
หินเกลือธรรมชาติ
Natural Rock Salt
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SALTSTONE เปนหินเกลือธรรมชาติจากที่ราบสูงโปโทฮาร
ทางตอนใตของเทือกเขาหิมาลัยจึงมีชื่อเร�ยกอีกอยางหนึ่งวา
หินเกลือหิมาลัย (Himalayan salt) มีสีที่หลากหลายแตกตาง
กันตามธรรมชาติ เชน สีใส สีชมพ� สีสม สีน้ำตาล สีแดง สีเทา
เปนตน โดยสีเหลานี้เกิดจากการผสมของแรธาตุตางๆ ใน
หินเกลือ ซึ่งสวนมากจะเปนสีชมพ�จึงเร�ยกกันในอีกชื่อหนึ่งวา
Pink salt

ผลการว�เคราะหองคประกอบทางเคมีของตัวอยางหินเกลือ
ธรรมชาติ SALTSTONE ดวยเทคนิค Wavelength
Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry
(WD-XRF) ซึ่งเปนการว�เคราะหองคประกอบทางเคมีเชิงกึ่ง
ปร�มาณ (Semi-Quantitative Analysis) มีรายละเอียด ดังนี้



สามารถใชหินเกลือธรรมชาติ SALTSTONE เปนเคร�่องปรุงรสไดเชนเดียวกับเกลือแกง
(table salt) ท่ัวไป แตอาจใหรสเค็มท่ีตางไปจากเกลือแกงธรรมดา เน่ืองจากมีสวนประกอบ
ที่ตางกัน

SALTSTONE เปนเกลือธรรมชาติ 100% ท่ีไมผานกระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรม
และไมมีการเติมสารเคมีใดๆ เขาไป เชน สารปองกันการจับตัวเปนกอน (anti caking
agent) นอกจากนี้ SALTSTONE ยังเปนเกลือทะเลที่มีอายุกวา 500 ลานป ซึ่งตางจาก
เกลือทะเลในปจจ�บันที่ผลิตจากน้ำทะเลที่อาจมีการปนเปอนจากกิจกรรมของมนุษย 

หมายเหตุ: หินเกลือธรรมชาติ SALTSTONE ไมมีการเติมสารไอโอดีนเหมือนเกลือแกงทั่วไป

ใชเปนเคร�่องปรุงรส

ใชเปนภาชนะเสิรฟอาหาร (serving dish)

ไดท้ังรอน เย็น และท่ีอุณหภูมิหอง โดยสามารถนำแผนหินเกลือธรรมชาติ
SALTSTONE ไปใสในเตาอบ ตูเย็น หร�อตูแชกอนนำมาใชเสิรฟอาหารได   

ใชในการขัดผิวและแชตัวสำหรับการทำสปา 

โดยมีความเชื่อวาจะชวยกระตุนการไหลเว�ยนของเลือดในรางกาย รวมถึง
ชวยแกปญหาโรคผิวหนังตางๆ ได โดยรางกายจะขับสารพ�ษออกมาทำให
รูสึกผอนคลาย บรรเทาอาการปวดเมื่อย เหนื่อยลา ลดปญหาสิว ผดผื่น
และทำใหผิวชุมชื่น
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เชน การยางเนื้อสัตวและอาหารทะเล โดยการใหความรอนกับแผนหินเกลือธรรมชาติ SALTSTONE ดวยการอบหร�อยางจนไดอุณหภูมิที่ตองการแลวจึงนำ
อาหารมาปรุงบนแผนหินเกลือเชนเดียวกับกระทะรอน (baking stone) หร�อใชแผนหินเกลือเปนเคร�่องครัวประกอบอาหารบนโตะเชนเดียวกับการรับประทาน
ยาคินิคุ (griddle) หร�ออาหารป�งยาง โดยการใหความรอนดวยเตาถาน เตาแกส หร�อเตาไฟฟาบนโตะรับประทานอาหาร

ขอแนะนำ: 
- ควรทำใหแผนหินเกลือธรรมชาติ SALTSTONE แหงสนิทกอนใชงาน เนื่องจากความชื้นที่อยูภายในแผนหินเกลือจะขยายตัวเมื่อไดรับความรอนจึงอาจแตกหักได (ควรใหความรอนแต
   นอยในตอนแรกเพ�่อไลความชื้นออก เมื่อความชื้นภายในแผนหมดแลวจึงเพ�่มความรอนเพ�่อใชปรุงอาหาร)
- การใชแผนหินเกลือธรรมชาติ SALTSTONE เปนภาชนะเสิรฟอาหารหร�อเคร�่องครัวประกอบอาหารอาจมีเกลือบางสวนละลายออกมาและทำใหอาหารมีรสชาติตางออกไป ควรทดสอบ
   กอนใชงานจร�ง

ใชเปนเคร�่องครัวสำหรับการประกอบอาหาร
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เคร�่องหมายการคา SALTSTONE เปนเคร�่องหมายการคาจดทะเบียนของ บจก. เง�นมาธุรกิจ
ขอมูลตางๆ ในเอกสารฉบับนี้ถูกรวบรวมมานำเสนอดวยเจตนาดีและคาดวาถูกตอง แตเนื่องจากการใชงาน การติดตั้ง การเก็บรักษา สภาพแวดลอมขณะใชงาน และปจจัยอื่นๆ อยูนอกเหนือการควบคุมของ บร�ษัท เง�นมาธุรกิจ จำกัด
บร�ษัท เง�นมาธุรกิจ จำกัด จึงไมสามารถรับผิดชอบตอผลของการใชผลิตภัณฑได การรับประกันเดียวที่ บร�ษัท เง�นมาธุรกิจ จำกัด มีใหคือการรับเปลี่ยนผลิตภัณฑที่คุณภาพไมเปนไปตามที่ระบุในเอกสารขอมูลผลิตภัณฑขณะจำหนาย

ใชกรุผนัง

ขนาดมาตรฐานของแผนหินเกลือธรรมชาติ SALTSTONE คือ
  - 20x10x2.5 ซม. 
  - 20x10x5.0 ซม.
  - 30x20x3.75 ซม.

ระบบผนังหินเกลือธรรมชาติ SALTSTONE ไดรับการออกแบบมาสำหรับใชกรุผนังเพ�่อเพ�่มความสวยงามใหแกบร�เวณตางๆ ของอาคาร เชน
หองอาหาร reception counter ผนังตกแตงตางๆ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใชในการกอสรางหองเกลือ (salt room) และผนังเกลือ (salt wall)
ของหองซาวนา หองทำสมาธิ หองฝกโยคะ หร�อหองพักผอน โดยการแพทยทางเลือกเชื่อวาสามารถชวยในการรักษาสุขภาพได หร�อที่เร�ยกกันวา
การรักษาโรคดวยเกลือ (Halotherapy) และสามารถใชกรุผนังในหองบมเนื้อ (dry-aging chamber) ซึ่งเชื่อวาจะทำใหเนื้อมีรสชาติดีข�้น

ระบบผนังหินเกลือธรรมชาติ SALTSTONE ติดตั้งดวยระบบแหง (dry fix) ไมมีการใชสารเคมีใดๆ ในการติดตั้งจึงมั่นใจไดวาระบบนี้ปลอด
การปนเปอนอยางแนนอน

สามารถติดต้ังระบบผนังหินเกลือธรรมชาติ SALTSTONE ใหเปนผนังเร�องแสง (backlit wall) ได เน่ืองจากหินเกลือธรรมชาติ SALTSTONE มี
ความโปรงแสง ทำใหแสงสามารถลอดผานได

หมายเหตุ: ควรติดตั้งระบบผนังหินเกลือธรรมชาติ SALTSTONE ในบร�เวณที่มีการใชเคร�่องปรับอากาศและมีการควบคุมความชื้นตลอดเวลา 

ขนาด

หมายเหตุ: ภาพประกอบเพ�่อแสดงตัวอยางการใชงานเทานั้น
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