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BlueWater เคร�่องผลิตน้ำเกลือฆ�าเชื้อธรรมชาติ สามารถผลิตน้ำเกลือฆ�าเชื้อ

ธรรมชาติได�ด�วยกระบวนการทางว�ทยาศาสตร�ที่เร�ยกว�า “อิเล็กโทรลิซิส”

Trick ง�ายๆ : น้ำประปาเมื่อผ�านกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสจะมีคุณสมบัติในการฆ�าเชื้อ

การนำพลังงานไฟฟ�าส�งผ�านไปยังน้ำประปา ทำให�อะตอมของน้ำไฮโดรเจนและออกซิเจน (H2O)
เกิดการแตกตัวเป�นไอออนบวกและไอออนลบ มาทำปฏิกิร�ยาออกซิเดชั่นกับสารประกอบต�างๆ ที่อยู�
ในน้ำ จนเกิดเป�นสารประกอบใหม�ชื่อว�า ไฮโปคลอรัส เอซิส (HOCl) และ ไฮโปคลอไรท� ไอออน (OCl-)
ซึ่งเป�นกรดธรรมชาติ มีคุณสมบัติในการฆ�าเชื้อไวรัส แบคทีเร�ย เชื้อรา ลดกลิ�นอับ และล�างสารพ�ษ
ตกค�างในผักผลไม�

กระบวนการ อิเล็กโทรลิซิส คืออะไร ?

Inside of
car

Fine dust
indoors

ผลิตภัณฑ�ที่จะช�วยให�ทุกคนในครอบครัว

ห�างไกลจาก เชื้อไวรัสและแบคทีเร�ย

โปรดอ�านและทำความเข�าใจ
สัญลักษณ�ต�อไปนี้ก�อนการใช�งาน

ฉีดพ�นในบร�เวณที่ต�องการ เทน้ำลงบนสิ�งของที่ต�องการฆ�าเชื้อแช�สิ�งของลงในน้ำ

ใช�ผ�าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด ใช�ในการล�างหน�า

เกลือมีส�วนประกอบของโซเดียมคลอไรด� (NaCI) ซึ่งเป�นตัวเร�งปฏิกิร�ยาเคมีในกระบวนการ

อิเล็กโทรลิซิส การใส�เกลือเพ��มเข�าไปจะทำให�น้ำที่ผลิตได�มีความเข�มข�นและมีประสิทธิภาพ

ในการฆ�าเชื้อสูงถึง 99.9% และได�สารประกอบใหม�ชื่อว�า โซเดียมไฮโปคลอไรท� (NaOCl)

เกลือบร�สุทธิ์ 99% คืออะไร ?

 ข�อระวัง : ไม�แนะนำให�ใส�เกลือ หากนำมาใช�สัมผัสกับผิวหนังของคน สัตว� หร�อพ�ช
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ใช�สำหรับกำจัดเชื้อโรค ลดกลิ�นอับ บนพ�้นผิวที่บอบบาง
เช�น บนเนื้อผ�า หร�อเคร�่องหนัง

การใช�งาน :

เคร�่องหนัง : โซฟา, เบาะรถยนต�, พวงมาลัยรถยนต� 
ผ�า : ผ�าปูเตียง, ที่นอน, ผ�าม�าน, พรม, เบาะรองนั่งสำหรับเด็ก 
อื่นๆ : ตู�เก็บรองเท�า, บร�เวณที่อยู�ของสัตว�เลี้ยง

ผลจากการใช�งาน :

1. ฆ�าเชื้อโรคและแบคทีเร�ย
2. ลดกลิ�นอับ
3. ลดคราบสกปรก

คำเตือน :

1. ผ�าหร�อหนังบางชนิด หากสัมผัส BlueWater เป�นเวลานาน อาจจะมีการเปลี่ยนสีได�
2. ห�ามฉีดพ�น BlueWater กับสัตว�โดยตรง

ใช�สำหรับลดฝุ�นละอองในพ�้นที่ที่อยู�อาศัย

การใช�งาน :

ลดฝุ�นละอองในอากาศ

ว�ธีการใช� :

1. เลือก Low Mode (ไม�ใส�เกลือ) / เคร�่องทำงานเป�นเวลา 1 นาที 
2. ฉีดพ�น BlueWater ในบร�เวณที่ต�องการ 
3. เช็ดทำความสะอาดละอองน้ำที่ตกลงบนพ�้น

ผลจากการใช�งาน :

1. ลดปร�มาณฝุ�นละออง 
2. ฆ�าเชื้อโรคและแบคทีเร�ย
3. ลดกลิ�นอับในอากาศ

คำเตือน :

-

ว�ธีการใช� :

1. เลือก High Mode (ไม�ใส�เกลือ) / เคร�่องทำงานเป�นเวลา 3 นาที 
2. ฉีดพ�น BlueWater บนพ�้นผิวที่ต�องการ
3. ทิ�งไว� 5 นาที แล�วเช็ดออก

*สามารถใช�ทำความสะอาดเท�าสัตว�เลี้ยง
หลังจากพาออกไปเดินเล�นได� โดยการฉีด
BlueWater ลงบนผ�าให�ชุ�มและนำไปเช็ด
ทำความสะอาด
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ใช�สำหรับฆ�าเชื้อโรค กำจัดกลิ�น ของใช�และอุปกรณ�
เสร�มความงาม

การใช�งาน :

ของใช�ส�วนตัว : แปรงสีฟ�น, มีดโกนหนวด, กรรไกรตัดเล็บ 
อุปกรณ�เสร�มความงาม : หว�, แปรง, อุปกรณ�แต�งหน�า

ว�ธีการใช� :

1. เลือก High Mode (ขวด 400 ml. ใส�เกลือ 1 ช�อน / เหยือก 1 L. ใส�เกลือ 2 ช�อน)
     / เคร�่องทำงานเป�นเวลา 3 นาที 
2. เท BlueWater ลงในภาชนะ
3. แช�สิ�งของเพ�่อฆ�าเชื้อ  3  นาที
4. ล�างด�วยน้ำสะอาดและทำให�แห�ง

ผลจากการใช�งาน :

1. ฆ�าเชื้อโรคและแบคทีเร�ย
2. ขจัดคราบไขมันต�างๆ ที่ติดอยู�บนสิ�งของ

คำเตือน :

1. หากแช�ไว�นานเกินไปอาจส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนสีหร�อการกัดกร�อนของวัสดุ
    เช�น ไม� โลหะ หร�อขนแปรง

ใช�สำหรับเช็ดทำความสะอาดมือ

การใช�งาน :

ฆ�าเชื้อโรคที่ติดอยู�บนมือ

ว�ธีการใช� :

1. เลือก High Mode (ไม�ใส�เกลือ) / เคร�่องทำงานเป�นเวลา 3 นาที 
2. ฉีดพ�น BlueWater ลงบนมือ
3. ถูมือทั้ง 2 ข�าง แล�วเช็ดให�แห�งด�วยผ�าสะอาดอีกครั้ง

ผลจากการใช�งาน :

1. ฆ�าเชื้อโรคและแบคทีเร�ยที่ติดอยู�บนมือ
2. ไม�ทำให�ผิวแห�ง เพราะ BlueWater ไม�มีส�วนผสมของแอลกอฮอล�

คำเตือน :

1. ไม�ควรใช�กับผิวที่บอบบางของเด็กทารกและคนชรา
2. หากมีอาการระคายเคืองผิวให�ปร�กษาแพทย�โดยทันที
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ใช�สำหรับเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�

การใช�งาน :

โทรทัศน�, คอมพ�วเตอร�, โทรศัพท�มือถือ, ร�โมท, ที่โกนหนวดไฟฟ�า, อุปกรณ� IT ต�างๆ

ว�ธีการใช� :

1. เลือก High Mode (ขวด 400 ml. ใส�เกลือ 1 ช�อน / เหยือก 1 L. ใส�เกลือ 2 ช�อน)
    / เคร�่องทำงานเป�นเวลา 3 นาที 
2. ฉีดพ�น BlueWater ลงบนผ�าสะอาดหร�อสำลี บิดน้ำออกให�หมาดๆ
3. เช็ดทำความสะอาดบนสิ�งของที่ต�องการ

ผลจากการใช�งาน :

1. ฆ�าเชื้อโรคและแบคทีเร�ย
2. ลดกลิ�นอับ
3. ลดคราบสกปรก

คำเตือน :

1. หากผ�าหร�อสำลีชุ�มน้ำมากเกินไป อาจทำให�หยดน้ำไหลเข�าไปที่แผงวงจรและอุปกรณ�
    เกิดความเสียหายได�

ใช�สำหรับฆ�าเชื้อโรค กำจัดกลิ�น ของใช�ต�างๆในครัวเร�อน

การใช�งาน :

ห�องครัว : เคร�่องใช�ในครัว, อ�างล�างจาน, โต�ะกินข�าว, ตู�เก็บอุปกรณ�, ตู�เย็น, ผ�ากันเป��อน, ถังขยะ

ห�องน้ำ : ก�อกน้ำ, ฝ�กบัว, ผ�าม�าน, กระจก, ที่วางของในห�องน้ำ
ของใช�สำหรับเด็ก : รถเข็นเด็ก,คาร�ซีท, ของเล�นเด็ก 
รถยนต� : กระจกรถ, ล�อรถ, ช�องใส�ของ

ว�ธีการใช� :

1. เลือก High Mode (ขวด 400 ml. ใส�เกลือ 1 ช�อน / เหยือก 1 L. ใส�เกลือ 2 ช�อน)
    / เคร�่องทำงานเป�นเวลา 3 นาที 
2. ฉีดพ�น BlueWater บนสิ�งของหร�อบร�เวณที่ต�องการทำความสะอาด
3. ทิ�งไว� 5 นาที แล�วเช็ดออกด�วยผ�าสะอาด

ผลจากการใช�งาน :

1. ฆ�าเชื้อโรคและแบคทีเร�ย
2. ลดกลิ�นอับ

คำเตือน :

1. หากปล�อยทิ�งไว�นานเกินไปอาจส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนสีหร�อการกัดกร�อนของวัสดุ
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ใช�สำหรับฆ�าเชื้อโรคและขจัดกลิ�นในท�อระบายน้ำ

การใช�งาน :

ท�อระบายน้ำ

ว�ธีการใช� :

1. เลือก High Mode (ขวด 400 ml. ใส�เกลือ 1 ช�อน / เหยือก 1 L. ใส�เกลือ 2 ช�อน)
    / เคร�่องทำงานเป�นเวลา 3 นาที 
2. เท BlueWater ลงในท�อระบายน้ำ
3. ป�ดฝาท�อ
*ยิ�งใช�งานบ�อยๆจะยิ�งเห็นผลมากข�้น

ผลจากการใช�งาน :

1. ฆ�าเชื้อโรค และขจัดกลิ�นภายในท�อระบายน้ำ

คำเตือน :

-

ใช�สำหรับเช็ดทำความสะอาดภาชนะบรรจ�อาหาร

การใช�งาน :

ขวดนม,  ขวดน้ำ, กล�องบรรจ�อาหาร, กาต�มน้ำ

ว�ธีการใช� :

1. เลือก High Mode (ขวด 400 ml. ใส�เกลือ 1 ช�อน / เหยือก 1 L. ใส�เกลือ 2 ช�อน)
    / เคร�่องทำงานเป�นเวลา 3 นาที 
2. เท BlueWater ลงในภาชนะที่ต�องการทำความสะอาด
3. ป�ดฝาให�สนิทและเขย�า 5 นาที
4. เทน้ำออก และล�างด�วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

ผลจากการใช�งาน :

1. ฆ�าเชื้อและขจัดกลิ�นอับภายในภาชนะ

คำเตือน :

1. หากแช�ทิ�งไว�นานเกินไปอาจส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนสี หร�อกัดกร�อนของวัสดุ
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ใช�สำหรับฆ�าเชื้อและทำความสะอาดพ�้นรองเท�า

การใช�งาน :

ใช�สำหรับฆ�าเชื้อที่พ�้นรองเท�า ก�อนเข�าโรงงาน หร�อสถานที่ทำงาน

ว�ธีการใช� :

1. เลือก High Mode (ขวด 400 ml. ใส�เกลือ 1 ช�อน / เหยือก 1 L. ใส�เกลือ 2 ช�อน)
    / เคร�่องทำงานเป�นเวลา 3 นาที 
2. เท BlueWater ลงบนพรม เช็ดทำความสะอาดพ�้นรองเท�าก�อนเข�าโรงงาน
3. ควรเปลี่ยนน้ำในพรมวันละครั้ง

ผลจากการใช�งาน :

1. ฆ�าเชื้อโรคบร�เวณพ�้นรองเท�า
*หากมีสิ�งสกปรกปนเป��อนมาก สามารถเปลี่ยน BlueWater ได�บ�อยตามต�องการ

คำเตือน :

-

ใช�สำหรับเช็ดทำความสะอาดพ�้น

การใช�งาน :

เช็ดทำความสะอาดพ�้นห�องนอน, ห�องน้ำ, ห�องครัว, ห�องทำงาน, ห�องประชุม

ว�ธีการใช� :

1. เลือก High Mode (ขวด 400 ml. ใส�เกลือ 1 ช�อน / เหยือก 1 L. ใส�เกลือ 2 ช�อน)
    / เคร�่องทำงานเป�นเวลา 3 นาที 
2. ฉีดพ�น BlueWater บร�เวณที่ต�องการถูทำความสะอาด 
3. ถ�ามีคราบสกปรกฝ��งแน�นให�ฉีดเน�นเฉพาะจ�ดเพ��ม 
4. ทิ�งไว� 5 นาที ใช� ไม�ม็อบเช็ดทำความสะอาด

ผลจากการใช�งาน :

1. ฆ�าเชื้อและขจัดคราบหร�อสิ�งสกปรกที่ติดอยู�ตามพ�้น
**หากพ�้นสกปรกมากให�ล�างและเช็ดคราบสกปรกก�อน แล�วจ�งนำสเปรย�มาฉีดพ�้นอีกที
   เพ�่อประสิทธิภาพที่ดียิ�งข�้น

คำเตือน :

1. ระวังลื่นล�มขณะฉีดพ�น BlueWater ทิ�งไว�บนพ�้นห�อง
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ใช�สำหรับฆ�าเชื้อและลดกลิ�นอับในเสื้อผ�า

การใช�งาน :

เสื้อผ�า, ชุดออกกำลังกาย, หร�อภายในตู�เสื้อผ�า

ว�ธีการใช� :

1. เลือก Low Mode (ไม�ใส�เกลือ) / เคร�่องทำงานเป�นเวลา 1 นาที 
2. ฉีดพ�น BlueWater บนเสื้อผ�า
3. ตากให�แห�งในที่มีอากาศถ�ายเท

ผลจากการใช�งาน :

1. ฆ�าเชื้อโรคและแบคทีเร�ย
2. ลดกลิ�นอับของเสื้อผ�า

คำเตือน :

1. ควรระมัดระวังในการใช�งานกับหนังหร�อขนสัตว�ที่ไม�ทนต�อน้ำ 
2. การใช� BlueWater อาจทำให�ผ�าบางชนิดอาจเกิดการเปลี่ยนสีได�

ใช�สำหรับฆ�าเชื้อและเช็ดทำความสะอาดต�นไม�

การใช�งาน :

ใช�กับต�นไม� หร�อไม�ประดับ

ว�ธีการใช� :

1. เลือก High Mode (ไม�ใส�เกลือ) / เคร�่องทำงานเป�นเวลา 3 นาที 
2. ฉีดพ�น BlueWater ที่ต�นไม�ให�ทั่ว
3. ทิ�งไว� 5 นาที และเช็ดละอองน้ำออก

ผลจากการใช�งาน :

1. ฆ�าเชื้อโรคที่ติดบนใบไม�และลำต�น 
2. ช�วยให�ต�นไม�เจร�ญเติบโตได�ดี

คำเตือน :

-
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ใช�สำหรับล�างหน�าเพ�่อความสะอาด

การใช�งาน :

ใช�ล�างหน�า

ว�ธีการใช� :

1. เลือก Low Mode (ไม�ใส�เกลือ) / เคร�่องทำงานเป�นเวลา 1 นาที 
2. ทำความสะอาดหน�าด�วยโฟมหร�อสบู� 
3. เท BlueWater ลงในอ�างล�างหน�าหร�อภาชนะอื่นๆ 
4. ล�างหน�าให�สะอาดซับด�วยผ�าแห�ง

ผลจากการใช�งาน :

1. ช�วยลดป�ญหาเร�่องผิว
2. กำจัดแบคทีเร�ยบนใบหน�า

คำเตือน :

1. ไม�ควรใช�กับเด็กและคนชราที่มีผิวบอบบางแพ�ง�าย
2. หากมีอาการระคายเคือง ควรหยุดใช�และไปพบแพทย�ทันที

ใช�สำหรับบ�วนปากเพ�่อรักษาความสะอาดในช�องปาก

การใช�งาน :

บ�วนปาก

ว�ธีการใช� :

1. เลือก Low Mode (ไม�ใส�เกลือ) / เคร�่องทำงานเป�นเวลา 1 นาที 
2. จ�บน้ำสำหรับบ�วนปาก กลั้วให�ทั่วประมาณ 30 ว�นาที หร�อ 1 นาที 
3. บ�วนปากด�วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

ผลจากการใช�งาน :

1. ฆ�าเชื้อและลดกลิ�นในช�องปาก

คำเตือน :

1. ห�ามใช�กับเด็กหร�อผู�ป�วยที่ไม�สามารถช�วยเหลือตัวเองได�
2. ห�ามดื่ม กรณีที่เผลอกลืนเข�าไปเล็กน�อยอาจไม�ส�งผลอันตรายใดๆ
    แต�ถ�ามีอาการผิดปกติควรไปพบแพทย�ทันที
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ใช�สำหรับทำทิชชู�เป�ยกเช็ดทำความสะอาด

การใช�งาน :

ทิชชู�เป�ยกสำหรับพกพา

ว�ธีการใช� :

1. เลือก Low Mode (ไม�ใส�เกลือ) / เคร�่องทำงานเป�นเวลา 1 นาที 
2. เตร�ยมสำลีหร�อทิชชู�และภาชนะสำหรับบรรจ�ทิชชู�เป�ยก
3. เท BlueWater ลงในภาชนะที่เตร�ยมไว�

ผลจากการใช�งาน :

1. ทำทิชชู�เป�ยกเพ�่อเช็ดทำความสะอาดและฆ�าเชื้อโรค

คำเตือน :

1. เก็บทิชชู�เป�ยกที่ทำเสร็จแล�วไว�ในภาชนะที่มีฝาป�ดมิดชิด
2. ไม�ควรใช�กับเด็กและคนชราที่มีผิวบอบบางแพ�ง�าย
3. หากมีอาการระคายเคือง ควรหยุดใช�และไปพบแพทย�ทันที

ใช�สำหรับทำความสะอาดเท�า

การใช�งาน :

ใช�ล�างเท�า

ว�ธีการใช� :

1. เลือก High Mode (ขวด 400 ml. ใส�เกลือ 1 ช�อน / เหยือก 1 L. ใส�เกลือ 2 ช�อน)
    / เคร�่องทำงานเป�นเวลา 3 นาที 
2. เท BlueWater ลงในอ�างล�างเท�า
3. แช�เท�าในอ�าง 5 นาที จากนั้นล�างออกด�วยน้ำสะอาด

ผลจากการใช�งาน :

1. ช�วยลดกลิ�นเท�า
2. ฆ�าเชื้อแบคทีเร�ยที่ทำให�เกิดกลิ�น

คำเตือน :

1. ไม�ควรใช�กับเด็กและคนชราที่มีผิวบอบบางแพ�ง�าย
2. หากมีอาการระคายเคือง ควรหยุดใช�และไปพบแพทย�ทันที
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ใช�สำหรับฆ�าเชื้อโรคในผลิตภัณฑ�เกี่ยวกับช�องปาก

การใช�งาน :

ฟ�นปลอม, ร�เทนเนอร�

ว�ธีการใช� :

1. เลือก High Mode (ไม�ใส�เกลือ) / เคร�่องทำงานเป�นเวลา 3 นาที 
2. ล�างผลิตภัณฑ�ด�วยน้ำสะอาด
3. เท BlueWater ลงในภาชนะที่เตร�ยมไว� แช�ผลิตภัณฑ�ลงในน้ำ 5 นาที 
4. ล�างออกด�วยน้ำสะอาดก�อนใช�งาน

ผลจากการใช�งาน :

1. ฆ�าเชื้อโรคและลดกลิ�น

คำเตือน :

1. หากแช�ทิ�งไว�นานเกินไปอาจส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนสี หร�อการกัดกร�อนของวัสดุ

ใช�สำหรับกำจัดสารตกค�างในผักและผลไม�

การใช�งาน :

ผัก, ผลไม�, ไข�

ว�ธีการใช� :

1. เลือก Low Mode (ขวด 400 ml. ใส�เกลือ 1 ช�อน / เหยือก 1 L. ใส�เกลือ 2 ช�อน)
    / เคร�่องทำงานเป�นเวลา 1 นาที 
2. นำผัก ผลไม� ใส�ภาชนะ
3. เท BlueWater ลงในภาชนะและล�างผักผลไม�ให�สะอาด
4. เทน้ำออก และล�างด�วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

ผลจากการใช�งาน :

1. ล�างสารพ�ษตกค�างในผักและผลไม�
2. ฆ�าเชื้อแบคทีเร�ยต�างๆ

คำเตือน :

1. ไม�ควรแช�ทิ�งไว�นานเกินไป 
2. ควรล�างด�วยน้ำสะอาดก�อนนำไปรับประทาน
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ใช�สำหรับฆ�าเชื้อโรคในของใช�เด็ก

การใช�งาน :

จ�กนม, จ�กหลอก, ยางกัดซิลิโคน, ของเล�นเด็ก

ว�ธีการใช� :

1. เลือก High Mode (ขวด 400 ml. ใส�เกลือ 1 ช�อน / เหยือก 1 L. ใส�เกลือ 2 ช�อน)
    / เคร�่องทำงานเป�นเวลา 3 นาที 
2. เท BlueWater ลงในภาชนะ
3. แช�สิ�งของที่ต�องการฆ�าเชื้อในภาชนะ ทิ�งไว� 5 นาที 
4. เช็ดให�แห�งด�วยผ�าสะอาดก�อนนำไปใช�งาน

ผลจากการใช�งาน :

1. ฆ�าเชื้อและลดกลิ�นอับ
2. ขจัดคราบมันหร�อสิ�งสกปรก

คำเตือน :

1. หากแช�ทิ�งไว�นานเกินไปอาจส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนสี หร�อการกัดกร�อนของวัสดุ

ใช�สำหรับฆ�าเชื้อโรคและลดกลิ�นอับ

การใช�งาน :

ผ�าข�้ร��ว, ของเล�นสำหรับสัตว�เลี้ยง

ว�ธีการใช� :

1. เลือก High Mode (ขวด 400 ml. ใส�เกลือ 1 ช�อน / เหยือก 1 L. ใส�เกลือ 2 ช�อน)
    / เคร�่องทำงานเป�นเวลา 3 นาที 
2. เท BlueWater ลงในภาชนะ
3. แช�ผ�าหร�อสิ�งของที่ต�องการทำความสะอาดทิ�งไว� 3 นาที และตากให�แห�ง

ผลจากการใช�งาน :

1. ฆ�าเชื้อและลดกลิ�นอับในผ�า
2. ขจัดคราบมันหร�อสิ�งสกปรก

คำเตือน :

1. หากแช�ทิ�งไว�นานเกินไปอาจส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนสี หร�อการกัดกร�อนของ
    เนื้อผ�าหร�อวัสดุ


