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ระบบผลกึประกายใสวบั (คริสตลั ไชน์ ซสิเตม็) 

ระบบการบํารุงรักษาเฉพาะสําหรับหินธรรมชาตแิละอกักโลเมอเรต 

โดยสภาพอนินทรีย์ล้วน 

 

- คณุลกัษณะหลกัของระบบ คริสตลั ไชน์ คือความสามารถด้านการปกป้องและบํารุงรักษา

อยา่งแท้จริง ซึง่นบัเป็นสิง่แตกตา่งจากระบบอ่ืนๆ ท่ีใช้งานได้ 

- ระบบ คริสตลั ไชน์ ลํา้หน้ากระบวนการสร้างผลกึประกายใสตามแบบทัว่ไป ซึง่ต้องอาศยั

การถ ูและ/หรือ การขดัพืน้ผิวด้วยสารเคมีท่ีเป็นกรดเพ่ือขบัความมนัเงา โดยปราศจาก

การปกป้องใดๆ  

- ไมจํ่าเป็นต้องทํากระบวนการถหูรือการขดัซํา้อีก หลงัจากการปกป้องพืน้ผิวด้วยระบบ  

คริสตลั ไชน์ 

- ระบบ คริสตลั ไชน์ กลายเป็นสว่นร่วมกบัพืน้ผิว ตา่งจากสิง่สร้างผลกึประกายใสโดยทัว่ไป

ท่ีมีสว่นประกอบของ ฟลโูอโรคาร์บอน แม็กเนเซียม ซึง่ช่วยเพียงการเคลือบพืน้ผิว 

- ระบบ คริสตลั ไชน์ ผลติขึน้จากสตูรนํา้แร่เพ่ือทาบนพืน้ผิวอนัสะอาด        จากนัน้นํา้หนกั

และการหมนุขดัสีจากอปุกรณ์การทาจะกระจายสารเนือ้หนาแน่นให้เป็นอณ ู  และปรับ

พืน้ผิวใหมใ่ห้แกร่งขึน้ในกระบวนการตอ่เน่ืองคราวเดียว  ระบบนีแ้ห้งในช่วงเวลาการทา 

สามารถเดนิบนพืน้ผิวได้ทนัทีหลงัจากการทา  แม้มีข้อแนะนําให้รักษาพืน้ผิวให้ปลอด

ความชืน้เป็นเวลา 8 ชัว่โมงหลงัจากการทาแล้ว 

- ระบบ คริสตลั ไชน์ ให้ความทนตอ่การเกิดรอยดา่งและการล่ืนอยา่งลํา้หน้า

มาตรฐานสากลใดๆ  สารอนินทรีย์หนาแนน่จะสร้างเกราะโปร่งใส    พร้อมด้วยคณุสมบตัิ

ต้านการเกิดรอยดา่งและการล่ืน เหนือกวา่ระดบัของคณุสมบตัปัิจจบุนัในระบบโดยทัว่ไป 

- พืน้ผิวท่ีทาด้วยระบบ คริสตลั ไชน์ ยงัทนตอ่สิง่จกัรกล     และมีความสามารถทนตอ่รอย

ขีดขว่นจากการรองรับการเหยียบย่ําอยา่งหนกั, ปริมาณงานหนกั, การลากจงูพาหนะ เชน่ 

ยานยนต์, รถบรรทกุ, รถยกสมัภาระ, รถเข็นในซเูปอร์มาร์เก็ต และ/หรือ รถบรรทกุบงัคบั

ในระบบไฮโดรลคิ รวมถึงรถบรรทกุเพ่ืองานก่อสร้าง 
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- ระบบ คริสตลั ไชน์ ยงัทนตอ่สภาพอากาศและสภาวะกลางแจ้ง  หลงัจากพืน้ผิวผลกึ

ประกายใสวบัสร้างขึน้แล้ว บนพืน้ผิวจะเกิดปฏิกิริยากบั คลัซคิ ไออ็อน (the culcic ions) 

เพ่ือทําให้พืน้ผิวไมล่ะลาย  พืน้ผิวจงึมีความสามารถทนตอ่ปัจจยัเร่ืองความแปรปรวนของ

ดนิฟ้าอากาศในสภาพตา่งๆ เช่น ฝน, โคลน, ความเยน็, ความร้อน, ฝุ่ น, ทราย, มลูนก 

และมลูสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม ท่ีมีศกัยภาพการก่อรอยดา่งเปือ้นแก่พืน้ผิว  โดยวตัถเุหลา่นี ้

ไมอ่าจเกาะตดิบริเวณพืน้ผิว 

-  สว่นประกอบทางเคมีของระบบ คริสตลั ไชน์ ให้ความทนตอ่รังสีจากดวงอาทิตย์   

ธรรมชาตคิวามเป็นอนินทรีย์และสณัฐานของผลกึใสท่ีมีความเสถียรด้านแสง จะปกป้อง

พืน้ผิวไมใ่ห้เกิดรอยคลํา้ หรือรอยดา่งเหลือง ซึง่ปรากฏกบัวตัถท่ีุทาเคลือบด้วยขีผ้ึง้,  

โพลเิมอร์ และสารท่ีละลายได้  ระบบ คริสตลั ไชน์ จงึไมอ่ยูใ่นขา่ยการก่อความไมพ่งึพอใจ

จากเหตกุารทําปฏิกิริยาโดยรังสีจากดวงอาทิตย์ และจดุหลอมละลายซึง่เกิดขึน้จากระดบั

อณุหภมูิ โดยผลของการรับรังสีอินฟาเรดโดยตรงในช่วงฤดกูาลท่ีมีความร้อนสงู 

- ระบบ คริสตลั ไชน์ เป็นระบบท่ีผา่นการคดิค้นและมีความก้าวหน้า ซึง่ได้รับการพฒันาให้

ชีจ้ดุออ่นของบรรดาผลติภณัฑ์ปกป้องพืน้ผิวโดยทัว่ไป   ผลลพัธ์ท่ีได้เป็นจริงและผา่นการ

รับรองโดยการปฏิบตัอินัสมัฤทธ์ิผลในแหลง่ตา่งๆ ทัว่โลก 

 

 

ความเข้าใจตอ่ความต้องการตา่งๆ สําหรับพืน้ผิวเฉพาะ 

สตูรของระบบ คริสตลั ไชน์ มีความยืดหยุน่ และระบบ คริสตลั ไชน์ ออกแบบเพ่ือสนองความ

ต้องการเฉพาะสําหรับพืน้ผิวแตล่ะประเภท  การดําเนินกระบวนการการบํารุงรักษาอยา่งไมถ่กูต้อง

จะทําให้ไมไ่ด้ผลท่ีสมบรูณ์ ดงันัน้ จงึโปรดอยา่ข้ามขัน้ตอนการรักษาผลติภณัฑ์ หรือเพิ่มอตัราการ

ทาของระบบ คริสตลั ไชน์ 

การทาแตล่ะครัง้มีสว่นสําคญัสําหรับกระบวนการ ไออ็อนนิค บอนดิง (the ionic bonding 

process)       ในตอนท้ายเนือ้หาสว่นนีท้า่นจะพบกระบวนการทาท่ีถกูต้องสําหรับพืน้ผิวแตล่ะ

ประเภท  สําหรับคําแนะนําเร่ืองการทา   และอตัราการทําความเจือจางและการเสริมคลมุ โปรดดู

วิธีการในคูมื่อการทาสําหรับผลติภณัฑ์แตล่ะประเภท 

 

การบํารุงรักษาพืน้ผิวแกรนิต, อกักโลเมอเรตสีขาวผลกึใส, อกักโลเมอเรตควอทซ์อดั และพอร์ซเลน 

1. ถแูละขดัพืน้ #50, #100, #150, #300, #500, #1000, #2000 

2. ทําความสะอาดด้วยมาสเตอร์ สโตน คลีนเนอร์ (Master Stone Cleaner) 

3. ทา คริสตลั ไชน์ 1 & 2  
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พืน้พอร์ซเลน 

1. ทําความสะอาดด้วย มาสเตอร์ พีเอ็ช คลีนเนอร์ (Master Ph Cleaner) กบั โพลทริซ  

บสูเตอร์ (Poultice Booster) 

2. ทําความสะอาดและล้างด้วยมาสเตอร์ สโตน คลีนเนอร์ 

3. ทา คริสตลั ไชน์ 1 & 2 

 

พืน้ผิวท่ีจะใช้งานต้องกระทําตามคําแนะนําเร่ืองการบํารุงรักษาเพ่ือให้ได้ผลดีท่ีสดุ  พืน้ผิวต้อง

ปราศจากสว่นเสียหาย, ร่องรอย, สิง่เปรอะเปือ้น, โพลเิมอร์, ขีผ้ึง้ และอ่ืนๆ    รอยเสียหายหรือสิง่

ทาเคลือบใดๆ ท่ีคงเหลืออยูบ่นพืน้ผิว จะลดคณุภาพของผลติภณัฑ์ท่ีพร้อมใช้งานลงไปอยา่งมาก 

 

ตรวจความเป็นเนือ้เดียวกนัของพืน้ผิวและเศษหิน 

- ก่อนการทาระบบ คริสตลั ไชน์  โปรดตรวจความเป็นเนือ้เดียวกนัของพืน้ผิวและเศษหิน   

สว่นของพืน้ผิวและเศษหินท่ีเสียหาย ท่ีมีรอยแตก หรือท่ีจดัเตรียมไว้ไมดี่ จะไมอ่าจหยดุ

การซมึแทรกของความชืน้, สารเคมี หรือสิง่สกปรกตา่งๆ   ระบบ คริสตลั ไชน์ ไมใ่ช่สิง่

เคลือบพืน้ผิว และไมเ่ช่ือมรอยแตก, รู หรือสว่นท่ีเปิดแยก 

- เม่ือซอ่มแซมสว่นของเศษหินท่ีเสียหาย โปรดตรวจความเรียบร้อยของการซอ่มแซมให้

สมบรูณ์ เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดสิง่สกปรกตอ่ระบบ คริสตลั ไชน์ ในขณะลงมือทา  โปรด

ขจดัขีผ้ึง้, โพลเิมอร์, สิง่ท่ีป้ายตดิอยู ่หรือสารแข็งท่ีตดิอยูบ่นพืน้ผิวออกก่อน 

- หากพืน้ท่ีจะใช้ระบบ คริสตลั ไชน์       เป็นพืน้ท่ีเคลือบด้วยโพลเิมอร์ชนิดแข็งมากหรือขีผ้ึง้

อีมลัชัน่ จะต้องเปิดพืน้ให้เกลีย้ง  สิง่ดงักลา่วท่ีเคลือบอยูบ่นพืน้ จะไมย่อมให้ระบบ  

คริสตลั ไชน์  เช่ือมกบัพืน้ผิวของพืน้ 

 

การขดัพืน้ผิว 

- แม้การขดัพืน้ผิวไมใ่ช่สิง่ท่ีจําเป็น ก็ควรกระทําอยา่งยิง่  พืน้ผิวของหินและพืน้สถานท่ีควร

เตรียมให้เตียนก่อนการทาระบบ คริสตลั ไชน์ ในเบือ้งต้น  วตัถปุระสงค์ของการขดัพืน้ผิว

คือการขจดัสิง่สกปรกและสว่นเสยีหายท่ีหลงอยูบ่นพืน้ผิวของพืน้สถานท่ี  เพ่ือให้พืน้เกิด

ประกายสงูสดุ จําเป็นต้องปรับสภาพพืน้ให้เตียนโลง่  การลอกพืน้ผิวชัน้บน (1/32” – 

1/16”) ของพืน้สถานท่ี  รอยดา่ง, รอยขีดขว่น, สว่นเสียหายจากเคมีและความดา่งซดีจะ

ถกูขจดัออกไป 
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- หากพืน้ผิวไมไ่ด้รับการเตรียมให้เตียนโลง่ก่อนการทาระบบ คริสตลั ไชน์     จะมีโอกาส

เพิ่มขึน้สําหรับการเกิดผลท่ีไมพ่งึประสงค์  องค์ประกอบสําคญัของกระบวนการระบบ 

คริสตลั ไชน์ คือการมีความมัน่ใจวา่พืน้ผิวปราศจากสว่นเสียหายและสิง่สกปรก   

การเตรียมสภาพพืน้ผิวอยา่งไมเ่หมาะควรจะสง่ผลให้เกิดความล้มเหลวในการใช้ระบบนี ้

หมายเหต:ุ  กระบวนการขดัพืน้ผิวควรทําให้สมบรูณ์ก่อนการทาระบบ คริสตลั ไชน์  การขดัไมค่วร

ทําซํา้อีกตราบเท่าท่ีพืน้ผิวได้รับการคงไว้อยา่งเหมาะสม 

 

ระบบ คริสตลั ไชน์ เป็นสารอนินทรีย์หนาแน่น 100 % ท่ีได้รับความสนใจนําไปศกึษา สารอนินทรีย์

หนาแนน่นีไ้มก่่อวตัถเุป็นแผน่ใสเคลือบพืน้ผิว  ทวา่สร้างสิง่ท่ีเป็นอณเูช่ือมในลกัษณะ ไออ็อนนิค 

บอนด์ (ionic bond) กบัสว่นรากฐานของพืน้ผิว โดยยอมให้พืน้ผิวรับอากาศ, ขยายตวั และหดตวั

ตามธรรมชาต ิ หากพืน้ผิวมีสิง่ท่ีเป็นโพลเิมอร์คงอยู ่มนัจะเปล่ียนเป็นสีขาว    ระบบอนัมีสภาพ

การเตือนนีรั้บประกนัคณุภาพสงูสดุด้านอณเูช่ือม 

ระบบ คริสตลั ไชน์ ถกูออกแบบให้ใช้ทาครัง้เดียวในช่วงอายขุองพืน้สถานท่ีของท่าน       ในกรณี

รุนแรงมาก หากพืน้ผิวในพืน้สถานท่ีสมัผสักรด และ/หรือ วตัถท่ีุมีสภาพคล้ายกนั อาจจําเป็นต้อง

ใช้ระบบ คริสตลั ไชน์ ทาพืน้ผิวอีกครัง้ 

 

วิธีการทา 

กระบวนการเตรียมการทําความสะอาด 

- ผสม มาสเตอร์ พีเอ็ช คลีนเนอร์  ในอตัรา 1 สว่น ตอ่นํา้ 5 สว่น   

อตัราความเจือจางถือตามความสกปรกของพืน้ผิว  พืน้ผิวท่ีเปรอะเปือ้นมากต้องปรับ

อตัราสว่นผสมให้เข้มข้นขึน้ 

- ใช้เคร่ืองขดัพืน้ชนิด 175 RPM หรือเคร่ืองขดัอตัโนมตักิบัแผน่ขดัสีขาว ขดัพืน้ผิวประมาณ 

3-5 นาที  โปรย โพลทริซ บสูเตอร์ บนพืน้ผิว เพ่ือเพิม่กระบวนการทําความสะอาด 

- ใช้เคร่ืองดดูฝุ่ นดดูขยะ เศษสิง่ตา่งๆ ท่ีหลงเหลือจากการทําความสะอาด 

- ล้างพืน้ผิวให้ทัว่ด้วย มาสเตอร์ สโตน คลีนเนอร์ และนํา้สะอาด 

- ใช้เคร่ืองดดูฝุ่ นดดูนํา้บนพืน้ผิว 

- ปลอ่ยพืน้ผิวให้แห้งสนิทก่อนปฏิบตังิานตอ่ 

การทา 

- ทา คริสตลั ไชน์ 1-2 ออนซ์ (ผงและนํา้ 1-1) โดยตรงลงบนพืน้  โปรดอย่าทาํให้เจือจาง! 

โดยทาในอตัรา 1 ลติร 0.9 กก. = 1000 – 1500 ตารางฟตุ ตอ่การทาหนึง่ครัง้ 

อตัราการเสริมคลมุ จะคดิเป็นสดัสว่นเพิม่ขึน้ 20% - 30% ตอ่การทาเสริมแตล่ะครัง้ 
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- ใช้เคร่ืองขดัพืน้ประเภท 3 hp (50 กก. หรือมากกวา่) กบัแผน่ขดัสีขาว  เกล่ียนํา้ยาลงบน

พืน้ผิวจนแห้งสนิท 

- การทานํา้ยา คริสตลั ไชน์ ซํา้ ทําตอ่เม่ือต้องการเพิ่มความเงางามแก่พืน้ผิว 

  

คําแนะนําด้านการดแูลรักษา 

การดแูลรักษาโดยทัว่ไป 

1. บริเวณทางเข้าทกุทางควรมีพรมเช็ดเท้า 

- พรมเช็ดเท้าควรมีความยาวอยา่งน้อย 12 ฟตุ และควรทําความสะอาดเป็นประจํา 

- พรมเช็ดเท้าบริเวณทางเข้าจะช่วยลดฝุ่ นท่ีเข้าสูอ่าคารได้  60% - 70% 

2. ทําความสะอาดเศษสิง่ท่ีอยูบ่นพืน้ผิวโดยเร็วท่ีสดุ 

- วตัถท่ีุเป็นกรด เช่น นํา้ส้มสายช,ู กาแฟ, ไวน์, สารเคมี ฯลฯ ควรขจดัออกไปจากพืน้ผิว

โดยเร็วท่ีสดุ  หลงัจากทําความสะอาดบริเวณพืน้ผิวสว่นนัน้แล้ว ควรใช้นํา้สะอาดล้างด้วย 

3. โปรดระลกึวา่ พืน้ท่ีสกปรกคือพืน้ท่ีมีความล่ืน สว่นพืน้ท่ีสะอาดจะช่วยให้ลกูค้าปลอดภยั 

การบํารุงรักษาประจําวนั 

1. คราดพืน้ด้วยไม้ม็อบไมโครไฟเบอร์ เพ่ือขจดัฝุ่ นผงและสิง่หลน่ค้างทัง้หลาย 

- หลีกเล่ียงการใช้ไม้กวาด เน่ืองจากไม้กวาดมกัสง่ฝุ่ นผงและสิง่หลน่ค้างให้ลอยขึน้ใน

อากาศ และร่วงคืนลงบนพืน้ผิวท่ีทําความสะอาดแล้ว 

2. ทําความสะอาดพืน้ให้ทัว่ด้วย มาสเตอร์ สโตน คลีนเนอร์ 

หากใช้ไม้ม็อบ ต้องตรวจวา่ไม้ไมเ่ปือ้นนํา้มนั, กรวดทราย, สิง่สกปรก ฯลฯ 

การบํารุงรักษาระยะยาว 

1. ไมจํ่าเป็นต้องทาพืน้ทัง้หมดซํา้ด้วยระบบ คริสตลั ไชน์ 

2. บริเวณท่ีมีการใช้งานบอ่ยครัง้มาก (เชน่ ชว่งทางเข้า, แถวท่ีนัง่เช็คเอาท์ ฯลฯ) อาจ

จําเป็นต้องทานํา้ยา คริสตลั ไชน์ เพิ่มเตมิ ทกุๆ 15-60 วนั ทัง้นีข้ึน้กบัความถ่ีในการใช้งาน

บริเวณนัน้ 

- หากจําเป็นต้องทานํา้ยา คริสตลั ไชน์ ซํา้  โปรดทําตามข้อแนะนําในคูมื่อการทา 
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