
 
ผลิตภณัฑ์บาํบดันํา้เสียชนิดผง 
ผลิตภณัฑ์ที่เหนือกว่าผลิตภณัฑ์ทั่วไปด้วยคุณสมบัต	ิ
ในการปรับสภาพนํา้เสีย ทาํความสะอาดท่อนํา้ทิง้ ส่ิงปฏกูิลที่ปนเป้ือนมากับนํา้  
ลดกล่ิน นํา้ใส ลดค่าBOD อย่างมีประสิทธิผล 
Bio100 WWTเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีทํามาจากธรรมชาติ 100% ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม มีสว่นประกอบของจลุินทรีย์ถึง 3 กลุ่ม
สายพนัธุ์ และผ่านการคดัเลือกแล้วว่าเป็นสายพนัธุ์ท่ีแขง็แรง มีความสามารถพิเศษในการช่วยยอ่ยสลายสารอินทรีย์ได้
อย่างมีประสิทธิผล 
Bio100 WWTได้รับการรับรองจากสถาบนัตา่งๆแล้วว่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพสงู เหมาะสําหรับการบําบดันํา้เสีย
ในโรงงานอตุสาหกรรมทกุขนาด รวมถึงปัญหาเน่าเสียจากปัญหานํา้ขงั ใช้ทําความสะอาดท่อนํา้ทิง้เพ่ือลดการอดุตนั กล่ิน
เหม็นจากท่อระบายนํา้ ย่อยสลายไขมนัในบ่อดกั ชว่ยขจดัปัญหากลิ่นท่ีไม่พงึประสงค์ ขยะหรือซากปฏิกลูตา่งๆ  

 

BIO100 WWTประกอบด้วยจุลินทรีย์ 3 กลุ่มสายพันธ์หลัก คือ 
จุลนิทรีย์ หน้าที่ 

1. Pediococcus pentosaceus 
จลุินทรีย์ ที่หน้าท่ีหลกัๆ นอกจากจะฆา่
เชือ้จลิุนทรีย์ที่มีพิษต่อคนแล้วยงั
สามารถกําจดักล่ินท่ีไม่พงึประสงค์ของ
สิ่งปฏิกลู ตา่งๆได้ดีอีกด้วย  
 

 
ผลิต Lactic Acid เพ่ือใช้ในการบําบดักลิ่นท่ีเกิดจากเชือ้แบคทีเรียและยีตส์ท่ีไม่
ดี อีกทัง้ผลิตสารโพลี่เปปไตท์ Bacteriocins   (สารปฏิชีวนะท่ีผลิตจาก
แบคทีเรีย) ท่ีเรียกวา่ Pediocins มีฤทธ์ิฆ่าเชือ้แบคทีเรียแกรมลบ ได้หลายชนิด 
เช่น  Salmonella sp., E.coli, Pseudomonas sp., Vibrio cholerae เป็น
ต้น   และมีฤทธ์ิฆ่าเชือ้แบคทีเรียแกรมบวก หลายชนิดเช่น Clostridium 
perfiengens, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Listeria 
monocytogens 

2. Pichia farinosa 
จลุินทรีย์มีทําหน้าท่ีผลิต Killer Toxins 
ซึง่จะทําให้จลิุนทรีย์ท่ีเป็นพิษ หมด
สภาพความเป็นพิษไป  

 
สามารถผลิตสารโพลี่เปปไตท์  Killer Toxins ซึง่เป็น  Antimicrobial Protiens  
โดยสาร Killer Toxinsสามารถไปทําปฏิกิริยาให้ Toxin ตา่งๆ ท่ีผลิตจาก
แบคทีเรีย หรือ เชือ้ราเช่น  Aflatoxin,  Mycotoxins และ Exotoxins ให้หมด
สภาพความเป็นพิษ (Denatured) 

3. Dekkera bruxellensis 
จลุินทรีย์ ประเภทยีสต์ที่ ชว่ยในการย่อย
สลายล่ิงปฏิกลูให้มี โมเลกลุที่เลก็ลง
เพ่ือท่ีจะทําให้ จลูินทรีย์ สองตวัแรก
ทํางานได้ง่ายขึน้ 

 
ผลิตเอนไซม์ตา่งๆ หลายชนิด เพ่ือย่อยสลายอนิทรีย์สารในนํา้เสีย เช่น 
Cellulase, Hemicellulase, Xylanase, Cellubioase, Amylase, Pectinase, 
Lignin ฯลฯ 

 



วธีิการใช้งาน 
 

 

ลักษณะการใช้ 
 

อัตราส่วนผสม 
 

 

ข้อแนะนําการใช้ 
 

ปริมาณการใช้ 
ต่อพืน้ที่ 

 

การบาํบัดนํา้เสีย 
 

 

1 กิโลกรัม ต่อ นํา้เปลา่ 
250 ลิตร 

 

เทนํา้หมกัหวัเชือ้Bio100 WWT 
ลงในบอ่บําบดั 5 ลิตรตอ่บ่อ
ขนาด 1,000-40,000 ลิตร 
 

 

นํา้หมกัหวัเชือ้ 250 ลิตร สามารถ
บําบดัปริมาณนํา้เน่าเสีย ได้ถึง
50,000-2,000,000 ลิตร 

 

การทาํความสะอาด 
 

20 กรัม ตอ่  
นํา้เปล่า 5 ลิตร 

 

กรองนํา้หมกัลงในกระบอกสเปรย์ 
แล้วฉีดพน่ลงพืน้ผิวเพ่ือขดัล้าง 
ทําความสะอาด ห้องนํา้ ห้องครัว 
ขดัด้วยแปรงทัว่ไป 
แล้วล้างด้วยนํา้เปลา่อีกครัง้ 
 

 

นํา้หมกั 1 ลิตร สามารถฉีด พน่พืน้ท่ี
ได้ถึง 100 ตารางเมตร 

 

การดบักล่ิน และ ย่อย
สลายส่ิงปฏิกูล 

 

10 กรัม ตอ่  
นํา้เปล่า 5 ลิตร 

 

กรองนํา้หมกัลงในกระบอกสเปรย์ 
แล้วฉีดพน่ลงพืน้ผิวเพ่ือดบักลิ่น 
หรือใช้ฉีดพน่ขยะและส่ิงปฏิกลู 
ถงัขยะ หรือ บริเวณท่ีทิง้ขยะ  
 

  

นํา้หมกั 1 ลิตร สามารถฉีด พน่พืน้ท่ี
ได้ถึง 100 ตารางเมตร 

 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับเม่ือบาํบดันํา้เสียด้วย BIO100 WWT 
1. ลดกลิ่นเหม็น 
2. คณุภาพนํา้ทิง้ดีขึน้ นํา้ใสขึน้, ค่าBOD ลดลง, ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วงเหมาะสม 
3. ไม่มีสารพิษเจือปน เม่ือใช้ระยะยาว จึงไม่เกิดมลพษิต่อสิ่งแวดล้อม 
4. ลดต้นทนุคา่ใช้จ่าย ในการบําบดันํา้เสีย  

	
	
	
	
 
 
 
 
 



ข้อแนะนําในการใช้ผลิตภณัฑ์: 
1. เพ่ือประสิทธิภาพสงูสดุควรผสมBio100 WWTกบันํา้เปลา่ท่ีไม่มีคลอรีนในภาชนะท่ีปิดประมาณ 24-36 ชัว่โมง

ภายใต้อณุหภมิูห้อง ก่อนนําไปใช้ (หรือท่านสามารถใช้นํา้ประปาท่ีรองไว้ลว่งหน้า 30 นาที)  

 
2. เพ่ือประสิทธิผลในการรักษาความสะอาดและการบํารุงรักษาบอ่บําบดันํา้เสีย ควรใช้ผลิตภณัฑ์Bio100 WWTทกุ

สปัดาห์  
3. ในกรณีท่ีใช้ไม่หมด ท่านสามารถเก็บผลิตภณัฑ์Bio100 WWT ในรูปแบบของนํา้ได้นานถึง 3 สปัดาห์ แต่จะเร่ิมมี

กล่ินของกรด Lactic Acid (นํา้ส้มสายช ูหรือ กล่ินของ นํา้ย่อยในกระเพาะอาหาร) ถ้ากรณีท่ีกลิ่นแรงมากๆ 
สามารถเทลงในบอ่บําบดันําเสียได้ทนัทีเพื่อย่อย สลายสารอินทรีย์ท่ีสะสมในบอ่บาํบดั 

4. ควรหลีกเล่ียงการใช้ Bio100 WWTผสมกบัยาฆา่เชือ้ หรือสารเคมีอืน่ ๆ เพราะจะทําให้ประสิทธิภาพ 
การทํางานลดลง หรือหยดุการทํางานของจลุินทรีย์ 

5. สารโซเดียมไบซลัไฟท์ (สว่นประกอบหลกัของนํา้ยาล้างห้องนํา้) เม่ือมีโซเดีย ไบซลัไฟท์ปนเปือ้นท่ี 250 ppm 
ทําให้จํานวนแบคทีเรีย และการทํางานลดลง 90% ในเวลา 1 ชัว่โมง ดงันัน้จงึไม่ควรใช้ Bio100 WWT 
ในสภาพท่ีมีสารโซเดียมไบซลัไฟท์อยู่ 

6. การใช้งานผลิตภณัฑ์Bio100 WWT ควรทําท่ีเพียงพอต่อการใช้งานในแตล่ะครัง้เพ่ือท่ีจะทําให้ได้สารจลุินทรีย์ท่ี
สดใหม่และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ(ถ้าใช้ภายในบ้านเรือน ไม่ควรเก็บไว้เกิน 72ชัว่โมง หรือ 3 วนั ) 
 
 

 
 


