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A1/A1+ POWER BOND  สเปรย์กาว สเปรย์ผงส�าหรับการประสาน Powerful Spray Bond 0005

TOUCH CHECK ครีมตรวจสอบพื้นผิวสัมผัส ชนิดทา(สีแดง) Grease for Checking Contacted/Touched Surface 0023

DR-747 สเปรย์ก�าจัดฝุน อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Dust Blower for Precision Equipment 1006

DR-350 สเปรย์เปาฝุนพลังสูง (สเปรย์ 360๐) Dust Blower 1006-4
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    POWER BOND A1/A1+   สเปรย์ผงส�าหรับการประสาน

• ติดแน่น แข็งแรง และการดูดซึมลงในเนื้อวัสดุต�่า เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง

• ให้การยึดเกาะที่แข็งแรง มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานหลากหลาย

• ละอองพ่นอย่างสม�่าเสมอเพื่อประสิทธิภาพในการท�างานสูง

• ใช้ได้อย่างสะดวกสบายส�าหรับการประสาน วัสดุ เช่น กระดาษและป้ายกระดาษ, สิ่งทอ,

• ไม้ก๊อก,  แก้ว,  โลหะ, ดีบุก,  อะซิเตท และ กระดาษแข็ง

   ครีมตรวจสอบพื้นผิวสัมผัส ชนิดทา (สีแดง)

• ใช้ง่าย ไม่มีการกัดกร่อน   

• มีสีแดง ทาแล้วเห็นชัดตรวจสอบง่าย  

• ฟิล์มเคลือบมีความบางและสม�่าเสมอ  

• อ่านผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง

• ส�าหรับการตรวจสอบพื้นผิวที่สัมผัสกัน   

• วาวล์, ฟนเฟือง อุปกรณ์เครื่องจักร อื่นๆ  

   DR-747   สเปรย์เปาฝุนส�าหรับการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 

• ก�าจัดฝุนได้อย่างปลอดภัยที่สุดด้วยความเป็นฉนวนที่ยอดเยี่ยม

• ไม่มีสารตกค้าง ไม่กลั่นตัวเป็นไอ

• ไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่มีสาร CFC

• แรงดันลมสูงท�าให้สามารถก�าจัดฝุนได้อย่างรวดเร็ว

• ใช้ท�าความสะอาด และบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

• ก�าจัดฝุนจากคอมพิวเตอร์   เครื่องเสียง  VTR  , แฟกซ์, กล้องถ่ายรูปและเครื่องถ่ายเอกสาร

• เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของอุปกรณ์สื่อสาร ไร้สาย

   DR-350  สเปรย์เปาฝุนพลังสูงหมุนได้ (สเปรย์ 360°) 

• ก�าจัดฝุนได้อย่างปลอดภัยที่สุดด้วยความเป็นฉนวนที่ยอดเยี่ยม

• ไม่มีสารตกค้าง ไม่กลั่นตัวเป็นไอ

• แรงดันลมสูงท�าให้สามารถก�าจัดฝุนได้อย่างรวดเร็ว

• หัวพ่นออกแบบพิเศษให้หมุนได้ 360๐ ทุกทิศทาง  

• เป็นตัวท�าความสะอาดส�าหรับการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน 

• ก�าจัดฝุนจากคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง VTR แฟกซ์ กล้องถ่ายรูปและเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

• ก�าจัดฝุนออกจากกล้องจุลทรรศน์ นาฬิกา อุปกรณ์ทางการแพทย์ PCB เครื่องมือวัดและใบมีด

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
A1 469 ml. 400.- 20 กระป๋อง
A1+ 701 ml. 520.- 12 กระป๋อง

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
250 กรัม 420.- 1

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
223 กรัม 200.- 20 กระป๋อง
290 กรัม 250.- 20 กระป๋อง

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
350 กรัม 290.- 20 กระป๋อง
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DC-3000 สเปรย์ท�าความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า Electro Contact Cleaner 1001

DC-5000 สเปรย์ท�าความสะอาดอเนกประสงค์ Powerful Cleaner 1004

FR-7000 สเปรย์ขจัดคราบ ฟลักซ์บัดกร ีบนแผงวงจรไฟฟ้า Flux Remover 1093

20/09/2016

SSR-220 สเปรย์ขจัดคราบกาวและคราบเกาะแน่น Sticker Stain Remover 1017

   SSR-220   สเปรย์ขจัดรอยคราบที่เกาะแน่น   

• สกัดจากมะนาว มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

• ขจัดคราบที่เกิดจาก คราบน�้ามัน,  สติ๊กเกอร์, ฟิลม์กรองแสง

• ย่อยสลายและขจัดคราบ ที่เกาะแน่นด้วยการซึมซับที่มีประสิทธิภาพ

• ปลอดภัยส�าหรับ โลหะ พลาสติก และยาง

• การก�าจัดคราบกาว คราบสติกเกอร์ 

• การก�าจัดคราบหมากฝรั่งและดินน�้ามัน

• การก�าจัดรอยปากกาลูกลื่นบนพื้น

• ก�าจัดรอยนิ้วมือและคราบสกปรกน�้ามัน   

• ใช้เช็ดท�าความสะอาด พื้นผิวภายนอกตู้เย็น คอมพิวเตอร์ หน้าต่าง และอื่นๆ 

   DC-3000 สเปรย์ท�าความสะอาดอเนกประสงค์ สเปรย์ท�าความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า   

• ออกแบบมาส�าหรับการก�าจัด ฝุน น�้ามันและไขมันบนอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างยาวนานและมีประสิทธิภาพ 

• ปราศจากสาร CFC เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• เป็นฉนวนไฟฟ้า, ไม่ติดไฟ, ไม่ระเบิดเป็นพิษต�่า

• สามารถน�ามาใช้อย่างปลอดภัยในขณะอุปกรณ์ก�าลังท�างาน

• ทนแรงดันไฟฟ้า 38,000 โวลต์ / มม.  ปลอดภัยต่อพลาสติก  RoHS ที่ปราศจากตะกั่ว

• ตัวท�าละลายที่แทรกซึมง่ายและท�างานอย่างรวดเร็ว ระเหยได้อย่างรวดเร็ว, ไม่ทิ้งสารตกค้าง

• คอมพิวเตอร์ VTR / เครื่องเสียง เครื่องมือที่มีความแม่นย�า เครื่องมือในการมองเห็น 

• เครื่องมือสื่อสาร  สวิตซ์รีเลย์  ตัวเชื่อมต่อ คีย์บอร์ด ตัวทดสอบ  PCB (บอร์ดวงจรพิมพ์)  

   DC-5000 สเปรย์ท�าความสะอาดเอนกประสงค์ ขจัดไขมันพลังสูง   

• น�้ายาขจัดคราบไขมันส�าหรับงานหนักและให้การท�าความสะอาดและแห้งอย่างรวดเร็ว  

• ไม่ทิ้งสารตกค้าง ความเป็นฉนวน: 28,000 โวลต์

• ไม่น�าไฟฟ้า ไม่ติดไฟและไม่กัดกร่อน  สามารถท�าความสะอาดอุปกรณ์ได้ในขณะที่ท�างาน

• รวมถึงท่อต่อขยาย  สอดคล้องตามมาตรฐาน การปราศจาก ตะกั่วของ RoHS

• มอเตอร์ เครื่องยนต์ เครื่องมือ สวิทช์  เซ็นเซอร์ ตัวทดสอบ แผงหน้าปด เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

   FR-7000 สเปรย์ก�าจัดคราบ ฟลักซ์บัดกรี บนแผงวงจรไฟฟ้า      

• ท�าความสะอาดได้ดีเยี่ยม ระเหยเร็ว ใช้ในการก�าจัดน�้ามันและฟลักซ์บัดกรี บนแผงวงจรไฟฟ้า (PCB)

• มีความเสถียรสูง: เก็บไว้ได้นานด้วยการที่สารเคมีมีความเสถียรสูง,ไม่ท�าให้สีบน PCB เปลี่ยน

• ไม่มีสารประกอบของปิโตรเลียมและฟรีออน: ไม่ใช้ตัวท�าละลายประเภท สารอินทรีย์ (โทลูอีน เบนซิน) และสารฟรีออน

• ก�าจัดฟลักซ์บัดกรี น�้ามันและจารบี

• ท�าความสะอาดเครื่องมืออิเลคโทรนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อนและโลหะ

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
220 ml. 200.- 20 กระป๋อง

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
500 กรัม 2,000.- 20 กระป๋อง

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
500 กรัม 1,300.- 20 กระป๋อง

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
420 ml. 440.- 20 กระป๋อง
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• ต่างกับ pmc-3 ตรงขนาดบรรจุ/กระป๋อง

20/09/2016

PR-50A สเปรย์ลอกปะเก็น /สี Paint & Gasket Remover 1031

GP-100 น�้ายาท�าความสะอาดเอนกประสงค์ (ชนิดละลายน�้า) Mutipurpose Degreaser 1035

PMC-3 สเปรย์ท�าความสะอาดแม่พิมพ์โลหะพลังสูง Powerful Mold Cleaner 1034

PMC-5 สเปรย์ท�าความสะอาดแม่พิมพ์โลหะ Powerful Mold Cleaner 1142

   PR-50A     สเปรย์ลอกปะเก็น/สี

• ท�าให้สามารถลอกปะเก็น, สี สารเคลือบเงา, แลคเกอร์ วานิช 

• ให้พื้นผิวที่สะอาดและพร้อมส�าหรับการซ่อมแซมหรือติดปะเก็นใหม่

• มีประสิทธิภาพกับโลหะ แก้ว คอนกรีต หิน กระเบื้องเซรามิกและ พื้นผิวแข็งอื่น ๆ 

• สี ปะเก็น น�้ายาเคลือบ แล็คเกอร์ อีพ็อกซี่ ยูรีเทน สารเคลือบเงา ฯลฯ 

• ขจัดคราบฝงแน่น, คราบคาร์บอนที่ติดอยู่กับแม่พิมพ์

• ขจัดสารเคลือบเงาบนลวดทองแดง

   GP-100   น�้ายาท�าความสะอาดเอนกประสงค์ ชนิดละลายน�้าได้ 

• ก�าจัดคราบไขมันและสิ่งสกปรกจากน�้ามันได้ในทันที ขจัดคราบน�้ายากันสนิม, น�้ายาถอดแบบ, น�้ามันหล่อเย็น

• ป้องกันการกัดกร่อน ไม่ทิ้งคราบขี้เกลือหรือคราบอื่นๆหลังการใช้งาน 

• ผสมน�้าอัตรา 1:20 ส�าหรับการท�าความสะอาดเครื่องจักร สามารถใช้แทนโซดาไฟและสาร Solvent

• ละลายน�้าได้ ประหยัดและใช้งานง่าย  ปลอดสารพิษและไม่มีกลิ่น 

• ท�าความสะอาดพื้นผิวของยาง พลาสติก  แก้ว เซรามิก โลหะและสี

• ท�าความสะอาดอาคาร ปล่องไฟ ลานจอดรถ เครื่องจักร

• ท�าความสะอาดตัวกรองน�้ามัน เครื่องดูดควัน, พื้น, ห้องซักรีด      

 

   pmc-3   สเปรย์ท�าความสะอาดแม่พิมพ์โลหะพลังสูง   

• ให้ผลการท�าความสะอาดที่ดีเยี่ยม 

• ขจัดฝุน, สารตกค้าง, น�้ามัน, จารบี, คราบคาร์บอน, คราบที่เหลืออยู่ในแม่พิมพ์

• ปราศจากตะกั่วตามมาตรฐาน RoHS 

• ไม่มีสารตกค้างหลังการใช้งาน

• ใช้งานง่าย      

• ขจัดไขมันและคาร์บอนที่ทุกส่วนของเครื่องจักร และแม่พิมพ์โลหะทั้งหมด  

 

   pmc-5   สเปรย์ท�าความสะอาดแม่พิมพ์โลหะ   

• ให้ผลการท�าความสะอาดที่ดีเยี่ยม 

• ขจัดฝุน, สารตกค้าง, น�้ามัน, จารบี, คราบคาร์บอน, คราบที่เหลืออยู่ในแม่พิมพ์

• ปราศจากตะกั่วตามมาตรฐาน RoHS 

• ไม่มีสารตกค้างหลังการใช้งาน

• ใช้งานง่าย      

• ขจัดไขมันและคาร์บอนที่ทุกส่วนของเครื่องจักร และแม่พิมพ์โลหะทั้งหมด 

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
420 ml. 340.- 20 กระป๋อง

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
20 ลิตร 6,200.- 1

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
420 ml. 400.- 20 กระป๋อง

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
520 ml. 290.- 20 กระป๋อง
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C-1 สเปรย์ท�าความสะอาดแม่พิมพ์โลหะ พลังสูง รักษาสิ่งแวดล้อม High Performance Metal Mold Cleaner 1177

R-1 สเปรย์ถอดแบบพิมพ์ประเภทน�้ามัน Mold release for 1st Processing 2005

R-2 สเปรย์ถอดแบบพิมพ์ประเภทไม่ใช้น�้ามัน Mold release for 2nd Processing 2006

   C-1    สเปรย์ท�าความสะอาดแม่พิมพ์โลหะ

• มีความปลอดภัยสูง ไม่เป็นอันตรายต่อมลพิษสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยกับชั้นบรรยากาศ 

• ไม่ท�าอันตรายต่อยางและพลาสติก 

• ไม่ทิ้งคราบตกค้าง หลังจากที่แห้งแล้ว

• กลิ่นไม่ฉุน 

• ท�าความสะอาดแม่พิมพ์โลหะ ล้างสารตกค้างต่างๆ เช่น น�้ายาถอดแบบ สารหล่อเย็นและน�้ามันจากเครื่องกดอัด 

• ส�าหรับแม่พิมพ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนโลหะ อลูมิเนียม 

   R-1     สเปรย์ถอดแบบพิมพ์ 

• ออกแบบพิเศษเพื่อให้เป็นน�้ายาถอดแบบพิมพ์ที่มีความละเอียดอ่อนและเปราะบาง

• ปลอดสารพิษและไม่กัดกร่อน, ไม่ท�าลายแม่พิมพ์    

• ไม่สามารถทาสีได้ 

• ใช้แล้วถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ง่าย

• แห้งเร็ว ไม่ทิ้งสารตกค้างบนแม่พิมพ์  

• ไม่มีสีและโปร่งใส  แรงตึงผิวต�่า    

• ช่วยให้ท�างานรวดเร็ว และลดการผิดพลาด   

• เพิ่มความต้านทานต่อการติดไฟ ตามมาตรฐาน UL94 V0    

• เรซิน (อีพ็อกซี่, ฟนอล, เมลามีน, ABS, PVC) ยางและพลาสติก

   R-2  สเปรย์ถอดแบบพิมพ์      

• ออกแบบพิเศษเพื่อให้เป็นน�้ายาถอดแบบพิมพ์ที่มีความละเอียดอ่อนและเปราะบาง 

• ปลอดสารพิษและไม่กัดกร่อน ไม่ทิ้งคราบตกค้าง

• สามารถทาสีได้

• ไม่มีสีและโปร่งใส  แรงตึงผิวต�่า

• ช่วยให้ท�างานรวดเร็ว และลดการผิดพลาด   

• เพิ่มความต้านทานต่อการติดไฟ ตามมาตรฐาน UL94 V0    

• เรซิน (อีพ็อกซี่, ฟนอล, เมลามีน, ABS, PVC) ยางและพลาสติก

    

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
420 ml. 290.- 36 กระป๋อง

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
420 กรัม 130.- 30 กระป๋อง

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
420 กรัม 140.- 30 กระป๋อง

P-840 สเปรย์หล่อลื่นป้องกันสนิม  (ถอดน๊อตและถอดชิ้นส่วนเครื่องจักร) 
Fast Permeating, Degrading and Cleaning Agent

2002

   P-840 สเปรย์ หล่อลื่น ป้องกันสนิม แทรกซึม

• ช่วยคลายน็อต, แหวนรอง และโบลด์ ที่ติดกันแน่น เนื่องจากสนิม หรือ ความร้อน

• ใช้ส�าหรับการป้องกันสนิม ในชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้า

• เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ถูกน�้าท่วม

• ช่วยหล่อลื่น, ทนต่อการเสียดสี 

• ใช้ท�าความสะอาดไขมันสิ่งสกปรกน�้ามันสนิมและสิ่งสกปรกสนิมออกอุปกรณ์และเครื่องจักร

• การบ�ารุงรักษาอุปกรณ์: เครื่องบินอาวุธทหารรถยนต์ ลิฟท์, รอก, เครื่องมือที่ใช้ลมและอุปกรณ์ไฟฟ้า

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
420 ml. 280.- 20 กระป๋อง
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B-N Spray สเปรย์หล่อลื่นที่อุณหภูมิสูงและถอดแบบพิมพ์ High-temperature Lubricant & Mold Release Agent 2008

   สเปรย์ B-N Spray สเปรย์หล่อลื่นอุณหภูมิสูง & น�้ายาถอดแบบพิมพ์ 

• น�้ายาหล่อลื่นและถอดแบบพิมพ์ สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิสูง (ทนความร้อน: 1200 °C)

• สร้างฟิลม์บางๆ ป้องกันแม่พิมพ์เป็นรอย 

• แห้งเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานและคุ้มค่า

• ป้องกันการเสียดสีดีเยี่ยม ไม่กัดกร่อนแม่พิมพ์     

• หล่อลื่นที่ดีเยี่ยม     

• เป็นน�้ายาถอดแบบพิมพ์อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเพชร โรงงานแก้ว โรงงานเหล็ก

• เป็นน�้ายาถอดแบบพิมพ์ส�าหรับสินค้าที่หลอมเหลวที่อุณหภูมิสูง 

• เป็นน�้ายาถอดแบบพิมพ์ ส�าหรับอุตสาหกรรมยางหรือพลาสติก    

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
420 ml. 690.- 20 กระป๋อง

N-870 สเปรย์ป้องกันการจับตัวที่อุณหภูมิสูง High Temperature Anti-Seize Agent/Anti-Seize Lubricant 2061

BG#2 จารบีหล่อลื่นส�าหรับแบริ่ง Bearing Lubrication Grease 2079

NABAMOLY COAT#3003 สเปรย์หล่อลื่นและป้องกันสนิมอุณหภูมิสูง MoS2 Drying Film Lubricant 2081

   N-870 สเปรย์ป้องกันการยึดติดที่แรงดันสูงและอุณหภูมิสูง   

• น�้ายาสามารถป้องกันการยึดติดที่แรงดันสูงหรืออุณหภูมิสูง • มีความเสถียรและความต้านทานทางเคมี 

• หล่อลื่นและป้องกันน๊อตยึดติดกัน • ให้การกระจายความร้อนและความเสถียร 

• ป้องกันสนิม การกัดกร่อน และป้องกันรอยขีดข่วน • ป้องกันการกัดกร่อนแบบ electrolytic corrosion

• ใช้ป้องกันการตรึงส�าหรับสลัก แหวนรองและปะเก็น • ใช้ในการประกอบชิ้นส่วนสแตนเลส  

• วาล์ว แม่พิมพ์และชิ้นส่วนประกอบแบบกดให้ลงพอดี • เพลาสกรู   

• แบริ่งของโรงหล่อและโรงงานอบชุบความร้อน • อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ 

• เครื่องปฏิกรณ์, เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า กังหันไอน�้าและโรงไฟฟ้า   

 

   BG#2  จารบีหล่อลื่นส�าหรับแบริ่ง    (ท�างานในอุณหภูมิระหว่าง - 50๐C ถึง 260๐C)

• สามารถท�างานภายใต้แรงดันสูง • ต่อต้าน การกัดกร่อน มีความเสถียรเชิงกล

• ป้องกันการเกิดออกซิเดชัน ให้การหล่อลื่นที่ดีเยี่ยมในอุณหภูมิสูง • กันน�้า

• ใช้ต่อต้านการขัดตัวของแบริ่ง • ใช้กับแบริ่งลูกกลิ้งโรงเหล็ก

• ใช้กับแบริ่งความเร็วต�่าหรือความเร็วสูง • สายพานเตาอบ

• แบริ่งมอเตอร์ไฟฟ้า

• อุปกรณ์หนักในการก่อสร้างและเครื่องจักรกลการเกษตร

 

   NABAMOLY COAT#3003 สเปรย์หล่อลื่น MoS2 ชนิดฟิล์มแห้ง  (400๐C)

• สารหล่อลื่นที่ท�างานภายใต้แรงดันสูงหรืออุณหภูมิสูง • มีความเสถียรและความต้านทานทางเคมี 

• ป้องกันการเกิดสนิมและป้องกันการกัดกร่อน • ป้องกันรอยขีดข่วนและทนต่อสารเคมี 

• ให้การป้องกันการตรึงและการปิดผนึกที่ดีเยี่ยม • ให้การกระจายความร้อนและทนต่อความร้อน

• ให้การป้องกันการกัดกร่อนทางไฟฟ้าและปฏิกิริยาไฟฟ้า • แทรกซึมและยึดติดสูง

• ทนแรงกดดันมาก  28,000 kgf/cm2 

• ใช้หล่อลื่นภายใต้อุณหภูมิสูงและโหลดสูง • ใช้เป็นน�้ายาหล่อลื่นส�าหรับเกียร์เปิด

• หล่อลื่นระบบบังคับเลี้ยวรถยนต์ (Rack & Pinion) • ใช้หล่อลื่นของแม่พิมพ์อุณหภูมิสูง

• โซ่และเชือกลวด, เครน, มู่เล่ • สกรูและเกียร์อุ่น

• เครื่องปฏิกรณ์และเครื่องก�าเนิดไอน�้าของโรงไฟฟ้า

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
420 ml. 810.- 20 กระป๋อง

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
520 ml. 470.- 20 กระป๋อง

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
370 ml. 680.- 20 กระป๋อง
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K1 สเปรย์หล่อลื่นแทรกซึมป้องกันการเกิดสนิม Lubricates, Penetrates, Rust Prevents 2104

K2 สเปรย์หล่อลื่น-ป้องกันสนิม Antirust Lubricant 2104

 K3 สเปรย์ป้องกันการกัดกร่อนในระยะยาว Long Term Corrosion Preventor 2207

   K1   สเปรย์หล่อลื่น แทรกซึม ป้องกันสนิม

• ป้องกันการเกิดสนิม: เหมาะส�าหรับการป้องกันการเกิดสนิม ของชิ้นส่วนโลหะ เครื่องจักรและชิ้นส่วนที่ก�าลังอยู่ใน

กระบวนการผลิตหรือรอกระบวนการ ถัดไป

• การหล่อลื่น: น�้ามันหล่อลื่นเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน ขจัดความฝืดและทนความร้อน มีประสิทธิภาพสูงในการหล่อลื่น

เครื่องจักรที่มีความละเอียดอ่อน และอุปกรณ์เสริมที่ต้องการความสามารถในการแทรกซึมที่รวดเร็ว ก�าจัดความชื้นและ

แห้งเร็ว

• ความสามารถในการแทรกซึม: สามารถแทรกซึมได้อย่างรวดเร็วระหว่างรอยแตกขนาดเล็กของสิ่งสกปรก

      สารปนเปือนหรือสนิมและเร่งการสลายตัวของโมเลกุลของสิ่งเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยลดความเครียดของชิ้นส่วนนั้นๆ 

• ความปลอดภัย: ไม่ส่งผลกระทบต่อพลาสติก สี ยาง สิ่งทอและสายไฟ เนื่องจากไม่ได้ใช้ตัวท�าละลายคลอรีน 

• ใช้ในการถอดชิ้นส่วนของสลักเกลียวยึดและแหวนรอง ใช้ท�าความสะอาดสิ่งสกปรก น�้ามัน สนิมและ ส่วนที่สึกกร่อนของ

อุปกรณ์และเครื่องจักร       

• ใช้ในการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์: ทหาร เครื่องบิน รถยนต์  ลิฟท์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

   K2   สเปรย์ป้องกันสนิม       

• NABAKEM K-2 เป็นสเปรย์หล่อลื่นและป้องกันการเกิดสนิมโดยการสร้างฟิล์มบาง ๆ บนพื้นผิวโลหะซึ่งจะให้การปกป้อง

โลหะทุกชนิด ช่วยหล่อลื่นและขจัดความชื้นจากพื้นผิวอาวุธปืน ซีลชิ้นส่วนของปืน เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสนิมและ

ความชื้น ให้การปกป้องได้นานถึงหลายเดือนต่อการใช้งานหนึ่งครั้ง

• ใช้ในการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ทางทหาร (อาวุธขนาดเล็ก) • ใช้ถอดของสลักเกลียวยึดและแหวนรอง

• ใช้ในระบบไฟฟ้าของรถไฟ รถยนต์และดีเซล • ใช้ในการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารบนพื้นดิน 

• ใช้ในการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบิน  รถยนต์  ลิฟท์ รอก เครื่องมือลมและอุปกรณ์ไฟฟ้า

• ใช้ในการคลายแรงดันของเครื่องจักรส�าหรับอุตสาหกรรมเรือ, การเกษตรและการขนส่ง และเครื่องใช้ภายในบ้าน 

   สเปรย์ K3   สเปรย์ป้องกันการกัดกร่อนในระยะยาว 

• เป็นน�้ายาป้องกันสนิมที่มีประสิทธิภาพสูง  ด้วยการสร้างฟิล์มขี้ผึ้งเคลือบผิว และไล่น�้าและความชื้น

• การป้องกันสนิม: ความเค็มหรือการระเหยของมัน ให้การป้องกันสนิมที่แข็งแกร่ง ถูกน�ามาใช้ส�าหรับเรือ

• เครื่องบินและโรงงานเคมี

• การหล่อลื่น: ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยม ขจัดแรงเสียดทานและมีความต้านทานความร้อนที่ยอดเยี่ยม

• มีการแทรกซึมที่ดีเยี่ยมท�าให้สามารถซึมเข้าไปในรอยแตกขนาดเล็กเพื่อต่อต้านการเกิดสนิมและให้การหล่อลื่น

• อีกทั้งยังมีความเหนียวแน่นที่ดีซึ่งจะไม่หลุดลอกได้ง่าย ช่วยในการปกป้องอุปกรณ์จากน�้าหรือน�้าทะเล

• ใช้กับ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์การทหารในการรักษาในระยะยาวทั้งในร่มและ กลางแจ้ง

• ระบบไฟฟ้ากลางแจ้ง อุปกรณ์ในการชลประทาน ยานพาหนะทางทหารและระบบไฟฟ้า

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
360 ml. 170.- 20 กระป๋อง

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
420 กรัม 280.- 20 กระป๋อง

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
420 ml. 290.- 20 กระป๋อง

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

การใช้งาน

การใช้งาน

การใช้งาน
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New SS-COAT 909 สเปรย์เคลือบสังกะสี (สีเงิน) Rust Preventive Silver Color 3001-9

LONG#2 สเปรย์ป้องกันสนิมส�าหรับการใช้งานหนัก Heavy Duty Rust-Preventer 3006

LONG#2G สเปรย์ป้องกันสนิมในระยะยาวส�าหรับแม่พิมพ์ Long Term Rust Preventer For Mold 3006-1

Z-30 สเปรย์เคลือบป้องกันสนิม ทนความร้อนและสารเคมี (สีเงิน)  Best Anticorrosive Agent 3007

   New SS-COAT 909 (สเปรย์เงิน สังกะสี)

• ใช้ตกแต่งผิวสุดท้ายที่ยอดเยี่ยม ส�าหรับการซ่อมแซมพื้นผิวชุบสังกะสี  

• ป้องกันสนิม แทนการชุบสังกะสี • ให้การเคลือบผิวที่สดใสด้วยชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 

• ไม่ส่งผลกระทบต่อการเชื่อม • ได้รับการอนุมัติจากเกาหลี  

• ใช้ในโรงงานรถยนต์ โรงกลั่น โรงไฟฟ้า หอส่งก�าลัง: รั้ว รางน�้า สะพาน เหล็กโครงสร้าง อุปกรณ์ในฟาร์ม   

ผิวชุบสังกะสีที่เสียหาย: การซ่อมบ�ารุงทางหลวง และการใช้งานในทะเล

   LONG#2  สเปรย์ป้องกันสนิมส�าหรับงานหนัก   (สีครีม)

• ให้การป้องกันการเกิดสนิมระยะยาว (กลางแจ้ง: 2 ป, ในร่ม: 3 ป) 

• สอดคล้องตามมาตรฐานสารตะกั่วของ RoHS  • ไม่เป็นอันตรายต่อพลาสติก ยาง ฯลฯ  

• ประกอบด้วยไม่ใช้ตัวท�าละลายคลอรีน 

• สร้างฟิล์มขี้ผึ้งหนาที่จะป้องกันความชื้น, ทราย, ฝุนละอองสิ่งสกปรก

• ไม่มีตัวท�าละลายที่เป็นคลอรีน

• ป้องกันสนิมของชิ้นส่วนโลหะและอุปกรณ์ทุกชิ้น

• หล่อลื่นชิ้นส่วนโลหะที่มีแรงเสียดทานและการเคลื่อนไหว:

      โซ่สายเคเบิล สปริง รอก เชือกลวด ลูกบอลเชื่อมต่อ ฯลฯ

   LONG#2G   สเปรย์ป้องกันสนิมระยะยาวส�าหรับแบบพิมพ์ (สีเขียว)  

• LONG # 2G ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดสนิมภายใต้เงื่อนไขที่รุนแรงและหนัก 

      (ให้ฟิล์มป้องกันสนิมที่แข็งแกร่ง) 

• ใช้ในการจัดเก็บแม่พิมพ์

• อุปกรณ์, เครื่องมือ, และอุปกรณ์ทางทหารส�าหรับการรักษาในร่มและกลางแจ้งในระยะยาว

• เรือ โรงงานเคมี และเครื่องบิน ภายใต้เงื่อนไขที่หนัก เช่น ความชื้น ความเค็ม กรดและด่าง 

• รถยนต์ เดือย  รอก เครื่องจักรกลการเกษตรและรถยนต์รถไฟที่ง่ายต่อการเกิดการกัดกร่อน 

• ระบบไฟฟ้าน�้ากลางแจ้ง อุปกรณ์ชลประทาน ยานพาหนะทางทหาร และระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์ดังกล่าว  

     

   Z-30   สเปรย์ป้องกันสนิมบนโลหะทุกชนิด

• ป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนบนโลหะใด ๆ • ป้องกันสนิมได้ถาวร 

• ให้การยึดเกาะที่ดีเลิศ

• ความต้านทานความร้อนที่ดีเยี่ยม (250๐ c) และความต้านทานต่อสารเคมี

• ป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนบนโลหะทุกชนิด • อุปกรณ์การเกษตรและอุปกรณ์กวาดหิมะ

• ท่อและถังเปิดของช่องแช่แข็งและผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ • ท่อส่งก๊าซของโรงกลั่นน�้ามัน

• ป้องกันสนิมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานเคมี 

• โครงสร้างเหล็กกลางแจ้ง    

• พื้นที่ส่วนที่ถูกเชื่อมของแนวป้องกันในทางด่วน  

• ป้องกันสนิมของระบบช่องปล่อยน�้าของสถานีชลประทาน    

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
420 ml. 380.- 20 กระป๋อง

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
420 ml. 420.- 20 กระป๋อง

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
420 กรัม 430.- 20 กระป๋อง

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
420 ml. 450.- 20 กระป๋อง

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

การใช้งาน

การใช้งาน

การใช้งาน

การใช้งาน
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SR-600 น�้ายาก�าจัดสนิมส�าหรับสแตนเลส  ชนิดทา Stainless Scale Cleaner 4001

SR-900 น�้ายาท�าความสะอาดทองแดงและโลหะผสมทองแดง Copper And Copper Alloy Cleaner 4003

SR-100 น�้ายาท�าความสะอาดผิวโลหะ Metal Surface Cleaner 4004

FC-1 น�้ายาป้องกันสนิมบนโลหะทุกชนิด Rust Remover 4035

   SR-600   น�้ายาก�าจัดสนิมส�าหรับสแตนเลส ชนิดทา

• เหมาะส�าหรับวัสดุขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเป็นตะกอน

• ไม่มีการกัดกร่อนเกิดขึ้นแม้ในช่วงเวลานาน (24 ชั่วโมง) ของการแพร่กระจาย

• ง่ายต่อการใช้งาน ท�าความสะอาดผิวได้ง่าย โดยการล้าง

• การบ�าบัดแบบธรรมชาติและก�าจัดตะกรันไปพร้อม ๆ กัน

• ให้ผลที่ดีเยี่ยมในการก�าจัดสนิมและสะเก็ด

• ให้การก�าจัดสนิมและสะเก็ดเชื่อมจากสแตนเลส    

   SR-900   สารท�าความสะอาดทองแดงและโลหะผสมทองแดง 

• ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ในการก�าจัดสนิม สะเก็ดของทองแดงเหล็กเชื่อมกับทองแดงและโลหะผสมทองแดง   

และสร้างสีที่  สวยงามขึ้นใหม่โดยไม่ซ�้าใครให้กับผลิตภัณฑ์ทองแดง  ป้องกันสนิมชั่วคราว     

ไม่มีก๊าซระหว่างการใช้งาน

• ก�าจัดสนิมของ ชิ้นส่วนโทรศัพท์ ทองเหลือง ชิ้นส่วนการป้องกันเชิงอุตสาหกรรม เครื่องซักผ้า ฯลฯ  

   SR-100   น�้ายาท�าความสะอาดผิวโลหะ

• การท�าความสะอาดสะเก็ดผิวโลหะที่ดีเยี่ยม  • ละลายน�้าได้  ปลอดภัยกับไฟ

• ไม่มีพิษ    • ย่อยสลายทางชีวภาพได้ดีเยี่ยม

• ความสามารถในการละลายด้วยน�้าที่ดีเยี่ยม • ก�าจัดสนิมดีเยี่ยม   

• ใช้ในการก�าจัดสะเก็ดผิวของเหล็กทองแดงทองเหลืองและพื้นผิวโลหะอื่น ๆ     

(การก�าจัดเศษหินปูน   ทองแดง  เหล็กออกไซด์  และสิ่งที่ท�าให้สีตก)     

• การท�าความสะอาดจารบีก�าจัดน�้ามันและ  ผิวที่สกปรก   

   FC-1   สารก�าจัดสนิม     

• สนิมบนพื้นผิวโลหะจะถูกเอาออกอย่างสมบูรณ์โดยปฏิกิริยาเคมี

• หลังจากปฏิกิริยาการเกิดสนิมจะถูกเปลี่ยนเป็นสีม่วง

• คุณสามารถใช้มันได้อย่างปลอดภัยเพราะคุณสมบัติที่มีค่า Ph ที่เป็นกลาง

• ไม่มีฟองเกิดขึ้น ง่ายต่อการท�าความสะอาดหลังการใช้

• ก�าจัดสนิมบนพื้นผิวโลหะ    

ขนาด ราคา/ขวด บรรจุ/ลัง
1 kg. 390.- 1 ขวด
20 kg. 5,000.- 1 ถัง

ขนาด ราคา/ถัง บรรจุ/ลัง
20 kg. 9,300.- 1 ถัง

ขนาด ราคา/ถัง บรรจุ/ลัง
20 kg. 5,300.- 1 ถัง

ขนาด ราคา/ขวด บรรจุ/ลัง
500 กรัม 460.- 20 ขวด

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

การใช้งาน

การใช้งาน

การใช้งาน

การใช้งาน
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SP-400 สเปรย์ป้องกันสะเก็ดลวดเชื่อม Spa Zero (Anti Spatter) 5001

น�้ายาป้องกันสะเก็ดลวดเชื่อม Antispatter Agent

SP-100C สเปรย์ป้องกันสะเก็ดลวดเชื่อม Spa Zero Odorless•Water Base Anti-Spatter Agent  5001-2

   สเปรย์ป้องกันสะเก็ดลวดเชื่อม   SP-400 

• ป้องกันสะเก็ดที่เกิดจากการเชื่อม ลดผลกระทบจากสะเก็ดลวดเชื่อมได้ดีเยี่ยม (คงผลลัพธ์ได้หลังการใช้งาน 1 เดือน) 

• ไม่ได้มีผลกระทบต่อการท�างานเชื่อม 

• รูปร่างเดิมและพื้นผิวได้รับการบ�ารุงรักษา

• ฟิล์มเคลือบขยายตัวได้ดีและสม�่าเสมอ (4-5 ตร.ม./กก.)

• สภาพที่ท�างานสะอาดรวมถึงการแห้งที่รวดเร็ว (10-20 นาที) 

• ให้การใช้งานและความทนทานที่ดีเยี่ยม

• ป้องกันการยึดเกาะของสะเก็ดลวดเชื่อม

• ส�าหรับงานเชื่อมโลหะเหล็ก

• สามารถชุบ ทันทีหลังการใช้งาน และทาสีได้ หลังเช็ดท�าความสะอาด

• ขจัดสิ่งตกค้าง 

• ใช้ได้กับพื้นผิว โลหะเหล็ก 

• ตรวจสอบได้ด้วย มือสัมผัส ดังนั้นเพื่อการท�างานที่มีประสิทธิภาพ ให้ใช้ สารป้องกันนี้  เมื่อพื้นผิวแห้ง

   สเปรย์ป้องกันสะเก็ดลวดเชื่อมที่มีน�้าเป็นตัวท�าละลาย ไม่มีกลิ่น

• ป้องกันการยึดเกาะของสะเก็ดลวดเชื่อมได้ดีเยี่ยม (คงผลลัพธ์ได้นานกว่า 1 เดือน)

• ป้องกันการเกิดสนิม • ไม่มีผลกระทบต่อการเชื่อม

• ความทนทาน • ไม่มีกลิ่น(หรือมีในระดับต�่า)  

• * ไม่สามารถทาสี หรือ ชุบได้หลังการใช้งาน (รวมซิลิกอน) 

• ยับยั้งการยึดเกาะของสะเก็ดลวดเชื่อมส�าหรับโลหะเหล็กและไม่ใช่โลหะ

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
450 ml. 270.- 20 กระป๋อง

รหัสสินค้า การใช้งาน ขนาด ราคา/ขวด
SP-100C ประเภทน�้า ใช้งานทั่วไป สีเหลือง น�้านม ทาสีได้หลังท�าความสะอาดผิว 18 ลิตร 4,300.-
SP-100W3 โลหะและไม่ใช่โลหะ สีขาว น�้านม ทาสีได้หลังท�าความสะอาดผิว 18 ลิตร 4,300.-

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
420 ml. 270.- 20 กระป๋อง

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

การใช้งาน

การใช้งาน

สามารถชุบ ทันทีหลังการใช้งาน และทาสีได้ หลังเช็ดท�าความสะอาด

W-540 สเปรย์ป้องกันสนิมรอยเชื่อมและสะเก็ดลวดเชื่อม Antirust and Antispatter Agent for Improved Section 5021

   W-540   (น�้ายาเคลือบโลหะเพื่อป้องกันสนิมและสะเก็ดลวดเชื่อม)

• ป้องกันสนิมที่รอยเชื่อม ได้นานกว่า 6 เดือน ส�าหรับงานในร่ม และ 3 เดือนส�าหรับการงานกลางแจ้ง

• ป้องกันการเกาะติดของสะเก็ดลวดเชื่อม • การทาสีและการเชื่อมสามารถท�าได้ทันที โดยไม่ต้องเช็ดออก 

• แห้งเร็ว และเพิ่มคุณภาพให้งานเชื่อม • ใช้เตรียมผิวก่อนทาสีรองพื้น

• ให้การป้องกันหัวเชื่อมทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติได้ดีเยี่ยม

• ได้รับการรับรองจากการขึ้นทะเบียนของ Lloyd ของการขนส่ง

• ป้องกันการเกิดสนิมบนชิ้นงานที่จะท�าการเชื่อมและยับยั้งการยึดเกาะของสะเก็ดลวดเชื่อม 

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
420 ml. 330.- 20 กระป๋อง

คุณสมบัติ

การใช้งาน
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 MP-35 สเปรย์สีขาว (ส�าหรับใช้คู่กับ SM-15) White Paint for Detecting Magnetic Particle 8004

SM-15 สเปรย์ผงแม่เหล็กตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย Black Magnetic Particle Spary 8005

NZ-400 ครีมปกป้องหัวปืนเชื่อมและอุปกรณ์เชื่อม Nozzle Cream for Welding Torch 5022

   MP-35 สีขาวส�าหรับการตรวจสอบด้วยผงแม่เหล็ก

• ไม่มีกลิ่นเหม็น      

• สีขาวสดใส      

• ใช้ทินเนอร์เช็ดออกง่าย แห้งเร็ว      

• ใช้งานคู่กับ SM-15 สเปรย์ผงแม่เหล็ก

• ชิ้นส่วนหล่อ ชิ้นส่วนที่ผ่านการตีขึ้นรูป  แท็งค์ หม้อไอน�้า ลูกสูบส่วนเครื่องยนต์ 

• วาล์วแรงดันสูง ส่วนรอย ฯลฯ      

   SM-15 สเปรย์ผงแม่เหล็กส�าหรับการตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย

• สามารถตรวจพบรอยร้าวได้ด้วยตาเปล่า

• ตรวจสอบรอยร้าวได้ง่ายและสะดวก เพียงพ่น SM-15 บนชิ้นงาน และใช้อุปกรณ์เหนี่ยวน�าแม่เหล็ก ลากผ่านชิ้นงาน

• ทดสอบ ชิ้นส่วนหล่อ ชิ้นส่วนที่ผ่านการตีขึ้นรูป แท็งค์ หม้อไอน�้า ลูกสูบส่วนเครื่องยนต์ 

• วาล์วแรงดันสูง ส่วนรอย ฯลฯ

   NZ-400   ครีมปกป้องหัวปืนเชื่อม

• ช่วยให้ปลายลวดเชื่อมและหัวเชื่อมสะอาด

• ปลอดสารพิษและเป็นชนิดครีมที่ไม่มีกลิ่นเหม็น   

• ช่วยยืดอายุของหัวเชื่อม

• ช่วยให้ก๊าซได้คงที่และการอาร์คมีความเสถียร

• ป้องกันการยึดเกาะของสะเก็ดลวดเชื่อมที่หัวเชื่อม   

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
450 ml. 280.- 20 กระป๋อง

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
450 ml. 280.- 20 กระป๋อง

ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
300 กรัม 240.- 24 กระป๋อง

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

การใช้งาน

การใช้งาน

การใช้งาน
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MEGA CHECK ชุดสเปรย์ตรวจสอบรอยร้าว  Coloring Penetrant Detection Agent for Crack Detection  *ราคาชุดละ 610.-* 8001

   MEGA CHECK  ระบบการตรวจสอบโดยสารแทรกซึมแบบย้อมสี 

• ใช้ตรวจสอบรอยร้าวขนาดเล็ก      

• ใช้งานง่าย      

• เป็นสารปลอดสนิม      

• สามารถพ่นได้ทุกทิศทาง (360°)      

• รูพรุนบนชิ้นส่วนงานหล่อเนื่องจากน�้าร้อน,รอยร้าวเนื่องจากการหดตัว 

• รอยร้าวเนื่องจากการตีขึ้นรูป   รอยร้าวบนส่วนที่ถูกเชื่อม, โพรงอากาศ รอยต�าหนิ 

• รอยร้าวจากความล้าของโลหะเนื่องจากการบด, การร้าว (รอยร้าวเนื่องจากการอบ รอยร้าวเนื่องจากเครื่องมือตัด)  

    

ชิ้นงานที่จะตรวจสอบ

น�าผ้าที่ฉีดน�้ายา #1 เช็ดเอาน�้ายา 

#2 ออก ห้ามฉีดน�้ายา #1 บนชิ้น

งานโดยตรง

ฉีดน�้ายา #2 แล้วรอให้น�้ายา

บนชิ้นงานแห้ง (ประมาณ 5 นาที)

ฉีดน�้ายา #4 ให้ทั่วชิ้นงาน

ท�าความสะอาดพื้นผิวด้วยน�้ายา #1

ชิ้นงานจะเหลือน�้ายา #2 ที่เช็ดไม่

ออกบางส่วน

ฉีดน�้ายา #1 บนผ้าหรือ

บนกระดาษทิชชู

ตอนนี้เราก็จะเห็นรอยร้าวของ

ชิ้นงาน อย่างชัดเจน

รหัสสินค้า รายการ ขนาด ราคา/กระป๋อง บรรจุ/ลัง
1,3 น�้ายาท�าความสะอาด 450 ml. 150.- 20 กระป๋อง
2 น�้ายาแทรกซึม 450 ml. 240.- 20 กระป๋อง
4 น�้ายาดีเวลอปเปอร์ 450 ml. 220.- 20 กระป๋อง

คุณสมบัติ

การใช้งาน

FM-25 สเปรย์ผงแม่เหล็กแบบเรืองแสง Fluorescent Magnetic Particle Spray 8006

   FM-25   (สเปรย์ผงแม่เหล็กแบบเรืองแสงส�าหรับการตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย)

• แสงสว่างแบบเรืองแสงท�าให้สามารถตรวจสอบรอยต�าหนิขนาดเล็กได้

• การตรวจสอบหลายอย่างอาจใช้ในปริมาณน้อยส�าหรับความมีประสิทธิภาพ

• รูพรุนบนชิ้นส่วนงานหล่อเนื่องจากน�้าร้อน, รอยร้าวเนื่องจากการหดตัว

• รอยร้าวจากความล้าของโลหะเนื่องจากการบด, การร้าว  (เนื่องจากการอบ รอยร้าวเนื่องจากเครื่องมือตัด)

• รอยร้าวเนื่องจากการตีขึ้นรูป

• รอยร้าวบนส่วนที่ถูกเชื่อม,โพรงอากาศ รอยต�าหนิที่จุดเชื่อมต่อ

• รอยร้าว- แท็งค์, หม้อไอน�้า ท่อน�้า และอื่นๆ 

ขนาด ราคา/ขวด บรรจุ/ลัง
450 ml. 330.- 20 กระป๋อง

คุณสมบัติ

การใช้งาน
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CLC-30 สเปรย์ตรวจสอบรอยรั่ว ท่อแรงดัน  Color Leak Check 8011

BC-100 สเปร์ยตรวจสอบแก๊สรั่ว (ส�าหรับถังแก๊ส, ท่อแก๊ส, วาล์ว-ข้อต่อ) BOGUL Gas Check / LPG, LNG and Other Gas Detector 0009

   CLC-30    (สีตรวจสอบ-ทดสอบการรั่ว NH3)

• NeP ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกาหลีส�าหรับเทคโนโลยีและมาตรฐาน – (CLC-30)

• สามารถตรวจพบข้อบกพร่องขนาดเล็กมากได้

• สามารถตรวจพบข้อบกพร่องได้อย่างง่ายดายด้วยตาเปล่า 

• จุดที่รั่วสีจะเปลี่ยนจากสีเหลือง –> สีฟ้า

• ไม่เป็นอันตรายต่อสีหรือโลหะ

• สามารถตรวจสอบการรั่วไหลของท่อแรงกดดันต่าง ๆ ได้ 

• ถังแก๊สถังก๊าซหุงต้ม  ถังก๊าซหุงต้ม ฯลฯ

   BC-100  การตรวจสอบแก๊สรั่ว แก๊สประเภท BOGUL, LPG/LNG

• ไม่มีกลิ่น  ไม่ก่อมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• ให้การจัดเก็บระยะยาวได้โดยไม่มีการกัดกร่อนโลหะและท่อหลังการใช้งาน

• ใช้ตรวจสอบได้ แม้เกิดการรั่วไหลเพียงเล็กน้อย

• ตรวจสอบการรั่วไหลของแก๊ส • ท่อเครื่องปรับอากาศ 

• ท่อแก๊ส ถังแก๊ส ในบ้านหรือร้านอาหาร • บริษัท โรงงานที่ใช้ก๊าซ แรงดันสูงต่าง ๆ 

• สถานีชาร์จแก๊ส • โรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการ

• เมื่อพ่นบนพื้นที่ต้องสงสัย ถ้ามีการรั่วของแก๊ส จุดนั้นจะมีฟองอากาศเกิดขึ้น

ขนาด ราคา/ขวด บรรจุ/ลัง
420 ml. 820.- 1 กระป๋อง

ขนาด ราคา/ขวด บรรจุ/ลัง
220 ml. 240.- 20 กระป๋อง

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

การใช้งาน

การใช้งาน
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