
ผลลตภภัณฑฑ์ BELOXYCHEM (Peracetic Acid 5% และ 15%)
5% Peracetic acid สารฆฆาเชชชื้อและตภัวออกซลแดนทฑ์ททที่มทคคุณภาพสสูง

(5% Peracetic acid : Anti-Microbial Agent and Powerful Oxidant)

Peracetic acid (PAA) CAS No. 79-21-0
UN No. 3109

องคฑ์ประกอบสาร
Active Ingredients : Peroxyacetic Acid 5%

Hydrogen Peroxide 20%
Inert Ingredients: 75%
Total: 100 %
ผสูผู้ผลลต และจภัดจจาหนฆาย             หจก.วท-รลนเคมทคอล  โทร.02-580-5629
คคุณสมบภัตล  และการใชผู้งาน
 เหมาะสสาหรรับทสาความสะอาดพพพื้น (ผผ่านการลล้างดล้วยนสพื้าสะอาดกผ่อนแลล้ว) และทสาความสะอาดพพพื้นผผิว

ภาชนะททที่สสาผรัสกรับอาหาร
- สถานททที่หรพอภาชนะสสาหรรับออุตสาหกรรมนม เครพที่องดพที่ม
- สถานททที่หรพอภาชนะสสาหรรับออุตสาหกรรมผลผิตเนพพื้อ บรรจอุไกผ่ บรรจอุไขผ่
- สถานททที่หรพอภาชนะสสาหรรับออุตสาหกรรมอาหารทะเล

 เหมาะสสาหรรับทสาความสะอาดภาชนะททที่สสาผรัสอาหาร
- ขวดพลาสตผิก ขวดแกล้ว  ภาชนะพลาสตผิก

 เหมาะสสาหรรับทสาความสะอาดสถานททที่ตผ่างๆ
- โรงพยาบาล  คลทนผิค  โรงเรทยน โรงแรม ปศอุสรัตวว์ หล้องนสพื้า

 เหมาะสสาหรรับลล้างระบบกรองนสพื้าแบบ ultra filtration และ Reverse Osmosis (RO)



วลธทการใชผู้ และปรลมาณการใชผู้

A. การลผู้างพชชื้น (ททที่ผฆานการลผู้างดผู้วยนจชื้าสะอาดแลผู้ว)  หรชอการลผู้างภาชนะททที่สจาผภัสกภับอาหาร
สสาหรรับการฆผ่าเชพพื้อ Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Samonella typhimurium นรั พื้นใหล้

เตผิม 5% PAA ปรผิมาณ 9-15 ml ลงในนสพื้าสะอาด 5 ลผิตร  สารละลายนทพื้จะมทความเขล้มขล้นของ PAA เทผ่ากรับ 90-
150 ppm (342-570 ppm H2O2)

และสสาหรรับการฆผ่าเชพพื้อ Listeria monocytogenes นรั พื้นใหล้เตผิม 5% PAA ปรผิมาณ 10-15 ml  ลงในนสพื้า
สะอาด  5 ลผิตร ซซที่งสารละลายนทพื้จะมทความเขล้มขล้นของ PAA เทผ่ากรับ 100-150 ppm (380-570 ppm H2O2)

B. การลผู้างทจาความสะอาดขวดแกผู้ว  ขวดพลาสตลกและภาชนะอชที่นๆ
(เหมพอนขล้อ A)

C. การทจาความสะอาด Conveyor ลจาเลทยงเนชชื้อ (หมสู  ว ภัว ไกฆ ปลา)  อาหารทะเล  ผลไมผู้  และผภัก
(เหมพอนขล้อ A)

D. การทจาความสะอาดพชชื้นผลวตฆางๆ (พชชื้นซทเมนตฑ์  กจาแพง  โตต๊ะ  เกผู้าอทชื้  รางนจชื้าทลชื้ง)
สสาหรรับการฆผ่าเชพพื้อ Staphylococcus aureus, Klebsiella pheumoniae, Saccharomyces 

cerevisiae นรั พื้นใหล้เตผิม 5% PAA 3-30 ml ลงในนสพื้าสะอาด 5 ลผิตร ซซที่งสารละลายททที่ไดล้นทพื้จะมทความเขล้มขล้น PAA
เทผ่ากรับ 30-300 ppm (114-1,140 ppm H2O2)

สสา ห รรั บ ก า ร ฆผ่ า เ ชพพื้ อ  Staphylococcus aureus,  Salmonella  chloleraesuis,  Psuedomonas
aeruginosa ททที่พบททที่พพพื้นผผิวตผ่างๆ (พพพื้นซทเมนตว์ ผนรัง  มผ่านพลาสตผิก  เกล้าอทพื้  พลาสตผิก  แกล้ว  โรงพยาบาล  หล้อง
ผผ่าตรัด หล้องเกก็บเครพที่องมพอ  โรงเรทยน โรงแรม ออฟฟผิต)  นรั พื้นใหล้เตผิม 5% PAA ปรผิมาณ 28-263 ml  ลงในนสพื้า
สะอาด 5 ลผิตร ซซที่งจะมทความเขล้มขล้นของ PAA เทผ่ากรับ 280-2,632 ppm (1,064-9,994 ppm H2O2)

E. การกจาจภัดกลลที่นในคอกสภัตวฑ์  โรงเลทชื้ยงสภัตวฑ์  รถขนสฆง
เตผิม 5% PAA  28 ml ลงในนสพื้าสะอาด 5 ลผิตร ซซที่งจะไดล้ PAA ททที่มทความเขล้มขล้น 280 ppm (1,064
ppm 

H2O2)
การลล้างพพพื้นคอกเลทพื้ยงสรัตวว์ (ซซที่งผผ่านการลล้างดล้วยนสพื้าสะอาดแลล้ว)  และเมพที่อผผ่านการลล้างดล้วย PAA 5%
แลล้วควรจะมทการลล้างดล้วยนสพื้าสะอาดซสพื้า  และใหล้ระบายอากาศ กผ่อนนสาสรัตวว์เลทพื้ยงเขล้าคอกตผ่อไป



F. การลผู้าง Ultra filtration  และ RO membrane
เตผิม 5% PAA  340 g ลงในนสพื้าสะอาดปรผิมาณ 37.85 – 38 ลผิตร ซซที่งจะทสาใหล้ไดล้ PAA ททที่มทความเขล้ม
ขล้น 526 ppm (2,238 ppm H2O2)     
จากนรั พื้นผผ่านสารละลายททที่เตรทยมไดล้นทพื้เขล้าระบบ และหมอุนเวทยนประมาณ 10 นาทท  และหยอุดแชผ่ไวล้อทก 

          20 นาทท ลล้างระบบ RO ดล้วยนสพื้าสะอาด ทดสอบปรผิมาณ PAA ททที่คงเหลพอ ซซที่งไมผ่ควรเกผิน 3 ppm

หมายเหตคุ: ในขรั พื้นตอนการลล้าง ททที่ไดล้อธผิบายขล้างตล้น ตล้องการเวลา หรพอ contact time (เวลาสรัมผรัส) ประมาณ
15-20 นาทท


