Laundry Products
ผลิตภัณฑ์สาหรับงานซักรีด

PASPAND Manufacturing Co., Ltd is one of the leading providers of sustainable industrial
cleaning, sanitation and hygiene solution serving the lodging, food service, healthcare as well as food
and beverage sectors. We offer extensive applications in food and beverage sanitation, laundry,
kitchen hygiene including general cleaning and sanitation. Value-added services include safety and
application training, consulting and hygiene auditing in order to help our clients operate efficiently
and achieve sustainability goals. For more than 15 years, we’ve resolved to be a great solutionsprovider partner by providing innovations and expertise. As a result, our client can concentrate on
what they do best.

บริษัท พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอริ่ง จากัด เป็นหนึ่งในผู้ผลิต และจัดจาหน่ายพร้อมทั้งให้คาปรึกษา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดชั้นนา
ในภูมิภาคอาเซียน บจ. พัสภัณฑ์ฯ ให้บริการในหลากหลายธุรกิจ อาทิ โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้เรายังมีการจัด
อบรม เพื่อให้ลูกค้าของเราเข้าใจในผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน จากเริ่มต้น
จนถึงปัจจุบันเราให้บริการทางด้านผลิตภัณฑ์ความสะอาดมากกว่า 15 ปี และเราเป็นที่ยอมรับว่าเป็นพันธมิตรทางด้านความสะอาด โดยให้
นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ลูกค้าสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล

Laundry Products
ผลิตภัณฑ์สาหรับงานซักรีด
Pam-Deter

แพม-ดีเทอร์

Powder Laundry Detergent (Concentrated)
Use as “one shot” powder detergent specially
made for industrial washing machine.
Features
Specially formulated for washing all.
Help maintain the original color of washed articles
and contribute towards extending their
serviceable life.

ผงซักฟอกด้วยเครือ่ ง สูตรเข้มข้น
ผงซักฟอกอเนกประสงค์สาหรับเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม เหมาะกับงานซักรีด
ในโรงแรม, โรงพยาบาล, อุตสาหกรรมซักรีด, ซักรีดทั่วไป ซึ่งสามารถขจัดคราบ
สกปรกได้ทั้งในระดับเปื้อนน้อย, เปื้อนปานกลางและเปื้อนมาก

Pam-Power

แพม-พาวเวอร์

Powder Laundry Detergent
Use as powder detergent made for industrial
washing machine on all soil washes classifications
Features
Ensures good removal of fatty soils.
Specially formulated for washing all linen.

ผงซักฟอกด้วยเครื่อง สูตรมาตรฐาน
ผงซักฟอกอเนกประสงค์สาหรับเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม เหมาะกับงานซักรีด
ในโรงแรม, โรงพยาบาล, อุตสาหกรรมซักรีด, ซักรีดทั่วไป ซึ่งสามารถขจัดคราบ
สกปรกได้ดี

Pam-Solo

แพม-โซโล

Special Powder Laundry Detergent
Use as powder detergent made for industrial
washing machine and promoting detergency on
light, medium and heavy soil wash classification.
Features
High removal of stains and fatty soils.
Help in maintaining the original color of washed
articles and contribute towards extending their
serviceable life.

ผงซักฟอกด้วยเครื่อง สูตรพิเศษ
ผงซักฟอกอเนกประสงค์สาหรับเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม เหมาะกับงานซักรีดใน
โรงแรม, โรงพยาบาล, อุตสาหกรรมซักรี ด , ซักรีด ทั่วไป ซึ่งสามารถขจัด คราบ
สกปรกได้ทั้งในแบบเปื้อนน้อย, เปื้อนปานกลางและเปื้อนมาก มีส่วนผสมของสาร
ทาความสะอาดทั้งแบบนอนไอออนิกและแอนไอออนิก จึงช่วยขจัดคราบสกปรกได้
หลายประเภทและมีส่วนผสมของสารฟอกขาวชนิดออกซิเจน ทาให้ผ้าสะอาดยิ่งขึ้น

Pam-Alka

แพม-อัลค่า

Alkali Builder
Use for providing alkalinity and promoting
detergency on light, medium and heavy soil wash
classification.
Features
Contain alkaline for effective removal of fats, oils,
grease and can dissolve blood stain’s protein.
Contains sequestering agent for detergency and
hardness control in preventing fabric yellowing
and promoting uniform bleaching activity.

ผงเสริมด่าง
เป็นผงเพิ่มด่างที่สามารถขจัดไขมัน น้ามันและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่เกาะแน่นอยู่บน
เส้นใยผ้าได้ดี โดยใช้ร่วมกับผงซักฟอกสาหรับซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า เหมาะกับ
งานซักรีด ในโรงแรม, โรงพยาบาล, อุตสาหกรรมซักรีด, ซักรีดทั่วไป

Pam-Oxy

แพม-ออกซี่

Oxygen Bleach
Use for safe and effective bleaching action for
white and colored classifications.
Features
Proven bleach composition designed for use.
Help extend fabric life and whiten fabric
Eliminates fabric damage due to accidental
spillage

ผงฟอกขาวชนิดออกซิเจน
เป็น ผลิ ตภั ณ ฑ์ ฟ อกขาวชนิ ด ออกซิเ จน ช่ว ยขจัด คราบสกปรก ซึ่ง การซั ก
ปรกติไม่สามารถขจัดได้ ใช้ได้กับผ้าเกือบทุกชนิด ทั้งผ้าสีและผ้าขาว ไม่ทาให้ผ้า
เสียหาย (เมื่อใช้อย่างถูกต้องตามคาแนะนา) เหมาะกับงานซักรีด ของ โรงแรม,
โรงพยาบาล, อุตสาหกรรมซักรีด, ซักรีดทั่วไป

Pam-Chlor

แพม-คลอร์

Chlorine Bleach
Use for safe and effective stain remover for only
white linen.
Features
Proven bleach composition designed for manual
dosing in industrial washing machine.
Specially packaged for stability in assuring
consistent stain removal.
Highly concentrated in economical to use.

ผงฟอกขาวชนิดคลอรีน
เป็นผลิตภัณ ฑ์ฟ อกขาวชนิดคลอรี น ช่วยขจัด คราบสกปรกต่าง ๆ เช่น ชา,
กาแฟ, รา, เลือด ฯลฯ ที่เปื้อนบนผ้า ซึ่งการซักปรกติ ไม่สามารถขจัดได้ ใช้ได้
กับผ้าขาวเท่านั้น

Pam-Sour

แพม-ซาว

Antichlor Sour
Use for neutralizing and antichlor in final rinse
Features
Contain high neutralizing value, resulting in
lessening other sour.
Suitable for all classifications of colored and white
work in institutional and commercial laundries.
Prevent yellowing problems from chlorine residue.

ผงล้างด่างและคลอรีน
เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทผง ใช้สาหรับปรับความเป็นกรด-ด่างบนผ้าให้เป็นกลาง
(pH 6.5-7.5) เพราะมีคุณ สมบัติในการลดความเป็นด่า งของน้า โดยใช้ใ น
ขั้นตอนการล้างผ้าหรือเติมในน้าสุดท้ายของการซักผ้า

Pruse’

พรูเซ่

Premium Quality laundry detergent
Use as manually washing and it’s great to remove
soils and stains.
Features
Ensure good removal of fatty soils.
Improve the cloths in refreshing and lingering
floral fragrance after wash.
Guarantee long-lasting brightness and whiteness

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า สาหรับผ้าที่ต้องการถนอม
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาความสะอาดผ้าสีและผ้าขาว ที่มีคุณภาพดีต่าง ๆ รวมทั้งผ้า
ขนสัตว์ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ชุดชั้นใน เหมาะสาหรับเสื้อผ้าที่ต้องการถนอม
พร้อมมีกลิ่นหอมนุ่มนวลของไวท์ฟลอร่า หอมติดผ้า

Sam-Sorz

แซม-ซอร์ซ

Stain Remover
Use for enhancing the removal of mineral and fatty
soiling from cotton and polyester blend fabrics.
Features
Contain concentrated solution of perfectly blended
detergents which can be used with a main wash
detergent and also can use as presoak detergent to
remove stains from collar of uniforms.

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ขจัดคราบไคลและไขมัน
เป็นผลิตภัณ ฑ์ที่ใ ช้ซักท าความสะอาดผ้า เพื่อขจัด คราบสกปรก คราบไคล
คราบไขมัน เหมาะกับงานซักรีด ในโรงแรม, โรงพยาบาล, อุตสาหกรรมซักรีด ,
ซักรีดทั่วไป ซึ่งสามารถขจัดคราบสกปรกได้ดี

Nice and Soft

ไนซ์ แอนด์ ซอฟท์

Fabric Softener
Use for improving the finishing process in
handling and softening fabric.
Features
Most suitable for towel, and all fabrics.
Smooth ironing to help in saving time and
electrical power

ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม
เป็นผลิตภัณ ฑ์ปรับผ้า นุ่ม ที่ใ ห้ความนุ่มพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นน่า ใช้ ช่วยให้
เสื้อผ้าดูดีสวมใส่สบาย

Hi-Smart

ไฮ-สมาร์ท

Ironing Starch
Features
Provide the garment a crisp and fresh look.
Minimize wrinkling and provide a more polished
appearance
Help protect shirt’s fibers and make them possible
to enjoy more years of wear.

ผลิตภัณฑ์สาหรับอัดกลีบ
ช่วยเคลือบและถนอมผิวผ้าช่วยให้ผ้ารี ดลื่นไว เหมาะกับชุดที่ ต้องการให้เรีย บ
สวยงาม ช่วยป้องกันฝุ่นละอองและคราบสกปรก

Senze

เซนส์

Fabric refreshing spray
Use for improving the finished work in perfume.
Features
Ensures good removal of fatty soils.
Prevent yellowing of fabric due to iron.
Guarantee lasting brightness and whiteness of
fabric.
Protects the fabric from bleach damage.

ผลิตภัณฑ์น้าหอมสาหรับฉีดผ้า และสาหรับกาจัดกลิ่นอับชื้น
เป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับดับกลิ่นอับชื้นบนเนื้อผ้า ช่วยเพิ่มความหอมให้กับผ้า
หลังการซักอบรีดและให้กลิ่นน้าหอมติดบนเนื้อผ้า ให้ความรู้สึกสดชื่นและสะอาด

www.paspand.com Line:@paspand

PASPAND Manufacturing Co., Ltd.
บริษัท พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอริง่ จากัด
112/5 Moo 3 Theparak Rd., T. Bangplee-Yai, A. Bangplee Samutprakarn Thailand 10540
112/5 หมู่ 3 ซอยเก็งชิว ถนนเทพารักษ์ ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
Tel: 0 2386 6175-6
Fax: 0 2386 6177 (Factory)
0 2514 3261, 0 2514 3263
Website: www.paspand.com

Fax: 0 2514 3188 (Office)

