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Kitchen Hygiene & Warewashing Products 
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดส าหรับหอ้งครวัและเครือ่งครวั  

Sunshine 
Concentrated Dishwashing 
Features 
Concentrated dishwashing yellowish liquid, fresh 
lemon smell, high foam level. Good efficacy in 
removing grease and food stains, rinse off easily, 
leave no smell or cleaning agent on dishes and 
utensils. 

Gen-Clean 
Concentrated Dishwashing (Clear Liquid, Light 
Smell) 
Features 
Concentrated dishwashing clear liquid, light smell, 
moderate foam level. Good efficacy in removing 
grease and food stains, rinse off easily, leave no 
smell or cleaning agent on dishes and utensils. 

Dee-Dish 
Alkaline Liquid Detergent for Warewashing 
Machine  
Use for excellent cleaning power properties in 
most types of dishwasher and with most types of 
table wares. 
Features 
Concentrated cleaning power for excellent results 
and economy. 
Suitable for all water conditions. 
Excellent scale control and removal. 

Dee-Rinse Dry 
Rinse Aid 
Use for rapidly reduce the surface tension of water 
and to ensure immediate drying of dishes and 
utensil emerging from dishwashing machine. 
Features 
Super concentrated – for economy 
Biodegradable surfactants 
Quality  results in all water conditions 

ซันไชน์  

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน สูตรเข้มข้น 

เป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ล้างจานขจัดคราบไขมันและกล่ินคาวจากภาชนะได้ดี ใช้

ท าความสะอาด ถ้วย จาน ชาม แก้ว ภาชนะต่าง ๆ ในห้องครัว มีกล่ินมะนาว

หอมสดช่ืน 

เจนคลีน  

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดทั่วไป (ไร้สี ไร้กลิ่น) 

เป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับท าความสะอาดทั่วไป มีฤทธิ์เป็นกลาง ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ใช้

ส าหรับล้างมือ, ล้างแก้ว ถ้วย จาน ชาม ล้างอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ทั่วไป 

ด-ีดิสท์  

ผลิตภัณฑ์ล้างจานในเครื่องล้างจาน 

เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ส าหรับล้างจานชนิดน ้าที่มีประสิทธิภาพสูงใช้ส าหรับเครื่องล้าง

จานอัตโนมัติ 

ด-ีริ้นซ์ ดราย 

ผลิตภัณฑ์เคลือบแห้งช่วยให้ภาชนะแห้งเร็ว 

เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ส าหรับลดแรงตึงผิวของน ้าและท าให้อุปกรณ์ เครื่องครัวแห้ง 

หลังจากผ่านเครื่องล้างจานอย่างรวดเร็ว 

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 



Dee-Soak 
Destainer for Coffee and Tea  
Use for removing discoloration from plastic and 
china dishware especially coffee and tea stain in a 
single soak. 
Features 
Harmless to dishware and easy to use. 

Dee-SS-Polisher 
Stainless Steel Cleaning and Polishing 
Use for cleaning and polishing oil in order to 
renew the stainless steel equipment and 
preventing water marks. 
Features 
Apply to walls, doors, handrails and washing 
cabinets without rinsing. Resists streaking. 
Cleans and polishes in one step. 
 

ด-ีโซค  

ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบกาแฟและชา 

เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ส าหรับเช็ดท าความสะอาดพลาสติก โดยไม่ท าให้สีของ

พลาสติกถ้วยชามจางลง นอกจากน้ียังช่วยขจัดคราบกาแฟและชา บนถ้วยแก้ว 

โดยการแช่เพียงครั้งเดียว 

ด-ีเอสเอส-โพลิชเชอร์  

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเครื่องใช้ที่เป็นสแตนเลส  

เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ส าหรับเช็ดเคลือบเงาท าความสะอาดผิวสแตนเลส เพื่อป้องกัน

ไขมันและรอยคราบน ้า 

Dee-Oven 
A Heavy-Duty Blended Degreaser 
Use for removal of heavy grease or carbon deposits 
in ovens or fryers, which make of stainless steel or 
black iron but do not apply on aluminum or any 
soft metal surfaces. 
Features 
Heavy duty alkaline liquid cleaning. 
Fast acting and economical in use cost. 

ด-ีโอเว่น  

ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบไขมันบนเตา 

เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ส าหรับขจัดคราบไขมันหรือคาร์บอนที่ติดแน่นบนเตาหรือเตา

ทอด ที่ท าด้วยสแตนเลสหรือ เหล็กด า เน่ืองจากมีส่วนผสมของสารท าความ

สะอาดและสารละลายอินทรีย์ที่ช่วยท าให้สามารถแทรกซึมเข้าละลายคราบไหม้

และคาร์บอนออกได้ง่าย 

 

*ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์น้ีกับพื้นผิวที่ท าด้วยอลูมิเนียมหรือเหล็กอ่อน 

Dee-Scal 
Descaler 
Use for removal of build-up limescale on 
dishwashers; thus, automatically improve the 
performance of the equipment. 
Features 
Concentrated formulation for economy and 
convenience. 
Effectively removes limescale from equipment. 
Improves performance and appearance of 
equipment. 

ด-ีสเกล  

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและก าจัดตะกรัน 

เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ส าหรับท าความสะอาดและขจัดคราบตะกรัน มีฤทธิ์เป็นกรดใช้

กับอุปกรณ์ที่เป็น สแตนเลส มีส่วนผสมของกรดฟอสฟอริค ช่วยในการก าจัด

คราบตะกรันที่ก่อตัวในเครื่องล้างจาน โดยเฉพาะบริเวณที่มีปัญหาน ้ากระด้างสูง 

Dispensing System 
Peristaltic Pump 
Features 
The dispenser system is a compact, low cost, easy 
to use for combining a detergent control and rinse 
pump in a miniaturized water-resistant enclosure. 
The electronic control board is protected by a 
gasketed enclosure for water resistance and 
maximum long-term reliability. 

ระบบเติมจ่ายคมีภัณฑ์อัตโนมัติ 

เป็นระบบจ่ายเคมีภัณฑ์ตามที่ตั้งโปรแกรม โดยสามารถตั้งโปรแกรมร่วมกับ

เคมีภัณฑ์ได้ หลากหลาย โดยตัวควบควมที่เป็นระบบไฟฟ้า ถูกออกแบบมาให้

ครอบโดยพลาสติกซึ่งช่วงป้องกันน้ า และเพิ่มอายุการใช้งานของระบบจ่าย

เคมีภัณฑ์ 



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 


