เทคโนโลยีการยับยัง้ เชือ้ ราและแบคทีเรี ยในเซรามิกของไมโครแบน
บทนํา
ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้ ในบ้ าน สถานพยาบาล แหล่งอุตสาหกรรมและสถานที่สาธารณะอื่น ๆ สามารถดึงดูด
แบคทีเรี ยที่ทําให้ เกิดคราบสกปรก กลิ่นเหม็น และเชื ้อโรคอันเพราะความชื ้นแฉะ ความร้ อนและความชื ้น
จุลชีพเหล่านี ้ทําให้ เซรามิกและอุปกรณ์ติดตังในห้
้ องนํ ้าที่เป็ นเครื่ องเคลือบดินเผา กระเบื ้องปูพื ้น งานกระจกและ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เสี่ยงต่อความเสียหาย คราบสกปรก และการเสื่อมสภาพ ตลอดจนเป็ นเหตุให้ เกิดความเจ็บป่ วย
ของคนที่ใช้ งาน
ห้ องนํ ้าเป็ นแหล่งรวมเชื ้อแบคทีเรี ยและจุลชีพต่าง ๆ ทางทีมนักจุลชีววิทยาของไมโครแบนคํานวนความเสี่ยงด้ วย
การตรวจวัดระดับเชื ้อแบคทีเรี ยที่พื ้นผิวของห้ องนํ ้าสาธารณะในศูนย์การค้ า ร้ านอาหาร ปั๊มนํ ้ามัน และร้ านค้ า
ปลีกอื่น ๆ โดยเฉลี่ยพื ้นผิวของห้ องนํ ้าสาธารณะมีการสะสมแบคทีเรี ย 108 CFU ต่อพื ้นที่หนึง่ นิ ้ว (CFU หน่วย
วัดปริ มาณแบคทีเรี ยคร่าว ๆ โดยอาศัยสมมติฐานว่าแบคทีเรี ยหนึง่ ตัวสร้ างโคโลนีได้ หนึง่ โคโลนี) ห้ องนํ ้า
สาธารณะแห่งหนึง่ มีปริ มาณแบคทีเรี ยมากถึง 2,256 CFU ต่อตารางนิ ้ว การกด ชักโครกไม่สามารถกําจัดเชื ้อจุล
ชีพในห้ องนํ ้าได้ เชื ้อแบคทีเรี ยบางกลุม่ เกาะติดอยู่บนพื ้นผิวห้ องนํ ้าและแพร่พนั ธุ์เพิ่ม ในขณะที่จลุ ชีพอีกจํานวน
หนึง่ เป็ นละอองลอยที่เกิดจากการกดชักโครก พวกมันล่องลอยในอากาศและตกลงบนพื ้นผิวอื่น ๆ ของห้ องนํ ้า
ก่อนเริ่ มขยายพันธุ์
การเช็ดด้ วยนํ ้ายาฆ่าเชื ้อเป็ นสิ่งจําเป็ นเพื่อลดจํานวนจุลชีพ บนพื ้นผิวเซรามิกเป็ นการชัว่ คราว อย่างไรก็ตามด้ วย
เหตุที่วา่ จุลชีพสามารถแพร่พนั ธุ์ได้ อย่างรวดเร็ ว พวกมันสามารถเพิ่มจํานวนขึ ้นเป็ น 2 เท่าในทุก 20 นาทีบน
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พื ้นผิวที่ไม่ได้ รับการปกป้อง โอกาสที่แบคทีเรี ยจะกลับมาเติบโตใหม่มีสงู มาก ในขณะที่การทําความสะอาดมี
ประสิทธิภาพในระยะเวลาสัน้ ๆ
การยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยสามารถปกป้องผลิตภัณฑ์เซรามิกจากจุลชีพได้ อย่างต่อเนื่องและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทําความสะอาดประจําที่ทําอยู่ อย่างไรก็ตามการยับยังจุ
้ ลชีพเลือกต้ องออกแบบให้ เหมาะสม
เพื่อรองรับความซับซ้ อนในการผลิตเซรามิก
เทคโนลียีการยับยัง้ จุลชีพในเซรามิกของไมโครแบน
การผลิตเซรามิกเป็ นกระบวนการที่ซบั ซ้ อนมาก เซรามิกประกอบด้ วยดินและแร่ธาตุอื่น ๆ ที่ได้ มาจากดิน นํามา
ผสมกับของเหลว ขึ ้นรู ป ตากแห้ งแล้ วเผาในเตาเผาเซรามิกที่ความร้ อนสูงมาก องค์ประกอบของวัตถุดิบอาจ
แตกต่างกันอย่างสิ ้นเชิงแม้ กระทัง่ เซรามิกรุ่นนี ้กับรุ่นอื่นเพราะว่าวัตถุดิบล้ วนขุดมาจากผืนดิน นอกเหนือจากตัว
แปรที่เป็ นแร่ธาตุตามธรรมชาติแล้ วยังมีกระบวนการอื่น ๆ ที่สง่ กระทบกับงานเคลือบเงาเซรามิก เช่น อุณหภูมิ
ขณะเผาและบรรยากาศ ปฎิสมั พันธ์ตา่ ง ๆ สามารถเกิดขึ ้นได้ ระหว่างส่วนผสมต้ านจุลชีพและแร่ธาตุที่เติมลงไป
ในเคลือบเซรามิก และบ่อยครัง้ ปฎิสมั พันธ์เหล่านี ้ผันแปรกับอุณหภูมิขณะเผา
ปั จจัยตัวใดตัวหนึง่ เหล่านี ้เพียงตัวเดียว ไม่วา่ จะเป็ นความร้ อนสูง ความแปรปรวนของวัตถุดบิ หรื อสารเติมแต่ง
ตลอดจนปฎิกริ ยาเคมีตา่ ง ๆ ล้ วนเป็ นหนึง่ ในหลายปัจจัยที่สามารถทําให้ เกิดผลที่นา่ ประหลาดใจได้ การเสีย
ความสมดุลที่แสนบอบบางของส่วนประกอบต่าง ๆ อาจทําให้ เซรามิกเสียหาย เหลว มีรอยด่าง ละลาย หรื อ
ไม่เช่นนันก็
้ ทําให้ ผลิตภัณฑ์เซรามิกหมดคุณค่า ขาดคุณลักษณะของเซรามิก ต้ องใช้ ความรู้และทักษะตลอดจน
ความยืดหยุน่ เป็ นพิเศษในการประเมินปั จจัยทังหลายเหล่
้
านี ้เพื่อผลิตงานเซรามิกที่ไม่ได้ เพียงแค่ใช้ งานได้ หรื อมี
ความงามที่น่าชื่นชมเท่านันแต่
้ ยงั สามารถยับยังการเติ
้
บโตของจุลชีพได้ ด้วย นี่คือสิ่งที่ไมโครแบนมอบให้ กบั
ผู้ผลิตเซรามิกทังหลาย
้
เทคโนโลยีที่ได้ รับสิทธิบตั รด้ านการยับยังจุ
้ ลชีพในเซรามิกของไมโครแบนสามารถต้ านการเติบโตของจุลชีพที่
ไม่ได้ ควบคุมด้ วยสารประกอบที่ออกแบบมาเป็ นพิเศษให้ เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและข้ อจํากัดต่าง ๆ ของ
แต่ละผลิตภัณฑ์ สารต้ านจุลชีพถูกผสานเข้ าเป็ นเนื ้อเดียวกับเซรามิกในขันตอนการเคลื
้
อบผิวเพื่อให้ การป้องกัน
จุลชีพอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุการใช้ งานนานตราบเท่าที่เคลือบผิวของเซรามิกยังคงอยู่
เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งของของไมโครแบนซึง่ มาจากส่วนประกอบตามธรรมชาติชว่ ยยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของ
แบคทีเรี ยที่ก่อให้ เกิดความเสียหายและกลิ่นเหม็นจึงช่วยเพิ่มความทนทานและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เซรามิ
กซึง่ รวมถึง กระเบื ้องปูพื ้นและผนัง อ่างล้ างมือ โถสุขภัณฑ์ อ่างอาบนํ ้า ฝั กบัว เครื่ องแก้ วและเครื่ องใช้ ในครัว
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ตรงกันข้ ามกับสารยับยังจุ
้ ลชีพในเซรามิกของคูแ่ ข่งซึง่ จําเป็ นต้ องใช้ แสงอัลตราไวโอเลต หรื อดัดแปลงพื ้นผิวเซรา
มิกเพื่อลดความสามารถในการยึดเกาะของจุลชีพ การยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยของไมโครแบนทํางานต้ านจุล
ชีพโดยตรงด้ วยการป้องกันไม่ให้ จลุ ชีพขยายพันธุ์และเจริ ญเติบโต
การยับยัง้ เชือ้ ราและแบคทีเรียของไมโครแบนนําไปใช้ งานอย่ างไร
วิศวกรเซรามิกของไมโครแบนทํางานประสานอย่างใกล้ ชิดกับผู้ผลิตเพื่อให้ มนั่ ใจว่าเทคโนโลยียบั ยังจุ
้ ลชีพ
สามารถทํางานได้ อย่างราบรื่ นไปกับกระบวนการผลิตที่มีอยูเ่ ดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์โดยไม่สง่ ผลต่อ
ความสวยงาม ประโยชน์ใช้ สอย หรื อความทนทาน
ความรู้และประสบการณ์อนั ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการยับยังการเติ
้
บโตของจุลชีพในเซรามิกของวิศวกรที่ไมโครแบน
บวกกับเทคโนโลยีการยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยที่หลากหลาย ความสามารถในการทดสอบและการวิเคราะห์
ใหม่ ๆ รวมทังความยื
้
ดหยุน่ ในการปรับเปลี่ยนได้ ในขณะปฎิบตั งิ าน เหล่านี ้คือเหตุผลที่เทคโนโลยีการยับยังเชื
้ ้อ
ราและแบคทีเรี ยของไมโครแบนทํางานได้ ดมี ีประสิทธิภาพ
ขันตอนแรกในการนํ
้
าการปกป้องเซรามิกด้ วยเทคโนโลยีการยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยไปใช้ คือการทดลองเพื่อ
พิสจู น์แนวคิดในห้ องปฏิบตั กิ ารของไมโครแบน วิศวกรของไมโครแบนและห้ องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ร่วมมือกันทํา
การทดลองกับวัตถุดิบจริ งและข้ อกําหนดคุณลักษณะต่าง ๆ ในการผลิตจริ งของผู้ผลิตเพื่อหาส่วนผสมการยับยัง้
เชื ้อราและแบคทีเรี ยที่ทํางานได้ มีประสิทธิภาพที่สดุ วิศวกรปรับสูตร เพิ่มเติม ปรับการนําไปใช้ เพื่อให้ สามารถ
ทํางานได้ ตามความต้ องการของลูกค้ า
เมื่อสูตรได้ รับการทดสอบและพร้ อมสําหรับการใช้ งาน จะมีการทดสอบอีกรอบหนึง่ ที่โรงงานของผู้ผลิตเพื่อให้
แน่ใจว่าสภาวะที่โรงงาน รวมทังนํ
้ ้า ตัวแปรเรื่ องเตาเผาเซรามิก และปั จจัยอื่น ๆ จะไม่ทําให้ ประสิทธิภาพของสาร
ต้ านจุลชีพเปลี่ยนไป แม้ หลังจากมีการเริ่ มผลิตในเชิงพานิชย์แล้ ววิศวกรของไมโครแบนยังคงทํางานร่ วมกับผู้ผลิต
เพื่อปรับสูตรให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ ้นในทุกนาทีและอาจส่งผลต่อสมรรถนะของเซรามิกที่ผสาน
สารต้ านจุลชีพ เราเข้ าใจกระบวนการผลิตเซรามิกและคุณสมบัตขิ องสารยับยังจุ
้ ลชีพที่จําเป็ นต่อการเคลือบผิว
อย่างลึกซึ ้งเราจึงสามารถปรับแต่งโซลูชนั่ และก้ าวข้ ามอุปสรรคที่เกิดขึ ้นไปได้
ไมโครแบนมุง่ มัน่ ในการนําเสนอทางออกด้ านเทคนิคที่มีประสิทธิภาพให้ กบั คูค่ ้ าที่เป็ นผู้ผลิต วัดโดยมาตรฐาน
ASTM E3031- 15ความโปร่ งใสต่อกระบวนการและผลิตภัณฑ์ และเป็ นไปได้ ในทางเศรษฐกิจ หากสูตรการ
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ยับยังจุ
้ ลชีพในเซรามิกของไมโครแบนในปั จจุบนั ยังไม่ตอบสนองความต้ องการเหล่านี ้ วิศวกรเซรามิกของไมโค
รแบนจะพัฒนาสูตรใหม่ที่จะตอบโจทย์ความต้ องการให้ ได้
ประโยชน์ ของไมโครแบนต่ อผู้ผลิตเซรามิก
เทคโนโลยีต้านจุลินทรี ย์ของไมโครแบนทําให้ ผลิตภัณฑ์เซรามิกมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ ้นสําหรับผู้ซื ้อเชิงธุรกิจ
และผู้บริ โภคที่ใส่ใจเรื่ องความสะอาดและกลิ่น ผู้บริ โภคเห็นว่าแบรนด์ไมโครแบนเป็ นเครื่ องหมายที่สื่อถึงความ
น่าเชื่อถือที่มีคา่ และบ่งบอกว่าพวกเขากําลังได้ รับการป้องกันจากจุลชีพที่คงทนและเปี่ ยมประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ไม่มีผลลบในด้ านความปลอดภัย ความสมบูรณ์ การใช้ งาน ความสวยงาม หรื อความทนทาน
ด้ วยเทคโนโลยีเซรามิกที่ได้ รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ ไมโครแบนนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผสานการป้องกันที่
เชื่อถือได้ ทุก ๆ วันการป้องกันของไมโครแบนจะทํางานตลอดเวลาเพื่อกําจัดและยับยังการแพร่
้
กระจายของจุล
ชีพที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า ซึง่ ได้ รับการพิสจู น์จากประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ในโลกแห่งความ
เป็ นจริ ง
ความมุ่งมั่นของไมโครแบนต่ อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม
ไมโครแบนมุง่ มัน่ กับความปลอดภัยของผู้บริ โภคและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม นักวิทยาศาสตร์ ของไมโครแบน
ทํางานใกล้ ชิดกับผู้ผลิตเพื่อให้ มนั่ ใจถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีต้านจุลชีพตลอดช่วงของห่วงโซ่อปุ ทาน
(supply chain) ตังแต่
้ การจัดส่ง ใบเสร็ จ และการจัดเก็บ ไปถึงการบรรจุในกระบวนการผลิตและการใช้ งานจริง
เทคโนโลยีที่ได้ รับการจดสิทธิบตั รของไมโครแบนมาจากส่วนประกอบที่เกิดจากธรรมชาติ และสามารถยึดเกาะ
กับผิวเคลือบของเซรามิก และป้องกันการขยายพันธุ์ของแบคทีเรี ยตลอดช่วงอายุการใช้ งานของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สําหรับเซรามิกของไมโครแบนจดทะเบียนกับองค์การพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
(Environmental Protection Agency) รวมถึงกฎหมายควบคุมการใช้ สารชีวฆาตในสินค้ าแห่งสหภาพยุโรป
(Biocidal Products Regulation)
ทําไมต้ องเป็ นไมโครแบน?
Microban International เป็ นผู้นําระดับโลกด้ านการผสานการปกป้องด้ วยเทคโนโลยีการยับยังเชื
้ ้อราและ
แบคทีเรี ยโดยมีการรับรู้ ถึงแบรนด์ 46% ซึง่ มากกว่าบริ ษัทเทคโนโลยีการยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยอื่น ๆ กว่าสอง
เท่า ด้ วยชุดผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพที่หลากหลายที่สดุ ในตลาดเรามุง่ มัน่ ที่จะร่วมมือกับผู้ผลิตในการทําความเข้ าใจ
ผลิตภัณฑ์ ปั ญหา และความต้ องการในการพัฒนาโซลูชนั่ ที่ดีที่สดุ สําหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
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เทคโนโลยีเซรามิกที่ทนั สมัยของไมโครแบนรวมกับบริ การหลากหลายรูปแบบช่วยให้ ผ้ ผู ลิตเซรามิกสามารถสร้ าง
ความแตกต่างให้ ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ทําให้ มีข้อได้ เปรี ยบเหนือคูแ่ ข่งรายอื่น ๆ
การวิจยั และพัฒนา – วิศวกรในศูนย์วิจยั ที่ทนั สมัยของเราจะทํางานร่วมกับคุณเพื่อทําความเข้ าใจผลิตภัณฑ์ของ
คุณและพัฒนาโซลูชนั่ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและทนทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกของคุณ เราไม่เพียงแค่ร้ ูวา่ อะไรจะใช้ ได้ แต่ร้ ูวา่ ทําไมมันถึงใช้ ได้ ผล
ความปลอดภัย – คุณสามารถมัน่ ใจได้ วา่ สารต้ านจุลชีพภายใต้ เครื่ องหมายไมโครแบนสามารถนําไปใช้ ตาม
คําแนะนําได้ อย่างปลอดภัย เราจะอบรมพนักงานฝ่ ายผลิตของคุณให้ ใช้ สารยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยในเซรามิ
กอย่างถูกต้ องเพื่อให้ มนั่ ใจว่าพวกเขาและคนที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ของคุณปราศจากความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ของเรา
การวิเคราะห์ – ห้ องทดลองวิเคราะห์ระดับโลกของเราสามารถทดสอบประสิทธิภาพของสารต้ านจุลชีพใน
ผลิตภัณฑ์ของคุณจากขันตอนการพิ
้
สจู น์แนวคิดในครัง้ แรก รวมถึงขันตอนการผลิ
้
ตและการจัดจําหน่ายเพื่อให้
แน่ใจว่าคุณได้ ทําตามสัญญาเรื่ องการปกป้องด้ วยเทคโนโลยีการยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยที่ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ
การควบคุมคุณภาพ – นักวิทยาศาสตร์ ที่สํานักงานใหญ่ของไมโครแบนที่เมืองฮันเตอร์
้
สวิล (Huntersville) รัฐ
นอร์ ธ แคโรไลน่า ตลอดจนพนักงานในสํานักงานท้ องถิ่นในอเมริ กาใต้ เอเชีย ยุโรปและอเมริ กาเหนือเป็ น
พันธมิตรกับทีมผู้ผลิตของคุณในการฝึ กอบรม ให้ ความช่วยเหลือเรื่ิ องกฎระเบียบ และแหล่งข้ อมูลอื่น ๆ เพื่อ
เป้าหมายในการรับประกันคุณภาพสูงสุด
การตลาดและการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด – เราจะให้ คําปรึกษากับคุณเพื่อให้ แน่ใจว่าเอกสารส่งเสริ มการตลาด
ของคุณสอดคล้ องกับระเบียบข้ อบังคับของแต่ละท้ องถิ่น และสื่อสารกับลูกค้ าของคุณเรื่ องประโยชน์ในการ
ป้องกันจุลชีพของไมโครแบนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม – ไมโครแบนมุง่ มัน่ กับความยัง่ ยืนขันสู
้ งสุดและการคุ้มครองผู้บริโภค การใช้ วสั ดุรี
ไซเคิลของเราช่วยลดภาระการกําจัดขยะด้ วยการฝั งกลบและความจําเป็ นในการหาวัสดุใหม่ ๆ
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ตังแต่
้ เงื่อนไขด้ านความทนทาน การสนับสนุนด้ านการตลาด จนถึงการให้ คําปรึกษาด้ านสิทธิบตั ร ไมโครแบน
จัดหาบริ การที่ทนั สมัยและสมบูรณ์ที่สดุ ให้ กบั บริ ษัทคูค่ ้ าเพื่อช่วยนําเทคโนโลยีต้านจุลชีพใหม่ ๆ มาปรับใช้ อย่างไม่
ติดขัดเพื่อประโยชน์สงู สุด ไมโครแบนให้ การสนับสนุนแบบเบ็ดเสร็ จรวมถึงการพัฒนาด้ านเทคนิค การให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านกฎระเบียบ การให้ คําปรึกษาด้ านสิทธิบตั ร การฝึ กอบรม การสนับสนุนด้ านเทคนิคและการตลาด
เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ของคุณออกสูต่ ลาดอย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
มีบริ ษัทที่ชาญฉลาดมากกว่า 250 บริ ษัทกําลังใช้ ประโยชน์จากแบรนด์ไมโครแบนโดยใช้ เป็ นจุดสําคัญในการสร้ าง
ความแตกต่างเพื่อช่วยให้ ธุรกิจของพวกเขาเติบโตขึ ้น ข้ อมูลเพิ่มเติมสําหรับการให้ ไมโครแบนช่วยคุณสร้ างจุดยืนที่
เข้ มแข็งมากขึ ้นในตลาด รวมทังกรณี
้
ศกึ ษา คํานิยม การเรี ยนรู้และแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สดุ คุณสามารถติดต่อเรา
ได้ ในวันนี ้
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