาน 
แนะนําใหใชปองกันการระบาดของเช้ือโรคใน 
  สถานศึกษา                    โรงภาพยนตร  สปอรตคลับ                                                 โรงแรม 
  สนามบิน     สํานักงาน     โรงงานผลิตอาหารและเครื่องด่ืม                 โรงงาน 
  ฟารมโคนม      รานอาหาร                          โรงครัว                                                         โรงพยาบาล 

 

วิธีใช  
การฆาเช้ือทั่วไป 
ผสมน้ํายา:น้ํา ในอัตราสวน 1:200 ใชผา มอบ หรือจุมแช โดยท้ิงใหพื้นผิวท่ีจะฆาเช้ือสัมผัสน้ํายา 10 นาที จากการทดสอบพบวา
สามารถฆาเช้ือแบคทีเรียและไวรัสแบบมีเปลือกหุม ไดถึง 100% 
 
การฆาเช้ือสถานที่ผลิตอาหาร / พื้นผิวสัมผัสอาหาร 
กอนการฆาเช้ือ ควรยายอาหารและบรรจุภัณฑอาหาร หรือปกปองใหมิดชิด  สําหรับพื้น ผนัง และพื้นท่ีเก็บของ ผสมน้ํายา:น้ํา ใน
อัตราสวน 1:256 สําหรับพื้นท่ีสกปรกหนักควรตองมีการลางเบ้ืองตนดวยน้ําหรือน้ํายาทําความสะอาดอื่นกอน  ใหพื้นผิวเปยกอยาง
นอย 10 นาที ลางออกดวยน้ําสะอาด 
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การใชเคร่ืองพนน้ํายา 
กอนการพนฆาเช้ือ ควรยายอาหารและบรรจุภัณฑอาหาร หรือปกปองใหมิดชิด  หลังการทําความสะอาด ใหพนน้ํายาโดยใชน้ํายา
ปริมาณ 1 ลิตรตอพื้นท่ีฆาเช้ือ 30 คิวบิกเมตร ผสมน้ํายา:น้ํา ในอัตราสวน 1:80 เขาใชงานหลังจากพนน้ํายาเปนเวลา 2 ช่ัวโมง (ตาม
มาตรฐานการพนหมอก ULV ประเทศสหรัฐอเมริกา)  
 
การฆาเช้ือกรงสัตวเล้ียง 
ยายสัตวเลี้ยงออกจากพื้นท่ี ผสมน้ํายา:น้ํา ในอัตราสวน 1:200 ใชผา มอบ หรือจุมแช โดยท้ิงใหพื้นผิวท่ีจะฆาเช้ือสัมผัสน้ํายา 10 นาที 
ใชน้ําลางออกท้ังหมด หรืออาจลางเฉพาะสวนท่ีสัมผัสอาหารและน้ําของสัตวเลี้ยว ปลอยใหแหงกอนใหสัตวลี้ยงเขาใชงาน 
 
การฆาเช้ือในโรงฟกไข 
ผสมน้ํายา:น้ํา ในอัตราสวน 1:256 เพื่อฆาเช้ือแบคทีเรียและไวรัส ใชไดกับสวนตางๆของโรงฟก เชน ถาด ช้ันฟกไข ลังไข พื้น ผนัง 
เพดาน รถขนสง และอุปกรณอื่นๆ ทําใหพื้นผิวฆาเช้ือเปยกน้ํายาอยางนอย 10 นาที ท้ิงไวใหแหง 
 
การฆาเช้ือในอางแชเทา (Foot Dip)/ ถุงมือ/ อุปกรณ Salon 
ผสมน้ํายา:น้ํา ในอัตราสวน 1:256 จุมแชรองเทาเปนเวลา 1-3 นาทีกอนจะเดินเขาสูบริเวณปลอดเช้ือหรือใชแชถุงมือหรืออุปกรณ 
Salon เปนเวลา 5 นาที เปลี่ยนน้ํายาท่ีผสมแลวทุกวัน หรือเร็วกวานั้นหากวาน้ํายาสกปรกมาก 
 
ฆาเช้ือผักผลไม 
ผสมน้ํายา:น้ํา ในอัตราสวน 1:512 จุมแชหรือสเปรยใหชุม ลางออกใน 10 นาที (สําหรับการฆาเช้ือท่ีเนนฆาไวรัส แนะนําท่ี 1:256 ) 
 

การฆาเช้ือพื้นผิวสัมผัสอาหารโดยไมตองใชน้ําลางออก 
การฆาเช้ือพื้นผิวท่ีสัมผัสอาหาร เชน โรงงานผลิตอาหาร รานอาหาร เครื่องมือหรืออุปกรณท่ีมีการสัมผัสอาหาร จาน ชอนสอม แกว 
เคานเตอรทอป หองเก็บของแชเย็น กอนการใชน้ํายา ใหนําสิ่งสกปรกเชนเศษอาหารโดยการลางน้ําเบ้ืองตน แลวใชน้ํายาลางจานหรือ
น้ํายาทําความสะอาดลางโดยละเอียด ใชน้ําด่ืมลางตาม กอนใชผลิตภัณฑเพื่อฆาเช้ือทําการฆาเช้ือโดยไมตองใชน้ําลางออกอีก    (กอน
การฆาเช้ือ ควรนําอาหารหรือบรรจุภัณฑอาหารออกจากพื้นท่ีท่ีตองการฆาเช้ือหรือมีผาคลุมปกปองใหมิดชิด)   
การฆาเช้ืออุปกรณท่ีสัมผัสอาหารโดยตรง เชน จาน ชอนสอม แกว อุปกรณประกอบอาหาร  สามารถจุมลงในน้ํายาท่ีผสมอัตราสวน 
ผสมน้ํายา:น้ํา ในอัตราสวน 1:512 และมีเวลาสัมผัสอยางนอย 1 นาที  มีการเปลี่ยนน้ํายาท่ีผสมอยางนอยทุกวัน  ไมตองใชน้ําลางออก
อีก 
 
 

การฆาเช้ือระบบแอรและคอยลเย็น (AHU & FCU) 
ผสมน้ํายา:น้ํา ในอัตราสวน 1:200 ใชฟอกกี้ฉีดสเปรยน้ํายาเพื่อฆาเช้ือหลังการทําความสะอาดเบ้ืองตนโดยไมตองลางน้ําออก 
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การฆาเช้ือถังเก็บน้ําประปา 
ใชลางแท็งคน้ําเพื่อฆาเช้ือโดยมีข้ันตอนดังนี้  ปดไมใหน้ําเขาแท็งค ทําความสะอาดภายในถังเก็บน้ําและลางออกดวยน้ําเปลา 
ผสมน้ํายา:น้ํา ในอัตราสวน 1:200 ใชฉีดพนหรือ circulate ใหพื้นผิวภายในท้ังหมดเปยกโดยมี contact time อยางนอย 1 นาที ปลอยน้ํา
ออก และcirculate ดวยน้ําสะอาดอีก 2 รอบกอนเปดน้ําเขาเพื่อใชงาน 
 
การฆาเช้ือและปองกันตะไครในระบบ Cooling Tower 
ในกรณีท่ีระบบคูลลิ่งมีสภาพคอนขางสะอาด  สามารถเติมน้ํายา ลงไปไดเลย  แตถาระบบคูลลิ่งสกปรกมาก  มีเมือก  ตะไครน้ําและ
ตะกอนอยูหนาแนน จําเปนตองลางคราบสกปรกตาง ๆ ออกกอน  โดยเติมน้ํายา  Cleanlab FS Sanitizer Concentrate  ตามลําดับดังนี.้ 
-  ขนาดเริ่มตน  (INTIAL DOSE)  ใชอัตราสวน  1:5,000  โดยเติมครั้งแรกเพียงครั้งเดียว 
- ขนาดบํารุงรักษา  (MAINTENANCE DOSE)  ใชอัตราสวน 1 : 20,000      โดยเติมทุก 7 วัน  หรือสัปดาหละ  1  ครั้ง 
 
การใชควบคุมตะไครน้ําในบอน้ํา (ไมมีสัตวน้ํา) หรือสระวายน้ํา  
สําหรับการควบคุมตะไครน้ําในสระวายน้ําแบงการเติมน้ํายาเปน 2 ขนาด   
ถาสระน้ํามีตะไครน้ําอยู  ใหใชน้ําอัตราสวน 1 : 50,000  หลังจากนั้น 24 ช่ัวโมง  ใหดูความสะอาดสระน้ํา  ถายังคงมีตะไครน้ํา
หลงเหลือหรือเกิดข้ึนอีกใหทําซ้ําอีกครั้ง  เม่ือไมมีตะไครน้ําหลงเหลือแลวใหใชขนาดบํารุงรักษา 1:200,000 อาจใชคูกับคลอรีนเพื่อ
การควบคุม algae ทุกประเภทอยางสมบูรณ 
 
คุณลักษณะเฉพาะ 

ลักษณะทางกายภาพ..........................................ของเหลว จุดติดไฟ............................................................ไมมี 
กลิ่น……………..............................................บาง ๆ PH…………………………………………6.0 - 7.0 
สี.......................................................................แดงใส อายุการใชงาน..................................................  3  ป 
ความถวงจําเพาะ..............................................1.00  

 
    การบรรจุ       แกลลอน  (3.785 ลิตร) 
    จัดจําหน่าย       บริษัท  คลีนโปรเจค  จํากัด      ประเทศไทย 
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การฆ่าเชื องานท ั วไป 

การใช้งาน
อ ัตราส่วน 
นํ ายา:นํ า

ความเข ้มข้น Quat
% 

concentrati
on

ผสม นํ ายา x ml
 /นํ า 1 ล ิตร

หมายเหตุ

10% 1000
ทําความสะอาดพืนทีเสียงเช ือสูง
 หรือ พืนทีสกปรกหนัก 1:80 1200 ppm 0.125% 13

เคลียร ์พืนทีผู ้ ติดเช ือ ห ้ องผ่าตัด พืนทีทีสกปรกมากไม่สามารถ Pre-clean
 ได ้

พ่นหมอก ULV 1:80 1200 ppm 0.125% 13

เข ้ าใช ้ พ ืนทีหลังจากพ่นเสร็จ 2 ชม.เป็นอย่างน ้ อย (ตามมาตรฐาน
ประเทศสหรัฐอเมริกา) เนืองจากเครือง ULV ทําให ้ ของเหลวอยู่ในรูป
ของหมอกละอองฝอยทีเล็กมากๆ สามารถทําให ้ เก ิดการระคายเคืองต่อ
ดวงตาและผิวหนังได ้

*ความเข ้ มข ้ นสัมผัสผิวหนังโดย
ไม่เก ิดการระคายเคือง Max 1:100 1000 ppm 0.10% 10

ทําความสะอาดฆ่าเช ือทัวไป 1:200 500 ppm 0.05% 5 พืน ผนัง เฟอร์นิเจอร์ไม ้  เคาน์เตอร ์ท๊อป ถังขยะ โทรศัพท์ ห ้ องนํา 
สุขภัณฑ์

กรงสัตว์เลียง 1:200 500 ppm 0.05% 5
ล ้ างออกเฉพาะส่วนทีสัมผัสอาหารและนําของสัตว์เลียง ปล่อยแห ้ งก่อน
สัตว์เลียงเข ้ าใช ้ งาน

อุปกรณ์ประกอบอาหาร / พืน
ผิวสัมผัสอาหาร 1:256 400 ppm 0.04% 4 แช่หร ือทิงให ้ เปียกอย่างน ้ อย 10 นาที แล ้ วล ้ าง/ เช็ดออกด ้ วยนําสะอาด
ฆ่าเช ือไข่ 1:256 400 ppm 0.04% 4 ห ้ ามฆ่าเช ือไข่ทีม ีรอยแตกหรือบุบ หร ือสกปรก ไม่จําเป็นต ้ องล ้ างออก
แช่รองเท ้ า (Foot dip) ก่อนเข ้ า
สถานท/ี ถ ุงมือ/ อุปกรณ์ salon 1:256 400 ppm 0.04% 4 จุ่มรองเท ้ าประมาณ 3 นาที / แช่ถุงมือและอุปกรณ์ salon 5 นาที

ผัก ผลไม ้ Min 1:500 200 ppm 0.02% 2
ล ้ างออก ใน 10 นาที (สําหรับการฆ่าเช ือทีเน ้ นฆ่าไวรัส แนะนําที 1:256 
หรือ 4 ml/นํา 1 ลิตร)

**การทําความสะอาดพืนผิวเบ ืองต ้ น ทําให ้ นํายามีประสิทธ ิภาพในการฆ่าเช ือมากขึน

การใช้ฆ่าเชือในงานระบบ

การใช้งาน
อ ัตราส่วน 
นํ ายา:นํ า

ความเข ้มข้น Quat
% 

concentrati
on

ผสม นํ ายา x ml
 /นํ า 1 ล ิตร

หมายเหตุ

ระบบแอร์ คอล ์ยเย็น (AHU & 
FCU) 1:200 500 ppm 0.05% 5 สเปรย์ฉีดฆ่าเช ือหลังทําความสะอาดเบืองต ้ น โดยไม่ต ้ องล ้ างนําออก

ถังเก็บนําประปา 1:500 200 ppm 0.02% 2

 
แนะนําให ้ ใช ้ ล ้ างแท็งค์นําเพือฆ่าเชือ แต่ไม่ได ้ ผสมในนําอุปโภคบริโภค
3.1 ปิดไม่ให ้ นําเข ้ าแท็งค์นํา
3.2 ทําความสะอาดโดยใช ้ สารทําความสะอาดเพือขจัดสิงสกปรก และ
ล ้ างออกด ้ วยนําเปล่า 
3.3  ใช ้  Cleanlab FS Sanitizer อัตราส่วน 200 ppm ใช ้ ฉีดพ่นหรือ 
circulate ให ้ พ ืนผิวภายในทั งหมดเปียกโดยมี contact time อย่างน ้ อย 
10 นาที 
3.4 ปล่อยนําออก และcirculate ด ้ วยนําสะอาดอีก 2 รอบ ก่อนเปิดนําเข ้ าเพือใช ้
งาน

shoc dose 1:5000 20 ppm 0.002% 0.2

Maintainance 1:10000 10 ppm 0.001% 0.1

shoc dose 1:20000 5 ppm 0.001% 0.05

Maintainance 1:50000 2 ppm 0.0002% 0.02

ตารางอ ัตราส่วนการผสม CLEANLAB FS SANITIZER CONCENTRATE

1.กรณีนําระบบหอผึงเย็น Cooling Tower สกปรกมาก
อ ้ างอิงจากประกาศของกรมอนามัยซึงระบุว่าหากการตรวจพบเชือมากกว่า 
1,000,000 CFU/L (หน่วยลิตร) ถือว่าเป็นสภาวะทีจะมีอันตรายต ้องได ้ รับการ
แก ้ ไขโดยด่วน จําเป็นต ้องล ้ างคราบสกปรกต่าง ๆ ออกก่อนด ้ วยการเติมคลอรีน
อิสระที 5 mg/L แล ้ วเดรนนําออกสองรอบ จากนันเติมนําใหม่เข ้ าระบบ

2. กรณีนําระบบหอผึงเย็นยังอยู่ในเกณฑ์
หากการตรวจเชือมีปริมาณน ้อยกว่า 1,000,000 CFU/L หรือได ้ ทําตามขันตอนที 
1มาแล ้ วให ้ เต ิมคลอรีนโดยรักษาให ้มีคลอรีนอิสระที 1 mg/L แล ้ วจึงเติม นํายา  
Cleanlab FS Sanitizer Concentrate  ตามลําดับดังนี                                  
              
-  ขนาดเร ิมต ้น  (INTIAL DOSE)  ใช ้ อัตราส่วน  1:5,000  โดยเติมครังแรก
เพียงครังเดียว
- ขนาดบํารุงรักษา  (MAINTENANCE DOSE)  ใช ้ อัตราส่วน 1 : 10,000      
โดยเติมทุก 7 วัน  หรือสัปดาห์ละ  1  ครัง (หรือวัดปริมาณความเข ้มข ้น Quat 
5-10 mg/litre)

สระว่ายนํา 

สําหรับการควบคุมตะไคร่นําในสระว่ายนํา
เมือรักษาคลอรีนอิสระในสระนําได ้ตามเกณฑ์แล ้ วโดยมีคลอรีนอิสระที 1 ppm 
และค่ากรดด่างที 7.2-7.8 pH แบ่งการเติมนํายา FS เป็น 2 ขันตอน 
 
- ถ ้ าสระนํามีตะไคร่นําอยู่  ให ้ ใช ้ นําอัตราส่วน 1 : 20,000  หลังจากนัน 24 
ชัวโมง  ให ้ ดูความสะอาดสระนํา  ถ ้ ายังคงมีตะไคร่นําหลงเหลือหรือเกิดขึนอีก
ให ้ ทําซําอีกครัง  
- เมือไม่มีตะไคร่นําหลงเหลือแล ้ วให ้ ใช ้ ขนาดบํารุงรักษา 1:50,000  (หรือวัด
ปริมาณความเข ้มข ้น 2 mg/L หรือมี Quat ที 2 ppm

ระบบหอผึงเย็น Cooling Tower 

 
 
 
 
 


