เชื่อหรือไม KEEEN ทําไดจริง? นวัตกรรมสีเขียวนี้
จะชวยอุดชองวางของการบําบัดน้ําเสียหรือบริหารจัดการ

ของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ เพียงการนํา
ผลิตภัณฑ KEEEN มา “ทดแทนน้าํ ยาเคมี” ใชในกิจกรรมตาง ๆ

KEEEN คืออะไร?

คีนนสารชีวบําบัดภัณฑ ประกอบไป

ดวย กลุมจุลินทรียยอ
 ยน้ํามันปโตรเลียม 8 สายพันธุ

ทั้งในกระบวนการผลิต, การทําความสะอาด(Cleaning), การลาง

ความแตกตางระหวางสารชีวบําบัดภัณฑ “KEEEN”

คราบน้ํามันจากชิน
้ งาน(Degreasing), การลดปริมาณไอระเหยใน

และ “EFFECTIVE MICROORGANISMS (EM)”

อุตสาหกรรม(VOC Decontamination), การบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ

ยืนยันดวยรางวัลและเกียรติบัตรจากหลายๆองคกร

1. สวน
ประกอบ

เดียวกัน ซึ่งถือไดวาเปนเทคโนโลยีทต
ี่ อบโจทยความตองการของ

ซึ่ง KEEEN สามารถแกไขปญหา และลดคาใชจายแฝง ทั้งดาน

2. ชนิด
ของ
จุลินทรีย

ภาคอุตสาหกรรมในการบําบัดของเสียกอนปลอยคืนสูธ รรมชาติ

สิ่งแวดลอม น้ําเสีย กลิ่นรบกวน รวมทั้ง สุขภาพลงได เปน

เอนไซม

และสารเรงยอ ยสลายทางชีวภาพ

ทําใหมี

คุณสมบัติยอยสลายโมเลกุลน้ํามัน สารอินทรีย หรือสิ่งสกปรก
ตาง ๆ สามารถนําไปใชทดแทนน้ํายาทําความสะอาด หรือสาร
ขจัดคราบน้ํามัน และบําบัดน้ําเสีย ไดอยางมีประสิทธิภาพในเวลา

คําตอบใหผูประกอบการในการเขาสูธุรกิจสีเขียว และ กระโดดขาม
กําแพงทางการคาในกลุมประเทศที่ตั้งเงื่อนไขการผลิตที่ตองใสใจ
สิ่งแวดลอม

ตางประเทศ
KEEEN เกิดจากความรวมมือระหวาง บริษัท คีนน จํากัด กับ
ศูนยพน
ั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) และ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(สวทช)

ดวยการศึกษาแนวคิดพัฒนานวัตกรรมไบโอเทคโนโลยี
จากเยอรมัน รวมทั้งยังรวมมือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
อยางตอเนื่องกับทางคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดลอีกดวย

มั่นใจดวยมาตรฐานและการรับรองทั้งในและ

3. จํานวน
จุลินทรีย
4. การ
ผลิต
จุลินทรีย
5. อายุ
ของ
ผลิตภัณฑ
6.
ลักษณะ
เดน

KEEEN

EM

3 สวนที่สําคัญ คือ จุลินทรียยอยสลาย
น้ํามันเฉพาะ, สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ
Bio Surfactant, และเอนไซม ซึ่งผสม
กันในอัตราสวนที่เหมาะสม และชวยเสริม
การทํางานของจุลินทรียได
เปนกลุมจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ 8
กลุม ซึ่งผานการคัดเลือกสายพันธุจาก
ธรรมชาติ ไมใช GMOs จากนั้นนํามา
ผานกระบวนการผลิตโดยอาศัย
เทคโนโลยีชีวภาพ และควบคุมโดย
ผูเชี่ยวชาญ จึงมั่นใจไดวาไมเปนอันตราย
และปราศจากจุลินทรียกอโรค
จํานวนไมนอยกวา 1 ลาน cfu/ml.

จุลินทรียหลายกลุม
ไมทราบชนิดที่
แนนอน จึงอาจมี
การปนเปอนของ
จุลินทรียกอโรค

ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ จึงสามารถ
เก็บไดนานเปนป โดยไมตองการอาหาร
และอากาศ
เมื่อเก็บไวที่อุณหภูมิ 4 – 35 C สามารถ
เก็บไดนานเปนป (ผลิตภัณฑมีอายุตาม
ฉลาก 2 ป นับจากวันผลิต)
– สามารถยอยสลายน้ํามันพืช น้ํามันสัตว

ไขมัน รวมทั้งน้ํามันปโตรเลียม เชน
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล ได
– สามารถยอยสลายสารอินทรียพื้นฐาน
เชน แปง และโปรตีนได
– สามารถทํางานในอุณหภูมิ 4 -80 C
– ทนตอความเปนกรด-ดาง pH 6.5 – 8.0
– มีกลิ่นหอม ไมเหม็น เก็บไดนานเปนป

สามารถยอยสลาย
เฉพาะสารอินทรีย
พื้นฐาน เชน แปง
โปรตีน
ไมทราบจํานวน
จุลินทรีย
หมักกับกากน้ําตาล
เก็บไวไดไมนาน
เพราะจุลินทรียจะ
ตาย และทําใหมี
กลิ่นเนาเหม็น
– ไมทนทานตอ
ภาวะกรด-ดาง
– ไมทนตออุณหภูมิ
สูง

KEEEN ครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรม

KEEEN พรอมแกปญหาใหคุณแลว !

1. กิจกรรมทําความสะอาดและเสริมการบําบัดน้ําเสีย

Shopping Mall
Industrial Estate

KEEEN ครอบคลุมในทุกกิจกรรม

School
Office

Factory
Hospital

Hotel
Resort

Home

2. กิจกรรมบําบัดน้ําเสีย
3. กิจกรรมทําความสะอาดปลอดเชื้อ

Gas & Oil Station

Village

Wastewater Treatment

Food Market

Restaurant

ลดของเสียและการใชเคมี

ปริมาณออกซิเจนในน้ํา

ตั้งแตตนทาง

ควรตอง >2 mg/L



เพิ่มปริมาณจุรินทรียใหเหมาะสม (SV30)



ระยะเวลาบําบัดควรมีอยางนอย 8 ชั่วโมง

4. กิจกรรมขจัดคราบน้ํามันรั่วไหล
5. กิจกรรมขจัดกลิ่น

6. กิจกรรมทําความสะอาดและฆาเชื้อโรค
7. กิจกรรมขจัดคราบเฉพาะจุด

8. กิจกรรมกําจัดไขมัน

ผลิตภัณฑ KEEEN
1. Surface Cleaner F.O.G Digester
2. Parts Cleaner Heavy Duty
3. Parts Cleaner Extra (Solvent)
4. Bio Sanitizer
5. Bio Deodorizer Tablet
6. Wastewater Treatment
7. Max Blends
8. Surface Cleaner Sensitivity
9. Eco Friendly Hand Wash (Tough Duty)
9. Oil Spill Control
10. Oil Biosorb
11. Oil Absorbent (Pellet, Boom)
12. Odor Eliminator
13. Odor Eliminator Plus
14. Odor Eliminator Extra Powder
13. Odor Neutralizer
17. Germ Killer Bio Disinfectant
18. Germ Kill Bloods, Scale & Oil Remover
19. Scale and Rust
20. Grease Eliminator

KEEEN Authorized Dealer | ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑคีนนอยางเปนทางการ
บริษัท ดูแอนดบี จํากัด
61 ถ.สมุทรคงคา ต.ทาประดู อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท : 081-4327109, 088-8471451

DO AND BE COMPANY LIMITED.
อีเมล : greenandcleansolution@gmail.com
เว็บไซต : http://www.greenandcleansolution.com
LINE ID

: @greenandclean

