BORA-CARE Termite Treatment บอรา-แคร์ คืออะไร

BORA-CARE

“สร้างภูมิคุ้มกันอย่างคงทนถาวร”
BORA-CARE เป็นน้ำยาป้องกันปลวก สำหรับใช้ทา

หรือฉีดพ่นโดยตรงไปบนไม้ทย่ี งั ไม่เคลือบผิว และสามารถแทรกซึมได้
ลึกถึงเนื้อไม้ นอกจากป้องกันและกำจัดปลวกแล้ว ยังครอบคลุมถึง
ศัตรูไม้อื่นๆ ด้วย เช่น แมลง มอด และเชื้อราผุที่สร้างความเสียหาย
และทำให้อายุการใช้งานของไม้สน้ั ลง Bora-Care มีคณ
ุ สมบัตปิ กป้อง
รักษาเนื้อไม้ได้ตลอดอายุการใช้งาน ผ่านการทดสอบและพิสูจน์
ประสิทธิภาพการป้องกันปลวกต่อเนื่องกว่า 12 ปี
ปัจจุบนั กระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองของสหรัฐอเมริกา (HUD) อนุญาตให้ใช้
Bora-Care กับไม้เพือ่ ป้องกันปลวกทดแทนการใช้นำ้ ยาราดดินแบบเดิมๆ สำหรับบ้านทีส่ ร้างใหม่
Bora-Care ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพในการใช้
งานโดย International Building Code ผลการวิจัยและ
ทดสอบได้พิสูจน์ว่า ปลวกใต้ดินไม่สามารถสร้างแม้กระ
ทั่งท่อทางเดินบนไม้และคอนกรีตที่ทาด้วย Bora-Care
การทา Bora-Care บนไม้หรือคอนกรีตสามารถป้องกัน
และควบคุมการเข้าทำลายของปลวกในระยะยาวกับบ้านสร้างใหม่ หรือบ้านที่อยู่อาศัยแล้ว

จุดเด่นของ Bora-Care

มุ่งปกป้องเนื้อไม้และทำลายศัตรูที่แฝงตัวอาศัยอยู่ในเนื้อไม้
• Bora-Care
แปรเปลี่ยนเนื้อไม้ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของศัตรูทำลายไม้
• ให้Bora-Care
กลายเป็นยาพิษ
Bora-Care ป้องกันหรือยับยั้งการกลับเข้ามาทำลายใหม่ของศัตรู
• ทำลายไม้
Bora-Care เป็นน้ำยาสูตรละลายน้ำได้ดี มีระบบตัวพาทำให้ช่วยให้
• แทรกซึ
มได้ลึกถึงเนื้อไม้
ปกป้องเนื้อไม้ได้ตลอดอายุการใช้งานของไม้
• Bora-Care
Bora-Care เป็นน้ำยาป้องกันปลวก และกำจัดเชื้อราผุในไม้
• ในเวลาเดี
ยวกัน
ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพยาวนานกว่า
• 12Bora-Care
ปี จากสหรัฐอเมริกา
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• Bora-Care
• Bora-Care ใช้ได้กับไม้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

BORA-CARE Termite Treatment อตัราสว่นการใชง้านและการผสม บอรา-แคร์

อตัราสว่นการใชง้าน
บอรา- แคร์ ทผ่ีสมตามอตัราสว่นแลว้ 1 ลติร สามารถใชท้า หรอื ฉดีพน่พน้ืทไ่ีด้ 9.8 ตารางเมตร

อตัราสว่นการผสมนำ้ยา บอรา-แคร์ โดยการเจอืจางดว้ยนำ้
ตารางท่ี 1
ชนดิของศตัรทูำลายไม้

อตัราสว่นการผสม

วธิกีารใช้

( อตัราสว่นของนำ้ : บอรา–แคร์ )

แมลงทกุชนดิและเชอ้ืราทท่ีำใหไ้มผุ้
ปลวกใตด้นิและ ปลวกFormosan
ปลวกกดักนิไมแ้หง้
มอดขข้ียุ ( Anobiid และ Lyctid )

1:1
1 : 1 หรอื 2 : 1
1 : 1 หรอื 2 : 1
1 : 1 หรอื 2 : 1

แมลงเจาะไมอ้น่ืๆ

1:1
1 : 1 หรอื 2 : 1
1 : 1 หรอื 2 :1
5:1

มดไม้ ( Carpenter Ants )
เชอ้ืราทท่ีำใหไ้มผุ้ ( Decay Fungi )
ปลวกกดักนิไมแ้หง้ , มอดขข้ียุ และราผุ

ฉดีพน่ ทา โดยใชแ้ปรงหรอืใชล้กูกลง้ิ, Injection
อตัราสว่น 2 : 1 แนะนำใหใ้ชว้ธิฉีดีพน่เปน็โฟม
อตัราสว่น 2 : 1 สำหรบัพน้ืไมเ้นอ้ืแขง็
อตัราสว่น 1 : 1 สำหรบัไมซ้งุหรอืไมท้อ่น

อตัราสว่น 1 : 1 ใชก้บัไมท้ม่ีคีวามหนาตง้ัแต่ 2 นว้ิขน้ึไป
ฉดีพน่พน้ืผวิของไม้ 2 เทย่ีว สำหรบัการปอ้งกนัเทา่นน้ั

ตารางท่ี 2
อตัราสว่นการผสม

รายละเอยีดการใชง้าน

ไมท้อ่น, คาน ไมซ้งุขนาดใหญ่ และไมแ้ปรรปู
ใชเ้พอ่ืปอ้งกนัดาดฟา้, รว้ั และไมอ้ดั
สำหรบัการปอ้งกนัมอดขข้ียุ และปลวกกดักนิไมแ้หง้
ใชเ้พอ่ืปอ้งกนัดาดฟา้, รว้ั และไมอ้ดั

1:1
2:1
5:1
3:1

ไมท้อ่น, คาน ( ขนาดใหญ่ ) และไมแ้ปรรปู

5:1

สำหรบัแมลงทกุชนดิและเชอ้ืราทท่ีำใหไ้มผุ้
สำหรบัไมท้ม่ีคีวามหนาไมเ่กนิ 2 นว้ิ
สำหรบัการปอ้งกนัเทา่นน้ั
สำหรบัไมท้ม่ีคีวามหนาไมเ่กนิ 2 นว้ิ และ
ตอ้งเคลอืบผวิไมด้ว้ยสารปอ้งกนันำ้
สำหรบัไมท้ใ่ีชภ้ายนอกอาคาร
สำหรบัวธิกีารจมุ่เทา่นน้ั

ลักษณะการใช้งาน

( อตัราสว่นของนำ้ : บอรา–แคร์ )

BORA-CARE Termite Treatment ขั้นตอนการผสม บอรา-แคร์

ขั้นตอนการผสม บอรา-แคร์

ขั้นตอนที่ 1 อ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด

ขั้นตอนที่ 2 เทน้ำลงในภาชนะสำหรับผสมน้ำยา จากนั้น
จึงเท บอรา-แคร์ โดยคำนวณสัดส่วน ของน้ำต่อ บอรา-แคร์
ตามอัตราส่วนที่เลือกไว้

ขั้นตอนที่ 3 ผสมน้ำและบอรา-แคร์เข้มข้นให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยคนจนกระทั่งไม่รู้สึกถึงความหนืด
ของบอรา-แคร์เข้มข้น แล้วจึงนำไปใช้งาน และเลือกอัตราส่วนบอรา-แคร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานด้วย
การทา หรือฉีดพ่นบนผิวไม้ให้เปียกชุ่ม

BORA-CARE Termite Treatment วิธีการใช้งาน บอรา-แคร์

วิธีการใช้ บอรา-แคร์ ในเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน

วิธีที่ 1* ทาหรือฉีดพ่น บอรา-แคร์ บนผิวไม้แปรรูปที่เป็น

โครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์ทุกตัวทุกด้าน รวมทั้งไม้อัด ไม้เอ็มดีเอฟ
ก่อนนำไปประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน

วิธีที่ 2 ทาหรือฉีดพ่นในรูปของเหลว หรือ โฟมบนพี้นที่

ด้านหลังโครงของเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน ที่ประกอบเป็นตู้แล้ว
แต่ยังไม่กรุไม้อัด 1-2 เที่ยว ให้เปียกชุ่มทุกซอกทุกมุม หาก
ต้องการเสริมไม้อัดด้านหลังของไม้อัดที่เพิ่มเข้าไป ก่อนนำ
เฟอร์นเิ จอร์บว้ิ ท์อนิ เข้าไปยึดติดกับผนังเพือ่ เพิม่ ความแข็งแรง
ควรฉีดพ่นหรือทาบอรา-แคร์บนไม้ด้านหลัง

* หมายเหตุ เมื่อใช้งานด้วยวิธีนี้แล้วจะทำให้การยึดติดของกาวลาแท็กด้อยประสิทธิภาพลง จึงแนะนำให้ใช้กาวชนิดอื่นแทน หรือติดสอบถามข้อมูลจากผู้แทนจำหน่ายบอรา-แคร์

วิธีการใช้ บอรา-แคร์ ในพื้นไม้

ทาหรือฉีดพ่นพื้นไม้ที่ยังไม่ทำสีทุกด้านรวมทั้งหัวท้ายโดยไม่จำเป็นต้องทาด้าน
บน หากมีการตัดหัวไม้ขณะติดตั้งไม้พื้น ให้ทาบริเวณหัวไม้ด้วย กรณีไม้พื้นมี
การเคลือบสารป้องกันนำ้ไว้ ต้องทำการขัดหรือลอกสารป้องกันน้ำออกก่อน
จึงสามารถใช้งาน บอรา-แคร์ ได้ตามปกติ

BORA-CARE Termite Treatment 12 Years of USDA Efficacy Tests

การทดสอบประสิทธิภาพของบอรา-แคร์

โดยกระทรวงเกษตร ประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA)

BORA-CARE Termite Treatment BORASHIELD TEST BY MISSISIPPI STATE UNIVERSITY

การทดสอบกับบ้านจำลอง

โดยมหาวิทยาลัยมลรัฐมิสซิสซิปปี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา

BORA-CARE Termite Treatment Coptotermes gestroi Experiment

การทดสอบ การกนิไมข้องปลวก ระหวา่งไมเ้หยอ่ืทท่ีา และไมท่าบอราแคร์

1 พบปลวกเขา้ทำลายไมแ้ปรของโครงหลงัคาของอาคาร

2 นำไมย้างพาราทท่ีาดว้ยบอรา-แคร์ 1 : 1 (ไมช้น้ิขวามอื)

และไมไ่ดท้าบอรา-แคร์ (ชน้ิดา้นซา้ยมอื) ประกบเขา้กบัไมแ้ปร
ทม่ีปีลวกอยแู่ละขวางทอ่ทางเดนิของปลวก เพอ่ืใหป้ลวกกดั
กนิไมเ้ปน็เวลาประมาณ 3 เดอืน

BORA-CARE 1 : 1
( นำห้นกั 429.70 gms )
12 / 09 / 2006 - 18 / 12 / 2006
UNTREATED
(นำ้หนกั 123.70 gms )

3 ผลทดสอบปรากฏวา่ไมย้างพาราชน้ิทไ่ีมไ่ดท้าบอรา-แครป์ลวกไดก้ดักนิเนอ้ืไมไ้ปจนเหลอืนำ้หนกัเพยีง

25 % ของเนอ้ืไมท้ง้ัหมด ขณะทไ่ีมย้างพาราชน้ิทท่ีาดว้ยบอรา-แคร์ 1 : 1 ปลวกไมส่ามารถกดักนิเนอ้ืไมไ้ด้
แมแ้ตน่ดิเดยีว แตป่รากฏดนิทใ่ีชส้รา้งเปน็ทางเดนิปลวกเปน็จำนวนมากอยบู่นชน้ิไมด้า้นทป่ีระกบตดิอยกู่บั
ไมแ้ปร

BORA-CARE Termite Treatment Flooring Experiment

การทดสอบไม้พื้น ในที่ปลวกอาศัย

Untreated Flooring

BORA-CARE
Treated Flooring

ไม้พื้นตัวอย่าง 2 ชุด
ชุดด้านขวาทาบอรา-แคร์ ต่อ น้ำ 1 : 2 บนด้านหลังของไม้พื้นทำสีสำเร็จรูป และร่องลิ้นทั้ง 4 ด้าน
ส่วนไม้พื้นชุดทางซ้ายไม่มีการใช้บอรา-แคร์ โดยไม้พื้นทั้ง 2 ชุดวางอยู่บนหมุดไม้เหยื่อที่เป็นไม้ยางพารา
เพื่อล่อปลวกให้ขึ้นมากินไม้พื้น

Untreated Flooring

BORA-CARE Treated Flooring 1 : 2 (5 Side)

ผลการทดสอบ
ไม้พื้นด้านหลังและด้านข้างของชุดที่ไม่ได้ทาบอรา-แคร์ ถูกปลวกเข้าทำลายไปมากกว่า 30 %
ส่วนไม้พื้นที่ทาด้วยบอรา-แคร์ 1: 2 ทั้ง 5 ด้านมีร่องรอยการทำลายของปลวก บริเวณด้านหลังของไม้พื้น
เพียงเล็กน้อย

BORA-CARE Termite Treatment Project Reference

อาคาร สถานที่ ที่เลือกใช้บอราแคร์ทาและฉีดพ่นบนผิวไม้ ระหว่างการก่อสร้าง
เพื่อป้องกันปลวก มอด และเชื้อราผุไปตลอดอายุการใช้งาน

Giant Swing เสาชิงช้า

The Evason HideAway at Yao Noi เกาะยาวน้อย

Samui Village เกาะสมุย

Soneva Kiri & Six Senses Spa เกาะกูด

Rachavadee กาญจนบุรี

BORA-CARE Termite Treatment คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ BORA-CARE

คืออะไร
• บอรา-แคร์
บอรา-แคร์
เป็นสารป้องกันแมลงและเชื้อราที่มีความเป็นพิษ

ต่ำ
ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา
คิดค้นโดยไนซัส คอร์ปอเรชั่น (Nisus Corporation) บอรา-แคร์ สามารถ
แทรกซึมเข้าไปในไม้ทุกชนิด เช่น ไม้แปรรูป ไม้อัด แผ่นปาร์ติเกิ้ลและเอ็ม
ดีเอฟ ป้องกันการเข้าทำลายของแมลงทำลายไม้ เช่น ปลวก มอดเจาะไม้
มดไม้ และเชื้อราที่เป็นสาเหตุให้ไม้เน่าเปื่อย ผุพังจนไม่สามารถใช้งานได้
บอรา-แคร์ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น จึงเหมาะสำหรับใช้กับไม้ทุกชิ้น
ที่เป็นส่วนประกอบของบ้าน เพื่อให้การปกป้องไม้ที่สมบูรณ์แบบ
และคุ้มค่ากว่าเพราะเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่ให้การปกป้อง
คุ้มครองตลอดไป

ปกป้องไม้ของท่านได้อย่างไร
• บอรา-แคร์
หนึ่งในส่วนประกอบหลักของ บอรา-แคร์ คือ โบรอน ซึ่งเป็นแร่ธาตุ

ธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เป็นพิษต่อแมลงหลายชนิด รวมทั้งเชื้อราที่ทำให้ไม้ผุ
และแบคทีเรียบางชนิด บอรา-แคร์ ทำลายจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยอาหาร
ในลำไส้ของแมลง แมลงจะอดอาหารตาย
เมื่อใช้ บอรา-แคร์ จะกำจัดแมลงที่เข้าไปอาศัยอยู่ในเนื้อไม้แล้ว และป้อง
กันการเข้าทำลายไม้ใหม่ในระยะยาว แมลงที่เข้ามากัดกินไม้จะนำ บอราแคร์ เข้าไปในร่างกายด้วย แมลงบางชนิด เช่น มดไม้จะหลีกเลี่ยงไม้ที่ทา
ด้วยบอรา-แคร์ มดไม้จะแตกต่างจากปลวกคือ ไม่ต้องการกินไม้เป็นอาหาร
เพียงแต่ต้องการใช้ไม้เป็นที่สร้างรัง มดจะปล่อยสารซึ่งจะช่วยทำให้เนื้อไม้
นุ่มขึ้นเพื่อให้สามารถนำไม้ออกได้ง่าย ขณะที่มดกำลังปล่อยและซึมสาร
เคมีเหล่านี้ บอรา-แคร์ ที่อยู่ในไม้ถูกนำเข้าไปในร่างกายมดจึงตายจาก
การอดอาหาร

งจำเป็นต้องใช้ บอรา-แคร์ กับไม้
• ทำไมจึ
ไม้เป็นอินทรียวัตถุที่เป็นอาหารของแมลง แบคทีเรีย และเชื้อรา

ไม้ที่มีความชื้นสูงมักถูกทำลายได้ง่าย เนื่องจากศัตรูทำลายไม้มีความต้อง
การน้ำในการดำรงชีพ น้ำจึงเป็นศัตรูกับไม้ รอยแตกหรือรูเจาะบนไม้เป็นจุด
ที่เป็นทางเข้าของน้ำและแมลง เมื่อน้ำเข้าไปในเนื้อไม้จะเกิดการผุกร่อน
อย่างรวดเร็ว บอรา-แคร์เป็นผลิตภัณฑ์ละลายน้ำง่ายจึงสามารถเคลื่อน
ย้ายเข้าไปในเนื้อไม้อย่างอัตโนมัติในบริเวณที่มีความชื้นสูง ซึ่งมักจะเป็น
จุดที่แมลงและเชื้อราเข้าไปทำลายไม้ บอรา-แคร์ กำจัดแมลงและราผุใน 2
หน้าที่ หน้าที่แรกควบคุมการเข้าทำลายไม้ของแมลง หน้าที่ที่สองป้องกัน
ไม้ไม่ให้ผุเมื่อไม้เกิดการเปียกชื้น

ใช้งานได้อย่างไร
• บอรา-แคร์
ท่านใช้ บอรา-แคร์ กับไม้ของท่านได้หลายวิธี เช่น การฉีดพ่น การทา

การฉีดโดยใช้แรงดัน และการใช้เครื่องพ่นหมอก วิธีการเหล่านี้ล้วนได้รับ
การพิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้ได้ผลดี ท่านไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านหรือ
ที่ทำงานในระหว่างที่ใช้ บอรา-แคร์ เนื่องจาก บอรา-แคร์ ปราศจากกลิ่น
หรือไอระเหยที่เป็นพิษ

จะฆ่าแมลงที่อยู่ในไม้ทั้งหมดในทัน
•ทีหบอรา-แคร์
ลังจากการใช้หรือไม่

เวลาที่ใช้ในการทำลายแมลงที่เข้าไปอยู่ในไม้ก่อนการใช้บอรา-แคร์
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความหนาของไม้ ความชื้นในไม้ และ
ชนิดของแมลง ตัวอย่างเช่น ตัวแก่หรือตัวเต็มวัยของแมลงบางชนิดมี
พฤติกรรมการกินเนื้อไม้น้อยมาก จึงอาจต้องใช้เวลานานในการกำจัด
แมลงเหล่านั้น แม้ว่า บอรา-แคร์ จะมีความเป็นพิษต่อตัวอ่อนของแมลงสูง
แต่ตัวอ่อนที่มีอายุมากซึ่งอยู่ในระยะสุดท้ายของตัวอ่อนของแมลง อาจจะ
มีโอกาสเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิต คือ พัฒนาเป็นดักแด้และตัวเต็มวัย
แล้วอาจจะเจาะออกมาจากไม้ได้ แต่ปรากฏการณ์นี้จะไม่เกิดบ่อยจนเป็
นเหตุให้เกิดความเสียหายทางโครงสร้างของไม้ บอรา-แคร์สามารถป้องกั
นแมลงไม่ให้กลับเข้าไปในไม้ซ้ำและป้องกันไม้ผุ หากมีน้ำเข้าไปในรูเก่าที่
แมลงเจาะไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ทาด้วย บอรา-แคร์ มีความปลอดภัยในการ
•ใช้ไม้งานหรื
อไม่

ไม้ที่ทาด้วย บอรา-แคร์ ไม่เป็นพิษต่อคนและสัตว์ แต่ไม้บางชนิดอาจ
มีสารที่สร้างขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตราย หากสารเหล่า
นั้นถูกนำเข้าไปในร่างกาย

บอรา-แคร์ ทำให้ลักษณะที่ปรากฏของไม้เปลี่ย
•นแปลงไปหรื
อไม่

ไม้ที่ทาด้วย บอรา-แคร์ ใหม่ๆ จะมีสีเข้มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
ไม้ที่ไม่ได้ทา บอรา-แคร์ แต่หลังจากที่ทิ้งไว้จนแห้งสนิท สีของไม้จะกลับ
มาเหมือนสภาพเดิม บอรา-แคร์อาจมรปฏิกิริยากับสารในไม้บางชนิดที่
ทำให้สีของไม้เข้มขึ้นได้ หากเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างภายในไม่เป็นปัญหา
แต่หากเป็นไม้ที่โชว์ผิวอาจจะระวังโดยให้ทดสอบกับเศษไม้ก่อน หรืออา
จหลีกเลี่ยงโดยใช้บอรา-แคร์เฉพาะผิวด้านหลังเท่านั้น บอรา-แคร์มีผลต่อ
การติดกาวเฉพาะกับกาวลาเท็กซ์เท่านั้น

BORA-CARE Termite Treatment คำถาม-คำตอบเกย่ีวกบัผลติภณ
ั ฑ์
บอรา-แคร์ จะมผีลกระทบตอ่อปุกรณจ์บัยดึในไมห้รอืไม่
สารออกฤทธข์ิอง บอรา-แคร์ มคีณ
ุ สมบตัใินปอ้งกนัการกดักรอ่น ดงันน้ั
อปุกรณจ์บัยดึไมท้ท่ีำจากเหลก็และโลหะอน่ืๆ ในไมท้ท่ีาดว้ย บอรา-แคร์
จะมอีายกุารใชง้านทย่ีาวนานกวา่อปุกรณจ์บัยดึในไมท้ไ่ีมใ่ช้ บอรา-แคร์
นำ้ยา บอรา-แคร์ อาจจะทำใหอ้ลมูเินยีมทไ่ีมไ่ดพ้น่สเีกดิการหมองลงได้

•

ทา่นจะตอ้งทำอะไรเพม่ิเตมิหลงัจากทไ่ีมข้องทา่
นไดใ้ช้ บอรา-แคร์ แลว้

เนอ่ืงจาก บอรา-แคร์ มคีณ
ุ สมบตัลิะลายนำ้ไดด้ี ไมท้ท่ีาดว้ย
บอรา-แคร์ ใหมๆ่ จะตอ้งปอ้งกนัไมใ่หถ้กูฝนหรอืหมิะ การปอ้งกนัผวิไมท้่ี
ใช้งานภายนอกอาคารในระยะยาวควรเคลือบผิวไม้ด้วยสีน้ำมันหรือสีย้อ
ม ทม่ีคีณ
ุ สมบตัปิอ้งกนันำ้ แตไ่มม่คีวามจำเปน็ตอ้งเคลอืบผวิไมท้ใ่ีชง้าน
ภายในอาคาร ยกเวน้ไมท้ใ่ีชใ้นบรเิวณทส่ีมัผสัความชน้ืซำ้ๆ อยา่งตอ่เนอ่ืง
เชน่ ไมท้ใ่ีชใ้นหอ้งนำ้หรอืหอ้งอาบนำ้

•

บอรา-แคร์ แตกตา่งจากยาฆา่แมลงชนดิอน่ืๆ
อยา่งไร

ยาฆา่แมลง สว่นใหญอ่อกฤทธโ์ิดยทำใหด้นิเปน็พษิ หรอืโดยการ
สมัผสักบัตวัแมลง ซง่ึหมายความวา่ อาจจะเกดิการเจอืปนของยาฆา่แมลง
ใกลๆ้ แหลง่นำ้ หรอือาจจะมพีษิตกคา้งเหลอือยบู่นผวิดนิ แต่ บอรา-แคร์
จะใชส้ำหรบัทาบนผวิไมโ้ดยตรง จงึขจดัปญ
ั หาการเจอืปนของสารพษิใน
ดนิหรอืนำ้ บอรา-แคร์ แทรกซมึเขา้ไปทว่ัทง้ัเนอ้ืไม้ จงึไมม่สีารพษิบนผวิไม้
บอรา-แคร์ ทำงานโดยการสะสมของสารออกฤทธใ์ินเนอ้ืไม้ โดยไมม่กีาร ส
ลายตวัหรอืกลายเปน็ไอระเหยเหมอืนยาฆา่แมลงหลายๆ ชนดิ บอรา-แคร์ จึ
งคงประสทิธภิาพการปอ้งกนัศตัรทูำลายไมไ้ดก้วา้งขวาง โดยมผีลกระทบ

ตอ่สง่ิแวดลอ้มเพยีงเลก็นอ้ย ดงันน้ัพนกังานของทา่นจงึสามารถใช้ บอราแคร์ กบัไมท้ใ่ีชท้ง้ัภายในและภายนอกไดอ้ยา่งปลอดภยัและมน่ัใจ

• บอเมรอ่ืาท-แา คบรอ์รเาข-แา้คไร์ ปลใงนบนเผนวิอ้ืไมไค้มรง้ัไ้แดรกอ้ยสา่ารงลไะรลาย บอรา-แคร์

จะเคลือบอยู่บนผิวไม้ก่อนสารออกฤทธิ์จะแทรกซึมผ่านผิวไม้เข้าไปในเ
นอ้ืไมใ้นเวลาตอ่มา หลงัจากนน้ั บอรา-แคร์ จะแพรก่ระจายหรอืเคลอ่ืน
ยา้ยไปทว่ัทง้ัชน้ิไม้ การแพรก่ระจายของนำ้ยา บอรา-แคร์ จะรวดเรว็เพยีง
ใดขน้ึอยกู่บัชนดิไม้ ความชน้ืในไม้ และสภาพแวดลอ้มทอ่ียรู่อบๆ ไมท้ท่ีา
นำ้ยาเปน็สำคญ
ั

• ทำนไำ้มยบารอกัษราาเน-แอ้ืไคมแ้รลจ์ะงึยาถฆกูา่แพมฒัลงหนลาาขย น้ึๆ มชนาดิทใ่ีชอ้ยใู่นปจัจบุนัมี

ความเปน็พษิสงู และบางชนดิถกูหา้มใช้ กระทรวงเกษตร และมหาวทิยาลยั
มสิซสิซปิป้ี ประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดพ้ฒ
ั นาการใชบ้อเรตเพอ่ืเปน็ทางเลอืก
ทป่ีลอดภยักวา่สารเคมเีหลา่นน้ั มาเปน็เวลากวา่ 10 ปี โดยอาศยัฐานขอ้
มลูประวตักิารใชบ้อเรตในหลายประเทศเชน่ ออสเตเรยี และนวิซแีลนด์
เปน็ตน้ เปน็ทย่ีอมรบัวา่วนันค้ีวามกงัวลในเรอ่ืงสง่ิแวดลอ้มจงึเปน็โอกาสท่ี
ดใีนการแนะนำผลติภณ
ั ฑ์ บอเรต ชนดิใหมท่ม่ีคีวามเปน็พษิตำ่ ทส่ีามารถ
แทรกซมึและปกปอ้งไมไ้ดท้กุชนดิ และมคีวามปลอดภยัในการใชง้านสงู
ไนซสั ไดว้จิยัจนไดผ้ลติภณ
ั ฑเ์ปน็ บอรา-แคร์ ซง่ึเปน็นวตักรรมของ
เทคโนโลยกีารรกัษาเนอ้ืไมอ้ยา่งแทจ้รงิทใ่ีหท้ง้ัความปลอดภยั และประสทิธิ
ภาพในผลติภณ
ั ฑเ์ดยีว

e
Bora-Cเaร จ็r ”
“ สตูร สกำาร ปญั หา
ในก าร จ ดั
“ปลวก”
ไนซสั คอรป์อเรชน่ั เปน็ผนู้ำดา้นเทคโนโลยใีนระดบัโลก ทใ่ีชส้ารบอเรตเปน็
พน้ืฐาน ในปี 1990 ไนซสั ไดพ้ฒ
ั นาผลติภณ
ั ฑ์ บอรา-แคร์ เพอ่ืเปน็ทางเลอืกใหม่
ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบแบบเดิมๆ ในการปกป้องเนื้อไม้และกำจัดปลวก
คณ
ุ สมบตัทิเ่ีหนอืกวา่ของ บอรา-แคร์ คอื ใชง้านงา่ยและคมุ้คา่ตอ่การปกปอ้งเนอ้ื
ไม้ เพยีงแคท่าลงบนเนอ้ืไม้ โดยไมจ่ำเปน็ตอ้งราดดนิ
ประสทิธภิาพทเ่ีปน็ลำ้เลศิของผลคิภณ
ั ฑ์ บอรา-แคร์ ไดร้บัการจดสทิธบิตัรเฉพาะ
ซง่ึประกอบดว้ยสารบอเรต ไกลคอล และสว่นประกอบอน่ืๆ ทส่ีามารถแทรกซมึใน
เนอ้ืไมไ้ดล้กึกวา่ผลติภณ
ั ฑบ์อเรตชนดิอน่ืๆ และยงัคงสภาพอยใู่นเนอ้ืไมไ้ดอ้ยา่ง
ยาวนาน เพอ่ืปกปอ้งรกัษาเนอ้ืไมใ้หป้ลอดภยัตอ่ปลวก มอด และราผไุปตลอดอายุ
ของไม้ จงึใหค้วามคมุ้คา่ตอ่การลงทนุของเจา้ของบา้นมาก กวา่วธิปีอ้งกนัปลวก
แบบอน่ืๆ
บอรา-แคร์ ผสมนำ้ (ตามสตูร) แลว้ สามารถใชฉ้ดีพน่เปน็แถบกวา้ง 2 ฟตุ
ตอ่เนอ่ืงบนโครงสรา้งไม้ เพอ่ืปอ้งกนัปลวกใตด้นิ หรอืใชป้อ้งกนัปลวกใตด้นิ ปลวก
ไมแ้หง้ แมลงเจาะไม้ และราผกุบัโครงสรา้งทเ่ีปน็ไมท้ง้ัหมดของอาคารสำหรบั
ปลกูสรา้ง

ตัวแทนจำหน่ายในภูเก็ต
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