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ส��งสำคัญที่ต�องทราบ

สามารถใช�เคร�่องฉีดน้ำแรงดันได�โดยติดหัวฉีดแบบกว�าง แต�ต�องใช�แรงดันต่ำกว�า 1,500 psi (ปอนด�ต�อตารางนิ�ว) และใช�ในระยะ
ห�าง 12 นิ�วจากพ�้น โปรดระมัดระวัง เพราะพ�้นผิวอาจเส�ยหายได� 
ถ�าไม�มีการนำเศษดิน ส��งสกปรก หร�อส��งแปลกปลอมต�าง ๆ ออกจากร�อง อาจทำให�เกิดปร�มาณคราบ รา และเชื้อราเป�นดวงได�
ห�ามใช�ของมีคม เช�น หลั่วเหล็ก มีด เหล็ก ฯลฯ แซะคราบเป��อน ออกจากผล�ตภัณฑ�โดยเด็ดขาด
ถ�าผล�ตภัณฑ�น้ำมัน ไขมัน อาหาร จะต�องถูกทำความสะอาดออกจากพ�้นผิวตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพ�่อคงคุณภาพการรับ
ประกัน 25 ป�ด�านรอยเป��อน (Limited Stain Warranty)
ปร�มาณที่แตกต�างกันของราและเชื้อราเป�นดวงจะเกิดข�้นตามปร�มาณความร�อนและความชื้นในพ�้นที่นั้นๆ  
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำอย�างระมัดระวัง และควรสวมรองเท�าหุ�มส�นเมื่อปฎิบัติงานทำความสะอาด

ป�ญหา

ฝุ�นและเศษต�างๆ

ว�ธีแก�ไข

ควรถูกขจัดออกด�วยสายยางรดน้ำ ใช�น้ำอ��นผสมสบู�และแปรงขัดขนอ�อนที่ไม�ได�ทำจาก
เหล็กขจัดออกตามรอยนูน ขัดถูตามทิศทางของเนื้อไม�จะดีที่สุด

แทนนินส� แทนนินส�เกิดข�้นได�เมื่อวัสดุทางธรรมชาติติดอยู�ระหว�างร�องและน้ำเจ��งนองข�างใต� ดังนั้น
ว�ธีที่ดีที่สุดคือขจัดออกด�วยสายยางรดน้ำ แปรงขัดพ�้นไนลอน หร�อไม�กวาดอ�อน 
รักษาความสะอาดของร�องไม�ไว�เพ�่อลดโอกาสเกิดแทนนินส�และทำให�พ�้นผิวดูสะอาด

น้ำแข็งและหิมะ
ใช�แคลเซียม คลอไรด�หร�อเกล�อหินโรยบนหิมะและน้ำแข็ง การใช�สองส��งนี้อาจทำให�เกิด
สารตกค�างส�ขาวซ่ึงขจัดออกได�ง�ายๆด�วยน้ำอ��นผสมสบู�และแปรงขัดพ�้นไนลอนที่ไม�ได�
ผล�ตมาจากเหล็ก/ทองเหล�อง เป�นต�น 

ราและเชื้อราเป�นดวง

ราและเชื้อราสามารถเกิดข�้นได�ทุกวัน ตามสภาพส��งแวดล�อม เช�น การเน�าเป��อยของ
วัตถุทางธรรมชาติ เช�น ไม� ใบไม� ละอองเกสร ซึ่งได�รับการบ�มเพาะด�วยอ�ณภูมิ 
อากาศ และน้ำ เพ�่อลดการเกิดโดยการขจัดราและเชื้อราทางธรรมชาติเหล�านี้ออกให�
เร็วที่สุด โดยใช�น้ำอ��นผสมสบู�และแปรงขัดพ�้นไนลอนที่ไม�ได�ผล�ตมาจากเหล็กหร�อทอง
เหล�อง

แหล�งความร�อนสูง / ไฟ ไม�สังเคราะห� NewTechWood  สามารถดูดความร�อนทั้งทางตรงและทางอ�อม แหล�ง
ความร�อนที่มีความร�อนสูงกว�าปกติ เช�น กองไฟ เตาไฟ เตาบาบีคิว และเพล�งไหม� อาจ
ทำใหไม�สังเคราะห�เส�ยหาย โปรดใช�ความระมัดระวังขณะเป�นพ�เศษ เพ�่อป�องกันไม�ให�เกิด
ความเส�ยหาย

การก�อสร�าง
อาคารคอนกร�ต

พ�้นจะต�องได�รับการคลุมป�ดเอาไว�ตลอดเวลาขณะก�อสร�างอาคารโดยใช�ผ�าใบกันน้ำ
หร�อฟ�ล�มพลาสติกที่ใช�ในการก�อสร�าง เศษหิน เศษหินขัด เศษหินปูน ฯลฯ ที่เหล�อ
จากการก�อสร�างจะผสมกับน้ำและระเหยจนทิ�งคราบขาวข��นไว�บนพ�้นผิว เพ�่อป�องกัน
ป�ญหานี้ โปรดตรวจสอบให�แน�ใจว�าการก�อสร�างอิฐ ปูน ซีเมนต� ได�รับการดำเนินการ
เร�ยบร�อยก�อนติดตั้งวัสดุพ�้นระเบียง การบำรุงรักษาตามปกติเ เพ�่อคงสภาพพ�้นเอา
ไว�ตามเดิม
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คำแนะนำในการดูแลและทำความสะอาด

 คราบจากฝุ�นผงฝ�งแน�นเกิดข�้นบนพ�้นผิวเมื่อไม�มีการบำรุงรักษาอย�างเป�นประจำ คราบเหล�านี้เกิดข�้นจากการผสมกัน
ของฝนกับเศษฝุ�นละออง ดิน  ทางเดินเท�า เมื่อน้ำระเหยแห�ง จะทิ�งคราบฝ�งแน�นบนพ�้นไม� ซึ่งสามารถล�างออกได�ในเวลาเพ�ยงช�วง
หนึ่งเท�านั้น คราบนี้จะสะสมเป�นชั้น ๆ จนยากที่จะทำความสะอาดออกไปหากไม�ทำความสะอาดนานเกินไป

หมายเหตุ: คราบจากฝุ�นผงฝ�งแน�น�เกิดข�้นได�บ�อยและร�ายแรงในส��งแวดล�อมเฉพาะบางแห�ง เพ�่อป�องกันการเกิดข�้นซ้ำ  แนะนำให�
ทำความสะอาดแผ�นไม�อย�างน�อย 1 ครั้ง/2 สัปดาห�

วัสดุอ�ปกรณ�ทำความสะอาด

วัสดุอ�ปกรณ�ที่จำเป�นในการใช�ทำความสะอาดอยู�ในรูปภาพที่ 1
 1. ผ�าขนหนู
 2. ถังน้ำ
 3. น้ำ
 4. แปรงขนนิ�มหร�อไม�กวาด
 5. ถุงมือล�างจาน

น้ำยาทำความสะอาดที่แนะนำสำหรับการล�างคราบฝุ�นผงฝ�งแน�น
 1. ผงซักฟอกทั่วไป
 2. น้ำส�มสายชู
 3. น้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ� สูตรที่ไม�ทำลายพ�้นผิว

รูปภาพที่ 1

หมายเหตุ: สวมถุงมือเสมอเมื่อใช�อ�ปกรณ�ทำความสะอาด

หมายเหตุ: ห�ามใช�น้ำยาทำความสะอาดอื่นๆนอกเหนือจากคำแนะนำเพราะอาจทำลายสภาพพ�้นผิวได� และห�ามใช�น้ำยา
ทำความสะอาดปนกันเด็ดขาด โปรดเล�อกใช�แค�เพ�ยงอย�างใดอย�างหนึ่ง
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การทำความสะอาดบร�เวณพ�้นผิว

ทำความสะอาดด�วยน้ำส�มสายชู

ว�ธีที่ 1

หมายเหตุ: ใช�แปรงไนลอนขัดตามทิศทางของเนื้อไม�เท�านั้น 
ห�ามขัดสวนทางกับเนื้อไม�

หมายเหตุ: อาจใช�การขัดหลายครั้งเพ�่อที่จะขจัดคราบออก
ให�หมด ผลการทำความสะอาดจะเร็วมากข�้นหากขัดไปพร�อม
กับเทส�วนผสมของน้ำและน้ำส�มสายชูลงไปด�วย

อันดับแรกผสมน้ำเปล�ากับน้ำส�มสายชูปร�มาณ 1/2 ส�วน 
โดยเร��มจากเทน้ำลงไปในถังน้ำก�อนตามรูปภาพที่ 3

ในรูปที่ 2 จะเห็นได�ว�าแผ�นไม�มีคราบฝุ�นผงฝ�งแน�นอยู� ใช�น้ำ
เปล�าผสมกับน้ำส�มสายชูเพ�่อทำความสะอาด

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3

1

จากนั้นเพ��มน้ำส�มสายชูเข�าไปให�เท�ากับปร�มาณน้ำที่มีอยู�เดิม
ตามรูปภาพที่ 4

2

หลังจากผสมจนเข�ากันดี ชะโลมน้ำที่ผสมแล�วลงบนคราบ
ที่ติดอยู�บนพ�้นตามรูปภาพที่ 5

3

ทิ�งไว�อย�างน�อย 5 นาทีเพ�่อให�ส�วนผสมซึมลงไปในคราบ
ซึ่งจะทำให�ทำความสะอาดง�ายข�้น

4

หลังจากทิ�งไว�  ให�นำแปรงไนลอนขัดตามทิศทางของรอย
นูน ความรุนแรงของการขัดข�้นอยู�กับความหนาของคราบ 
ซึ่งโดยปกติแล�วแรงขัดระดับปานกลางก็เพ�ยงพอ

5

หลังจากทิ�งไว�  ให�นำแปรงขนนิ�มขัดตามทิศทางของรอย
นูน ความรุนแรงของการขัดข�้นอยู�กับความหนาของคราบ 
ซึ่งโดยปกติแล�วแรงขัดระดับปานกลางก็เพ�ยงพอ

6

รูปภาพที่ 4

รูปภาพที่ 5
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การทำความสะอาดบร�เวณพ�้นผิว

ทำความสะอาดด�วยน้ำส�มสายชู

ว�ธีที่ 1
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ให�หมด ผลการทำความสะอาดจะเร็วมากข�้นหากขัดไปพร�อม
กับเทส�วนผสมของน้ำและน้ำส�มสายชูลงไปด�วย
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รูปภาพที่ 3

1
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4
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การทำความสะอาดบร�เวณพ�้นผิว

ว�ธีที่ 2

หมายเหตุ: ใช�แปรงไนลอนขัดตามทิศทางของเนื้อไม�
เท�านั้น ห�ามขัดสวนทางกับเนื้อไม�

หมายเหตุ: ใช�แปรงไนลอนขัดตามทิศทางของเนื้อไม�
เท�านั้น ห�ามขัดสวนทางกับเนื้อไม�

แผ�นไม�จะดูเหมือนใหม�หลังจากเช็ดจนแห�งแล�วตามรูปภาพ
ที่ 6 ซึ่งจะเห็นความแตกต�างระหว�างไม�ที่ทำความสะอาด
แล�วกับที่ยังไม�ได�ทำ

7

เทน้ำยาลงบนแผ�นไม�ที่มีคราบฝ�งอยู�ตามรูปภาพที่ 71

ร�นน้ำลงไปจนทั่วแล�วถูจนเข�ากันแล�วทิ�งไว�อย�างน�อย 5 นาที
ตามรูปภาพที่ 8

2

หลังจาก 5 นาทีผ�านไป ให�ใช�แปรงไนลอนขัดตามทิศทาง
ของเนื้อไม�

3

หลังจากเช็ดจนแห�งแล�วตามรูปภาพที่ 9 ซึ่งจะเห็นความ
แตกต�างระหว�างไม�ที่ทำความสะอาดแล�วกับที่ยังไม�ได�
ทำความสะอาด

4

รูปภาพที่ 8

รูปภาพที่ 6

ทำความสะอาดด�วยน้ำยาทำความสะอาด

สุขภัณฑ� สูตรไม�ทำลายพ�้นผิว

รูปภาพที่ 7

รูปภาพที่ 8
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การทำความสะอาดบร�เวณพ�้นผิว

ว�ธีที่ 3

แนะนำผล�ตภัณฑ�ทำความสะอาดและดูแลพ�้นผิว

หมายเหตุ: ใช�แปรงขนนิ�มขัดตามทิศทางของเนื้อไม�เท�านั้น 
ห�ามขัดสวนทางกับเนื้อไม�

หมายเหตุ: ใช�แปรงขนนิ�มขัดตามทิศทางของเนื้อไม�เท�านั้น 
ห�ามขัดสวนทางกับเนื้อไม�

ละเลงผงซักฟอกลงไปบนแผ�นไม�ตามรูปภาพที่ 10

ร�นน้ำลงไปบนผงซักฟอกและถูให�เข�ากัน ทิ�งไว�อย�างน�อย 
5 นาที ตามรูปที่ 11

1

2

หลังจาก 5 นาทีผ�านไป ให�ใช�แปรงขนนิ�มขัดตามทิศทางของ
เนื้อไม�

2

หลังจาก 5 นาทีผ�านไป ให�ใช�แปรงขนนิ�มขัดตามทิศทาง
ของเนื้อไม�

3

หลังจากขัดไปได�สัก 1-2 นาที เทน้ำลงไปบนพ�้นให�ชุ�มและ
เช็ดด�วยผ�าขนหนูให�แห�งเพ�่อเห็นผลตามรูปภาพที่ 12

4

ทำความสะอาดด�วยผงซักฟอกทั่วไป

รูปภาพที่ 10

รูปภาพที่ 11

รูปภาพที่ 12

เพราะใช�จร�งถึงกล�าแนะนำ
ด�วยประสบการณ� การส�งมอบงานมากกว�า 10 ป�

จำนวนพ�้นที่มากกว�า 700,000 ตารางเมตร
น้ำยาดันฝุ�น สูตรพ�เศษ KS CLEAN
นอกจาก จัดการฝุ�นไม�ให�ฟ��งกระจาย

แต�ก็ยังขจัดคราบ และเพ��มความเงางาม
ใช�ได�ทั้งพ�้นภายใน และ ภายนอก

สำหรับดูแลไม� NewTechWood โดยเฉพาะ

1000 ml 189.- บาท

คู่มือแนะนำ�ก�รดูแลและรักษ�ไม้สังเคร�ะห์ หน้า 5 |



คู่มือแนะนำ�ก�รดูแลและรักษ�ไม้สังเคร�ะห์ 

Care and Cleaning Guide

การต�านทานสารเคมีของผล�ตภัณฑ�
NewTechWood UltraShield

สารเคมี อ�ณหภูมิ 25๐C
(70 ๐F)

อ�ณหภูมิ 60๐C
(140 ๐F)

กรดอะซิติก (10%)
(10%v/v Acetic Acid)

R R

เบียร�
(Beer)

R R

เบนซีน
(Benzene)

U U

กรดเบนโซอิก
(Benzoic Acid)

R R

สารฟอกขาว น้ำด�าง (10%)
(Bleach Lye)

R R

โทลูอีน
(Toluene)

U U

เมทธิล เอททิล คีโทน
(Methyl Ethyl Ketone)

R R

แอซีโทน
(Acetone)

R R

เอธิลเบนซีน
(Ethyl Benzene)

U U

เอ็น-บิวทิล อะซิเตท (3%)
(n-Butyl Acetate)

R R

เทอร�เพนไทน�
(Turpentine)

U U

ไฮโดรเจนเพอร�ออกไซด� (3%)
(Hydrogen Peroxide)

R U

หมายเหตุ

R – ต�อต�านกับสารเคมี
U – ไม�ต�อต�านกับสารเคมี ซึ่งหมายความว�าสารเคมีอาจทำลายผล�ตภัณฑ�อย�างถาวร 
โปรดติดต�อผู�ผล�ตเพ�่อขอคำอนุมัติการใช�สารเคมีดังกล�าวบนผล�ตภัณฑ�
ใช�ได�กับผล�ตภัณฑ�ภายในครัวเร�อนทั่วไป
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