ផលិតផលរបស់អង្គការPaintCare

ផលិតផលទាំងអ
 ស់នេ
 ះមានរួមបញចូ្ លថ្លៃសេវា នៅពេលដែលអ្នក ទិញ
ផលិតផលទាំងនេ
 ះ ហ�ើយវាត្
 រូវបានទទួលយកដោយឥតគិតថ្លៃ
 នៅ
កន្លែងទុកស
 ំណល់កែច្នៃឡ�ើងវ ិញ៖

កម្មវ ិធីគ្រប់គ្រងសម្រាប់
ការគ្រប់គ្រងថ្នាំពណ៌ផ្ទះដ ែល
មិនបានប្រើប្រាស់
ជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ ថ្នាំពណ៌អគារ ប្រហែល780
លានហ្គាឡុង(2953 លានលីត្រ) ត្រូវបានលក់
នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរ ិក។ ត�ើអ្នកមានដឹងទេថា 
 ះ]ពុំបានប្រើប្រាស់
ប្រហែល10% [នៃថ្នាំទាំងនោ
និងនៅសល់អាចយកមកកែច្នៃប្រើប្រាស់ឡ�ើង
វ ិញបាន?
ច្បាប់របស់រដ្ឋសតីព
្ ីការគ្រប់គ្រងថ្នាំពណ៌ តម្រូវឲ្យ
ឧស្សាហកម្មផ
 លិតថ្
 នា ំពណ៌បង្កើតក
 ម្មវ ិធីនិរន្តរភាព
ហិរញ្ញ វត្ថុ និងទំនួលខុសត្រូវបរ ិស្ថានមេត្រី ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រង
ថ្នាំពណ៌អគារនៅពេលក្រោយ។
កម្មវ ិធីនេះរួមមានការអប់រអ
ំ ំពីការទិញថ្នាំពណ៌ឲ្យបានត្រឹម
ត្រូវតាមបរ ិមាណកំណត់ គ
 ន្លឹះនា
 នាសម្រាប់ប្រ
 ើប្រាស់ថ្នាំ
ពណ៌ដែលនៅសេសសល់និងកា
 របង្កើតទ
 ីតាំងកែ
 ច្នៃឡ�ើង
វ ិញដែលសមស្របនៅទូទាំងរ ដ្ឋទាំងម
 ូល។
ក្រុមហ៊ុនផ
 លិតថ្
 នា ំពណ៌បានបង្កើតអ
 ង្គការPaintCare
ដែលជាអង្គការមិនរ កប្រាក់កម្រៃមួយ ដ�ើម្បីដឹកនាំកម្មវ ិធី
គ្រប់គ្រងថ្នាំពណ៌នៅក្នុងរដ្ឋស្របតាមច្បាប់ជាធរមាន។

•	
ថ្នាំពណ៌អគារផ្នែកខាងក្នុងនិងខា
 ងក្រៅ៖ ថ្នាំជាតិជ័រ
ថ្នាំអាគ្រីលីគ ថ្នាំលាយទឹក ថ្នាំអាល់គីត ថ្នាំលាយប្រេង វែរនី 
(រួមទាំងថ្
 នា ំទ្រ
 នាប់ផង)
•	
ថ្នាំកម្រាលឈ�ើ ថ្នាំពណ៌ជាន់អគារ
(រួមទា
 ំងថ្
 នា ំដែលជាប់បានយូរផងដែរ)
•	
ថ្នាំទ្រ
 នាប់ ថ្នាំប�
 ៀក ថ្នាំទ្រនាប់បាត
•	
ថ្នាំលាបស្នាមប្រឡាក់
•	
ស៊ីឡិចខ្មុកម្រក្សណ៍ វែរនី អ៊ុយរ៉ េតាន(សមាសធាតុផ្សំទោល)
•	
ថ្នាំលាបការពារជ្រាបទឹកសម្រាប់បេតុង/ស៊ីម៉ងត៍/ថ្នាំប�ៀកភ្ជិត
ឈ�ើ   
 និងថ្
 នា ំការពារមេស៊ី (មិនមែនពពួកប្រេងខ្មៅ ឬពពួក
កៅស៊ូចាក់ថ្នល់)
•	
ថ្នាំលាបស្រោបដែកថ្នាំការពារច្រែះ
•	
ថ្នាំពណ៌លាបទីលានកីឡាឬវា
 លស្មៅ
ធុងថ្
 នា ំ លេចជ្រា

ប គ្មា នស្លាកសម្គា ល់ និងទទេរ មិនត្រូវបានទទួលយក
នៅកន្លែងទុកស
 ំណល់កែច្នៃនោះទេ។

     ផលិតផលមិនមែនជា
របស់អង្គការPaintCare

•	
ប្រេងពង្រាវជាតិថ្នាំ ប្រេងសម្រាប់លាយថ្នាំពណ៌
សូឡុយស្យុងល្បាយ
•	
ថ្នាំបាញ់(ដបថ្នាំបាញ់)
•	
ថ្នាំបាញ់យានយន្ត និងជ
 លយាន្ត 
•	
ថ្នាំគំនូរ និងហ
 ត្ថកម្ម
•	
កាវបិទត
 ំណ ថ្នាំពណ៌សថ្លា កាវធម្មតា កាវភ្ជាប់
•	
សារធាតុគីមីបន្ថែមក្នុងថ្នាំពណ៌ ថ្នាំជ្រលក់ពណ៌ ថ្នាំពណ៌ស្រាល
ជ័រទឹក
•	
ថ្នាំការពារឈ�ើ (លាយជាមួយថ្នាំសម្លា ប់សត្វលអិត
្ )
•	
ថ្នាំបិទដ
 ំបូល និងកា
 រជួសជុល
•	
កៅស៊ូក្រាលដំបូល ជ័រខ្មៅ និងផ
 លិតផលមានជាតិក ៅស៊ូចាក់
ថ្នល់
•	
ថ្នាំលាបមានសមាសធាតុ 2 ផ្សំបញចូ្ លគ្នា
•	
ថ្នាំលាងសម្អា តឈ�ើ
•	
ថ្នាំគ
 ំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍និងផ
 លូវ
្
•	
ថ្នាំលាបថែទាំគ្រឿងសំណង់(IM)
•	
ថ្នាំពណ៌និងថ្
 នា ំលាបសម្អា តរបស់ក្
 រុមហ៊ុនផ
 លិតស
 ម្ភារៈដ�ើម
(OEM) (ផ្នែកទីផ្សារ)

សម្រាប់ព័ត៌មានពាក់ព័នន
្ធ ឹងការកែច្នៃនិងកា
 រ
បោះចោលកាលសំណល់ដែលត្រឹមត្រូវនៃផលិតផលមិនជា
 
របស់អង្គការ PaintCare សូមទ
 ំនាក់ទំនងទៅខាងអ្នកប្រម

ូលសំរាម 
ទីភ្នាក់ងារសុខភាពបរ ិស្ថានក្នុងមូលដ្ឋា នកម្មវ ិធីសំណល់គ្រោះថ្នាក់
គ្រួសារឬមន្ទីរសាធារណៈការ។

កែច្នៃឡ�ង
ិ
ើ វញ
ជាមួយអង្គការ PaintCare

ទីកន្លែងទៅយកថ្នាំពណ៌ចាស់ៗ
ការកែច្នៃថ្នាំពណ៌ឡ�ើងវ ិញ គឺមានភាពងាយស្រួលជាមួយអង្គការ
PaintCare។ យ�ើងប
 ង្កើតក
 ន្លែងបោះចោលថ្នាំពណ៌ជាច្រើនក
 ន្លែង
នៅទូទាំងរ ដ្ឋតាមរយៈច្បាប់សតីព
្ ីការគ្រប់គ្រងថ្នាំពណ៌។ ដ�ើម្បីស្វែង
រកកន្លែងបោះចោលថ្នាំពណ៌ សូមប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ស្វែងរក
របស់អង្គការPaintCare នៅwww.paintcare.org ឬទូរសព្ទទៅខ្សែ
ទាន់ហេតុការណ៍តាមរយៈលេខ (855) 724-6809។

រប�ៀបធ្វើការកែច្នៃ
កន្លែងរបស់ PaintCare ទទួលយករាល់យីហោផលិតផលថ្នាំលាប
ផ្ទះចា
 ស់ៗ ថ្នាំលាបស្នាមប្រឡាក់ និងវែរនី — ប�ើទោ
 ះបីជាថ្នាំទាំង
នោះមានអាយុកាល20 ឆ្នាំក៏ដោយ! ធុងថ្
 នា ំត្
 រូវមានចំណុះ
ប្រាំហ្គាឡុង(18.93 លីត្រ) ឬតូចជា
 ងនេះ ហ�ើយមានថ្នាំពណ៌ពីរបី
ប្រភេទដែលមិនត្
 រូវបានគេទទួលយក។ សូមម�ើលបន្ទះខា
 ង
ក្រោយសម្រាប់បញ្ជីសម្ភារៈដែលអ្នកអា
 ចកែច្នៃបាន។
គ្រប់កន្លែងបោះចោលកាលសំណល់របស់អង្គការPaintCare ទាំង
អស់ទទួលយកថ្នាំពណ៌ដែលមានចំណុះប្រាំហ្គាឡុង(18.93 លីត្រ)
នៅពេលទៅកន្លែងនោះម្តង។ កន្លែងមួយចំនួនទ�
 ៀតរបស់យ�
 ើង
ទទួលយកច្រើនជា
 ងនេះ។ សូមទ
 ូរសព្ទទៅកន្លែងនោះជាមុ
 នដ�ើម្បី
ប្រាកដថាពួកគេទទួលយកចំនួនថ្
 នា ំពណ៌ដ ែលអ្នកច
 ង់ធ្វើការកែច្នៃ
នោះអត់។
ត្រូវប្រាកដថាធុងថ្
 នា ំទាំងអ
 ស់នោ
 ះមានគម្របនិងមា
 ន
ស្លាកសញ្ញាសម្គា ល់ផលិតផ
 លដ�ើមនិងត្រូវរក្សាទុកផ
 លិត
ផលនោះដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងយានយន្តរ បស់អ្នក។ ត្រូវយកថ្នាំ
ពណ៌ទាំងនោះទៅកន្លែងបោះចោលក្នុងអំឡុងពេលម៉ោ ងធ្វើការ
ធម្មតា។
  យ�ើងន
 ឹងយកវាព
 ីទីកន្លែងនោះ។

ត�ើមានអ្វីក�ើតឡ �ើងចំពោះថ្នាំ
ពណ៌?
អង្គការ PaintCare នឹងត្រូវប្រាកដថាថ្នាំពណ៌ដែលគេបោះចោល ត្រូវ
បានលាយសារជាថ្មីទៅក្នុងថ្នាំពណ៌កែច្នៃឡ�ើងវ ិញ ដ
 ោយប្រើប្រាស់
ជាប្រេងផលិតទ ៅជាផលិតផ
 លផ្សេងទ�ៀតឬធ្វើការបោះចោលវាឲ
 ្យ
បានត្រឹមត្រូវ។

ត�ើអ្នកណា

អាចប្រើកម្មវ ិធីនេះ
បាន?
ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលយកថ្នាំពណ៌ពីផ្ទះអាចយកថ្នាំពណ៌ជាតិជ័រ ថ្មាំ

លាយប្រេង ទៅតាមបរ ិមាណដែលកន្លែងអាចទទួលយកបាន។

អាជីវកម្ម (ក្រុមហ៊ុនក
 ិច្ចសន្យាថ្នាំពណ៌ និងភា
 គីផ្សេងទ�ៀត) អាច

ប្រើកម្មវ ិធីនេះដោយមានការលក្ខខណ្ឌកំណត់មួយ៖ ប្រសិនប�ើ
អាជីវកម្មផលិតច្រ
 ើនជា
 ង220 ផោន(99.79 គីឡូក្រាម) (ប្រហែល
20-30 ហ្គាឡុង(75.71-113.56 លីត្រ)) នៃកាកសំណល់គ្រោះថ្នាក់ក្នុង
មួយខែៗ អ្នកអា
 ចប្រើប្រាស់កន្លែងបោះកាកសំណល់សម្រាប់ថ្នាំពណ៌
ជាតិជ័រតែប៉ុណ្ណោះ មិនមែ
 នជាថ្នាំលាយប្រេងនោះទេ។ ទំនាក់ទំនង
ទៅអង្គការPaintCare ដ�ើម្បីសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការលក្ខខណ្ឌ
កំណត់នេ
 ះ។

ការប្រមូលក្នុងបរ ិមាណច្រើន

ប្រសិនប�
 ើអ្នកមា
 នយ៉ា ងតិច200 ហ្គាឡុង(757.08 លីត្រ) នៃថ្នាំពណ៌
នៅកន្លែងអាជីវកម្មឬនៅផ្ទះសូមស្នើសុំសេ
 វាប្រមូលថ្នាំ
ពណ៌ដោយឥតគិតថ្លៃ
 ។ សូមទ
 ូរសព្ទសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬដ�ើម្បី
ស្នើសុំការណាត់ជួប។

ថ្លាំសេ
 វារបស់អង្គការ PaintCare

អង្គការPaintCare ទទួលបានមូលនិធីដែលបង់ដ ោយក្រុមហ៊ុន
ផលិតថ្
 នា ំពណ៌ក្នុងកំប៉ុងថ្
 នា ំពណ៌នីមួយៗដែលពួកគេលក់ន ៅក្នុងរដ្ឋ។
ក្រុមហ៊ុនផ
 លិត ប្រគល់ថ្លៃសេវាដល់អ្នកល
 ក់រាយដែលបន្ទា ប់មកថ្លៃ
សេវានោះត្រូវដាក់បន្ថែមល�ើថ្លៃ
 ថ្នាំពណ៌។ ហាងលក់ផលិតផលអាច
ជ្រើសរ� ើសថាត�
 ើត្
 រូវបង្ហាញថ្លៃសេវានៅល�ើវ ិក្កយបត្ររបស់គេឬអ
 ត់។
ថ្លៃសេវាមានចាប់ពី35 សេនដល់$1.99 និងមា
 នភាពខុសគ្នាទ ៅតាម
ទំហំធុងថ្
 នា ំនិងកា
 រកំណត់របស់រដ្ឋ។
$0.35 - $0.49៖	ធុងថ្នាំតូច
(ឧ.ទា. រង្វា សជាផាញ& ក្វា ត)
$0.75 - $0.99៖	ធុងថ្នាំទំហំកណ្តា ល
(ឧ.ទា. 1 ហ្គាឡុង)
$1.60 - $1.99៖	ទំហំធំរហូតដល់5 ហ្គាឡុង

មិនមែនជាប្រាក់កក់ទេ

ថ្លៃសេវាមិនមែនជាប្រាក់កក់ទេ — វាគឺជាផ្នែកមួយនៃថ្លៃទិញ។
ថ្លៃចំណាយនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីបង់ថ្លៃចំណាយនៃការ
ដឹកនាំកម្មវ ិធីនេះ៖ ការកែច្នៃឡ�ើងវ ិញ ការអប់រ ំជាសាធារណៈ
ការជ្រើសរ� ើសបុគ្គលិកនិងថ្លៃចំណាយផ្សេងទ�ៀត។

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យ�ើង

ដ�ើម្បីស្វែ
 ងយល់បន្ថែមឬដ�ើម្បីស្វែងរកកន្លែងបោ
 ះចោល
សំណល់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.paintcare.org
ឬទូរសព្ទទៅលេខ (855) 724-6809។
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