
ติดต�อเราเพ�่อขอข�อมูลเพ��มเติม
นำเขาและจำหนายโดย
บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 35 หอง 3505 เอ็กเชนทาวเวอร 388 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร.  (66) 2663 4337-8
โทรสาร  (66) 2663 4336
https://www.sumitomo-chem-envirohealth.com

Sumitomo Chemical Vietnam Co., Ltd.
Floor 5, 40 Pham Ngoc Thach Street, Ward 6 
District 3, Ho Chi Minh City Vietnam
Tel  : (028) 3822 0127, (028) 3822 0129
Fax  : (028) 3822 0131

Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd.
3 Fraser Street, #07-28 DUO Tower 
Singapore 189352
Tel  : (65) 6303 5188
Fax  : (65) 6298 9621

Sumitomo Chemical Philippines Inc.
18th Floor, Philam Life Tower 
8767 Paseo De Roxas Makati City, 
Metro Manila 1226 Philipines
Tel : (632) 885 0671 80
Fax  : (632) 885 0630 32

https://www.sumitomo-chem-envirohealth.com

ขอความขอมูลทางเทคนิค และคำแนะนำที่ระบุไวในที่นี้ ใหใชเพื่อเปนแนวทางที่จะชวยในการคัดเลือกสินคาเทานั้น และ ซูมิโตโม เคมีคอล ไมไดแสดงใหเห็น หรือใหคำ 
รับรองถึงความสมบูรณ หรือความถูกตองของขอมูลที่ปรากฎดังกลาว ตัวสินคาและรายละเอียดคุณสมบัติที่กำหนดไวในโบวชัวรนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย ไมตองแจงลวงหนา 
และ ซูมิโตโม เคมีคอล จะไมตองรับผิดใดๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เนื่องจากสภาพของสินคา วิธีการใชสินคา และขอมูลที่อางอิงในที่นี้อยู นอกเหนือการควบคุมของ 
ซูมิโตโม เคมีคอล ขอปฏิเสธโดยชัดแจงถึงความรับผิดท้ังหลายท้ังปวงสำหรับผลท่ีไดรับ หรือเกิดข้ึนจากการใชสินคา หรือการเช่ือถือขอมูลดังกลาว ไมมีคำรับรองของความเหมาะสม 
สำหรับวัตถุประสงคเฉพาะใดๆ ไมมีคำรับรองเกี่ยวกับการคาหรือคำรับรองอื่นใดไมวาโดยชัดแจง หรือโดยปริยายเกี่ยวกับสินคาหรือขอมูลที่ระบุไวในที่นี้ ซูมิโตโม เคมีคอล จะไม 
ตองรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ หรือเกิดขึ้นโดยออม หรือความเสียหายตอเนื่องที่เกิดจากการขายหรือการใชสินคา

ขอมูลที่ระบุไวในที่นี้จะเกี่ยวของเฉพาะกับตัวสินคาที่กำหนดไวเทานั้น และไมสามารถนำขอมูลไปใชกับสินคาดังกลาวไดอีก หากสินคาดังกลาวถูกนำไปใชรวมกับวัสดุอื่นๆ 
หรือในกระบวนการอื่นใด การซื้อขายสินคาทั้งหมดจะอยูภายใตขอตกลงและเงื่อนไขมาตรฐานของการซื้อขายของ ซูมิโตโม เคมีคอล จะมอบสำเนาขอตกลงและเงื่อนไขมาตรฐาน 
ดังกลาวใหหากไดรับการรองขอ

ซูมิโตโม เคมีคอล ที่กลาวถึงนี้ หมายถึง บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล เอเชีย พีทีอี จำกัด และสาขาหรือบริษัทแมของบริษัทดังกลาว ไมวาจะมีตัวตนอยูแลวในปจจุบัน หรือ 
เกิดขึ้นในอนาคตก็ตาม

Sumitomo Chemical Enviro-Agro Asia Pacific Sdn Bhd
Lot 62A, Persiaran Bunga Tanjung 1 Senawang Industrial Park 
70400 Seremban, Negeri Sembilan Malaysia
Tel  : (606) 679 3711
Fax  : (606) 679 3698

ควรอ�าน และปฏิบัติตามฉลาก
และข�อมูลความปลอดภัย

การป�องกันระยะยาวแบบญี่ปุ�น
มิติใหม�ของการป�องกันแมลงในรูปแบบตาข�าย

โอลิเซ็ท โปร

วอส. 611/2560  

ยุงไม�เข�ารบกวน
เนื่องจากสารสำคัญในเส�นใย

ยับยั้งการเข�ากัด

เมื่อยุงสัมผัสตาข�าย 
จะบินหนีไปโดยไม�กินเลือด

การขับไล�

สารสำคัญทำให�ยุงน็อกดาวน� และตาย

น็อกดาวน�และการตาย



 

 

ประโยชน�

ว�ธีการแก� ไขป�ญหาระยะยาวแบบญี่ปุ�น

• ป�องกันการรบกวน และการปนเป��อนจากแมลง
• กำจัดและไล�แมลงได�หลายชนิด

คุณลักษณะ
ปลอดภัย
ไม�ระคายเคือง จ�งไม�มีผลข�างเคียงเมื่อสัมผัสหร�อนอนหลับภายในตาข�าย

ประสิทธิภาพคงทนยาวนาน
สารสำคัญที่อยู�ภายในเส�นใยจะถูกปล�อยมาที่พ�้นผ�วเส�นใยอย�างสม่ำเสมอ

ข�อมูลจำเพาะ

ข�อสำคัญ
• ขับไล� ฆ�าและป�องกันยุงกัด

•  ป�องกันได�รอบด�าน

•  เทคโนโลยีควบคุมการปลดปล�อยสาร

•  คงทนยาวนาน (สารสำคัญมีประสิทธิภาพนานกว�า 3 ป�)

•  ป�องกันการปนเป��อนของแมลง

•  รับรองจาก HACCP

•  ซักล�างได�

•  มีประสิทธิภาพต�อแมลงชนิดอื่น (มด ร��นน้ำจ�ด หนอนใยผัก แมลงวัน 

 เพลี้ยจั๊กจั่น แมลงหว�่ขน เพลี้ยกระโดด มอดแป�ง ด�วงงวงข�าว มวนพ�ฆาต 

 ปลวก ผ�เสื้อหนอนเจาะผ�า)

• อากาศไหลเว�ยนได�ดี

• ซักล�างได� และไม�ต�องชุปน้ำยาใหม�

เพอร�เมทร�น 2% w/w (+/-0.5% w/w)

ไม�มีกลิ�น

ขาว หร�อ ดำ

มุ�งลวดประตู และหน�าต�าง

ม�วน 1.5 เมตร x 25 เมตร (+/-10%)

สารสำคัญ

กลิ�น

สี

การใช�

ขนาด


