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Laundry Products Automatic  
for Automatic Dispensing System 
ผลิตภัณฑ์ส าหรับงานซักรดีระบบอัตโนมัติ   

Sam-Deter 
Liquid Laundry Detergent (Concentrate)  
for medium water and light to heavy soiled 
fabrics. 
Features 
Ensures good removal of fatty soil. 
Guarantee good dispersion of dirt and excellent 
binding of water hardness. 
Prevent yellowing of fabric due to ironing. 
Guarantee lasting brightness and whiteness of 
fabric. 
Protects the fabric from bleach damage. 

Sam-Powz 
Liquid Laundry Detergent  
for medium water and light to medium soiled 
fabric. 
Features 
Ensures good removal of fatty soil. 
Prevent yellowing of fabric due to ironing. 
Guarantee lasting brightness and whiteness of 
fabric. 
Protects the fabric from bleach damage. 

Sam-Alka 
Alkali Booster                
Use for providing alkalinity and promoting 
detergency on light, medium and heavy soil wash 
classification. 
Features 
Highly effective in removing of fat, oil, and grease. 
More efficient in detergency and hardness control 
in preventing fabric yellowing and promoting 
uniform bleaching activity. 

Sam-Oxy 
Concentrate Oxygen Bleach 
Use for safe and effective bleaching action for 
white and colored classifications. 
Features 
Proven bleach composition designed for use as 
part of the liquid automatic dispensing system. 
Highly concentrated in economical to use. 
Highly effective in removing a wide variety of 
stains commonly found in institutional and 
commercial laundry. 

แซม-ดีเทอร์  

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า สูตรเข้มข้น  

เป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับซักผ้า ประเภทน ้า เพื่อขจัดคราบสิ่งสกปรก สามารถ

ขจัดคราบสกปรกได้ตั้งแต่เป้ือนน้อย เป้ือนปานกลาง ถึงเป้ือนมาก และมีสารเพิ่ม

ความสดใส ช่วยป้องกันสิ่งสกปรกย้อนกลับคืนสู่เส้นใยผ้า เหมาะกับงานซักรีด

ในโรงแรม โรงพยาบาลอุตสาหกรรมซักรีด ร้านซักรีดทั่วไป 

แซม-พาวซ์ 

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า 

เป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับซักผ้า ประเภทน ้า เพื่อขจัดคราบสิ่งสกปรก สามารถ

ขจัดคราบสกปรกได้ตั้งแต่เป้ือนน้อย ถึงเป้ือนปานกลาง เหมาะกับงานซักรีดใน

โรงแรม โรงพยาบาลอุตสาหกรรมซักรีด ร้านซักรีดทั่วไป 

แซม-อัลค่า 

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ชนิดเสริมด่าง  

เป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับซักผ้า ชนิดเสริมด่าง ประเภทน ้า เพื่อเพิ่มความเป็นด่างใน

การซักผ้า ช่วยให้การซักผ้ามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถขจัดคราบไขมัน น ้า

มัน และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่เกาะแน่นบนเส้นใยผ้า ให้หลุดออกจากเส้นใยผ้าได้

โดยง่าย ใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ซักผ้า  แซม-อัลค่า เหมาะกับงานซักรีดใน

โรงแรม, โรงพยาบาล, อุตสาหกรรมซักรีด, ร้านซักรีดทั่วไป ซึ่งสามารถขจัด

คราบสกปรกได้ดี 

แซม-ออกซี่  

ผลิตภัณฑ์ฟอกขาวชนิดออกซิเจน  

เป็นผลิตภัณฑ์ฟอกขาวชนิดออกซิเจน ประเภทน ้า ที่คงตัว มีประสิทธิภาพใน

การขจัดคราบฝังแน่น คราบสี รา ชา กาแฟ เลือด และโปรตีน ซึ่งการซักปรกติ

ไม่สามารถขจัดได้ ไช้ได้กับผ้าเกือบทุกชนิด ยกเว้นผ้าไนล่อน เหมาะกับงานซัก

รีดใน โรงแรม โรงพยาบาล อุตสาหกรรมซักรีด ร้านซักรีดทั่วไป 

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 solutions-
provider partner by providing innovations and expertise. As a result, our client can concentrate on 
what they do best. 
 

บริษัท พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอริ่ง จ ากัด เป็นหนึ่งในผู้ผลิต และจัดจ าหน่ายพร้อมทั้งให้ค าปรึกษา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดชั้นน า

ในภูมิภาคอาเซียน บจ. พัสภัณฑ์ฯ ให้บริการในหลากหลายธุรกิจ อาทิ โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้เรายังมีการจัด

อบรม เพื่อให้ลูกค้าของเราเข้าใจในผลิตภัณฑ ์เพื่อใช้งานผลิตภณัฑ์ได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน จากเริ่มต้น

จนถึงปัจจุบันเราให้บริการทางด้านผลิตภัณฑ์ความสะอาดมากกว่า 15 ปี และเราเป็นที่ยอมรับว่าเป็นพันธมิตรทางด้านความสะอาด โดยให้

นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ลูกค้าสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล 



Sam-Chlor 
Concentrate Chlorine Bleach 
Use for effective stain remover. It is formulated to 
apply after the main wash cycle. 
Features 
Proven bleach composition designed for use as 
part of the liquid automatic dispensing system. 
Highly effective in removing a wide variety of 
stains commonly found in institutional and 
commercial laundry. 
 

Sam-Norust 
Neutralizer of Alkalinity 
Use for removing rust and stain from fabric and is 
ideal for use in areas where iron in the water 
supply causes fabric discoloration. 
Features 
Efficient rust and stain removal reduces rejects 
and the need for special fabric treatments, saving 
time and money. 
Good alkali neutralizing value and good souring 
under all water conditions. 

Sam-Soft 
Fabric Softener 
Use for improving the finishing process in 
handling and softening fabric. 
Features 
Improve the softness and perfume to the finished 
work. 
Contains biodegradable cationic surfactant. 
Non-coloring agents for preventing discoloration. 

Sam-Emul 
Emulsifier Laundry Detergent 
Use for enhancing the removal of oil and grease 
from medium and heavy soiled loads. 
Features 
Easy dissolution and dispersion of fat and oil, good 
removal of fatty stain. 
Low foaming blend of surfactants, no over 
foaming. 
Low viscosity, easily dosed and disperse –rapid 
action. 
 

แซม-คลอร์  

ผลิตภัณฑ์ฟอกขาวชนิดคลอรีน 

เป็นผลิตภัณฑ์ฟอกขาวชนิดคลอรีน ประเภทน ้า ส าหรับผ้าขาวเท่าน้ัน มีประสิทธิภาพ

ในการขจัดคราบฝังแน่น คราบสี รา ชา กาแฟ เลือด และโปรตีน ซึ่งการซักปรกติไม่

สามารถขจัดได้ เหมาะกับงานซักรีดใน โรงแรม โรงพยาบาล อุตสาหกรรมซักรีด ร้าน

ซักรีดทั่วไป 

แซม-โนรัส  

ผลิตภัณฑ์ล้างด่างและขจัดสนิม  

เป็นผลิตภัณฑ์ล้างด่างและขจัดสนิม ประเภทน ้า ซึ่งใช้ในข้ันตอนล้างน ้าสุดท้ายของการ

ซักผ้า เพื่อปรับสภาพความเป็นกรดด่างบนผ้าให้เป็นกลาง โดยช่วยขจัดด่างส่วนเกินที่

ตกค้างบนผ้า ช่วยลดปัญหาผ้าสีหมองและเหมาะกับกรณีที่ใช้น ้าที่มีอิออนเหล็กสูง 

แซม-โนรัส มีส่วนประกอบหลักเป็นกรดอินทรีย์ ซึ่งย่อยสบายได้ง่าย มีค่า COD ต ่า จึง

ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ ง แวดล้อมเหมาะกับงานซักรีด ในโรงแรม, โรงพยาบาล, 

อุตสาหกรรมซักรีด, ซักรีดทั่วไป 

แซม-ซอฟท ์ 

ผลิตภณัฑป์รบัผา้นุม่ สูตรเข้มขน้  

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เสื้อผ้านุ่ม สวมใส่สบาย มีกล่ินหอมสดช่ืน เหมาะส าหรับงาน

ซักรีดของโรงพยาบาล,โรงแรม, อุตสาหกรรมซักรีด และร้านซักรีดทั่วไป 

แซม-อีมัล  

ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบไขมันและน ้ามัน  

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซักท าความสะอาดผ้าเพื่อขจัดคราบไขมัน น ้ามัน พาราฟิน 

ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบไขมัน 

ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าส ีเหมาะกับงานซักรีดในโรงแรม, โรงพยาบาล, อุตสาหกรรมซักรีด 

และร้านซักรีดทั่วไป 

Sam-Sorz 
Stain Remover 
Use for enhancing the removal of mineral and fatty 
soiling from cotton and polyester blend fabrics.  
Features 
It is a 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.  

แซม-ซอร์ซ  

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ขจัดคราบไคลและไขมัน  

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซักท าความสะอาดผ้า เพื่อขจัดคราบสกปรก คราบไคล 

คราบไขมัน เหมาะกับงานซักรีดในโรงแรม, โรงพยาบาล, อุตสาหกรรมซักรีด, 

ซักรีดทั่วไป ซึ่งสามารถขจัดคราบสกปรกได้ดี 

Dispensing System 
Peristaltic Pump 
Features 
The dispenser system is a compact, low cost, easy 
to use for premise laundry applications. It includes 
a washer mounted Controller, and a wall mounted 
Pump Module. It can handle up to 6 laundry 
chemicals and up to 20 different formulas. This is a 
reliable automatic management system for laundry 
operations requiring sophisticated control and 
data management.  

ระบบจ่ายเคมีภัณฑ์อัตโนมัติ 

เป็นระบบจ่ายเคมีภัณฑ์ตามที่ตั้งโปรแกรม โดยสามารถตั้งโปรแกรมร่วมกับ

เคมีภัณฑ์ได้ 6 ชนิด และสามารถสร้างสูตรการซักได้ถึง 20 สูตร โดยระบบน้ี

ถูกออกแบบให้มาใช้งานกับงานปฎิบัติการซัก อบ รีด ที่ต้องการการจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ  



www.paspand.com  Line:@paspand  

PASPAND Manufacturing Co., Ltd. 
บริษัท พัสภัณฑ ์แมนแูฟคเทอริง่ จ ากดั 

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      Fax: 0 2514 3188 (Office) 

Website: www.paspand.com 


