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�NG D�NG: 

 
S�n ph�m kh� mùi không có mùi th�m c�a Microgel 

là công ngh� kh� mùi v�t lý và hóa h�c 

  
 

S� h�p th� v�t lý 
 

Ph�n �ng hóa h�c 

* X� lý mùi trong ngành công nghi�p Oto, 

S�n , cao su, thi�t b� nông nghi�p 

* X� lý mùi h�p ch�t h�u c� bay h�i 

* X� lý mùi l�u hóa nhà máy cao su  

* X� lý mùi nhà máy s�n xu�t l�p xe cao su 

các bi�n pháp x� quá trình nhào tr�n & 

các bi�n pháp x� th�i quá trình l�u hóa 

* Quy trình �úc x� th�i nhà máy �úc 

* Nhà máy th�c ph�m, ch�t l�ng th�i th�c 

ph�m và nhà máy s�n xu�t n��c hoa 

* Dây chuy�n s�n xu�t 

* Các bi�n pháp ki�m soát mùi hôi trong 

dây chuy�n s�n xu�t 

* N��c th�i 

* Quy trình x� lý ch�t l�ng th�i nhà máy 

bia 

* Ngành th�c ph�m 

* Các bi�n pháp x� mùi ch�t làm mát nhà 

máy �óng h�p 

* Xây d�ng, v�t li�u xây d�ng và công 

trình xây d�ng 

* Bi�n pháp x� b�n ch�a nh�a ���ng 

* Bi�n pháp x� lý khí th�i lò nung xi m�ng 

* Công tr��ng xây d�ng Ki�m soát mùi hôi 

công tr��ng. 

* Nông nghi�p, ch�n nuôi l�n, ch�n nuôi 

Thành ph�n c�a Microgel 
G�m các phân t�  Cationic - Nonionic - Anionic 

Microgel là t�p h�p các h�p ch�t nhi�u phân t� v�i tr�ng l��ng 

phân t� hàng ch�c tri�u. Các h�p ch�t nhi�u phân t� có c�u trúc 

dãy m�ch th�ng t��ng �ng và t�n t�i � tr�ng thái liên k�t d��i d�ng 

hình cu�n. 

Mô t� cách kh� mùi b�ng Microgel 

H�u h�t các phân t� mùi hôi ��u v��ng vào Microgel b�ng 

l�c gi�a các phân t� sau khi hòa tan trong n��c. Khi �i�u �ó x�y 

ra, các thành ph�n c�a Microgel và các phân t� mùi hôi gây ra các 



  
gia c�m và các c� s� � phân 

* Các bi�n pháp x� th�i c�a các c� s� làm 

s�n xu�t phân bón 

* Các bi�n pháp ki�m soát mùi hôi nhà 

máy 

* Các bi�n pháp x� lý mùi hôi c�a tr�i gà 

* Các bi�n pháp x� lý khí th�i t� xác ��ng 

v�t 

Nhà máy x� lý rác th�i và rác th�i công 

nghi�p 

• Các bi�n pháp x� th�i c�a nhà máy 

nghi�n rác 

• Các bi�n pháp ki�m soát mùi c�a nhà 

máy nghi�n rác 

• R�a xe ch� rác  

• Bi�n pháp x� lý khí th�i nhà máy x� lý 

ch�t th�i công nghi�p 

Nhà s�n xu�t hóa ch�t 

• Các bi�n pháp x� th�i trong phòng thí 

nghi�m hóa h�c  

• Các bi�n pháp x� th�i quy trình s�n xu�t 

s�i nh�a  

ph�n �ng hóa h�c, c� th� là trung hòa và oxy hóa. Sau khi h�p th� 

các phân t� mùi hôi, Microgel r�i xu�ng ��t � tr�ng thái khô. Nó s� 

���c phân h�y sinh h�c ngay l�p t�c b�i các vi sinh v�t, v.v. trong 

��t.. 

Chúng tôi cung c�p các nhóm s�n ph�m khác nhau cho 

các phân t�  mùi 

Ng��i ta nói r�ng có 400.000 lo�i phân t� mùi hôi v�i 

nhi�u tính ch�t hóa h�c và v�t lý khác nhau. B�i vì r�t khó �� 

kh� mùi t�t c� các thành ph�n �ó b�ng m�t tác nhân hóa h�c, 

��i v�i Microgel, chúng tôi chia các phân t� mùi hôi thành 

các nhóm r�ng �� cung c�p các hi�u qu� khác nhau. 

  

  

 

Ki�m tra xác nh�n an toàn  
Các thành ph�n chính c�a Microgel ���c ki�m tra v� �� an toàn b�i các c� quan bên th� 3 sau �ây: 
· T� ch�c H�p nh�t Ki�m tra Phân bón và Th�c �n ch�n nuôi Nh�t B�n 
· Trung tâm Nghiên c�u An toàn Sinh h�c c�a T� ch�c Public Interest Incorporated 

 
Vì các ch�t b� sung khác nhau tùy theo dòng s�n ph�m, chúng tôi không ti�n hành các th� nghi�m 
an toàn d��i d�ng h�n h�p, nh�ng nói chung nó bao g�m các thành ph�n (các ch�t �ã ���c xác 
nh�n an toàn nh� các ch�t riêng l�) ���c s� d�ng làm ch�t t�y r�a s� d�ng t�i nhà , th��ng m�i và 
ch�t ph� gia th�c ph�m. 
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L�p ��u phun � v� trí b�n l�a ch�n.  

· L�p ��t trong m�i �i�u ki�n áp su�t th�p ��n áp 
su�t cao  

· D� dàng m� r�ng sau khi l�p ��t  

· Chi phí l�p ��t th�p so v�i các thi�t b� kh� mùi 
ph�m vi l�n khác 

 

 

Microgel M�t s� cách s� d�ng 



  
 

Thông tin s�n ph�m 

 

�óng gói 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chai  �kg� Thùng ��kg Thùng polyethylene 200kg (lo�i 

thùng tái ch� ) (ch�t kh� mùi đóng 

gói trong túi polyester) 

 

Cách s� d�ng 

 S�n ph�m ���c bán � d�ng không pha loãng, vì v�y c�n ���c 

pha loãng v�i n��c tr��c khi s� d�ng. Vui lòng pha loãng 

200 * 300 l�n tr��c khi s� d�ng. (Ví d�: Khi pha loãng 200 

l�n, hãy pha loãng Microgel 5cc vào 1 L  n��c.) • -N��c máy 

���c �a chu�ng h�n (n��c m�m n�u có th�), nh�ng c�ng có 

th� ���c pha loãng trong n��c công nghi�p có ít ch�t l�. 

Th�i gian l�u tr� 

 L�u tr�  n�i mát m�, ít ánh sáng 

Dung d�ch không pha loãng: 1 n�m sau khi m�. 

Dung d�ch pha loãng:  kho�ng 2 tu�n (nó thay ��i r�t nhi�u 

tùy thu�c vào môi tr��ng s� d�ng.) 

> Vì  s�n ph�m ���c t�o ra �� có th� phân h�y sinh h�c cao, 

nó d� dàng phân h�y sau khi pha loãng. Nh�ng ch�t l� này có 

th� gây t�c ngh�n trong vòi phun và ���ng �ng, vì v�y hãy s� 

d�ng ngay sau khi pha loãng. 

Thành ph�n 

 Nh�a Acrylic lo�i h�p ch�t phân t� cao, alcohol, các thành 

ph�n kháng khu�n, v.v. 

Nó thay ��i tùy  theo  dòng  s�n ph�m. 

Th�n tr�ng khi s� 

d�ng     

 Tránh phun tr�c ti�p vào ng��i, ��ng v�t và th�c v�t. Vui 

lòng không u�ng. 

• Các nguyên v�t li�u và thành ph�n hóa h�c khác nhau tùy 

theo dòng s�n ph�m. Vui lòng ��c nhãn trên s�n ph�m ho�c 

h��ng d�n s� d�ng tr��c khi s� d�ng. 

* N�u b�n có b�t k� câu h�i nào, vui lòng liên h� v�i doanh 

nghi�p ho�c ��i lý bán l� c�a công ty chúng tôi. 

 

 


