
 

 
3M MULTI-PURPOSE CLEANING POWDER 25kg.  
ผลิตภัณฑ์ชาํระล้างสําหรับงานทาํความสะอาดในอุตสาหกรรม 25 กโิลกรัม 

� ใช้ทําความสะอาดพื �นผิวต่างๆ เช่น พื �นโรงงาน อู่รถยนต์ ปั"มนํ �ามนั พื �นและผนงัห้องนํ �า  
ห้องครัว รวมถงึคราบสกปรกติดแน่นบริเวณก้นภาชนะและเครื+องครัว 

� เหมาะสําหรับโรงงานอตุสาหกรรม  โรงแรม โรงเรียน สํานกังาน ภตัตาคาร อู่รถยนต์  
ปั"มนํ �ามนั เป็นต้น 

วิธีใช้ 
� สําหรับการทาํความสะอาดพื &นคอนกรีต กระเบื &องทั(วไป อู่รถยนต์ พื &นห้องครัว 

ใช้ผลิตภณัฑ์ชําระล้าง 7 1/2 ช้อน ( 300 กรัม )  ละลายนํ �า 20 ลติร  ทําความสะอาด
ตามปกติ  ใช้แปรงขดัตามความเหมาะสม  แล้วล้างออกด้วยนํ �าจนสะอาด 

� สําหรับการทาํความสะอาดพื &นผิวและสุขภัณฑ์ภายในห้องนํ &า 
ใช้ผลิตภณัฑ์ชําระล้าง 3 3/4 ช้อน ( 150 กรัม )  ละลายนํ �า 5 ลติร  ทําความสะอาด
ตามปกติ  ใช้แปรงขดัตามความเหมาะสม  แล้วล้างออกด้วยนํ �าจนสะอาด 

� สําหรับการทาํความสะอาดภาชนะ ก้นหม้อ ก้นกะทะ 
ใช้ผลิตภณัฑ์ชําระล้าง 1/2 ช้อน ( 20 กรัม )  ละลายนํ �า 2 ลิตร  ล้างภาชนะตามปกติ  
แล้วล้างออกด้วยนํ �าจนสะอาด 

หมายเหตุ :    
� 1 ช้อน = 40 กรัม 
� ผงชําระล้าง 300 กรัม สามารถใช้ทําความสะอาดพื �นที+ได้ประมาณ 8 ตารางเมตร 
� สําหรับคราบสกปรกมาก สามารถเพิ+มผงชําระล้างในอตัราส่วนที+เหมาะสม 

 

3M HEAVY DUTY DEGREASER CONCENTRATE 
ผลิตภัณฑ์ทาํความสะอาดคราบนํ &ามันชนิดเข้มข้นสําหรับงานอุตสาหกรรม 

� ใช้ทําความสะอาดคราบนํ �ามนัและนํามนัหล่อลื+น 
� เหมาะสําหรับบริเวณคราบหนกัต่าง ๆ เช่น พื �นโรงงาน  เครื+องจกัร  เครื+องยนต์ เครื+องมือ 

และชิ �นส่วนต่าง ๆ 
 
วิธีใช้ 
� สําหรับงานทําความสะอาดทั+วไป - ผสมนํ �ายา 1 ส่วนต่อนํ �า 100 สว่น 
� สําหรับการทําความสะอาดคราบสกปรกปานกลาง – ผสมนํ �ายา 1 ส่วนต่อนํ �า 50 ส่วน 
� สําหรับการทําความสะอาดคราบสกปรกมาก - ผสมนํ �ายา 1 ส่วนต่อนํ �า 5 ส่วน 

ผลิตภัณฑ์ทาํความสะอาด 3เอม็ 



 

3M COMMERCIAL HAND SOAP 3.8L  
ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ 3เอ็ม คอมเมอเชียล ขนาด 3.8 ลิตร  

� ผลติภณัฑ์สบูเ่หลวสําหรับทําความสะอาดมือ  ล้างคราบสกปรก   
� ถนอมผิวให้ชุ่มชื �น กลิ+นหอม ล้างออกง่าย ให้ความรู้สกึสะอาดสดชื+นอยู่เสมอ  สามารถ

ใช้ได้บอ่ยตามที+ต้องการ 
วิธีใช้  

1. บรรจสุบูเ่หลวลงในตวัจ่าย   
2. บีบลงบนฝ่ามือ  ผสมนํ �าเล็กน้อย ลบูไล้ให้เกิดฟอง  แล้วล้างออกด้วยนํ �าสะอาด 

 
 

3M SCOTCH-BRITE EASY ERASING PAD 
ฟองนํ &าขจัดคราบอเนกประสงค์ 

� สามารถขจดัคราบที+ทําความสะอาดยากชนิดต่างๆ ได้  เช่น คราบไขมนัที+แห้งติดกบั
พื �นผิว คราบสบูฝั่งแน่น คราบสีนํ �ามนั รอยจากปากกาชนิด permanent คราบกาว รอย
สิปสติก คราบสกปรกที+หลงเหลือจากการล้างลอกแวก็ซ์ เป็นต้น 

� ไม่ต้องเปลืองแรงขดั ไม่ทําลายพื �นผิว และไม่ต้องใช้นํ �ายาเคมีใดๆ ในการทําความ
สะอาด 

วิธีใช้ 
� เพียงแค่ชบุนํ �า แล้วเช็ดที+คราบที+ต้องการทําความสะอาด  คราบสกปรกจะหายไปอย่าง

ง่ายดาย   
หมายเหตุ 

� สก๊อตช์-ไบรต์™  ฟองนํ �าขจดัคราบอเนกประสงค์อาจจะ
ทําให้ความเงาของพื �นผิวลดลงได้ในระยะแรก แต่ความเงา
จะกลบัคืนมาเมื+อใช้งานไประยะหนึ+ง และพื �นผิวที+มีการทํา
ความสะอาดจะดใูหม่กว่าพื �นที+รอบ ๆ เช่น พื �นไวนิล ไฟ
เบอร์ โลหะทาสี 

� สําหรับพื �นผิวที+มีความเงาสงูมากอาจจะทําให้ความเงา
ลดลง ดงันั �นควรจะทดลองในบริเวณที+หลบสายตาก่อนทํา
ความสะอาดพื �นที+จริง 

 
 



 

3M SCOTCH-BRITE MICROFIBER 2012 

ผ้าใยไมโครไฟเบอร์ 3เอม็ รุ่น 2012 
� ไม่ทําให้เกิดริ �วรอย ขนแมว หรือรอยด่าง ไม่ว่าจะเช็ดแห้งหรือหมาด 
� ทําความสะอาดได้รวดเร็วในขั �นตอนเดียว  โดยไมต้่องปัดฝุ่ นก่อน  ไม่ทิ �งขนผ้าบนพื �นผิว

เหมือนการเช็ดด้วยผ้าธรรมดาทั+วไป 
� ใช้เช็ดทําความสะอาดได้โดยไมต้่องใช้นํ �ายาเคมี  หากเจอคราบฝังแน่นควรใช้ร่วมกบั

นํ �าเปล่า 
� ทนทานใช้งานได้หลายครั �ง โดยยงัคงมีประสิทธิภาพดงัเดิม 
� มีคณุสมบตัิเป็นเลิศในการกําจดัคราบไขมนั จารบี นํ �ายาเคมี สารทําละลาย ฝุ่ นละออง 

ขดัเงา ขี �ผึ �ง และรอยนิ �วมือ 
 
ข้อแนะนํา :  

� สามารถซกัทําความสะอาดด้วยมือหรือใช้เครื+องซกัผ้าในอณุหภูมิถึง 60 ๐C / 140 ๐F  
 

คําเตือน : ห้ามใช้กบันํ �ายาปรับผ้านุ่ม 
 

3M SCOTCH-BRITE HAND/ FLOOR SCRUBBER  
GREEN/ BLACK 
� มือจบั + ใยขดั ขนาด 4” X 6” ช่วยเพิ+มความสะดวกรวดเร็ว  

ในการทําความสะอาดพื �นและผนงั 
� ด้ามจบัยาว + หวัสก็อตไบรต์ ขนาด 4 3/4” X 10”  สําหรับ                      

งานทําความสะอาดพื �นและบริเวณที+สงู 
� ระบบข้อต่อสามารถหมนุได้ทกุทิศทาง ช่วยเพิ+มความสะดวก                  ใน

ในการเข้ามมุที+ยากตอ่การทําความสะอาด 
� ใยขดัสีเขียว เหมาะสําหรับทําความสะอาดคราบทั+วไป 
� ใยขดัสีดํา สําหรับทําความสะอาดคราบหนกั                           ฝั+งแน่น 

 

� ขนาด : 36CM X 36CM 
� สี : ฟ้า / เทา / ม่วง 
� บรรจุ : 50 ผืน / สี / Pack 
 


