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ผาคลุมดินกันวัชพืชโบโซชีท โดย กรีนอินสไปรด

Be Green, Be inspired
BOUSOU SHEET is an environmental concerned product
and a part of Green building materials

www.greeninspired.co.th

防草シート

BOUSOU WEED CONTROL SHEETTM

ผาคลุมดินกันวัชพืช โบโซชีทTM

• BOUSOU SHEETTM is one of ecology innovation for
week control and inspiring people to save the ground
surface from chemical fertilizer.
• BOUSOU SHEETTM strengthen the ground against
insects and diseases.
• BOUSOU SHEET TM is originated from 100%
Japanese technology with the uniqueness of air
flow and water permeability.
• BOUSOU SHEETTM make the soil “breathable”,
maintain temperature and moisture and bring
balance to all plants.

• ผาคลุมดินกันวัชพืช โบโซชีทTM โดย “กรีนอินสไปรด” เปน
หนึ่งในนวัตกรรมการกำจัดวัชพืช โดยไมใชสารเคมีที่จะ
กระตุนใหเราชวยกันรักษาพื้นดินเกษตรจากปุยเคมี
• ผาคลุมดินกันวัชพืช โบโซชีทTMทำใหพน้ื ดินกลับมาสมบูรณ
แข็งแรงให พืชมีภูมิตานทานที่จะเอาชีวิตรอดจากแมลง
และโรคภัยตามธรรมชาติ
• ผาคลุมดินกันวัชพืช โบโซชีทTM นี้ มีจุดกำเนิดมาจาก
ประเทศญี่ปุน 100% ดวยลักษณะพิเศษจากการถักทอ
เฉพาะคือ อากาศ และนํ้าผานได ขณะเดียวกันก็เก็บรักษา
อุณหภูมิ และความชื้นในดินได

防草シート BOUSOU SHEETTM MATERIALS

วัสดุทใ่ี ชทำผาคลุมดินกันวัชพืช โบโซชีทTM

“Polyester spunbond”
Non-woven polyester fabric.Unlike woven fabrics
such as polyester clothes.The fiber injects from the
nozzle by spinnerets as continuous filament. Heated
fibers weaving back and forth around a rotating belt.
When the fiber cools down, the crossing point
between the fibers will be bond altogether (socalled
spunbond).

เสนใยสังเคราะห “โพลีเอสเตอร” แบบ spunbond
เปนผาใยสังเคราะหแบบไมถักทอ ซึ่งแตกตางจากผาที่
ถักทอ เชน ผาทีใ่ ชทำเสือ้ ผา เพราะเปนเสนใยทีถ่ กู ฉีดออกมา
จากหัวฉีดเสนใย (spinnerets) เปนเสนใยตอเนือ่ ง (continuous
ﬁlament) เสนใยที่กำลังรอนก็จะถูกฉีดสานไปมาบนสายพาน
ที่กำลังหมุนอยู เมื่อเสนใยเย็นตัวลงจะมีการเชื่อมติดตรงจุด
ที่มีการพาดผานระหวางเสนใยดวยกัน

โครงสรางเสนใยโพลีเอสเตอร
แบบ Spunbond

ภาพจริง

Comparing to other materials, BOUSOU SHEET by
GreenInspired which made from Spunbond polyester
have greater durability in the same weather conditions.
And relatively less change and less decay over time,
so it is suitable for long term use.

เมือ่ เทียบผาคลุมดินกันวัชพืช โบโซชีทTM กับวัตถุดบิ ชนิดอืน่ แลว
ผาคลุมดินกันวัชพืชที่เปน เสนใยสังเคราะห โพลีเอสเตอร
จะมีความแข็งแรงทนทานมากกวาในสภาพเงื่อนไขเดียวกัน
เมือ่ เวลาผานไปจะมีการเสือ่ มสภาพนอยกวา จึงเหมาะสมทีส่ ดุ
สำหรับการใชงานระยะยาว

THE BENEFIT of BOUSOU SHEETTM

ประโยชนของผาคลุมดินกันวัชพืช โบโซชีทTM

- Killing existing grass roots, weeds and controlling
birth of new coming grass permanently, changing grass
to be natural fertilizer. Saving cost, time and manpower,
With at least 3 years usage life depends on way of
using and land condition.
- High permeability, therefore water sprinkler and water
dropping system can be applied.
- Good moisture and temperature control,improve soil
conditions, saving water for the plants and create
sufficient quantities of needed bacteria microbiological
in the planting soil, so the Plant’s root can expands
and grows easily for all season, even in dry and arid
climate or drought.
- High sun resistance and durable in both wet and dry
condition.
- Preserves fertilizer in the soil and enhances fertilizer
to maximize its performance.
- Avoid toxic herbicide at all time.

- กำจัดหญาที่มีอยูเดิมและควบคุมการเกิดใหมของหญาได
อยางถาวร เปลีย่ นตนหญาใหกลายเปนปุย ธรรมชาติ ประหยัด
ตนทุน ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน ทนทานใชงานได 3
ปขึ้นไป ตามวิธีการใชและสภาพของดิน
- นํ้าซึมผานได ดังนั้นเวลารดนํ้าก็สามารถรดผานผาคลุมดิน
กันวัชพืขไดเลย หรือสามารถใชงานควบคูก บั ระบบนํา้ สปริงเกิล
และระบบนํ้าหยดได
- เก็บรักษาความชื้นและอุณหภูมิไดดี จึงทำไหประหยัดนํ้า
และยังสามารถทำใหดินฟนฟูสภาพ เพิ่มจำนวนจุลินทรียใน
ดินใหมากขึ้น มีผลทำใหรากของพืชเดินดีตลอดทุกฤดูกาล
แมแตในสภาพภัยแลง
- ทนแดด ทนฝน ทุกสภาพอากาศ
- เก็บกักปุยและทำใหปุยออกฤทธิ์อยางเต็มประสิทธิภาพ
- รักษาสิ่งแวดลอมใหปลอดจากสารเคมีของยาฆาหญา

ประโยชนดา นอืน่ ๆ ของผาคลุมดินกันวัชพืช
• ดานการกำจัดวัชพืชถาวรสำหรับโซลาฟารม
โดยการโรยกรวดทับผาคลุมดินกันวัชพืช โบโซชีทTM

หนอสับปะรด ไมไดใชช
ผาคลุมดินกันวัชพืช
หนอสับปะรด ใช
ผาคลุมดินกันวัชพืช
• ผาคลุมดินกันวัชพืช โบโซชีทTM ทดแทนการใช
สแลนขึงทำเปนหลังคา

เมือ่ ระยะเวลาผานไป 1 เดือน
SPECIFICATIONS :

คุณสมบัติ

Material (ชนิดของวัสดุ)
Color (สี)
Dimensions (ขนาด)

: Polyester (Spunbond)
: Black
: 1x100 m. (100sqm.per roll)
2x100 m. (200sqm.per roll)

Contact :

GREENINSPIRED.CO.,LTD.

33/89 Pisan village 14, ThianTalay7, BangKhunThian
Chai Talay rd. Samea Dam, Bang KhunThian,
Bangkok, 10150
Tel. : 02 895 4270
Fax : 02 895 4270
E-mail : contact@greeninspired.co.th
Website : www.greeninspired.co.th

