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Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า 

 

ค าแนะน าส าหรบัการใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hexa-Cover A/S ขอแสดงความยนิดกีบัสนิค้าใหม่ของคุณ Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า และเราขอขอบคุณที่
เลอืกใชผ้ลติภณัฑข์องเรา 
 
โปรดตดิต่อเราทนัทหีากสนิคา้นี้ไม่ตรงตามความตอ้งการของคุณ 

 
โปรดอ่านค าแนะน าการใชง้านต่อไปนี้อย่างละเอยีดก่อนใช้ Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า สิง่นี้จะช่วยใหม้ัน่ใจ
ไดถ้งึการใชง้านและการท างานของฝาครอบใหม่ของคุณอย่างดทีีสุ่ด 

 
วธิใีชง้าน 

• ก่อนใช ้Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า                                            ขอ้ 1 - 3 
• ระหว่างการใช ้Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า                                  ขอ้ 4 - 8 

• หลงัจากใช ้Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า                                      ขอ้ 9 - 13 

• ขอ้สงัเกตทัว่ไป                                                                       ขอ้ 14 

• ความรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย                                                  ขอ้ 15 
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ก่อนใช้ Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า 
 

1. ตรวจสอบการจดัส่ง 
หากคุณไม่ไดร้บัสนิคา้ตรงตามทีส่ ัง่ซือ้โปรดตดิต่อเราทนัที 

 
2. ตรวจสอบทางเข้าออกของน ้าในบ่อหรือแทง็คข์องคณุ 

ทางเขา้ออกของน ้าตอ้งมขีนาดเลก็กว่าเสน้ผ่านศูนยก์ลางของฝาครอบแบบลอยเพือ่ไม่ใหฝ้าลอย
น ้าตดิขดัและปิดกัน้ช่องทางเขา้ออก 
 

3. ก าจดัวชัพืชและส่ิงกีดขวางบนพื้นผิวน ้า/ของเหลว 

บนพืน้ผวิของเหลวไม่ควรมเีศษสิง่แปลกปลอมใดๆลอยอยู่ วธินีี้จะช่วยให ้Hexa-Cover® ฝา
ครอบลอยน ้า กระจายตวัเตม็รูปแบบ 
 

ระหว่างการใช้ Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า 
 

4. การใช้งานในบ่อหรือแทง็ค ์

ถุงบรรจุภณัฑซ์ึง่ม ีHexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า จะตอ้งยกขึน้สงูเหนือขอบของบ่อน ้าหรอืแทง็ค์
โดยใหท้ีเ่ปิดถุงคว ่าลง ถุงมกีลไกการเปิดทีเ่รยีบงา่ยซึง่คลายออกโดยการคลายเชอืก อาจมี
บางครัง้ทีจ่ าเป็นตอ้งใชม้ดีในการช่วยเปิดถุงฝาครอบลอยน ้า 
 

5. ต้องใช้ผู้ติดตัง้อย่างน้อย 2 คน 

ดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยั Hexa-Cover A / S ขอแนะน าใหใ้ชผู้ต้ดิตัง้อย่างน้อย2คน 
 

6. ความปลอดภยัในการเปิดถงุบรรจสิุนค้า 
ผูท้ีท่ าการเปิดถุงบรรจุสนิคา้ตอ้งระมดัระวงัและการป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะตกลงไปในบ่อน ้าหรอื
แทง็คน์ ้า 
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7. ใช้ฝาครอบลอยน ้าเพียง 90% เท่านัน้ 

ในตอนแรกควรเท Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า เพยีง 90% ลงในบ่อน ้าหรอืแทง็คน์ ้า สว่นทีเ่หลอื
จะถูกเพิม่ในอกี2-3วนัต่อมา  
เพือ่ใหแ้น่ใจว่าบ่อน ้าหรอืแทง็คน์ ้า จะไม่เตม็ไปดว้ยฝาครอบลอยน ้า แนะน าใหใ้ชฝ้าครอบลอยน ้า
ปรมิาณน้อยก่อนในตอนเริม่ตน้ เพือ่งา่ยกว่าทีจ่ะเพิม่ปรมิาณในภายหลงั เป็นการทีด่กีว่าการเอา
ฝาครอบลอยน ้าสว่นทีเ่กนิออกจากบ่อน ้าหรอืแทง็คน์ ้า  
หลงัจากการใชง้านเป็นไปไดท้ีจ่ะ Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า เหลอือยู่บา้งเลก็น้อย 
 

8. น าไปใช้ในแทง็คเ์ปล่า 
Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า ทีจ่ะใชก้บัแทง็คเ์ปล่าทีย่งัไม่มขีองเหลวตอ้งใชค้วามระมดัระวงักบั
ปรมิาณทีใ่ชเ้นื่องจากยากทีจ่ะค านวนปรมิาณทีต่อ้งการก่อนทีภ่าชนะบรรจุจะมขีองเหลว โปรดใช้
ความระมดัระวงัเมื่อใชฝ้าครอบลอยน ้ากบัแทง็คเ์ปล่า Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า สามารถทน
ต่อการหล่นลงบนพืน้คอนกรตีจากความสงูไดถ้งึ 5 เมตร ความสงูมากกว่า 5 เมตรตอ้งใชฝ้าครอบ
ลอยน ้าเมื่อมขีองเหลวอยู่ในภาชนะเท่านัน้ 

 
หลงัการติดตัง้ Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า 
 

9. การเพ่ิมปริมาณฝาครอบลอยน ้า 
อาจเป็นเรื่องยากทีจ่ะเพิม่ Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้าเพือ่ปิดช่องเลก็ๆบนพืน้ผวิ อย่างไรกต็าม
มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งปิดช่องเหล่านี้ทัง้หมด ส าหรบัฝาครอบลอยน ้าปรมิาณทีม่ากเกนิไปจะท าให้
เกดิความผดิปกตใินรปูแบบ ดงันัน้การมชี่องเปิดบา้งเลก็น้อยสามารถยอมรบัได ้ 
Hexa-Cover A / S เน้นย ้าว่าในการวดัการปล่อยมลพษิจากภาชนะบรรจุทีค่รอบคลุมโดย Hexa-

Cover®ฝาครอบลอยน ้า ช่องเปิดเหล่านี้ในพืน้ผวิยงัเหลอือกี 5% ไม่ไดปิ้ด สว่นทีเ่หลอืเป็นสว่นหน่ึง
ของพืน้ทีช่ายขอบซึง่เป็นผลมาจากรปูทรงของบ่อน ้าและแทง็คน์ ้า ทีต่ดักบัรูปทรงหกเหลีย่มของ
ฝาปิดลอยน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@as-friis.com
http://www.as-friis.com/


     
 

Date: 29-05-2021, v1 TH     P a g e  | 4 of 5 

บริษัท เอเอส ฟรีอีส จ ำกัด   
34/11 พฒันเวช 8 สุขมุวิท 71, พระโขนงเหนือ วฒันา , กรุงเทพ 10110 

Tel: +66 20 95 56 95 I Fax: +66 20 95 56 90 I email: info@as-friis.com I website: www.as-friis.com 

 

10. ค าแนะน าการใช้ร่วมกบัเคร่ืองเติมออกซิเจนในน ้า 
Hexa-Cover A / S ขอแนะน าใหร้ะมดัระวงัการใชร้่วมเครื่องเตมิออกซเิจนในน ้าเพือ่ไม่ใหช้ิน้สว่นที่
เคลื่อนไหวของอุปกรณ์สมัผสัโดยตรงกบั Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า หากมกีารสมัผสัเกดิขึน้มี
ความเสีย่งทีฝ่าครอบลอยน ้าจะไดร้บัความเสยีหายและชิน้สว่นจากสิง่เหล่านี้อาจตดิคา้งอยู่ใน
ระบบสูบน ้า / ระบบระบายน ้า 
ดงันัน้ควรรกัษาระยะห่างอย่างน้อย 1-1.5 เมตรเสมอ! 

โปรดใชค้วามระมดัระวงัเช่นกนัในระหว่างการลา้ง หากปฏบิตัติามกฎดา้นบนทีใ่ชก้บัเครื่องเตมิ
ออกซเิจน จะหลกีเลีย่งความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัฝาครอบลอยน ้า 
 

11. การปัม๊หรือดดูน ้า/ของเหลวออกจากบ่อหรือแทง็ค ์

ในกรณีทีจ่ะตอ้งท าการสบูหรอืดดูน ้า/ของเหลวทัง้หมดจากดา้นล่างพืน้ผวิแทง็ค์/บ่อน ้าควรวาง
ต าแหน่งเครื่องใหอ้ยู่ในระยะทีเ่หมาะสมเพือ่ใหแ้น่ใจว่าฝาครอบลอยน ้าจะไม่ถูกดดูออกไป 

ขอแนะน าว่าอย่าสตารท์เครื่องจกัรก่อนทีจ่ะอยู่ใตฝ้าครอบลอยน ้า 
 

12. ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองลอยบนผิวน ้าตามธรรมชาติ (จาก สารละลาย / ปุ๋ ยคอก) 

เมื่อเกดิปฏกิริยิาทางธรรมชาต ิเช่น ก๊าซ ภายใตฝ้าครอบลอยน ้า จะท าใหฝ้าครอบลอยน ้ายกตวั
ขึน้ทัง้หมดหรอืบางสว่น      หลงัจากก๊าซลอยผ่านฝาครอบลอยน ้าขึน้ไป ฝาครอบลอยน ้าจะจดั
ระเบยีบตวัเองใหม่โดยอตัโนมตั ิ
 
Hexa-Cover®ฝาครอบลอยน ้า จะท างานไดด้ทีีสุ่ดบนพืน้ผวิน ้า/ของเหลวทีร่าบเรยีบ – ผวิของฝา
ครอบลอยน ้ามสีารละลายบางๆความหนืดต ่าเคลอืบอยู่  - ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารปิดฝา หากมี
สารเคลอืบผวิทีม่อียู่ก่อนแลว้ซึง่เกดิขึ้นตามธรรมชาตบินพืน้ผวิHexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้าจะไม่
สามารถเคลื่อนยา้ยไดอ้ย่างอสิระ – และสิง่เหล่านี้เป็นความพเิศษในการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ในกรณีทีม่ตีะไคร่น ้า/วชัพชือื่นๆเกดิขึน้ตามธรรมชาตมิากเกนิไปและคุณตัง้ใจจะใช้ Hexa-Cover®  

คุณควรรอจนกว่าถงัจะว่างเปล่าไม่มขีองเหลวและเริม่การเตมิน ้า/ของเหลวอกีครัง้ จากนัน้ใส ่
Hexa-Cover®  ฝาครอบลอยน ้าลงไป 

เราไม่แนะน าใหคุ้ณพยายามก าจดัตะไคร่น ้า/วชัพชื ในบ่อ/แทง็ค ์เนื่องจากจะมกีารปล่อยก๊าซ 

แอมโมเนียและไนโตรเจนออกมา กรุณาตดิต่อเรา Hexa-Cover A / S เพือ่ประเมนิความเหมาะสม
ของผลติภณัฑส์ าหรบับ่อน ้า/แทง็คน์ ้าของคุณ 
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13. ผลกระทบจากสภาพอากาศ 

Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า อาจไดร้บัผลกระทบจากลมแรง ซึง่อาจท าใหฝ้าครอบลอยน ้าขึน้มา
ซอ้นทบักนัได ้ผลกระทบนี้ส่วนใหญ่จะเหน็ในบ่อน ้าขนาดใหญ่ ฝาครอบลอยน ้าจะกลบัสูรู่ป
แบบเดมิทนัททีีแ่รงลมลดน้อยลง 
 

14. ทัว่ไป 

ไม่สามารถเดนิบน Hexa-Cover® ฝาครอบลอยน ้า- แมจ้ะมองเหน็ว่ามคีวามสม ่าเสมอของพืน้ผวิ 
 

15. ความรบัผิดชอบต่อความเสียหาย 

การตดิตัง้เครื่องเตมิออกซเิจนในน ้า/การสบูน ้าและการจดัการอื่นๆ โดยผูใ้ช ้

Hexa-Cover A / S ไม่สามารถรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิจากการตดิตัง้เครื่องเตมิ
ออกซเิจนในน ้า/การสบูน ้าและการจดัการอื่น ๆ ทีก่ระท าโดยผูใ้ชง้าน 
Hexa-Cover A / S ไม่สามารถรบัผดิชอบต่อปัญหาสุขภาพ การบาดเจบ็ หรอืการจมน ้าทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการตดิตัง้เครื่องเตมิออกซเิจนในน ้า/การสูบน ้าและการจดัการอื่น ๆ ทีก่ระท าโดยผูใ้ชง้าน 
Hexa-Cover A / S ขอแนะน าว่าการตดิตัง้เครื่องเตมิออกซเิจนในน ้า/การสูบน ้า จะตอ้งกระท า
ภายใตก้ารดแูลอย่างระมดัระวงัเท่านัน้ และใหค้วามใสใ่จเป็นประจ ากบัระยะห่างของช่องว่าง
ระหว่างฝาครอบลอยน ้ากบัเครื่องเตมิออกซเิจนในน ้า/การสบูน ้า เพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหายใด ๆ 

ทีเ่กดิขึน้กบั Hexa-Cover®ฝาครอบลอยน ้า  
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