
ການນຳາກັບມາໃຊ້້ໃໝ່່
ກັບ PaintCare

ຜະລິິດຕະພັັນ PaintCare
ຜະລິິດຕະພັັນເຫຼົ່່�່ານ້�ມ້ຄ່່າທຳານຽມເມ່່ອທ່ານຊ້່�ພັວກມັນ ແລິະ ຈະບຳ່ມ້
ການຮັັບເອ�າຖັັງທ້່ຮັ�່ວ, ບຳ່ມ້ປ້້າຍກຳາກັບ ແລິະ ທ້່ເປ້�່າວ່າງຢູ່່່ມາຖັິ�ມໂດຍບຳ່
ເສຍຄ່່າໃຊ້້ຈ່າຍໃດໆ:

 • ສ້ສະຖັາປ້ັດຕະຍະກຳາພັາຍໃນ ແລິະ ພັາຍນອກ: ນ້ຳາຢູ່າງ, ອະຄ່ິ
ລິິກ, ທ່້ເປ້ັນນ້ຳາ, ແມ່ສ້, ທ່້ເປ້ັນນ້ຳາມັນ, ສ້ເຄ່່ອບ  
(ລິວມທັງສ້ເຄ່່ອບຜ້າ)

 • ສ້ເຄ່່ອບຊ້ັ�ນດາດຟ້້າ, ສ້ພັ່�ນ (ລິວມທັງຢູ່າງກັນຊ້່ມ 
elastomeric)

 • ສ້ຮັອງພັ່�ນ, ກັນຊ້່ມ, ຊັ້�ນໃນ
 • ສ້ກັນຮັອຍຄ່າບ
 • ສະເລິັກ, ເລິັກເກ້, ເຄ່່ອບເງ�າ, ຢູ່່ຣິິເທນ (ອ�ງປ້ະກອບດຽວ)
 • ສ້ກັນຊ້່ມນ້ຳາ ແລິະ ນ້ຳາຢູ່າໄລິ່ນ້ຳາໃນສ້ມັງ/ຝາກຳ່ດິນຈ້່/ໄມ້  

(ບຳ່ແມ່ນນ້ຳາມັນຢູ່າງໝ່າກຕອຍ ຫ່່ຼົ່ ຢູ່າງໝ່າກຕອຍ)
 • ສ້ເຄ່່ອບໂລິຫຼົ່ະ, ກັນໝ່�ຽງ
 • ສ້ທາສະໜາມ ແລິະ ເດ້່ນຫຼົ່ຍ້າ

ຈະບຳ່ມ້ການຮັັບເອ�າຖັັງທ້່ຮັ�່ວ, ບຳ່ມ້ປ້້າຍກຳາກັບ ແລິະ ທ້່ເປ້�່າວ່າງຢູ່່່   
ສະຖັານທ້່ປ້ະຖັິ�ມ.

ຜະລິິດຕະພັັນທ່້ບຳແ່ມ່ນ PaintCare
 • ສ້ທິນເນ້, ເຫຼົ່່��າແຮັ່ທາດ, ທາດລິະລິາຍ
 • ສ້ Aerosol (ກະປ້໋ອງສ້ດ)
 • ສ້ທາລິ�ດ ແລິະ ເຮັ່ອ
 • ສ້ສຳາລິັບງານສິລິະປ້ະ ແລິະ ຫັຼົ່ດຖັະກຳາ
 • ກາວຍິງ, ອ້ປ້ັອກຊ້້, ກາວ, ເທັບກາວ
 • ສານເຕ້ມສ້, ສ້, ໂທນສ້, ຢູ່າງເລິຊ້ິນ
 • ສ້ຮັັກສາໄມ້ (ທ້່ບັນຈຸຢູ່າຂ້້າແມງໄມ້)
 • ແຜ່ນແປ້ະ ແລິະ ອຸປ້ະກອນສ້ອມແປ້ງຫຼົ່່ັງຄ່າ
 • ຜະລິິດຕະພັັນທ້່ໃຊ້້ປ້່ຢູ່າງ, ນ້ຳາມັນຢູ່າງໝ່າກຕອຍ ແລິະ ຢູ່າງ

ໝ່າກຕອຍ
 • ສ້ເຄ່່ອບທ້່ມ້ສ່ວນປ້ະກອບ 2 ຊ້ະນິດ
 • ເຄ່່່ອງເຮັັດຄ່ວາມສະອາດດາດຟ້້າ
 • ສ້ຈາລິະຈອນ ແລິະ ໝ່າຍໃສ່ປ້້າຍເສັ�ນທາງ
 • ສ້ເຄ່່ອບບຳາລິຸງຮັັກສາອຸດສະຫຼົ່ະກຳາ  

(Industrial Maintenance, IM)
 • ຜ່�ຜະລິິດອຸປ້ະກອນຕ��ນສະບັບ (Original Equipment 

Manufacturer, OEM) (ການນຳາໃຊ້້ຮັ້ານ) ສ້ ແລິະ ຂັ້�ນຕອນ
ສຸດທ້າຍ

ສຳາລິັບຂ້ຳ�ມ່ນກ່ຽວກັບການນຳາກັບມາໃຊ້້ໃໝ່່ ແລິະ ການກຳາຈັດ
ຜະລິິດຕະພັັນທ້່ບຳ່ແມ່ນ PaintCare ຢູ່່າງຖັ່ກວິທ້, ກະລິຸນາຕິດຕຳ່
ເກັບຂ້້�ເຫຼົ່ຍ່�ອ, ອ�ງການອະນາໄມສິ່ງແວດລິ້ອມໃນທ້ອງຖັິ່ນ, ແຜນງານ
ສິ່ງເສດເຫຼົ່່່ອທ້່ເປ້ັນອັນຕະລິາຍຂ້ອງຄ່�ວເຮັ່ອນ ຫ່່ຼົ່ ພັະແນກວຽກງານ
ສາທາລິະນະ.

XX-BRLAO-0522

ກ�ດໝ່າຍວ່າດ້ວຍການດ່ແລິສ້ກຳານ�ດໃຫຼົ່້ຂ້ະແໜງການອຸດສາຫຼົ່ະ 
ກຳາການຜະລິິດສ້ພັັດທະນາແຜນງານທ້່ມ້ຄ່ວາມຍ່ນຍ�ງທາງດ້ານການ
ເງິນ ແລິະ ມ້ຄ່ວາມຮັັບຜິດຊ້ອບຕຳ່ສິ່ງແວດລິ້ອມໃນການຈັດການກັບ
ສ້ສະຖັາປ້ັດຕະຍະກຳາທ້່ໃຊ້້ແລິ້ວ (ເຫຼົ່່່ອໃຊ້້). ຜ່�ຜະລິິດສ້ໄດ້ສ້າງຕັ�ງ 
PaintCare ເຊ້ິ່ງເປ້ັນອ�ງການທ້່ບຳ່ຫຼົ່ວັງຜ�ນກຳາໄລິ ເພັ່່ອດຳາເນ້ນແຜນ
ງານຄຸ່�ມຄ່ອງການທາສ້ໃນລິັດຕ່າງໆທ້່ມ້ກ�ດໝ່າຍທ້່ກ່ຽວຂ້້ອງ.

ແຜນງານປ້ະກອບມກ້ານສກຶສາກ່ຽວກບັການຊ່້�ຈຳານວນສ້ທ່້ຖັກ່ຕ້ອງ, 
ຄ່ຳາແນະນຳາສຳາລິັບການນຳາໃຊ້້ສ້ທ້່ຍັງເຫຼົ່່່ອ ແລິະ ການຕັ�ງສະຖັານທ້່ນຳາ
ໃຊ້້ຄ່່ນໃໝ່່ທ້່ສະດວກໃນທ�່ວລິັດ.

ແຜນງານໃນການຈັດການກັບສ້ທ້່
ເຫຼົ່່່ອ
ໃນແຕ່ລິະປ້້ ປ້ະມານ 800 ລິ້ານກາລິອນຂ້ອງສ້ທາ
ສະຖັາປ້ັດຕະຍະກຳາຖັ່ກຂ້າຍຢູ່່່ສະຫຼົ່ະລິັດອາເມລິິກາ. 
ທ່ານຮັ່�ບຳ່ວ່າປ້ະມານ 10 ເປ້້ເຊ້ັນເປ້ັນສ້ທ້່ບຳ່ໃຊ້້ ແລິະ 
ມ້ສຳາລິັບການນຳາກັບມາໃຊ້້ໃໝ່່?



ສະຖັານທ້່ທ້່ຈະໃຊ້້ສ້ທາທ້່ເຫຼົ່່່ອ
ການນຳາກັບມາໃຊ້້ໃໝ່່ແມ່ນສະດວກກວ່າກັບ PaintCare. ພັວກ
ເຮັ�າສ້າງຕັ�ງສະຖັານທ້່ປ້ະຖັິ�ມສ້ທ�່ວທຸກລິັດທ້່ມ້ກ�ດໝ່າຍວ່າດ້ວຍການ
ດ່ແລິສ້. ເພັ່່ອຊ້ອກຫຼົ່າສະຖັານທ້່ຖັິ�ມທ້່ໃກ້ທ້່ສຸດຂ້ອງທ່ານ, ໃຫຼົ່້ໃຊ້້
ເຄ່່່ອງມ່ຄ່��ນຫຼົ່າຂ້ອງ PaintCare ທ່້ www.paintcare.org ຫ່່ຼົ່ ໂທ
ຫຼົ່າສາຍດ່ວນຂ້ອງພັວກເຮັ�າທ້່ (855) PAINT09.

ວິທ້ການນຳາກັບມາໃຊ້້ໃໝ່່
ສະຖັານທ້່ PaintCare ຍອມຮັັບທຸກຍ້່ຫຼົ່ຳ�ສ້ທ້່ເຫຼົ່່່ອຈາກການທາສ້
ເຮັ່ອນ, ສ້ກັນຮັອຍ ແລິະ ສ້ເຄ່່ອບ, ບຳ່ວ່າຈະໃຊ້້ຫຼົ່່�າສຸດ ຫ່່ຼົ່  
ຫຼົ່່າຍປ້້ແລິ້ວກຳຕາມ. ພັາຊ້ະນະບັນຈຸຕ້ອງມ້ຂ້ະໜາດຫຼົ່້າກາລິອນ  
ຫຼົ່່່ ນ້ອຍກວ່າ ແລິະ ມ້ສ້ບາງປ້ະເພັດທ້່ບຳ່ໄດ້ຍອມຮັັບເອ�າ. ເບິ່ງ
ຕາຕະລິາງດ້ານຫຼົ່່ັງສຳາລິັບບັນຊ້້ລິາຍຊ້່່ຂ້ອງສິ່ງທ້່ PaintCare  
ຍອມຮັັບໃນການນຳາກັບມາໃຊ້້ໃໝ່່.

ສະຖັານທ້່ຖັິ�ມຂ້ອງ PaintCare ທັງໝ່�ດຍອມຮັັບສ້ໃນປ້ະລິິມານທ້່ສ່ງ
ເຖັິງຫຼົ່້າກາລິອນຕຳ່ຄ່ັ�ງ. ບາງສະຖັານທ້່ຍອມຮັັບຫຼົ່່າຍກວ່ານັ�ນ. ກະລິຸນາ
ໂທຫຼົ່າສະຖັານທ້່ຕ່າງໆລິ່ວງໜ�າເພັ່່ອໃຫຼົ່້ແນ່ໃຈວ່າພັວກເຂ້�າສາມາດ
ຍອມຮັັບຈຳານວນສ້ທ້່ທ່ານຕ້ອງການນຳາກັບມາໃຊ້້ໃໝ່່.

ໃຫຼົ່້ແນ່ໃຈວ່າຖັັງສ້ທຸກຊ້ະນິດມ້ຝາປ້ິດ ແລິະ ສະຫຼົ່່າກເດ້ມ ແລິະ ໃຫຼົ່້
ເອ�າມັນໄວ້ໃນລິ�ດຂ້ອງທ່ານຢູ່່າງປ້ອດໄພັ. ນຳາມັນໄປ້ສະຖັານທ້່ຖັິ�ມໃນ
ຊ້່ວງເວລິາເຮັັດວຽກປ້�ກກະຕິ. ພັວກເຮັ�າຈະເອ�າມັນຈາກບ່ອນນັ�ນໄປ້.

ຄ່່າທຳານຽມ PaintCare
PaintCare ແມ່ນໄດ້ຮັັບການສະໜັບສະໜ່ນດ້ານທຶນຮັອນຈາກຄ່່າ
ທຳານຽມທ້່ຜ່�ຜະລິິດສ້ໄດ້ຈ່າຍໃຫຼົ່້ສຳາລິັບແຕ່ລິະການຂ້າຍຢູ່່່ໃນລິັດ.  
ຜ່�ຜະລິດິຈ່າຍຄ່່າທຳານຽມໃຫ້ຼົ່ຜ່�ຂ້າຍຍ່ອຍ ເຊ່ິ້ງເປັ້ນຜ່�ທ່້ນຳາໃຊ້້ເປ້ນັລິາຄ່າສ.້ 
ຜ່�ຂ້າຍຍ່ອຍໄດ້ຖັ່ກສ�່ງເສ້ມໃຫຼົ່້ສະແດງຄ່່າທຳານຽມໃນໃບຮັັບເງິນ
ຂ້ອງລິ່ກຄ່�າ. ຄ່່າທຳານຽມແມ່ນເລິ້່ມແຕ່ 30 ເຊ້ັນ ເຖັິງ $1.99 ແລິະ 
ແຕກຕ່າງກັນໄປ້ຕາມຂ້ະໜາດບັນຈຸ ແລິະ ລິັດ.

$0.30 – $0.49 ຖັັງບັນຈຸນ�ອຍ (ຕ�ວຢູ່່າງ: ເປ້ັນຈອກ ແລິະ ຂ້ວດ)

$0.70 – $0.99 ຖັັງບັນຈຸຂ້ະໜາດກາງ (ຕ�ວຢູ່່າງ: 1 ກາລິອນ)

$1.60 – $1.99 ຂ້ະໜາດໃຫຼົ່ຍ່ເຖັິງ 5 ກາລິອນ
 

ບຳ່ມ້ການມັດຈຳາ
ຄ່່າທຳານຽມບຳ່ແມ່ນເງິນມັດຈຳາ - ມັນແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂ້ອງລິາຄ່າຊ້່�.  
ຄ່່າໃຊ້້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຊ້້ເພັ່່ອສະໜັບສະໜ່ນຄ່່າໃຊ້້ຈ່າຍໃນການ
ດຳາເນ້ນແຜນງານ ລິວມທັງການນຳາມາໃຊ້້ໃໝ່່, ການສຶກສາຂ້ອງພັາກ
ລິັດ, ພັະນັກງານ ແລິະ ຄ່່າໃຊ້້ຈ່າຍອ່່ນໆ.

ຕິດຕຳ່ພັວກເຮັ�າ
ເພັ່່ອຮັຽນຮັ່�ເພັ້່ມເຕ້ມ ຫ່່ຼົ່ ຊ້ອກຫຼົ່າສະຖັານທ້່ຖັິ�ມ, ກະລິຸນາເຂ້��າເບິ່ງ 
www.paintcare.org ຫ່່ຼົ່ ໂທຫຼົ່າ (855) PAINT09.

ຈະມ້ຫຼົ່ຍັງເກ້ດຂ້່�ນກັບສ້?
PaintCare ຮັັບປ້ະກັນວ່າສ້ທ້່ເຫຼົ່່່ອຂ້ອງທ່ານຈະຖັ່ກນຳາໄປ້ປ້ະສ�ມ
ເປ້ັນສ້ທ້່ນຳາມາໃຊ້້ໃໝ່່, ໃຊ້້ເປ້ັນເຊ້່�ອເພັ້ງ, ຜະລິິດເປ້ັນຜະລິິດຕະພັັນ
ອ່່ນ ຫ່່ຼົ່ ຖັ່ກກຳາຈັດຢູ່່າງຖັ່ກຕ້ອງຖັ້າບຳ່ພັ�ບວ່າສາມາດນຳາໄປ້ໃຊ້້ໃຫຼົ່້ມ້
ປ້ະໂຫຼົ່ຍດເປ້ັນຢູ່່າງອ່່ນ.

ແມ່ນໃຜທ້່ສາມາດນຳາໃຊ້້ 
ແຜນງານໄດ້?
ບັນດາຄ່�ວເຮັ່ອນອາດຖັິ�ມສ້ທາລິາເຕັກ ຫ່່ຼົ່ ທ່້ມ້ນ້ຳາມັນຫຼົ່່າຍເທ�່າທ້່
ສະຖັານທ້່ຈະຍອມຮັັບໄດ້.

ຫຼົ່�ວໜ່ວຍທຸລິະກິດອາດຈະຖັິ�ມສ້ທາລິາເຕັກໃນຈຳານວນໃດໜຶ່ງທ້່
ສະຖັານທ້່ດັ່ງກ່າວເຕັມໃຈທ້່ຈະຍອມຮັັບເອ�າ. ເພັ່່ອທ້່ຈະໃຊ້້ແຜນ
ງານ PaintCare ສຳາລິັບສ້ນ້ຳາມັນ, ຫຼົ່�ວໜ່ວຍທຸລິະກິດຈະຕ້ອງ
ມ້ຄຸ່ນສ�ມບັດເປ້ັນຕ�ວກຳາເນ້ດທ້່ໄດ້ຮັັບການຍ�ກເວັ�ນພັາຍໃຕ້ກ�ດ
ລິະບຽບຂ້ອງລິັດຖັະບານກາງ ຫ່່ຼົ່ ຂ້ອງລິັດທ້່ຄ່�າຍຄ່່ກັນວ່າດ້ວຍຕ�ວ
ກຳານ�ດຂ້ອງເສຍທ້່ເປ້ັນອັນຕະລິາຍ. ກະລິຸນາເຂ້��າເບິ່ງທ້ ່
www.paintcare.org/VSQG ສຳາລິັບຂ້ຳ�ມ່ນເພັ້່ມເຕ້ມກ່ຽວກັບກ�ດ
ລິະບຽບຂ້ອງຕ�ວກຳາເນ້ດທ້່ຖັ່ກຍ�ກເວັ�ນ. ຖັ້າທຸລິະກິດຂ້ອງທ່ານບຳ່ມ້
ຄຸ່ນສ�ມບັດເປ້ັນຕ�ວກຳາເນ້ດທ້່ໄດ້ຮັັບການຍ�ກເວັ�ນ, ມັນຈະບຳ່ສາມາດ
ນຳາໃຊ້້ແຜນງານສຳາລິັບສ້ນ້ຳາມັນ ແຕ່ມັນຍັງສາມາດນຳາໃຊ້້ແຜນງານ
ສຳາລິັບຜະລິິດຕະພັັນລິາເຕັກ. (ເຄ່່່ອງປ້ັ່ນໄຟ້ທ້່ບຳ່ໄດ້ຮັັບການຍ�ກເວັ�ນ 
ອາດຈະໃຊ້້ບຳລິິການໄປ້ຮັັບເອ�າໃນລິັດ. ຕິດຕຳ່ ສຳາລິັບລິາຍລິະອຽດ.)

ທ່ານຍອມຮັັບສ້ໃນປ້ະລິິມານ
ຫຼົ່່າຍບຳ?
ຖັ້າທ່ານມ້ສ້ຢູ່່າງໜ�ອຍ 100 ກາລິອນເພັ່່ອນຳາມາໃຊ້້ໃໝ່່ໃນທຸລິະກິດ 
ຫຼົ່່່ ເຮັ່ອນຂ້ອງທ່ານ, ໃຫຼົ່້ສອບຖັາມກ່ຽວກັບການບຳລິິການຂ້ອງ
ພັວກເຮັ�າໃນການໄປ້ຮັັບເອ�າສ້ໃນປ້ະລິິມານທ້່ຫຼົ່່າຍໂດຍບຳ່ເສຍຄ່່າ
ບຳລິິການ. ກະລິຸນາເຂ້��າເບິ່ງ www.paintcare.org ສຳາລິັບລິາຍ
ລິະອຽດເພັ້່ມເຕ້ມ ຫ່່ຼົ່ ເພັ່່ອຮັ້ອງຂ້ຳໃຫຼົ່້ມາຮັັບເອ�າສ້.


