คู่มือแนะนำเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกโุ อกะ

บริษทั TiO Systems จากัด

อื่น ๆ

ดำเนินธุรกิจกว่ำ 30 ปี มีผลงำนกำรติดตั้ง 4,000 รำย สำมำรถสร้ำงฟิ ล์มโฟโตแคตะไลติกอนิ นทรี ยท์ ี่มีควำมสำมำรถกำรย่อยสลำยและควำมทนทำนสู งบนพื้นผิวต่ำง ๆ
ที่อยู่ติดต่ อ
8F Higo-Tenjintakara Building
2-8-1 Daimyo, Chuo-ku, Fukuoka
(สำนักงำนฟุกุโอกะเท็นจิน)
โทรศัพท์ / อีเมลล์
092-406-4132
komori@tioskycoat.com

โฟโตแคตะไลติกเป็ นเทคโนโลยีดำ้ นสิ่ งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมซึ่ งมีหลักกำรอันเป็ นที่ยอมรับ แต่ประสบปั ญหำยำกลำบำกใน
กำรนำไปใช้งำนจริ ง โฟโตแคตะไลติกเป็ นเทคโนโลยีที่สลำยอินทรี ยวัตถุขนำดเล็กด้วยไททำเนี ยมออกไซด์ แต่ก็มีปัญหำ
ขัดแย้งในตัวเอง คือ จำเป็ นต้องใช้สำรยึดเกำะอินทรี ยเ์ พื่อสร้ำงฟิ ล์มบนพื้นผิวต่ำง ๆ บริ ษทั ของเรำจึงได้แก้ไขปั ญหำนี้โดยใช้
สำรยึดเกำะเป็ นกรดเพโรโซไททำนิก (peroxotitanic acid) ซึ่ งเป็ นสำรอนินทรี ยส์ มบูรณ์แบบ จึงสำมำรถสร้ ำงฟิ ล์ มที่มีควำม
ทนทำนและควำมสำมำรถกำรย่อยสลำยในระดับชั้นนำของอุตสำหกรรมไม่วำ่ จะเป็ นพื้นผิวประเภทใดก็ตำม

ที่ปรึกษาฝ่ ายธุรกิจใหม่ :
จุนอิจิ โคโมริ

กันสิ่งสกปรก ต้ านแบคทีเรีย ต้ านไวรัส ระงับกลิน่
ย่ อยสลายก๊าซมีพษิ ตามผนังและกระจกภายในและภายนอกอาคาร
การทดสอบการต้ านแบคทีเรีย เชื้อโคลิฟอร์ ม - วุ้นเลีย้ งเชื้อ
หลังทา

ตัวอย่ างการประยุกต์ ใช้ TiO SKYCOAT

1 สัปดาห์ ต่อมา

เชื้อโคลิฟอร์ ม (สายพันธุ์ Escherichia Coli-B)
0 ชั่วโมง

เชื้อโคลิฟอร์ ม (สายพันธุ์ Escherichia Coli-B)
1 ชั่วโมง

1 เดือนต่อมา

พืน้ ผิวการทา
TiO SKYCOAT
สิ่งสกปรก
น้ ำมัน
TiO SKYCOAT
พื้นผิว

เชื้อโคลิฟอร์ ม (สายพันธุ์ Escherichia Coli-B)
3 ชั่วโมง

พืน้ ผิวที่ไม่ ได้ ทา
2 เดือนต่อมา
ย่อยสลายนา้ มัน
TiO SKYCOAT
พื้นผิว

ประสิ ทธิผลใน
การทาความสะอาดตัวเอง

เชื้อโคลิฟอร์ ม (สายพันธุ์ Escherichia Coli-B)
12 ชั่วโมง

พิสูจน์ แล้วว่าทาให้ โควิด-19 หยุดการทางาน

ประสิทธิผล
กำรทำให้โฟโตแคตะไลติกแสดงประสิ ทธิ ภำพได้อย่ำงเต็มที่น้ ัน เรำจำเป็ นต้องสร้ ำงฟิ ล์มไททำเนี ยมออกไซด์ที่มี
คุณสมบัติโฟโตแคตะไลติกบนพื้นผิวที่ตอ้ งกำร แล้วทำให้สัมผัสโดนกับสำรอินทรี ยต์ ่ำง ๆ เช่ น แบคทีเรี ยขนำดเล็กที่
เป็ นอันตรำย โมเลกุลที่มีกลิ่น และส่ วนประกอบของสิ่ งสกปรก ฯลฯ ที่อยูบ่ นพื้นผิวนั้นโดยอำศัยพลังของแสงยูวีและ
แสงที่มองเห็นได้ (กำรย่อยสลำยด้วยกำรสัมผัสโดน)
ทาผนังภายนอกอาคาร : รักษำสภำพผนังภำยนอกให้สะอำดเป็นเวลำยำวนำน ซึ่ งจะส่ งผลดีต่อมูลค่ำของอำคำรเป็นอย่ำงมำก
ทากระจกหน้ าต่ าง:
ทำให้แทบไม่จำเป็ นต้องทำควำมสะอำด จึงช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรทำควำมสะอำดได้
ทาผนังภายในห้ อง ฯลฯ: แบคทีเรี ยและไวรัสตำมผนัง มือจับ ฯลฯ และแบคทีเรี ยในอำกำศก็จะลดลงด้วย เนื่ องจำกมี
คุณสมบัติรองรับ Cu จึงสำมำรถหยุดกำรทำงำนของแบคทีเรี ยและไวรัสได้แม้ในที่มืด ย่อย
สลำยและขจัดสำรที่เป็ นต้นเหตุของอำกำรโรคตึกเป็ นพิษ (sick building syndrome) เช่ น
ฟอร์ มำลดีไฮด์ และสำรอื่ น ๆ (VOC) รวมทั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่ น กลิ่นที่เกิ ดในชี วิต
ประจำวัน ฯลฯ

การใช้ งาน
ฟังก์ ชันทาความสะอาดตัวเอง: ผนังด้ำนนอกของอำคำรโดยทัว่ ไป กระจก โรงเรื อนพลำสติก คอนกรี ต แผงพลังงำนแสงอำทิตย์
เต็นท์ เรื อ เครื่ องบิน ระบบกำรคมนำคมขนส่ งอื่น ๆ และมำตรกำรป้องกันกำรกัดกร่ อนของเกลือที่เกิดขึ้นกับอำคำร
หรื อสิ่ งก่อสร้ำงที่อยูต่ ิดกับชำยฝั่ง
การต้ านแบคทีเรียและไวรัส : อำคำรสถำนที่สำธำรณะ อำคำรสถำนที่ดำ้ นกำรแพทย์-บริ บำล-สังคมสงเครำะห์ อำคำรสถำนที่
ด้ำนอำหำรและเครื่ องดื่ม ภำยในรถยนต์ อำคำรสถำนที่หรื อบริ เวณส่ วนต่ำง ๆ เช่น มือจับลูกบิดประตู ฯลฯ ที่
จำเป็ นต้องใช้มำตรกำรป้องกันแบคทีเรี ยและไวรัส
การย่ อยสลายก๊ าซและการกาจัดกลิ่น : อำคำรสถำนที่ดำ้ นกำรแพทย์-บริ บำล-สังคมสงเครำะห์ ภำยในรถยนต์ ห้องน้ ำ อำคำร
สถำนที่ดำ้ นอำหำร อำคำรสถำนที่ดำ้ นสัตว์เลี้ยง กำรถนอมควำมสดของผักผลไม้ กำรควบคุมเวลำออกดอกของ
ดอกไม้และไม้ประดับ (กำรย่อยสลำยของเอทิลีน) เครื่ องปรับอำกำศและเครื่ องฟอกอำกำศ : ฟิ ลเตอร์โฟโตแคตะไล
ติกที่ติดตั้งในเครื่ องปรับอำกำศขนำดใหญ่ (เช่น ส่ วนส่ งลมออกของเครื่ องปรับอำกำศฯลฯ)เครื่ องฟอกอำกำศฯลฯ

คุณสมบัตพิ เิ ศษ
⚫ สำรยึดเกำะที่เป็ นสำรอนินทรี ยส์ มบูรณ์แบบ
เรำประสบควำมสำเร็ จทำให้มีคุณสมบัติควำมทนทำนสู งมำกโดยใช้กรดเพโรโซไททำนิ กที่
มีควำมควำมสำมำรถในกำรยึดเกำะสู งเป็ นสำรยึดเกำะอนิ นทรี ย ์ ซึ่ งน่ ำจะมีระยะเวลำกำรเกิ ด
ประสิ ทธิผลยำวนำนที่สุดในอุตสำหกรรมโฟโตแคตะไลติกในปั จจุบนั ที่ใช้สำรยึดเกำะอินทรี ย ์
เป็ นส่ วนใหญ่ บริ ษทั ของเรำจึงได้ประกำศรับรองว่ำ มีระยะเวลำกำรเกิดประสิ ทธิ ผลยำวนำน
เท่ำกับอำยุกำรใช้งำนของพื้นผิว

⚫ วิธีกำรสองชั้น
กล่ำวกันว่ำวิธีกำรทำโดยใช้ส่วนผสมของไททำเนี ยมออกไซด์และสำรยึดเกำะอินทรี ยซ์ ่ ึ ง
เป็ นวิธีกำรหลักในปั จจุบนั นั้นจะทำให้ไททำเนี ยมออกไซด์ถูกฝั งอยู่ในสำรยึดเกำะ และจะ
ปรำกฏออกมำบนพื้นผิวเพียง 10-20 เปอร์ เซ็ นต์เท่ำนั้น จึงทำให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลได้ไม่เต็มที่
ในขณะที่บริ ษทั ของเรำใช้วิธีกำรสองชั้นซึ่ งทำให้ไททำเนี ยมออกไซด์ปรำกฏออกมำถึง 100
เปอร์ เซ็ นต์ โดยทำสำรยึดเกำะอนิ นทรี ยท์ ี่พ้ืนผิว (ชั้นแรก) และทำไททำเนี ยมออกไซด์ท ับ
ด้ำนบนอีกชั้นจนประสบควำมสำเร็ จในกำรสร้ำงฟิ ล์มที่มีควำมสำมำรถกำรย่อยสลำยสู ง

⚫ ปลอดสำรพิษ
เนื่ อ งจำกเป็ นฟิ ล์ ม ไททำเนี ย มออกไซด์ ที่ ป รำศจำกตัว ท ำละลำยอิ น ทรี ย ์ จึ ง ใ ช้ ท ำที่
อุณหภูมิห้องได้ สำมำรถใช้เคลือบที่หน้ำงำนได้ง่ำยและแห้งเร็ ว จึงใช้ได้ทนั ทีท้ งั ตัวอำคำรและ
พื้นผิวอื่ น ๆ อี ก ทั้ง ยัง เป็ นไททำเนี ย มออกไซด์ที่ ไม่ ได้เป็ นผง แต่ มีลัก ษณะเป็ นโซล จึ งไม่
ตกตะกอน และมีควำมสำมำรถในกำรทำงำนสู งด้วยขนำด 1 ใน 3 ของอนุภำคปกติ

