ข้ อเปรียบเทียบความแตกต่ าง
ประเด็น

กลุ่ม กรีนไบสั น

ที่มาของผลิตภัณฑ์

สกัดจากพืชและผลไม้100 %

แหล่งผลิต

ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริ กา

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ส่วนผสมใน
ผลิตภัณฑ์

กลิ่นและการสัมผัส

- ผ่านการรับรองจากสถาบัน Green Seal
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ผ่านการรับรองจากหน่วยงานของรัฐบาลกลาง ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา U.S. Environmental Protection Agency
(EPA)
- ผ่านการรับรองจาก Occupational Health and Safety
(OSHA)
ผลิตภัณฑ์ Green Bison ทุกชนิ ดไม่มีสีส่วนผสม
ของ Alcohol , Butyl , Compounds ,Petroleum
mineral , acids , ไม่มีสีสารที่เป็ น Toxic โดยสิ้ นเชิง

- มีกลิ่นหอมที่เป็ นธรรมชาติของพืชและผลไม้ลว้ น หอม
สดชื่น
ทาให้รู้สึกสบายและช่วยให้อารมณ์ ผ่อนคลายในการทา
ความ
สะอาด จากกลิ่นน้ ามันผิวส้ม Citrus ที่ปลอดภัยจาก
ธรรมชาติ
- สามารถสัมผัสได้โดยไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังและ
ร่ างกาย
เนื่ องจาก Limoneneที่ได้จากพืชจะช่วยทาให้ไม่ระคาย
เคือง
ผิวหนัง
เสถียรภาพผลิตภัณฑ์ มีประสิ ทธิ ภาพคงที่

กลุ่ม จุลินทรีย์

กลุ่ม เคมี

เพาะจากเชื้อจุลินทรี ยท์ ้ งั พวกที่คดั
แยกและพวกที่ไม่คดั แยกจุลินทรี ย ์
ผลิตในประเทศ

ได้จากสารเคมีและแร่

หลายยี่หอ้ ได้รับการส่งเสริ มการผลิต จากหน่วยงาน
ภาครัฐ แต่ไม่พบเอกสารยืนยันอย่างเป็ นทางการว่า มี
ความปลอดภัยต่อร่ างกายและอาชีวอนามัย

เป็ นสารเคมีที่ตอ้ งควบคุม โดย
หน่วยงานภาครัฐอย่างเข้มงวด

ผลิตภัณฑ์จุลินทรี ยบ์ างบริ ษทั ต้องแต่งเพิ่มคุณภาพโดย
ยังใช้ Alcohol เป็ นส่วนผสมหลัก ซึ่ งต้องนาวัตถุดิบอื่น
มาผ่าน
ขบวนการทางเคมีก่อน
ผลิตภัณฑ์จุลินทรี ยอ์ าจต้องแต่ง
กลิ่นเพิ่มเพราะจุลินทรี ยม์ ีกลิ่นอ่อนๆ
ในขบวนการผลิต เมื่อสัมผัสโดยตรงจะทาให้ผิวแห้ง
ต้องนาสารอื่นที่นอกเหนื อจากจุลิน
ทรี ยม์ าผสมเพื่อลดอาการผิวแห้ง

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบทางเคมีตอ้ งอยู่
ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานของรัฐ

ประสิ ทธิ ภาพขึ้นอยูก่ บั สภาพความแข็งแรงของ
เชื้อจุลินทรี ย ์
โดยกว่า 95 % ของจุลินทรี ยเ์ กิดการ
กลายพันธุแ์ ละเป็ นห่ วงโซ่อาหารให้แก่เชื้อต่างๆ อาจ
ก่อให้เกิดโรค และมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อมได้
ซึ่ งการใช้ครั้งแรกอาจได้ผลดี แต่การใช้ครั้งต่อไปอาจ
ได้ผลที่แตกต่างกันมาก ขึ้นอยูก่ บั สภาพของ
เชื้อจุลินทรี ยท์ างานได้ดีในน้ าอุ่น (สิ้ นเปลืองพลังงาน)

มีประสิ ทธิ ภาพคงที่

ส่วนใหญ่นาเข้าหัวเชื้อสารเคมี

เป็ นกลิ่นจากการสังเคราะห์ทาง
เคมีมีหลายกลิ่น ทุกกลิ่นอาจ
เป็ นอันตรายต่อระบบทางเดิน
หายใจ

พิษวิทยา,
ความปลอดภัย
MSDS

ข้อกาหนดสากล
เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย

ข้อกาหนดสากล
เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย
HIMS CODE

การออกเอกสาร
เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย
MSDS
Issuing document
Security
MSDS

- ไม่มีส่วนผสมของสารพิษใดๆ
- ไม่มีผลอันตรายที่รุนแรงต่อร่ างกาย
- สามารถใช้ได้ต่อเนื่ องในปริ มาณมาก
- กรณี ที่เข้าตา : ล้างดวงตาด้วยน้ าอย่างระมัดระวัง, ถอด
คอนแทคเลนส์, และรี บไปพบแพทย์ หากมีอาการระคาย
เคืองอยู่
- กรณี สมั ผัสที่ผิว : ใช้น้ าสะอาดล้างออกทันทีดว้ ยความ
ระมัดระวัง
- กรณี สูดดมเข้าไป : หากเกิดอาการไม่สบายให้ยา้ ยไปอยู่
ในที่ที่มีอากาศบริ สุทธิ์ และพบแพทย์
- กรณี กรณี ที่กลืนกิน: ให้ผมู ้ ีสติดื่มน้ าปริ มาณมาก อย่าให้
คนหมดสติหรื อ อย่าให้กินอะไรเข้าไป
- แสดงข้อกาหนดสากลด้านความปลอดภัยและแหล่งที่มา
ของผลิตภัณฑ์ไว้โดยชัดเจน
- ได้รับการรับรองโดยสถาบัน Green Seal ,OSHA ,และ
EPA
- แสดงข้อกาหนดสากลใน MSDS ไว้ใน Health, Fire,
Physical Hazard, Personal Protection อย่างเปิ ดเผยชัดเจน
- แสดง Alternate names: Green Bison Heavy Duty
Degreaser
- แสดง Product name: Green Bison
- ผลิตภัณฑ์ Green Bison ไม่ใช่สารเคมี จึ งไม่มีสูตร
ทางเคมีหรื อชื่อเรี ยกที่จดั อยูใ่ นกลุ่มของสารเคมี
ซึ่ งระบุอย่างชัดเจนอยูใ่ น MSDS
มีเอกสาร MSDS แสดงตามมาตรฐานของ
สถาบัน Occupational Health and Safety (OSHA)
OSHA 29 CER 1910.1200
Have display MSDS with standard.
Occupational Health and Safety (OSHA)
OSHA 29 CER 1910.1200

- อาจมีผลกระทบเฉี ยบพลันที่กอ่ ให้ เกิดอันตรายเมื่อ
ได้รับสู่ร่างกายทางผิวหนัง และตาได้
- ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสและสูดดม
- กรณี กลืนกิน ให้ดื่มนมหรื อน้ า
เพื่อเจื อจางแล้วรี บนาส่งแพทย์ทนั ที
โดยนาฉลากของผลิตภัณฑ์ไปแสดงต่อแพทย์ดว้ ย

- อาจมีผลกระทบเฉี ยบพลันที่กอ่ ให้เกิด
อันตราย
เมื่อได้รับสู่ร่างกายทางปาก ผิวหนัง และตา
ได้
- ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสและสูดดม
- กรณี กลืนกิน ให้รีบนาส่งแพทย์ทนั ที
โดยนาฉลากของผลิตภัณฑ์ไปแสดงต่อแพทย์
ด้วย

- บางบริ ษทั แสดงชื่อสถาบันที่เข้าร่ วมการวิจยั ด้านการ
ผลิตเท่านั้น แต่ไม่มีเอกสารรับประกันด้าน
ความปลอดภัยต่ออาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
- บางแห่ ง มีเพียงสถาบันระดับท้องถิ่น ให้
หนังสื อว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น
- ไม่มีระบุไว้ใน MSDS

- ไม่ได้ระบุ

บางบริ ษทั จัดทาขึ้นใช้กนั เอง หรื อระบุไว้อย่าง
คลุมเครื อ

มีเอกสาร MSDS แสดงไว้อย่างชัดเจน

Some companies make a manual to use by yourself or
stated vague.

The MSDS document is clearly displayed

- แสดงข้อกาหนดชนิ ด,ชื่อของสาร
เคมีและสูตรทางเคมีโดยชัดเจน

