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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำากัด แผนกสินค้าพาณิชยกรรมได้พัฒนาและเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ด้วยความพร้อมในการให้บริการสินค้า เพื่อดูแลปกป้องและรักษาความสะอาดของอาคารและ
สำานักงานต่างๆ ให้คงความใหม่อยู่เสมอ ช่วยลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายและเวลาในการทำาความสะอาด ดูแลความ
ปลอดภัยจากการทำางาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน รวมถึงปกป้องอาคารและสำานักงานจากอุบัติเหต ุ
อันเกิดมาจากไฟลาม

ด้วยเทคโนโลยีที่เกิดจากการค้นคว้าและวิจัย ทำาให้แผนกสินค้าพาณิชยกรรมได้พัฒนาสินค้าเพื่อใช้ในงาน
ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจทำาความสะอาด ธุรกิจอาหารและร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรมและ 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมผลิตอาหาร
และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

3เอ็ม จุดประกายความคิดแห่งการสร้างสรรค์และรังสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์อัจฉริยะใหม่ๆ นานัปการ 
ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรที่โดดเด่นทางด้านการประสานงานและความร่วมมือกัน เพื่อความพร้อมตอบรับ 
แรงบันดาลใจที่ไม่หยุดนิ่ง ในการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3เอ็ม ยังคงเป็นบริษัท 
แห่งนวัตกรรมที่ไม่เคยหยุดคิดค้นพัฒนาเพื่อท่าน

ในทุกๆ วัน ทุกๆ ที่ เราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม รวมถึงผลิตภัณฑ์ภายใต้สัญลักษณ์ที่ได้รับการไว้วางใจ และ
เป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็น นอแมดTM, สก๊อตช์-ไบรต์TM, สก๊อตช์การ์ดTM, เซฟตี้-วอล์คTM  ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก 
3เอ็ม ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสะดวกสบายในชีวิตประจำาวัน ทั้งที่บ้านและที่ทำางานของผู้คนทั่วโลก
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3M Ideal Matting System
พรมดักฝุ่นและกันลื่นแบบครบวงจร



หยุดฝุ่นไว้หน้าอาคารด้วยพรมดักฝุ่น 3เอ็ม
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พรมดักฝุ่นและกันลื่นแบบครบวงจรของ 3เอ็ม จะช่วยให้ท่านลดค่าใช้จ่ายในการทำาความสะอาด ค่าบำารุงรักษา
พื้นผิวอาคาร และช่วยให้พื้นผิวอาคารสะอาดสวยงามอยู่เสมอ พรมดักฝุ่นแบบครบวงจรของ 3เอ็ม คือ
•	 เป็นพนักงานรักษาความสะอาดที่ทำางานให้ท่านตลอด 24 ชั่วโมง
•	 เป็นหัวใจสำาคัญของการป้องกันและบำารุงรักษาความสะอาดให้กับพื้นอาคาร
•	 เป็นด่านแรกที่คอยป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกทั้งหลาย

ท่านทราบหรือไม่ว่า
•	 พรมดักฝุ่นที่ทำาจากไวนิลของ 3เอ็ม สามารถดักฝุ่นและสิ่งสกปรกได้มากกว่าพรมอื่นๆ ถึง 78%
•	 พรมใยสังเคราะห์ Carpet Mat สามารถซึมซับความชื้นได้มากกว่าพรมตกแต่งทั่วไปถึง 71%
•	 85% ของฝุ่นและสิ่งสกปรกภายในอาคารทั่วไปมาจากสิ่งที่ติดมากับรองเท้าที่เหยียบย่ำาเข้ามาในอาคาร
•	 กรวด หิน ดิน ทราย ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่างๆ เป็นสาเหตุสำาคัญทำาให้พรมตกแต่ง (Carpet)

และพื้นอาคารเกิดความเสียหาย
•	 การปูพรมเป็นทางยาวประมาณ 30 ฟุตขึ้นไป จึงจะสามารถดึงฝุ่นจากรองเท้าได้เกือบ 100%

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์พรมดักฝุ่น 3เอ็ม
พิชิตฝุ่น และซ่อนฝุ่นผิวหน้า : ดักฝุ่นจากรองเท้าให้หมดไป บริเวณทางเข้าจะสะอาดดูสวยงามอยู่เสมอ

สะดวก : สามารถทำาความสะอาดได้ง่าย เพียงคว่ำา ฝุ่นและสิ่งสกปรกจะร่วงลงมา

สวยงาม : ออกแบบพิถีพิถันเหมือนวัสดุตกแต่งอาคาร มีสีสันหลากหลาย

เพิ่มความปลอดภัย : ลดอุบัติเหตุการลื่นล้มจากการสัญจรไปมาบนพื้นผิวที่สกปรกต่างๆ

ด้วยระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์พรมดักฝุ่นท่ีครบวงจร พรมดักฝุ่น 3เอ็ม สามารถเก็บฝุ่นจากรองเท้า 
ที่ก้าวเดินไป และเส้นใยยังปกปิดฝุ่นไม่ให้เห็นบนผิวหน้าพรม ทำาให้ทางเข้าดูสะอาดสวยงามอยู่เสมอ



เทา

เทา น้ำาเงินแดง

เทา น้ำาเงินแดงเข้ม เขียว เหลืองน้ำาตาล

เทา แดง

• โครงสร้างของเส้นใยปลายเปิดทำาให้ดึงฝุ่น 
 สิ่งสกปรกได้ดีแล้วร่วงสู่ด้านล่างได้รวดเร็ว
• เส้นใยเป็นห่วงจึงยืดหยุ่นสะดวกเหมือนแปรง
 ปัดฝุ่นจากรองเท้า
• มีแผ่นรองรับด้านล่าง ฝุ่นไม่ลงสู่พื้น ทำาให้พื้นผิว
 สะอาดไม่เป็นรอยจากการสัญจร

การทำาความสะอาด : 
ใช้น้ำาฉีดล้าง / ดูดฝุ่น – คว่ำาและสะบัด
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NomadTM 7150 
เส้นใยไวนิลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ 

เหมาะสำาหรับ : บริเวณทางเข้า-ออกอาคารที่มีการสัญจรไปมามากกว่า 

500 คน/วัน

มีให้เลือก 2 สี

NomadTM 6850
เส้นใยไวนิลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดกลาง 

เหมาะสำาหรับ : บริเวณทางเข้า-ออกอาคารที่มีการสัญจรไปมา ระหว่าง 

300-500 คน/วัน

มีให้เลือก 6 สี

NomadTM 6050 
เส้นใยไวนิลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก

เหมาะสำาหรับ : บริเวณทางเข้า-ออกอาคารที่มีการสัญจรไปมาน้อยกว่า 

300 คน/วัน

มีให้เลือก 3 สี

3M NomadTM Scraper Matting 7100 
พรมดักฝุ่นเส้นใยขนาดใหญ่ ชนิดไม่มีแผ่นยางรองรับ เหมาะสำาหรับบริเวณที่ม ี

ความสกปรกและฝุ่นทรายมาก และบริเวณที่ต้องปูพรมเป็นทางยาว และเนื่องจาก 

ไม่มีแผ่นยางรองรับฝุ่นทรายต่างๆ จึงตกลงบนพื้น ทำาให้ทำาความสะอาดโดยง่าย 

เพียงแค่ยกพรมขึ้นแล้วกวาดพื้นด้านล่าง 

เหมาะสำาหรับ : บริเวณทางเข้า-ออกอาคารที่มีการสัญจรไปมาสูงมากกว่า 

500 คน/วัน

3M NomadTM Scraper Matting 7150 / 6850 / 6050
พรมดักฝุ่นไวนิล โครงสร้าง Loop สามารถดึงดักฝุ่นจากรองเท้าได้ดี ชนิดมีแผ่นยางรองรับ ทำาให้ฝุ่น 
และส่ิงสกปรก ไม่ตกผ่านไปบนพืน้ แต่จะถกูกักเก็บไวภ้ายในพรม ซอ่นฝุน่และส่ิงสกปรกได้ด ีทำาให้ดา้นหนา้
ผิวพรมสะอาดและสวยงามอยู่เสมอ



มีให้เลือก 2 สี

เทา น้ำาเงิน น้ำาตาล

รุ่น 3200T มีให้เลือก 3 สี

น้ำาเงินเนื้อ

รุ่น 3200 มีให้เลือก 2 สี

เทา น้ำาตาล

เทา
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3M Safety-WalkTM Wet Area Matting
(EntrapTM Wet Area)
พรมกันลื่นบริเวณพื้นเปียก

เป็นพรมไวนิลที่ไม่มีแผ่นรองรับ มีลักษณะโครงสร้างเป็นรูปตัว Z ที่มีความทนทาน 

ให้ความนุ่มเท้า จึงสามารถเหยียบด้วยเท้าเปล่าได้ ทนทานต่อสารคลอรีน เชื้อรา 

และเหงื่อ 

เหมาะสำาหรับ : บริเวณสระน้ำา ห้องพักนักกีฬา ห้องเก็บของนักกีฬา ห้องเซาว์น่า 

และบริเวณที่มีน้ำาเปียกมากๆ และโรงงานต่างๆ ท่ีมีบ่อแช่เท้าคลอรีนก่อนเข้า

โรงงาน

3M Oil Trap Mat
พรมสำาหรบัซบัคราบน้ำามนัทีต่ดิรองเท้า เหมาะสำาหรบังานหอ้งครวั งานซอ่มบำารงุ

ที่มีคราบน้ำามัน  สะดวกต่อการใช้งาน ไม่ต้องซักทำาความสะอาด เพียงแค่เปลี่ยน

แผ่นรีฟิลทดแทน

ขนาด : 3 x 5 ฟุต

3M NomadTM Z-web Medium Traffic Scraper 
Matting 6250 (EntrapTM All Seasons)

เป็นพรมไวนิล โครงสร้างรูปตัว Z ขนาดเล็กที่มีแผ่นรองรับ (Backing) ด้วย

ความบางเพียง 6 มิลลิเมตร สามารถดักฝุ่นและสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดี มีความ

ทนทาน รถเข็นจึงสามารถที่จะเข็นผ่านได้สะดวก ทำาความสะอาดง่าย

เหมาะสำาหรับ : บริเวณประตูทางเข้าอาคารหรือทางออกด้านหลัง

3M NomadTM Z-web Extreme Traffic Scraper 
Matting 9100 (EntrapTM Recessed Well)

ด้วยโครงสร้างรูปตัว Z ที่หนาเป็นพิเศษ สามารถดักฝุ่น และสิ่งสกปรกได้ 

เป็นอย่างดี ประกอบกับผิวท่ีราบเรียบ รถเข็นจึงสามารถเข็นผ่านได้อย่างสะดวก 

จึงเหมาะอย่างยิ่งในการที่จะวางไว้บริเวณที่ต้องการดักฝุ่นพร้อมๆ กับมีรถเข็น 

เข็นผ่าน เช่น โรงแรม โรงพยาบาล



เทา แดง น้ำาตาล

มีให้เลือก 3 สี

แดง น้ำาตาล เขียว เทา

มีให้เลือก 4 สี

แดง น้ำาตาล เขียว เทา

มีให้เลือก 4 สี
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3M NomadTM Carpet Matting 6500 

ด้วยโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยใยไนลอนและโอเลฟินส์ขนาดใหญ่และเล็ก 

ถักทอเข้าด้วยกันอย่างสวยงาม พรม 3เอ็ม นอแมด™ คาร์เปดแมท 6500 

จึงสามารถดักฝุ่น พร้อมซ่อนไว้ในพรม ป้องกันการเหยียบซ้ำา ซับน้ำาได้ดี และแห้ง

เร็ว ไม่เก็บกลิ่น ไม่เป็นเชื้อรา มีแผ่นยางรองรับ ทำาให้สิ่งสกปรกไม่ตกลงพื้น

เหมาะสำาหรบั : วางภายในอาคาร เชน่ ทางเดนิภายในอาคาร หรอืทางเขา้อาคาร

ที่มีการสัญจรไปมาสูงกว่า 400คน/วัน

3M NomadTM Carpet Matting 4000 

ผลิตจากเส้นใยไนลอนและโอเลฟินส์ขนาดใหญ่ และเล็กสลับกันตามยาว  

จึงทำาให้พรมใยสังเคราะห์ 3เอ็ม นอแมด™ คาร์เปดแมท โดดเด่นด้วยลวดลาย 

ที่สวยงาม และยังสามารถซับน้ำาและสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดี ไม่เก็บกลิ่น ไม่เป็น 

เชือ้รา และเแหง้เร็ว มีแผน่ยางรองรับ ทำาใหน้้ำา ความชืน้ และสิง่สกปรกไม่เปรอะเปือ้น 

พื้น หรือพรมตกแต่งอาคาร

เหมาะสำาหรับ : วางภายในอาคาร เช่น ทางเดินภายในอาคารหรือที่มีการสัญจร 

ไปมาระหว่าง 200-400 คน/วัน

3M NomadTM Carpet Matting 3100 

ประกอบด้วยเสน้ใยไนลอนและโอเลฟนิสผ์สานเขา้ดว้ยกนั สามารถดกัฝุน่ละเอยีด

และซับน้ำาได้เป็นอย่างดี มีแผ่นยางรองรับ

เหมาะสำาหรับ : วางภายในอาคาร เช่น ทางเดินภายในอาคารหรือทางเข้า 

อาคารที่มีการสัญจรไปมาน้อยกว่า 200 คน/วัน

• ทำาจากเส้นใยปลายห่วงหลายขนาดทำาให้ปกปิด 
 ฝุ่นสิ่งสกปรกได้หลากหลาย
• เส้นใยที่เป็นห่วงขนาดใหญ่จะดึงฝุ่นจากรองเท้า  
 ได้สะดวก
• เส้นใยขนาดเล็กๆ สามารถซับน้ำาได้ดี
• แผ่นรองรับด้านหลังทำาจากพีวีซีอย่างดี 
 ช่วยป้องกันฝุ่นลงสู่พื้น และลดการเลื่อนไหล
 ไปมาจากการสัญจร

การทำาความสะอาด : 
ใช้น้ำาฉีดล้าง / ดูดฝุ่น – คว่ำาและสะบัด / 
ซักแบบพรมทั่วไป
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โครงสร้างพิเศษของพรมลดความเมื่อยล้าและกันลื่นของ 3เอ็ม สำาหรับพื้นที่แห้ง ทำาให้ง่ายต่อการ
ทำาความสะอาด
3M Safety-WalkTM Cushion Matting 3270
พรมลดความเมื่อยล้าและกันลื่น รุ่น 3270 สีดำา
• ด้วยขั้นตอนการผลิตและออกแบบที่ทันสมัย ทำาให้ลดความเมื่อยล้า 

ในขณะยืนทำางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน

• วัสดุทำาจากไวนิล ซึ่งขดเป็นวงอย่างสม่ำาเสมอ มีความทนทานและยืดหยุ่นสูง

• พื้นผิวด้านบนช่วยป้องกัน และลดอุบัติเหตุการลื่นล้ม

• เหมาะสำาหรับบริเวณที่ต้องยืนทำางานเป็นเวลานาน เช่น หน้าเครื่องจักร  

ห้องควบคุมการทำางาน เป็นต้น

• ขนาด 3 x 10 ฟุต

3M Comfort Mat
พรมลดความเมื่อยล้าและกันลื่น รุ่น Comfort สีดำา
• พรมชนิดนี้สามารถช่วยลดความเมื่อยล้า และลดอุบัติเหตุการลื่นล้ม 

บริเวณพื้นแห้ง

• เหมาะกับบริเวณที่ต้องยืนทำางานนานๆ เช่น บริเวณเตรียมอาหาร  

หน้าเครื่องจักร หรือเคาน์เตอร์คิดเงิน

• มีคุณสมบัติทนต่อเชื้อราและเหงื่อ ทนทานต่อสารเคมี

• ขนาด 2 x 3 ฟุต

3M Safety-WalkTM Cushion Matting 5100
พรมลดความเมื่อยล้าและกันลื่น รุ่น 5100
• โครงสร้างรูปตัว Z ขนาดใหญ่ ช่วยยึดเกาะพรมกับพื้น ช่วยลดความเมื่อยล้า 

เพิ่มความปลอดภัยในการทำางาน และป้องกันการลื่นล้ม
• ป้องกันพื้นจากการกระแทก รถเข็นสามารถผ่านได้ น้ำาและน้ำามันสามารถ 

ไหลผ่านสะดวก ทนต่อเชื้อรา เหงื่อ และสารเคมีต่างๆ
• เหมาะกับบริเวณที่ต้องยืนทำางานนานๆ เช่น บริเวณเตรียมอาหาร ห้องครัว 

บริเวณล้างจาน หรือหน้าเครื่องจักร
• ขนาด 3 x 20 ฟุต

CCD Work Area Mat
พรมลดความเมื่อยล้าและกันลื่น รุ่นซีซีดี
• วัสดุทำามาจากยางธรรมชาติ ทำาให้ไม่แห้งแข็ง ไม่บวม ไม่มีกลิ่นอับชื้นและเชื้อรา
• ทนทานต่อน้ำามันและเหงื่อ รถเข็นสามารถผ่านได้
• โครงสร้างเป็นรูรูปวงกลม เพื่อป้องกันการลื่นล้ม ช่วยในการระบายน้ำา
• ปกป้องพื้นจากการกระแทก และง่ายต่อการทำาความสะอาด
• เหมาะสำาหรับพื้นที่เปียก และห้องครัว
• ขนาด 3 x 5 ฟุต (สีแดง, สีดำา)

Fatigue-Resistant Matting for Wet Areas
พรมลดความเมื่อยล้าและกันลื่นสำาหรับพื้นเปียกชื้น

Fatigue-Resistant Matting for Dry Areas
พรมลดความเมื่อยล้าและกันลื่นสำาหรับพื้นแห้ง
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3M Clean-Walk Mats
พรมกาวดักฝุ่น
• ประกอบด้วยแผ่นฟิล์มกาวหลายแผ่นซ้อนทับกัน แผ่นฟิล์มมีความบาง 

เพื่อป้องกันการสะดุดระหว่างการสัญจร 

• ใช้สำาหรับดักฝุ่นละเอียด หรือสิ่งสกปรกขนาดเล็ก ออกจากรองเท้า  

หรือล้อรถเข็นที่ผ่าน 

• แผ่นฟิล์มกาวช่วยดักจับฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจาย แนะนำาให้ลอกทิ้ง 

เมื่อแผ่นกาวเริ่มหมดประสิทธิภาพ 

• มีตัวเลขแสดงจำานวนบนแผ่นฟิล์มทุกแผ่น เพื่อให้ทราบถึงระยะเวลา 

การใช้งานที่คงเหลือ 

• ไม่ทิ้งคราบกาวลงบนพื้นผิวอาคาร และไม่มีคราบกาวติดไปกับรองเท้า 

หรือล้อรถเข็นที่ผ่าน 

• ช่วยเพิ่มความสะอาด และยืดอายุพื้นผิวของวัสดุตกแต่งอาคาร

• 30 แผ่น/ชุด

• ขนาด 18 x 36 นิ้ว (สีขาว สีฟ้า)

• ขนาด 24 x 36 นิ้ว (สีขาว) 

เหมาะสำาหรับ : วางหน้าห้องคลีนรูม (Clean Room) ทุกประเภท

ในกลุ่มอุตสาหกรรม

• คอมพิวเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

• เภสัชกรรม โรงพยาบาล

• โรงงานนิวเคลียร์

• ห้องทดลอง (Laboratories) 

• ห้องพ่นสีรถยนต์

• งานก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร



3M Safety-WalkTM 

Slip-Resistant Tapes
เทปกันลื่น



รุ่น

610 สีดำา

620 สีใส
1 นิ้ว x 60 ฟุต

2 นิ้ว x 60 ฟุต

2 นิ้ว x 60 ฟุต

4 นิ้ว x 60 ฟุต
630 สีเหลือง

1 นิ้ว x 6 เมตร

2 นิ้ว x 6 เมตร

3/4 นิ้ว x 60 ฟุต

2 นิ้ว x 60 ฟุต

6 นิ้ว x 60 ฟุต

48 นิ้ว x 60 ฟุต

ขนาด

9

3M Safety-WalkTM Slip-Resistant Coarse Tread 710
เทปกันลื่นความหยาบสูงมาก รุ่น 710
• เม็ดแร่ขนาดใหญ่ และหยาบสูงมากบนแผ่นเรซิน

• พื้นผิวเม็ดแร่แข็งแรงทนทาน

• เหมาะกับบริเวณพื้นเรียบที่มีการสัญจรไปมาสูง พื้นเอียง บริเวณที่มีน้ำามัน หรือ

ที่มีรถเข็นผ่าน

• สีดำา

• ขนาด 4 นิ้ว x 30 ฟุต

3M Safety-WalkTM Slip-Resistant General Purpose
เทปกันลื่นความหยาบสูง รุ่น 610, 620, 630
• เม็ดแร่ขนาดเล็ก และหยาบมากบนแผ่นเรซิน

• พื้นผิวเม็ดแร่แข็งแรงทนทาน

• เหมาะกับบริเวณพื้นเรียบที่มีการสัญจรไปมาสูง พื้นเอียง บริเวณที่มีน้ำามัน หรือที่มีรถ

เข็นผ่าน

3M Safety-WalkTM Lite
เทปกันลื่นเรืองแสง
• มีแถบสารเรืองแสง เพิ่มความปลอดภัยแม้อยู่ในความมืด

• เม็ดแร่ขนาดเล็ก และหยาบมากบนแผ่นเรซิน

• พื้นผิวเม็ดแร่แข็งแรง ทนทาน

• เหมาะกับบริเวณที่มีการสัญจรไปมาสูง พื้นเอียง ทางออกฉุกเฉิน และบันได

หนีไฟ

• สีดำาพร้อมแถบเรืองแสง

• ขนาด 2 นิ้ว x 20 เมตร
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3M Safety-WalkTM Slip-Resistant 370
เทปกันลื่น รุ่น 370
• เทปกันลื่นมีความหยาบปานกลาง วัสดุทำาจากไวนิลกันลื่น มีความทนทานสูง 

ยืดหยุ่นได้ดี

• พื้นผิวอ่อนนุ่มเป็นพิเศษ จึงสามารถเดินบนเทปกันลื่นด้วยเท้าเปล่าได้

• เหมาะกับห้องออกกำาลังกาย สระว่ายน้ำา ทางเดินบนเรือ พื้นเอียง

• สีเทา 

• ขนาด • 1 นิ้ว x 60 ฟุต

 • 2 นิ้ว x 60 ฟุต

 • 6 นิ้ว x 60 ฟุต

3M Safety-WalkTM Slip-Resistant 220
เทปกันลื่น รุ่น 220
• เทปกันลื่นความหยาบน้อย วัสดุทำาจากไวนิล ยืดหยุ่นได้ดี

• พื้นผิวอ่อนนุ่ม เดินได้ด้วยเท้าเปล่า

• ใช้กาวอะคริลิค จึงทนความชื้นได้ดี

• เหมาะสำาหรับติดบริเวณห้องน้ำา อ่างอาบน้ำา ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 

ห้องเซาว์น่า ทางเดินบนเรือ กระดานโต้คลื่น

• สีใส 

• ขนาด 1 นิ้ว x 60 ฟุต

3M Safety-WalkTM Slip-Resistant Conformable
เทปกันลื่นสำาหรับใช้กับพื้นผิวไม่เรียบ รุ่น 510, 530
• เม็ดแร่ขนาดเล็ก และหยาบมากบนแผ่นเรซิน

• ด้านหลังเป็นฟิล์มอะลูมิเนียม

• เหมาะกับพื้นผิวไม่เรียบ เช่น พื้นเอียง พื้นตาไก่ และขั้นบันได

• รุ่น 510 (สีดำา) • 2 นิ้ว x 60 ฟุต

 • 6 นิ้ว x 60 ฟุต

• รุ่น 530 (สีเหลือง) • 2 นิ้ว x 60 ฟุต



3M Sorbent
วัสดุดูดซับน้ำามันและสารเคมีเหลว
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ใช้กำาจัดสารเคมีเหลวจำาพวกน้ำามัน และสารเคมี 
ท่ีไม่ละลายน้ำา ซ่ึงรั่วไหลออกจากแหล่งเก็บเพ่ือรักษา 
สภาพแวดล้อม
• ใช้ได้ดีทั้งบนบกและในแหล่งน้ำา เช่น แม่น้ำา  

รางระบายน้ำา บ่อบำาบัดน้ำาเสีย เป็นต้น

• รักษารูปทรงขณะลอยอยู่ในน้ำาได้เป็นเวลานาน และทน

อุณหภูมิได้ดี

• รีดน้ำามันออก  แล้วนำาวัสดุดูดซับและน้ำามัน 

กลับมาใช้งานใหม่ได้อีก

Petroleum Sorbent
วัสดุดูดซับน้ำามัน และสารเคมีเหลวที่ไม่ละลายน้ำา

ชุดฉุกเฉิน : P - SKFL31 ในชุดประกอบด้วย
• Petroleum Sorbent Pad HP-156 จำ�นวน 30 แผ่น
• Petroleum Sorbent Folded P-FL550DD จำ�นวน 2 ม้วน
• ถุงขยะพร้อมส�ยรัด จำ�นวน 3 ใบ

ชนิด รุ่น ขนาด ความจุ การบรรจุ

แผ่น (Pad)
HP-255

T-151

17” x 19”

17” x 19”

2.49 ลิตร/แผ่น

0.82 ลิตร/แผ่น

50

200

ม้วน (Roll) T-100 38” x 144’ 317.97 ลิตร/ม้วน 1

ท่อน (Boom)
T-4

T-270

3” x 4’

8”dia x 10’

3.79 ลิตร/ท่อน

75.71 ลิตร/ท่อน

12

4

หมอน (Pillow) T-30 7” x 15” 2.48 ลิตร/ชิ้น 16

ชุดฉุกเฉิน (Spill Kit) P-SKFL31 น้ำ�หนัก 44 กก. 117.35 ลิตร/ถัง 1

กล่องพับทบ (Folded) P-FL 550DD 5” x 50’ 39.75 ลิตร/กล่อง 3
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• ใช้ดูดซับน้ำามัน สารเคมีเหลวที่ละลายน้ำา เช่น น้ำาหล่อเย็น

ที่รั่วไหลจากเครื่องจักรขณะทำางานตามปกติ

• ใช้แทนทราย ขี้เลื่อย ที่ก่อให้เกิดความสกปรก ดูแลรักษา

ความสะอาดยาก และอาจทำาให้เครื่องจักรเสียหาย

• สะดวกกว่าการใช้ทราย ขี้เลื่อย เพียงนำาไปวางรอบ

เครื่องจักรที่รั่วไหลเป็นประจำา

• ประหยัดเวลาและแรงงานในการดูแลรักษาความสะอาด

• ใช้ซ้ำาได้หลายครั้ง ช่วยลดปริมาณซากของเสีย  

และประหยัดค่าใช้จ่าย

Maintenance Sorbent
วัสดุดูดซับสารเคมีเหลวทั่วไป (Non-Aggressive Liquid) 

ชนิด รุ่น ขนาด ความจุ การบรรจุ

แผ่น (Pad) M-PD 720GG 7 1/2” x 20 1/2” 1.19 ลิตร/แผ่น 100

ม้วน (Roll) M-RL 15150DD 15 1/2” x 150’ 117.35 ลิตร/ม้วน 1

ท่อน (Boom) M-MB304 (M-4) 3” x 4’ 3.79 ลิตร/ท่อน 12

หมอน (Pillow) M-PL715 7” x 15” 2.48 ลิตร/ชิ้น 16

กล่องพับทบ (Folded) M-FL 550DD 5” x 50’ 39.75 ลิตร/กล่อง 3
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ชนิด รุ่น ขนาด ความจุ การบรรจุ

แผ่น (Pad) C-PD 914DD 9 1/4” x 14 1/2” 0.59 ลิตร/แผ่น 6 กล่อง
(25 แผ่น/กล่อง)

ม้วน (Roll) C-RL 15150DD 15 1/4” x 150’ 117.35 ลิตร/ม้วน 1

ท่อน (Boom) P-200 3” x 4’ 3.79 ลิตร/ท่อน 12

หมอน (Pillow) P-300 7” x 15” 2.48 ลิตร/ชิ้น 16

ผง (Particulate) P-500 น้ำ�หนัก 5.45 กก. 53.00 ลิตร/ถุง 1

ชุดฉุกเฉิน (Spill Kit) C-SKFL31 น้ำ�หนัก 44 กก. 117.35 ลิตร/ถัง 1

กล่องพับทบ (Folded) C-FL 550DD 5” x 50’ 39.75 ลิตร/กล่อง 3

เพื่อควบคุมการแพร่กระจาย และกำาจัด
ของเหลวท่ีเป็นอันตราย (Aggressive 
Liquid) ซึ่งรั่วไหลจากภาชนะบรรจุ
• ใช้ได้ดีกับสารเคมีทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กรดและด่างเข้มข้น เพราะไม่ทำาปฏิกิริยาเคมี

• สะดวกและรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการสัมผัสกับ

สารเคมีอันตรายเป็นเวลานานๆ

• ใช้งานได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน เหมาะสำาหรับ 

ห้องทดลอง โกดังเก็บสารเคมี หรือเก็บประจำาไว้

ในรถบรรทุกของเหลวอันตราย

Chemical Sorbent
วัสดุดูดซับสารเคมี

ชุดฉุกเฉิน: C-SKFL31 ในชุดประกอบด้วย
Chemical Sorbent Pad C-PD1719DD จำ�นวน 30 แผ่น
Chemical Sorbent Folded C-FL550DD จำ�นวน 2 ม้วน
ถุงขยะพร้อมส�ยรัด จำ�นวน 3 ใบ
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SELECTION GUIDE MAINTENANCE
SORBENT
For use on land

PETROLEUM
SORBENT
For use on land 

and water

CHEMICAL
SORBENT
For use on land

  3M SPECIALIST SELECTION

Does the liquid mix the 

water?

No

Yes - Is it corrosive?  NO

                       YES

HYDROCARBON OILS (น้ำ�มันชนิดไฮโดรค�ร์บอน)

Fuels (น้ำ�มันเต�)

Petrol (เบนซิน)

Diesel (ดีเซล)

Motor Oils (น้ำ�มันเครื่อง)

2nd Selection 3rd Selection

WATER SOLUBLE OILS (น้ำ�มันชนิดละล�ยน้ำ�ได้)

Hydraulic Fluids (น้ำ�มันไฮโดรลิก)

Cutting Fluids (น้ำ�มันแปรรูปโลหะ)
2nd Selection

MINERAL OILS (น้ำ�มันแร่พื้นฐ�น)

2nd Selection 3rd Selection

HYDROCARBON SOLVENTS (ส�รทำ�ละล�ยไฮโดรค�ร์บอน)

Mineral Spirits (น้ำ�มันล้�งประเภทน้ำ�มันแร่)

Xylene (ไซลีน)

Toluene (โทลูอีน)

Turpentine (เทอร์เพนไทน์)

Degreaser (ส�รล้�งย�งเหนียว)

3rd Selection 2nd Selection

COOLANTS/HEAT TRANSFER FLUIDS (น้ำ�มันหล่อเย็น/ส�รถ่�ยเทคว�มร้อน

Ethers (อีเทอร์)

Glycols (ไกลคอล)
2nd Selection

PAINTS (สี)

2nd Selection

ALCOHOLS (แอลกอฮอล์)

Ethanol (เอท�นอล)

Methylated Spirits (น้ำ�มันล้�งเมทิลเลท)
2nd Selection

CHLORINATED SOLVENTS (ส�รทำ�ละล�ยส�รประกอบคลอรีน)

Methylene Chloride (เมทิลคลอไรด์)

Chloroform (คลอโรฟอร์ม)
2nd Selection

DILUTE ACIDS (กรดเจือจ�ง)

Hydrochloric Acid (กรดไฮโดรคลอริก)

Hydrofluoric Acid (กรดไฮโดรฟลูออริก)

Sulphuric Acid (กรดซัลฟิวริก/กรดกำ�มะถัน)

DILUTE ALKALIS (ด่�งเจือจ�ง)

Sodium Hydroxide (โซเดียมไฮดรอกไซด์) 2nd Selection

AGRICULTURAL CHEMICALS (ส�รเคมีท�งก�รเกษตร)

Pesticides (ย�ฆ่�แมลง)

Weedicides (ย�ฆ่�วัชพืช)

Herbicides (ย�ปร�บศัตรูพืช)

2nd Selection

CONCENTRATED ACIDS / ALKALIS (กรดและด่�งเข้มข้น)
Call 3M TechAssist 1800 024 464 or email techassist@3m.com

ติดต่อเจ้�หน้�ที่ 3เอ็ม หรือ อีเมล techassist@3m.com

เกณฑ์การเลือกใช้วัสดุดูดซับ 3M Sorbent



• เส้นใยของแผ่นขัดทั่วไป เคลือบด้วยเรซินและเม็ดแร ่

ไม่สม่ำ�เสมอทั่วทุกเส้น

• ขน�ดของเส้นใยไม่สม่ำ�เสมอ ทำ�ให้มีพื้นผิวสัมผัส 

ที่น้อยกว่�

• เส้นใยของแผ่นขัด 3เอ็ม เคลือบด้วยเรซินและเม็ดแร่ชนิด

พิเศษ สม่ำ�เสมอเป็นระเบียบทั่วแผ่นทุกเส้น

• แผ่นขัด 3เอ็ม ผลิตด้วยเส้นใยพิเศษ ทำ�ให้มีพื้นผิวสัมผัสที่ดี

ด้�นใน ด้�นในด้�นนอก ด้�นนอก

แผ่นขัดพื้น 3เอ็มแผ่นขัดพื้นทั่วไป

Scotch-BriteTM

Floor Pads
แผ่นขัดพื้น
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3M Red Buffer Pad 5100
แผ่นขัดสีแดง
• ใช้ทำาความสะอาดพื้นโดยไม่ทำาลายเคลือบเงา ใช้เป็นแผ่นขัดเงา และลบรอยเปื้อน 

หรือขีดข่วนเล็กๆ น้อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว

3M White Super Polish Pad 4100
แผ่นขัดสีขาว
•	 ใชขั้ดเงาพืน้ทัว่ไปหรอืพืน้เคลอืบแวก็ซ ์ไมว่า่จะขดัแหง้หรือใชก้บัน้ำายาสเปรย ์บฟัฟ์ 

ช่วยทำาให้พื้นเงางามอยู่เสมอ

3M Eraser Buffer Pad 3600 
แผ่นขัดสีชมพู
•	 ใช้ปัดเงาและลบรอยเปื้อนและรอยขีดข่วนได้อย่างรวดเร็ว ใช้ได้กับเคลือบเงา 

ทุกประเภท ไม่ทำาให้ฝุ่นละอองจากการขัดฟุ้งกระจาย

3M Natural Blend Tan Pad 3500
แผ่นขัดขนหมูสีแทน
•	ลบรอยขดีขว่นและส่ิงสกปรกไดด้ ีประกอบดว้ยเส้นใยธรรมชาตแิละเส้นใยสังเคราะห์ 

เหมาะสำาหรับบริเวณที่มีผู้คนสัญจรไปมาสูง หรือบริเวณที่มีคราบสกปรกมาก

3M Natural Blend White Pad 3300
แผ่นขัดขนหมูสีขาว
•	ลบรอยขดีขว่นและส่ิงสกปรกไดด้ ีประกอบดว้ยเส้นใยธรรมชาตแิละเส้นใยสังเคราะห์ 

เหมาะสำาหรับบริเวณที่มีคราบสกปรกไม่มากนัก

3M Black Stripping Pad 7200
แผ่นขัดล้างสีดำา
• ใช้กับงานขัดล้างทำาความสะอาดพื้นผิวและลอกพื้นเคลือบเงาเก่าออกได้ง่ายและ

รวดเร็ว เพื่อเตรียมพื้นสำาหรับการลงเคลือบเงาใหม่ได้ทันที

3M Green Scrubbing Pad 
แผ่นขัดล้างสีเขียว
• ใช้กับงานขัดล้างสิ่งสกปรกเฉพาะผิวแว็กซ์ เช่น รอยขีดข่วดบนพ้ืนผิว เพ่ือการลง

เคลือบเงาใหม่ต่อไป

3M Blue Cleaner Pad 5300
แผ่นขัดสีน้ำาเงิน
• ใช้กับงานขัดล้างสิ่งสกปรกบนพื้นผิวและลบริ้วรอยบนพื้นทั่วไปที่ไม่ได้เคลือบเงา



18

แผ่นขัดพื้นที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำาหรับงานขัดล้างทำาความสะอาด 
เพื่อเตรียมพื้นผิวสำาหรับงานล้างลอกเคลือบเงาเก่า หรืองานขัดล้าง
ทำาความสะอาดพื้นผิว คราบสกปรกต่างๆ ที่หลงเหลือหลังงานก่อสร้าง
โดยไม่ต้องใช้น้ำายาล้างลอก

การใช้งานแผ่นขัด Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad ใช้ร่วมกับ
น้ำาเปล่าหรือน้ำายาทำาความสะอาดประจำาวันทั่วไปที่มีค่า pH เป็นกลาง
แทนสารเคมีล้างลอกชนิดรุนแรง 

ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยนวัตกรรมการเคลือบเม็ดแร ่
ที่มีความคมและคงทนที่แทรกซึมทั่วเส้นใยตลอดทั้งแผ่น และโครงสร้าง
เส้นใยไนลอนแบบไม่ถักทอ ทำาให้เส้นใยมีประสิทธิภาพในการทำาความสะอาด 
พื้นเคลือบเงาเก่าได้สะอาดลึกสำาหรับพื้นผิวเรียบ สามารถลบรอยขีดข่วน
บนผิวชั้นในที่ทำาให้พื้นผิวขรุขระได้เป็นอย่างดี ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นผงฟุ้งกระจาย
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานขัด ช่วยลดเวลาในการขัดทำาความสะอาด

เหมาะสำาหรับการใช้งานกับเคร่ืองขัดพ้ืนรอบต่ำามาตรฐานท่ัวไป จนถึงเคร่ือง 
ขัดพ้ืนอัตโนมัติ ความเร็วรอบต่ำาหรือความเร็วรอบท่ี 175-600 รอบต่อนาที 
และใกล้เคียง

หลักการทำางาน 

• ใช้งานร่วมกับน้ำา 

• เหมาะสำาหรับการล้างลอกเคลือบเงาท่ีหลงเหลือระดับปานกลางลงมา 

• ไม่ทำาให้พ้ืนผิวล่ืนและไม่ต้องใช้สารเคมีรุนแรง 

• สำาหรับการใช้งานบนพ้ืนผิวท่ีเคลือบเงาไว้ เช่น พ้ืนไม้ ไวนิล กระเบ้ืองยาง VCT หินอ่อน 

หินขัด และคอนกรีต

• สามารถใช้ร่วมกับผงซักฟอกหรือน้ำายาทำาความสะอาดพ้ืนท่ีมีค่า pH เป็นกลาง

Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad
แผ่นขัดพื้นสำาหรับงานขัดล้าง

วิธีการใช้
1. ดันฝุ่นหรือกวาดพื้นก่อนการขัดทำาความสะอาด
2. เทน้ำาหรือสารเคมีทำาความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลาง
 ลงบนพื้น
 3. นำาแผ่นขัดพื้นสำาหรับเตรียมพื้นผิว Scotch-Brite™ 

Surface Preparation Pad มาติดกับแป้นจับแผ่นขัด 
ของเครื่องขัดพื้นรอบต่ำาทั่วไปหรือเครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ
ที่ความเร็วรอบต่ำา (สามารถนำาแผ่นขัดพื้นสีขาว  
3M Super Polish Pad 4100 มาวางรองที่แป้นจับ 
ก่อนวางแผ่นเตรียมพื้นผิว Scotch-Brite™ Surface 
Preparation Pad เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นสำาหรับ
พื้นที่ติดตั้งไม่เรียบร้อย)

4. เดินเครื่องขัดพื้น ขัดให้ทั่วบริเวณที่ต้องการล้างลอก 
หรือทำาความสะอาด

5. ดูดน้ำาออกด้วยเครื่องดูดฝุ่นเปียกหรือเครื่องขัดอัตโนมัติ
ดูดน้ำา 

6. ล้างพื้นให้สะอาดด้วยน้ำา แล้วปล่อยให้แห้ง
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3M Melamine Floor Pad 
แผ่นขัดสำาหรับพื้นแกรนิตโต้

แผ่นขัดพื้นเมลามีน 3เอ็ม ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำาหรับ
การทำาความสะอาดพื้นผิวที่มีรูพรุนชนิดต่าง ๆ ทั้งพื้นกระเบื้อง
เซรามิก แกรนิตโต้ กระเบื้องยาง VCT กระเบื้องยางใยหิน หินอ่อน 
หินขัด โดยสามารถทำาความสะอาดได้ล้ำาลึกและพื้นฟูปรับสภาพ
พื้นผิวได้ดีกว่าแผ่นขัดทำาความสะอาดทั่วไปในท้องตลาดถึง 5 เท่า

แผ่นขัดพื้นเมลามีน 3เอ็ม เปลี่ยนการทำางานที่ยุ่งยากให้เป็น
เรื่องง่าย สามารถขจัดคราบสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำาให้เกิด
ริ้วรอยบนพื้นผิว  เป็นแผ่นขัดทำาความสะอาดประสิทธิภาพสูง
เพียงใช้ร่วมกับน้ำาเปล่า และสำาหรับคราบสกปรกฝังแน่นมาก
ให้ใช้ร่วมกับน้ำาสบู่อ่อนๆ จะช่วยลดเวลาการทำางานได้เร็วขึ้น

• เหมาะสำาหรับทั้งการดูแลประจำาวัน การทำาความสะอาดแบบล้ำาลึกและ 

การเก็บจุดได้รวดเร็ว 

• ทำาความสะอาดได้มากกว่าแผ่นทำาความสะอาดอื่นๆ ถึง 5 เท่า - สูงสุด 1000m2 

สำาหรับการทำาความสะอาดด้วยเครื่องขัดพื้นรอบต่ำาทั่วไป และสูงสุด 10,000m2 

สำาหรับการทำาความสะอาดด้วยเครื่องสครับเบอร์ 

• เหมาะสำาหรับพื้นผิวที่มีรูพรุนขนาดเล็กที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน   เช่น แกรนิตโต้ 

เซรามิก ดินเผา หินอ่อนและคอนกรีต 

• เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ไม่ต้องใช้สารทำาความสะอาดหรือสารเคมีอื่น ๆ

พื้นผิวที่แนะนำา
กระเบื้องยางใยหิน พื้นหินขัด คอนกรีตขัด หิน หินอ่อน กระเบื้องที่ผ่านการเผา พื้นผิวที่ม ี
รูพรุนขนาดเล็ก เช่น เซรามิก แกรนิตโต้

วิธีการใช้งาน
1. กวาดเก็บฝุ่นและสิ่งสกปรกให้สะอาด
2. นำาแผ่นขัดพื้น 3เอ็ม เมลามีน ด้านที่มีสัญลักษณ์ 3เอ็ม 

ติดเข้ากับแป้นจับแผ่นขัดของเครื่องขัดพื้น
3. เดินเครื่องไปที่รอยคราบสกปรก ประมาณ 2 รอบ 

ไปกลับ สังเกตดูว่ารอยคราบสกปรกจางออกหรือไม่ 
ถ้าจางลงให้ทำาต่อไปจนคราบสกปรกหมดไป ถ้าคราบ 
ฝังแน่นไม่ออก ให้เติมน้ำาเปล่าเพียงเล็กน้อยลงไป 
บนคราบที่ต้องการทำาความสะอาด แล้วเดินเครื่อง 
ไปกลับประมาณ 3-5 รอบ หรือแค่คราบสกปรกหมดไป
ก็เพียงพอ

4. ระหว่างเดินเครื่อง ไม่ควรเดินเครื่องไปชนหรือกระทบ
กับผนัง กำาแพงหรือเสา เพราะอาจจะทำาให้เกิดความ
เสียหายกับตัวแผ่น เป็นเหตุให้อายุการใช้งานของแผ่น
สั้นลงได้ 

5. เมื่อทำางานเสร็จแล้ว ควรถอดแผ่นเมลามีน 3เอ็ม 
ออกจากแป้นจับทันที หากแผ่นมีคราบสกปรกติด 
ให้ใช้ผ้าชุบน้ำาเพียงเล็กน้อยเช็ดคราบออก แล้วนำาแผ่น
ไปผึ่งลมจนแห้งและจัดเก็บให้เรียบร้อย

ข้อแนะนำาในการใช้งาน
• แผ่นมีขนาดมาตรฐาน สามารถใช้ติดเข้ากับแป้นจับ 

แผ่นขัดพ้ืนท่ัวไปได้ทันที
• สำาหรับการทำาความสะอาดพ้ืนท่ีกว้างขนาดใหญ่ 

ไม่จำาเป็นต้องล้างทำาความสะอาดแผ่นเมลามีนระหว่าง
การใช้งาน



Floor Care &
Cleaning Chemical
ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดและดูแลพื้น



20 L
800 ml

550 ml

3.8 L

20 L 3.8 L

400ml
250ml 3.8L
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วิธีใช้ 
1. บรรจุสบู่เหลวลงในตัวจ่าย
2. บีบลงบนฝ่ามือ ผสมน้ำาเล็กน้อย ลูบไล้ให้เกิดฟอง 

แล้วล้างออกด้วยน้ำาสะอาด
3. สามารถใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการ

3M Hand Soap 250ml, 400ml, 3.8L 
ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ 3เอ็ม
• ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสำาหรับทำาความสะอาดมือ สูตรถนอมผิว 

ไม่มีส่วนผสมของสารที่ทำาให้ระคายเคืองผิวหนัง
• มีส่วนผสมพิเศษช่วยให้ผิวมืออ่อนนุ่ม ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง 

กลิ่นหอมละมุน ล้างออกง่าย ให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่น 
อยู่เสมอ

วิธีใช้
1. บรรจุสบู่เหลวลงในตัวจ่าย
2. บีบลงบนฝ่ามือ ผสมน้ำาเล็กน้อย ลูบไล้ให้เกิดฟอง 

แล้วล้างออกด้วยน้ำาสะอาด
3. สามารถใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการ

3M Heavy Duty Hand Soap 3.8L
สบู่เหลวล้างมือ สูตรขจัดคราบน้ำามัน 3เอ็ม
• ใช้ทำาความสะอาดมือจากคราบน้ำามันและคราบสกปรก

ต่างๆ ที่ล้างออกยาก
• ไม่มีส่วนผสมของสารท่ีทำาให้ระคายเคืองผิวหนัง มีส่วนผสม

พิเศษที่ช่วยให้ผิวมืออ่อนนุ่ม ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง
• ล้างออกง่าย กลิ่นหอมละมุน ให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่น

อยู่เสมอ

วิธีใช้ 
1. บีบเนื้อเจลใส่มือ ถูไปมาให้ทั่วบริเวณที่ต้องการจะ 

ลดเชื้อโรค

3M Alcohol Gel 400ml
ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลทำาความสะอาดมือ 
3เอ็ม
• เจลใสล้างมือ ชนิดไม่ต้องใช้น้ำาล้างออก ช่วยในการ 

ยับยั้งแบคทีเรีย
• เนื้อเจลใส มีกลิ่นหอม แห้งเร็ว ปลอดภัย ถนอมมือ  

ไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่ทำาให้มือแห้ง
• สามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการ

สัมผัส สามารถใช้ได้บ่อยครั้งตามต้องการ

วิธีใช้ 
1. ผสมผลิตภัณฑ์ 1 ช้อนชา ต่อน้ำา 2 ลิตร ล้างภาชนะ

หรือเครื่องใช้ในครัวเรือน เสร็จแล้วล้างออกด้วย 
น้ำาสะอาด

3M Dish Washing Liquid
Lemon 550ml, 800ml, 3.8L, 20L 
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 3เอ็ม ชนิดเข้มข้น 
สูตรมะนาว
• ใช้ทำาความสะอาดภาชนะและเครื่องใช้ในครัวเรือน

วิธีใช้ 
1. หยดผลิตภัณฑ์ลงบนฟองน้ำาที่เปียก ใช้ล้างภาชนะ

หรือเครื่องใช้ในครัวเรือน แล้วล้างออกด้วย 
น้ำาสะอาด

3M Dish Washing Liquid 
Mild Scent 3.8L, 20L
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 3เอ็ม ชนิดเข้มข้น 
กล่ินอ่อนละมุน
• ใช้ทำาความสะอาดภาชนะและเครื่องใช้ในครัวเรือน

Cleaning Chemicals 
ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด
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3M Disinfectant Deodorizer 
Citronella/ Bukae 3.8L
ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่าเชื้อ 3เอ็ม 
กลิ่นตะไคร้หอม / กลิ่นบูเก้
• ใช้ดับกลิ่นบริเวณห้องทั่วไป และฆ่าเชื้อโรคบริเวณฝาผนัง 

พื้น และเครื่องสุขภัณฑ์

วิธีใช้ 
1. เพื่อสร้างความหอมสดชื่นประทับใจ ผสมผลิตภัณฑ์

ดับกลิ่นฆ่าเชื้อ 1 ส่วน ต่อน้ำา 5 ส่วน แล้วสเปรย์ 
ให้ทั่วบริเวณที่ต้องการดับกลิ่น

2. เพื่อดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และสร้างบรรยากาศ
หอมสดชื่น ผสมผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่าเชื้อ 1 ส่วน  
ต่อน้ำา 5 ส่วน ใช้เช็ดถูพื้นอาคาร ฝาผนัง ห้องน้ำา 

 และเครื่องสุขภัณฑ์ หลังทำาความสะอาด
3. สำาหรับการฆ่าเชื้อโรค หลังจากทำาความสะอาด 

พื้นผิวแล้ว ผสมผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่าเชื้อ 1 ส่วน  
ต่อน้ำา 5 ส่วน เทลงบนพื้นผิว และทิ้งไว้ประมาณ  
10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำาสะอาด

วิธีใช้
1. เขย่ากระป๋องก่อนใช้
2. ตั้งกระป๋องให้ตรง แล้วฉีดไปตรงกลางห้อง เพื่อให้

น้ำาหอมกระจายไปทั่วบริเวณที่ต้องการ

3M Air Freshener Spray 300ml
สเปรย์หอมดับกล่ิน 3เอ็ม กล่ินทรอปิคอล เฟรช
สเปรย์หอมปรับอากาศ 3เอ็ม กล่ินมารีน เฟรช
• ให้กล่ินหอมท่ีบางเบาสะอาดและปลอดภัย เหมาะสำาหรับ 

ใช้ในรถยนต์ ห้องโดยสาร โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล ห้อง
นอน ห้องน้ำา เครื่องปรับอากาศ ตู้เสื้อผ้า ฯลฯ

• สามารถใช้ลดกลิ่นอับ เช่น กลิ่นบุหรี่ กลิ่นอับในช่องแอร์ 
ใต้พรม จุดอับชื้นที่ทำาความสะอาดไม่ถึง

วิธีใช้ 
1. ผสมผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดกระจก 3เอ็ม 1 ส่วน 

ต่อน้ำา 3 ส่วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคราบสกปรก
2. เทผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม ลงในกระบอกฉีด
3. ฉีดน้ำายาลงบนบริเวณที่ต้องการทำาความสะอาด
4. เช็ดสิ่งสกปรกออกจากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง
5. เช็ดกระจกด้วยผ้าสะอาด หรือกรีดด้วยอุปกรณ์ 

เช็ดกระจก

3M Glass Cleaner 3.8L
ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดกระจก 3เอ็ม
• ใช้ทำาความสะอาดและเช็ดขจัดคราบสกปรกต่างๆ รวมถึง 

คราบไขมันบางๆ บนพื้นผิวและบริเวณโดยรอบ ทำาให้
กระจกใส สะอาด

• ไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย
• ใช้ได้กับกระจกทุกชนิด ตลอดจนกระเบื้องเคลือบ  

โฟร์เมก้า ภาชนะโครเมียม และวัสดุพื้นผิวเรียบ

วิธีใช้
1. เขย่าขวดก่อนใช้ จากนั้นเทน้ำายาลงบนผ้าแห้ง 

ชนิดนุ่ม หรือฟองน้ำา
2. ลูบเบาๆ อย่างสม่ำาเสมอให้ทั่วบริเวณผิวของวัสดุ 

ที่ต้องการ
3. สามารถใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการ และเพื่อ

ประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้เป็นประจำาอย่างน้อย
สัปดาห์ละครั้ง เพื่อคงความใหม่ให้พื้นผิววัสดุ 
อยู่เสมอ

3M Furniture Polishing 3.8L
ผลิตภัณฑ์บำารุงรักษาเฟอร์นิเจอร์ 3เอ็ม
• เหมาะสำาหรับพื้นผิวของวัสดุหลากหลายประเภท ไม้จริง

ทุกชนิด ไม้ MDF ไม้วีเนียร์ โฟร์เมก้า เฟอร์นิเจอร์  
ชุดรับแขก เครื่องหนัง ทั้งหนังแท้ หนังเทียม ไวนิล 
ไฟเบอร์ พลาสติก และยาง

• ช่วยให้พื้นผิวดูใหม่ และมันวาวเป็นเงางาม สำาหรับผิว 
วัสดุที่ลื่น ยังช่วยไม่ให้ฝุ่นเกาะติด นอกจากนี้ยังมี
คุณสมบัติในการเคลือบผิววัสดุ ป้องกันการแตกร้าว  
และซีดจางจากแสงแดด สามารถช่วยยืดอายุการใช้งาน
ของวัสดุได้เมื่อใช้เป็นประจำา

3M Mop Dressing 3.8L
ผลิตภัณฑ์ดันฝุ่น 3เอ็ม
• สามารถขจัดฝุ่นละอองบนทุกพื้นผิว โดยไม่ทำาให้ 

ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ช่วยให้พื้นผิวสะอาดสดใส
• ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำาความสะอาด  

พร้อมทั้งปลอดภัยต่อทุกพื้นผิว

วิธีใช้
1. สำาหรับการเก็บฝุ่นด้วยไม้ม็อบ บรรจุผลิตภัณฑ์ดันฝุ่น 

3เอ็ม ลงในกระบอกฉีด สเปรย์ลงบนผ้าม็อบ
2. สำาหรับการดันฝุ่น ให้ดันไปในทิศทางเดียวกัน  

เมื่อถึงจุดปลายสุดไม่ควรยกผ้าม็อบ ให้ดันม็อบ 
หมุนกลับ 180 องศา กลับไปในบริเวณที่ยังไม่ได้
ทำาความสะอาด

3. สำาหรับการเก็บฝุ่นบนพื้นผิวทั่วไป สเปรย์ผลิตภัณฑ์
ดันฝุ่น 3เอ็ม บนผ้าสะอาดแล้วเช็ดพื้นผิวที่ต้องการ
เก็บฝุ่น จากนั้นเช็ดด้วยผ้าสะอาดอีกครั้ง



3.8 L
900 ml
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วิธีใช้ 
1. สำาหรับการทำาความสะอาดพื้นทั่วไป ผสมผลิตภัณฑ์

ทำาความสะอาดพ้ืนและฆ่าเช้ือโรค 3เอ็ม ในอัตราส่วน 
2 ฝา (50 มล.) ต่อน้ำาครึ่งถัง (5 ลิตร) ใช้ผ้าชุบหรือ
จุ่มม็อบ นำามาเช็ดให้ทั่วบริเวณที่ต้องการทำาความ
สะอาดแล้วล้างออกด้วยน้ำาสะอาด

2. สำาหรับการฆ่าเชื้อโรค หลังจากทำาความสะอาดปกติ 
ผสมผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดพื้นและฆ่าเชื้อโรค 
3เอ็ม 1 ส่วน (25 มล.) ต่อน้ำา 60 ส่วน (1.8 ลิตร) 
แล้วเทลงบนพื้นผิว หรือใช้ผ้า หรือฟองน้ำาชุบ  
แล้วนำามาเช็ดบริเวณที่ต้องการฆ่าเชื้อโรค  
ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำาสะอาด

3M Disinfectant Floor Cleaner 
Romantic Rose 3.8L
ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดพื้นและฆ่าเชื้อโรค 
3เอ็ม กลิ่นโรแมนติกโรส
• ช่วยขจัดคราบสกปรก และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ให้กลิ่น

หอม เหมาะสำาหรับพื้นผิวภายในอาคาร เช่น พื้นปาร์เก้  
หินขัด หินอ่อน หินแกรนิต กระเบื้องโมเสก เซรามิก 
กระเบื้องยาง รวมทั้งการทำาความสะอาดสุขภัณฑ์ และ
ห้องครัว ช่วยให้พื้นสะอาด ให้กลิ่นหอม

• สามารถผสมแบบเจือจาง เพื่อให้เหมาะกับการทำาความ
สะอาดพื้นผิวภายในอาคารทุกชนิด

วิธีใช้
1. สำาหรับการทำาความสะอาดทั่วไป ผสมผลิตภัณฑ์ 

ล้างห้องน้ำา 3เอ็ม 1 ส่วน ต่อน้ำา 4 ส่วน เทผลิตภัณฑ์
ล้างห้องน้ำา ทิ้งไว้สักครู่ ใช้แปรงขัดถู แล้วล้างออก
ด้วยน้ำาสะอาด

2. สำาหรับการฆ่าเชื้อโรค หลังจากทำาความสะอาดแล้ว 
ผสมผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำา 3เอ็ม 1 ส่วน ต่อน้ำา  
1 ส่วน แล้วเทราดให้ทั่วบริเวณที่ต้องการฆ่าเชื้อโรค 
ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำาสะอาด

3M Disinfectant Toilet Cleaner 
Floral 3.8L
ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำาฆ่าเชื้อโรค 3เอ็ม  
กลิ่นพฤกษา
• ใช้ทำาความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคบนพื้น ฝาผนัง และ

เครื่องสุขภัณฑ์อื่นๆ 
• ไม่มีส่วนผสมของกรด ไม่ทำาลายพื้นผิว

วิธีใช้ 
1. สำาหรับการทำาความสะอาดทั่วไป ผสมผลิตภัณฑ์ 

ล้างห้องน้ำา 3เอ็ม 1 ส่วน ต่อน้ำา 2 ส่วน เทลงบน
พื้น/ผนังห้องน้ำา และสุขภัณฑ์ที่ต้องกาทำาความ
สะอาด ขัดด้วยอุปกรณ์ทำาความสะอาด แล้วล้างด้วย 
น้ำาสะอาด

2. สำาหรับพื้นผิวที่สกปรกมาก ผสมผลิตภัณฑ์ 
ล้างห้องน้ำา 3เอ็ม 1 ส่วน ต่อน้ำา 1 ส่วน ราดน้ำา
บริเวณที่ต้องการทำาความสะอาด เช่น พื้น ผนัง 
ห้องน้ำา และสุขภัณฑ์ เทผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำา 
ลงบริเวณที่มีคราบสกปรก ทิ้งไว้ 5 นาที ใช้แปรงขัด
คราบสกปรก แล้วล้างออกด้วยน้ำาสะอาด

3. สำาหรับการฆ่าเชื้อโรค หลังจากทำาความสะอาดแล้ว 
ผสมผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำา 3เอ็ม 1 ส่วน ต่อน้ำา 50 
ส่วน แล้วเทราดให้ทั่วบริเวณที่ต้องการฆ่าเชื้อโรค  
ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำาสะอาด

3M Heavy Duty Disinfectant 
Toilet Cleaner Waterloo 3.8L
ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำาฆ่าเชื้อโรค 3เอ็ม 
สูตรขจัดคราบหนัก กลิ่นวอเตอร์ลู
• ใช้ทำาความสะอาดคราบหนักหรือคราบทั่วไป และ 

ฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องน้ำา ฝาผนัง และเครื่องสุขภัณฑ์

วิธีใช้
1. ผสมผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดอเนกประสงค์ 3เอ็ม 

1 ส่วน ต่อน้ำา 10 ส่วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสกปรก
2. เทผลิตภัณฑ์ที่ผสมแล้วลงในกระบอกฉีด หรือใช้ถูกับ

ไม้ม็อบและถังม็อบ
3. ฉีดน้ำายาลงบริเวณที่ต้องการทำาความสะอาด
4. เช็ดสิ่งสกปรกแล้วเช็ดพื้นให้แห้งด้วยผ้าสะอาด

3M General Purpose Cleaner 3.8L
ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดอเนกประสงค์ 3เอ็ม
• ใช้ทำาความสะอาดพ้ืนผิวท่ัวไป ถูกสุขอนามัย ไม่ทำาลาย 

พ้ืนผิว กล่ินหอมสดช่ืน สำาหรับทำาความสะอาดประจำาวัน 
ท่ัวไปบริเวณห้องน้ำา เคร่ืองสุขภัณฑ์ ฝาผนัง พื้นไม้  
พื้นเซรามิก พื้นกระเบื้องยาง พื้นพีวีซี เฟอร์นิเจอร์  
เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านและวัสดุอื่นๆ

หมายเหตุ :
1. 1 ช้อน = 40 กรัม
2. ผงชำาระล้าง 300 กรัม สามารถใช้ทำาความสะอาดพ้ืนท่ีได้ประมาณ 8 ตารางเมตร
3. สำาหรับคราบสกปรกมาก สามารถเพ่ิมผงชำาระล้างในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม

วิธีใช้
1. สำาหรับการทำาความสะอาดพื้นคอนกรีต กระเบื้อง

ทั่วไป อู่รถยนต์ พื้นห้องครัว ใช้ผลิตภัณฑ์ชำาระล้าง 
7 1/2 ช้อน (300 กรัม) ละลายน้ำา 20 ลิตร ทำาความ
สะอาดตามปกติ ใช้แปรงขัดตามความเหมาะสม  
แล้วล้างออกด้วยน้ำาจนสะอาด

2. สำาหรับการทำาความสะอาดพื้นผิวและสุขภัณฑ์
ภายในห้องน้ำา ใช้ผลิตภัณฑ์ชำาระล้าง 3 3/4 ช้อน 
(150 กรัม) ละลายน้ำา 5 ลิตร ทำาความสะอาด 
ตามปกติ ใช้แปรงขัดตามความเหมาะสม  
แล้วล้างออกด้วยน้ำาจนสะอาด

3. สำาหรับการทำาความสะอาดภาชนะ  ก้นหม้อ  
ก้นกระทะ ใช้ผลิตภัณฑ์ชำาระล้าง 1/2 ช้อน (20 กรัม) 
ละลายน้ำา 2 ลิตร ล้างภาชนะตามปกติ แล้วล้างออก
ด้วยน้ำาจนสะอาด

3M Multi-Purpose 
Cleaning Powder 25kg
ผลิตภัณฑ์ชำาระล้าง 3เอ็ม  
สำาหรับงานทำาความสะอาดในอุตสาหกรรม
• ใช้ทำาความสะอาดพ้ืนผิวต่างๆ เช่น พ้ืนโรงงาน อู่รถยนต์  

ปั๊มน้ำามัน พื้นและผนังห้องน้ำา ห้องครัว รวมถึงคราบ
สกปรกติดแน่นบริเวณก้นภาชนะและเคร่ืองครัว

• เหมาะสำาหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงเรียน 
สำานักงาน ภัตตาคาร อู่รถยนต์ ปั๊มน้ำามัน เป็นต้น



เครื่องซักผ้า ปริมาณผงซักฟอก จำานวนผ้า    
 ฝาบน  1 ช้อน  15 ชิ้น    
 ฝาหน้า  ½ ช้อน  15 ชิ้น

หมายเหตุ : 1 ช้อน = 80 กรัม
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3M Laundry Detergent Powder 25kg
ผงซักฟอก 3เอ็ม  

• ได้มาตรฐาน "ฉลากเขียว" จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
TGL-10-R1-10

• มีสาร Oxygen Bleach ช่วยขจัดคราบสกปรกต่างๆ ได้ล้ำา
ลึกถึงใยผ้า

• สาร Optical Brightener ช่วยให้ผ้าสีสดใสเหมือนใหม่อยู่
เสมอ

• Anti-Corrosion ช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องซักผ้าเป็นสนิม  
หรือผุกร่อนง่าย

• กลิ่นหอมสะอาด ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสี
• ใช้ได้ทั้งเครื่องซักผ้าฝาบนและฝาหน้า

วิธีใช้
1. ควรแยกผ้าขาว ผ้าสี ก่อนซักทุกครั้ง
2. ติดกระดุมและตะขอ รูดซิปปิด ตรวจเก็บสิ่งของ

ออกจากกระเป๋าเสื้อผ้า
3. ควรคลี่ผ้าและกลับด้านในเสื้อผ้าออกทุกครั้งก่อน

การซัก
4. สำาหรับเสื้อผ้าที่มีรอยเปื้อนคราบสกปรกและคราบ

ฝังแน่น ควรใช้น้ำายาขจัดคราบหรือผงขจัดคราบ 
ป้ายลงบนคราบสกปรกก่อนนำาไปซัก

5. ซักผ้าในปริมาณพอเหมาะกับปริมาณน้ำาในเครื่อง
ซักผ้า โดยให้ระดับน้ำาอยู่เหนือผ้าพอสมควร

6. ปริมาณการใช้ผงซักฟอกโดยประมาณ

วิธีใช้   
1. ขจัดเศษผงและความชื้นบริเวณพื้นผิวที่ต้องการ

ทำาความสะอาด
2. เขย่ากระป๋องให้น้ำายาเข้ากัน
3. สเปรย์น้ำายาลงบนพื้นผิวที่ต้องการทำาความสะอาด 

ห่างจากพื้นผิวประมาณ 6-12 นิ้ว 
4. ใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดทำาความสะอาดและขัดเงา

3M Stainless Steel 
Cleaner & Polish
ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดและเคลือบเงา
พื้นผิวสเตนเลส 3เอ็ม
• ได้รับการรับรองจาก NSF (A7) ประเทศอเมริกา
•  สเปรย์ฉีดทำาความสะอาดคราบสกปรกเล็กๆ น้อยๆ  

และเคลือบป้องกันผิวสเตนเลสจากคราบสกปรกฝังแน่น
และรอยนิ้วในขั้นตอนเดียว 

• เหมาะสำาหรับอุปกรณ์และเครื่องครัวที่เป็นสเตนเลส  
อะลูมิเนียม พลาสติก ไฟเบอร์ โครเมียม หรือโลหะที่มี
ความเงาทุกชนิด

วิธีใช้
1. เขย่ากระป๋องก่อนฉีดและคว่ำาลง ให้ห่างจากพื้นผิว

ประมาณ 6-10 นิ้ว
2. ฉีดทิ้งไว้ 3-5 นาที สำาหรับคราบสกปรกมากอาจใช้

ร่วมกับแผ่นใยขัดชนิดต่างๆ ตามลักษณะของพื้นผิว 
และคราบฝังแน่นแล้วล้างออกด้วยน้ำาสะอาด หรือ
เช็ดด้วยผ้าสำาหรับคราบสกปรกทั่วไป หรือคราบ
สกปรกน้อย

3M Trouble Shooter
ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบไขมัน
• สามารถขจัดคราบสกปรกฝังแน่นชนิดต่างๆ ที่ยาก 

ต่อการทำาความสะอาด รวมถึงคราบไขมันจากการ 
ปรุงอาหาร คราบน้ำามันเครื่องบนเครื่องจักร 
คราบแว็กซ์เก่าเฉพาะจุด ออกได้อย่างง่ายดาย

• เพียงฉีดทิ้งไว้ 3-5 นาที แล้วใช้ผ้าเช็ดออก หรืออาจใช้
ร่วมกันแผ่นใยขัดชนิดต่างๆ ตามลักษณะของพื้นผิว  
และคราบฝังแน่น

• สามารถใช้ได้ทั้งบนพื้นผิวกระเบื้องยาง โลหะ สเตนเลส 
โครเมียม เซรามิค และหินชนิดต่างๆ

วิธีใช้     
1. เทผลิตภัณฑ์บนฟองน้ำา หรือผ้าแห้งสะอาด นำามาเช็ด

ให้ทั่วพื้นผิวที่ต้องการทำาความสะอาดทิ้งไว้ให้แห้ง
2. เช็ดทำาความสะอาดพื้นผิวอีกครั้งด้วยผ้าสะอาดหรือ

ฟองน้ำา

3M Sharpshooter
ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบทั่วไป
• เหมาะสำาหรับขจัดคราบฝังแน่นๆ ต่างๆ ที่ยากต่อการ

เช็ดทำาความสะอาด รวมถึงคราบสกปรก ไขมัน น้ำามัน
ต่างๆ บนพื้นผิว กระเบื้องยาง หินชนิดต่างๆ โลหะ  
สเตนเลส โครเมียม เซรามิก

• เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเข้มข้นพร้อมใช้งานได้ทันที โดย 
ไม่ต้องผสม ก่อนใช้งานจริงควรทดสอบบนบริเวณพื้นผิว
ที่ต้องการทำาความสะอาดด้วยปริมาณน้อยก่อน

Specialty Chemicals 
ผลิตภัณฑ์เคมีทำาความสะอาดชนิดพิเศษ



20L 3.8L

20L
3.8L
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3M Floor Sealer 3.8L
ผลิตภัณฑ์รองพื้น 3เอ็ม
• มีส่วนผสมของสารสังเคราะห์ทางเคมี ช่วยให้เคลือบเงา

พื้นมีผิวหน้าเรียบเนียน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการเคลือบเงาพื้น

• ช่วยเพิ่มความเงาของเคลือบเงาให้เงางามยิ่งขึ้น ทำาให้ 
พื้นไม่เป็นรอยง่าย

• มีความทนทานสูง และรักษาความเงางามได้นานยิ่งขึ้น 
ใช้ได้กับทุกพื้นผิว

• สามารถลอกออกได้โดยสะดวก และรวดเร็วด้วยผลิตภัณฑ์ 
ล้างลอกแว็กซ์

วิธีใช้
1. ก่อนลงผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้นครั้งใหม่ ต้องทำา 

ความสะอาดพื้น ด้วยการล้างลอกเคลือบเงาเก่า 
ออกให้หมดเสียก่อน และเช็ดพื้นให้แห้งสนิท

2. เคลือบพื้นด้วยผลิตภัณฑ์รองพื้น 3เอ็ม โดยใช้ 
ผ้าม็อบที่สะอาด เพื่อประสิทธิภาพที่ดีควรลง 2 รอบ

3. ทิ้งไว้ให้แห้ง ประมาณ 30 นาที แล้วจึงลงเคลือบทับ
ด้วยผลิตภัณฑ์เคลือบเงา

3M Super Shine 3.8L, 20L
ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น 3เอ็ม  
สูตรความเงาพิเศษ
• เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบพื้นประสิทธิภาพสูงที่ถูกพัฒนา 

ขึ้นมา เพื่อการเคลือบพื้นผิวให้มีความเงางาม และดู
สะอาดตลอดเวลา ด้วยสูตรพิเศษที่ให้ความเงางามและ
แข็งแรงทนทาน แม้ในบริเวณที่มีการสัญจรมาก อีกทั้ง 
ยังช่วยปกป้องพ้ืนผิวจากการขูด ขีดข่วน หรือรอยส้นรองเท้า
ได้

• 3เอ็ม ซุปเปอร์ ชายน์ สามารถใช้ได้กับหลากหลายพื้นผิว  
เช่น พื้นเซรามิก พื้นหินขัด พื้นกระเบื้องยาง และพื้นพีวีซี 
เป็นต้น โดยไม่ทำาลายพื้นผิว

วิธีใช้
1. เตรียมพื้นผิวบริเวณที่ต้องการเคลือบเงาด้วย

ผลิตภัณฑ์ล้างลอกแว็กซ์ 3เอ็ม (ควรทำาความสะอาด
คราบแว็กซ์เก่า หรือเคลือบเงาเก่าให้หมดจด)

2. เคลือบเงาพื้นด้วยผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม ซุปเปอร์ ชายน์ 
ให้ทั่วบริเวณที่ต้องการ

3. ควรเคลือบ 3เอ็ม ซุปเปอร์ ชายน์ 2-3 รอบ โดยควร
รอให้พื้นในแต่ละครั้งแห้งสนิท โดยใช้เวลาประมาณ 
15-30 นาที ก่อนการเคลือบในชั้นต่อไป

4. หากต้องการความเงางาม และแข็งแรงยิ่งขึ้น  
ให้เคลือบซ้ำาอีก 1-2 รอบ และทิ้งไว้หลังทำางาน
ประมาณ 3-6 ชั่วโมง ก่อนเปิดสัญจรไปมา

3M Spray Buff 3.8L
ผลิตภัณฑ์ปั่นเงาและลบรอย 3เอม็
• ผลิตภัณฑ์ปั่นเงาและลบรอยประสิทธิภาพสูงที่ถูกพัฒนา 

ขึ้นเพื่อเคลือบพื้นผิวให้มีความเงางามและดูสะอาดตลอด
เวลา แม้ในบริเวณที่มีการสัญจรไปมาสูง ช่วยลบรอยและ
ปกป้องพื้นจากการขูด ขีดข่วน หรือรอยส้นรองเท้า

• สามารถใช้ได้กับพื้นกระเบื้องยาง เซรามิก พีวีซี และ 
พื้นหินชนิดต่างๆ เช่น หินแกรนิต หินอ่อน หินขัด  
โดยไม่ทำาลายพื้นผิว

วิธีใช้
1. เก็บสิ่งสกปรกที่ตกค้างบนพื้นให้สะอาด แล้วใช้ 

ม็อบเก็บฝุ่นที่อาจตกค้างอีกครั้ง
2. เทผลิตภัณฑ์ป่ันเงาและลบรอย 3เอ็ม ลงในกระบอกฉีด
3. ฉีดน้ำายา 2-3 ครั้งต่อพื้นที่ประมาณ 1 ตารางเมตร 

(ไม่ควรฉีดให้ชุ่มเกินไป)
4.  ใช้แผ่นปัดเงา ปั่นด้วยเครื่องขัดพื้น 1 รอบ  

เพื่อกระจายน้ำายาให้ทั่วบริเวณ แล้วขัดซ้ำาจนเงางาม 
โดยเน้นบริเวณที่สกปรกและมีรอยขูดขีดมาก

5. หลังการปั่นเงาเรียบร้อยแล้ว หากมีฝุ่นละอองตกค้าง
ให้ใช้ม็อบเก็บฝุ่นอีกครั้ง

3M Floor Stripper 3.8L, 20L 
ผลิตภัณฑ์ล้างลอก 3เอ็ม
• สำาหรับล้างลอกเคลือบเงาเก่าหรือแว็กซ์เก่า เหมาะสำาหรับ

ทำาความสะอาดพื้นหรือเตรียมพื้นเพื่อลงเคลือบเงาใหม่
• สามารถขจัดคราบสกปรกฝังแน่น คราบน้ำามัน และขี้ผึ้ง 

ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
• ใช้ได้กับพื้นกระเบื้องยาง เซรามิก พีวีซี และพื้นหิน 

ชนิดต่างๆ เช่น หินแกรนิต หินอ่อน หินขัด

วิธีใช้
1. ผสมผลิตภัณฑ์ล้างลอกแว็กซ์ 3เอ็ม 1 ส่วน ต่อน้ำา  

5 ส่วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคราบสกปรกและความหนา
ของเคลือบเงาเก่า

2. เทผลิตภัณฑ์ล้างลอกแว็กซ์ 3เอ็ม ที่ผสมแล้ว 
ให้ทั่วบริเวณที่ต้องการล้างออก ทิ้งไว้ 5-10 นาที 
แล้วทำาการลอกแว็กซ์ออกด้วยเครื่องขัด  
และแผ่นขัดพื้นสีดำา

3. หลังจากทำาการขัดลอกแว็กซ์แล้ว ให้รีดหรือปาดน้ำา
ออกให้หมดด้วยเครื่องดูดน้ำาหรือผ้าม็อบ รอจนกว่า
พื้นแห้ง

4. ทำาความสะอาดด้วยผ้าถูพ้ืนและน้ำาประมาณ 2-3 คร้ัง 
จนกว่าจะหมดคราบ ทิ้งไว้ให้พื้นแห้งสนิท แล้วจึง
ทำาการลงเคลือบเงาในขั้นตอนต่อไป

Floor Coating 
ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น
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ScotchgardTM Spot Remover  
& Upholstery Cleaner
ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบเปื้อนบนพรม  
ชนิดกระป๋องสเปรย์
•  ใช้ทำาความสะอาดคราบสกปรก หรือรอยเปื้อนทั่วไป 

ที่เกิดขึ้นใหม่ เหมาะสำาหรับใช้เก็บจุดบนพรม และเบาะ
ผ้าบุกำามะหยี่ 

• เหมาะสำาหรับใช้ทำาความสะอาดประจำาวัน

วิธีใช้
1. ขจัดเศษผงและความชื้นออกจากบริเวณคราบสกปรก 
 - สำาหรับคราบแห้ง ใช้ช้อนหรือเกรียงพลาสติก 

 ขูดเศษผงบริเวณคราบเปื้อนออก แล้วใช้ 
 เครื่องดูดฝุ่นดูดซ้ำา

 - สำาหรับคราบเปียก ใช้ผ้าหรือฟองน้ำาซับบริเวณ
  คราบที่เปียก
2. เขย่ากระป๋องให้ผลิตภัณฑ์เข้ากัน หมุนหัวฉีดให้ 

ปลายลูกศรส่วนหัวชี้ตรงกับจุดสีดำา
3. ฉีดผลิตภัณฑ์บนคราบเปื้อน ใช้แปรงปัดคราบสกปรก 

โดยให้ทิศทางการปัดเริ่มจากด้านนอกเข้าด้านใน 
เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกกระจายออก

4. ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำา โดยกดลงบนคราบสกปรก

3M Carpet Cleaner
ผลิตภัณฑ์ซักพรม 3เอ็ม (ฉลากสีเขียว)

•	 น้ำายาทำาความสะอาดผิวพรมโดยใช้ร่วมกับแผ่นขัดพรม 
(3M Carpet Cleaning Pad) หรือแผ่นบอนเน็ทและ 
เครื่องขัดพื้นรอบต่ำา 

• ฟองน้อย แห้งเร็ว และยังสามารถขจัดคราบสกปรก 
ที่ขจัดยาก เช่น คราบเขม่า คราบเศษดินทราย  
คราบกาแฟ คราบหมากฝรั่ง 

• เหมาะสำาหรับพรมที่ไม่สกปรกมาก และต้องการใช้งาน
โดยเร็ว 

• หลังจากขัดแล้วควรดูดฝุ่นตาม
วิธีใช้ สำาหรับการซักแบบถึงรากพรมหรือเอ็กแทรคชั่น
1. ผสมผลิตภัณฑ์ซักพรม 3เอ็ม 1 ส่วน ต่อน้ำา 30 ส่วน 

คนให้เข้ากัน 
2. ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูฝุ่นที่พรมออกให้หมด
3. เทน้ำายาที่ผสมแล้วลงในถังน้ำายาของเครื่องซักพรม

แบบเอ็กแทรคชั่น (น้ำายาที่ผสมแล้ว 1 แกลลอน
สามารถใช้ได้สำาหรับพื้นที่ 50 ตารางฟุต)

4. เดินเครื่อง ปล่อยน้ำายา แล้วลงแปรงซัก ดูดน้ำา
 หลังซักตามต้องการ
5. เดินเครื่องให้ทั่วบริเวณที่ต้องการทำาความสะอาด
6. ปล่อยให้พื้นพรมแห้งสนิท และควรดูดฝุ่นซ้ำา
 หลังพรมแห้ง

วิธีใช้ สำาหรับการซักผิวหน้าพรม
1. ผสมผลิตภัณฑ์ซักพรม 3เอ็ม 1 ส่วน ต่อน้ำา 20 ส่วน 

(6 ออนซ์ ต่อ 1 แกลลอน)
2. ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูฝุ่นที่พรมออกให้หมด
3. ใช้เครื่องพ่นผลิตภัณฑ์ซักพรม 3เอ็ม ลงไปบนพื้นผิว

ของพรมที่ต้องการทำาความสะอาด (ผลิตภัณฑ์ 
ซักพรม 3เอ็ม ที่ผสมแล้ว 1 แกลลอน สามารถ
ทำาความสะอาดได้ 200-300 ตารางฟุต)

4. ใช้แผ่นขัดพรมติดกับเครื่องขัดพื้นรอบต่ำา เดินเครื่อง
ให้ท่ัวบริเวณ หรือใช้กับเคร่ืองซักผิวหน้าพรมชนิดอ่ืนๆ

5. ใช้เครื่องทำาความสะอาดจนฟองบนพรมหมด
6. ใช้เครื่องดูดน้ำาจนพรมแห้ง และควรดูดฝุ่นซ้ำา 

หลังพรมแห้ง

3M Carpet Cleaning Pad
แผ่นขัดพรม (แผ่นสีขาว) ขนาด 17 นิ้ว
• ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดผิวพรม และ 

เครื่องขัดพื้นความเร็วรอบต่ำา

Carpet Care 
ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดพรม

วิธีใช้
1. ผสมผลิตภัณฑ์ซักพรม 3เอ็ม 1 ส่วน ต่อน้ำา 20 ส่วน 

(6 ออนซ์ ต่อ 1 แกลลอน)
2. ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูฝุ่นที่พรมออกให้หมด
3. ใช้เครื่องพ่นผลิตภัณฑ์ซักพรม 3เอ็ม ลงไปบนพื้นผิว

ของพรมที่ต้องการทำาความสะอาด (ผลิตภัณฑ์ 
ซักพรม 3เอ็ม ที่ผสมแล้ว 1 แกลลอน สามารถ
ทำาความสะอาดได้ 200-300 ตารางฟุต)

4. ใช้แผ่นขัดพรมติดกับเครื่องขัดพื้นรอบต่ำา เดินเครื่อง
ให้ท่ัวบริเวณ หรือใช้กับเคร่ืองซักผิวหน้าพรมชนิดอ่ืนๆ

5. ใช้เครื่องทำาความสะอาดจนฟองบนพรมหมด
6. ใช้เครื่องดูดน้ำาจนพรมแห้ง และควรดูดฝุ่นซ้ำา 

หลังพรมแห้ง
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3M Marble Polishing Powder 
ผงขัดเงาสำาหรับพื้นหินอ่อนและหินขัด 3เอ็ม

วิธีใช้ 
1. ทำาความสะอาดพื้นให้สะอาดและแห้ง 

(หากพื้นเคยลงเคลือบเงาไว้ต้อง
 ล้างลอกเคลือบเงาเก่าออกก่อน)
2. ตักผงขัดเงาสำาหรับพ้ืนหินอ่อนและหินขัด 3เอ็ม 

1 ช้อน (ช้อนท่ีมากับบรรจุภัณฑ์) เทลงท่ีพ้ืน 
แล้วเทน้ำาเปล่าตามลงบนผลิตภัณฑ์ ( ผลิตภัณฑ์ 
1 ช้อนท่ีให้มากับบรรจุภัณฑ์ สามารถใช้ได้ต่อพ้ืนท่ี
ประมาณ 1-2 ตารางเมตร)

3. วางแผ่นขัดบนสารละลายของผลิตภัณฑ์ 
เดินเคร่ืองกระจายสารละลายให้ท่ัวพ้ืนและขัดวน 
ให้ท่ัวบริเวณด้วยเคร่ืองขัดพ้ืนรอบต่ำาและแผ่นขัดพ้ืน 
สีแดงของ 3เอ็ม ประมาณ 10 -15 นาทีต่อตารางเมตร 
หรือจนผลิตภัณฑ์แห้งหมดไป   หากระหว่างการขัด
ผลิตภัณฑ์แห้งมากเกินไปให้เติมน้ำาเปล่าตามเหมาะสม  
เพ่ือขัดให้ท่ัวบริเวณโดยผลิตภัณฑ์ไม่แห้งก่อน

4. เช็ดล้างทำาความสะอาดพ้ืนให้หมดคราบ 
หรือถูด้วยผ้าม็อบและน้ำาเปล่าจนหมดคราบ

การดูแลพื้นประจำาวัน
• กรณีใช้เคร่ืองขัดรอบสูงควรใช้กับแผ่นขัดพ้ืนขนหมู 

สีขาวของ 3เอ็ม
• กรณีใช้เคร่ืองขัดรอบต่ำาควรใช้กับแผ่นขัดพ้ืนสีแดง

ของ 3เอ็ม อาจใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ป่ันเงาและลบรอย 
3เอ็ม สเปรย์บัฟฟ์

• หากมีการสัญจรไปมาสูงหรือมีรอยขีดข่วนมากให้ใช้
ผงขัด 1 ส่วนผสมน้ำาเปล่า 3 ส่วนคนให้เข้ากันดีแล้ว
ใส่ขวดสเปรย์ ฉีดลงบนพ้ืนผิว แล้วขัดตามให้แห้งและ
ขัดต่อจนเงา

ใชข้ดัเงาหินออ่นหรอืหินขดัทัง้ใหม่และเก่าท่ีหมดความเงางาม
หรือมีรอยขีดข่วนที่ ไม่ได้ลึกถึงใต้ชั้นพื้นผิว สามารถทำาให้
พื้นหินอ่อนและหินขัดกลับมาเงางามเหมือนใหม่ 

ข้อแนะนำา
• ควรใช้ช้อนที่มากับบรรจุภัณฑ์
• ไม่ควรปล่อยให้ผลิตภัณฑ์แห้งก่อนขัดเสร็จ หรือทิ้งให้ผลิตภัณฑ์แห้งบนพื้นโดยไม่ได้ขัด 
• หากขัดเสร็จแล้วพื้นผิวยังเปียกอยู่ควรรีบดูดน้ำาและทำาความสะอาดด้วยน้ำาเปล่าให ้

หมดคราบ

คำาเตือน 
• ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
• ขณะใช้งานต้องสวมใส่ถุงมือยาง รองเท้ายาง และภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้าง

ถุงมือยาง รองเท้ายางและมือด้วยน้ำา และสบู่ทุกครั้ง



Scotch-BriteTM Purple Diamond Floor Pad Plus

ว�ธีการดูแลพ�้นหินออนหร�อหินขัดที่สภาพพ�้นผิวยังคอนขางดี
และมีความเงาต่ำ

Scotch-BriteTM Sienna Diamond Floor Pad Plus

ว�ธีการดูแลพ�้นหินออนหร�อหินขัดที่สภาพพ�้นผิวเกา
และหมดความเงางาม

Scotch-BriteTM Purple Diamond Floor Pad Plus

ว�ธีการดูแลพ�้นหินออนหร�อหินขัดที่สภาพพ�้นผิวยังคอนขางดี
และมีความเงาต่ำ

Scotch-BriteTM Sienna Diamond Floor Pad Plus

ว�ธีการดูแลพ�้นหินออนหร�อหินขัดที่สภาพพ�้นผิวเกา
และหมดความเงางาม

Scotch-BriteTM Purple Diamond Floor Pad Plus and 
Scotch-BriteTM Sienna Diamond Floor Pad Plus Cleaning System
ระบบดูแลรักษาพื้นหินอ่อน Scotch-BriteTM  Diamond Plus ใช้งานง่าย เพียงขั้นตอนเดียว

• ใช้งานง่าย เพียงขั้นตอนเดียว  
• ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายใน

การดูแลรักษาพื้นได้ถึง 50%
• ไม่ต้องใช้น้ำายาเคมีใดๆ ใช้เพียง

แค่น้ำาเปล่า 
• สามารถใช้ได้กับทั้งเครื่องรอบ

สูงและเครื่องรอบต่ำา
• เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม*
 • ไม่จำาเป็นต้องใช้น้ำายาเคลือบเงา น้ำายา
  ล้างลอกพื้น หรือน้ำายาเคมีใดๆ
 • ใช้เพียงแค่น้ำาเปล่า จึงช่วยลดเวลาและ
  ขั้นตอนการทำางาน
 • ทำาให้งานที่เคยต้องใช้ทักษะและความ 

 ชำานาญในการทำางานสูงเป็นงานง่ายๆ  
 ท่ีใครๆ ก็ทำาได้

* ความหมายของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตาม Executive 
Order 13101 หมายถึง สินค้าหรือบริการที่ช่วยบรรเทาหรือลด
ผลกระทบทีอ่าจมตีอ่มนษุยชนหรอืสิง่แวดลอ้ม เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน

ด้วยโครงสร้างของเพชรจึงสามารถทำาความสะอาดและขัดเงาพื้นหินอ่อนและหินขัดได้ในขั้นตอนเดียวดึงความเงางาม
ของพื้นหินให้กลับมาเหมือนใหม่



Cleaning Tools
& Accessories
อุปกรณ์ทำาความสะอาด



เคลือบพื้นให้ดูสวย เงางาม เหมือนผู้มีประสบการณ์ โดย
ใช้เวลาไม่นาน ด้วย 3M Easy Shine Applicator System

30

Reduce finish usage up to 35%

Shine
3M Easy Shine Applicator Kit 

More consistent shine with half of the time

วิธีการง่ายๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลงเคลือบเงาด้วยระบบ 3M Easy 
Shine ผู้ใช้จะได้สัมผัสถึงความสะดวกสบาย ง่าย และรวดเร็ว ไม่เกิดปัญหา เคลือบเงาไม่เรียบ  
ไม่สวยงาม สามารถเข้าถึงทุกซอกทุกมุมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

• ใครก็ทำาได้
ผู้ใช้ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ในการลงเคลือบเงาสูง

ก็สามารถเคลือบเงาพื้นได้สวยงามเหมือนผู้มีความชำานาญสูง

• พื้นที่สวยงามกว่า
ผ้าม็อบคุณสมบัติพิเศษ เส้นใยสีขาวช่วยปาดน้ำายาให้เรียบ

เนียนสม่ำาเสมอ เส้นใยสีเหลืองถูกออกแบบมาให้ลบ 

ฟองอากาศ

• รวดเร็วกว่า
Easy Shine ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำางานได้พื้นที่มากขึ้นในเวลา

ที่เท่ากัน เมื่อเทียบกับการลงเคลือบเงาด้วยไม้ม็อบทั่วไป

• ประหยัดกว่า
แทบจะไม่มีน้ำายาหลงเหลือจากการใช้งาน เนื่องจากน้ำายาจะ

ถูกปล่อยออกมาด้วยการกดปุ่มในปริมาณที่เหมาะสมตามที่

เราต้องการ ทำาให้สามารถลดปริมาณการใช้น้ำายาเคลือบเงาได้

ถึง 35%
• ปราศจากการปนเปื้อน
เนื่องจากมีถุงบรรจุน้ำายาที่อยู่ในระบบปิด น้ำายาที่เหลือจาก

การใช้งานจะไม่ถูกปนเปื้อนจากคราบสกปรกต่างๆ

จึงสามารถนำากลับมาใช้ได้ในการลงเคลือบเงาครั้งต่อไป

• สะดวกและคล่องตัวกว่า
ด้วยระบบ Easy Shine ผู้ใช้ไม่จำาเป็นต้องมีถังไม้ม็อบติดตัว

ไปทุกที่ เพราะน้ำายาจะถูกบรรจุลงในถุงและใส่ลงในกระเป๋า

สะพายหลัง
ผ้าขนาด 18 นิ้ว หรือ 24 นิ้ว 
พร้อมแถบเส้นใยสีเหลือง
สำาหรับลงฟองอากาศ

ถุงกระเป๋าสำาหรับบรรจุน้ำายาเคมี
ได้ถึง 1.5 แกลลอน

ปุ่มปล่อยน้ำายาเคมี

จุดเชื่อมต่อกับถุงกระเป๋าสะพายหลัง

จุดที่น้ำายาเคมีถูกปล่อยออกลงสู่พื้น



DoodlebugTM

3M DoodlebugTM No. 6472 Pad Holder
ที่จับแผ่นใยขัด แบบใช้กับด้ามต่อ เบอร์ 6472
ด้ามจับที่เพิ่มความสะดวก โดยสามารถต่อกับด้ามจับทั่วไป 

เพื่อทำาความสะอาดพื้นผิวอาคาร และกระจกในที่สูง รวมทั้ง 

มุมที่เข้าถึงได้ยาก อย่างง่ายดาย ด้วยระบบข้อต่อที่สามารถ 

ปรับได้ทุกทิศทาง

3M DoodlebugTM White Cleaning Pad No. 8440T
แผ่นใยขัดสีขาว เบอร์ 8440T
เหมาะสำาหรับทำาความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการถนอมเป็นพิเศษ

ใช้กับด้ามจับ เบอร์ 6472

หัวม็อบ

ผ้าม็อบ

ด้ามไม้ม็อบ
• ด้ามไม้ม็อบน้ำาหนักเบา จับถนัดมือ สามารถปรับระดับความสูง

ได้ 81.5 - 143 ซม. ทำาให้สามารถทำาความสะอาดได้สะดวกและ

รวดเร็ว 

• หัวม็อบสามารถหมุนได้รอบทิศทาง 360 องศา 

• ผ้าม็อบไมโครไฟเบอร์ออกแบบพิเศษ ให้สามารถใช้งานได้หลาก

หลายประเภท ทั้งดันฝุ่นและถูพื้น 

• ใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ดันฝุ่น 3M Mop Dressing หรือผลิตภัณฑ์ถูพื้น 

3M Disinfectant Floor Cleaner Romantic Rose 

3M Easy Clean Sweeper
ชุดไม้ถูพื้นอเนกประสงค์

ขนาดบรรจุ 1 ชุด

ขนาด

4.625 นิ้ว x 10 นิ้ว

ขนาดบรรจุ

 20 แผ่น
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3M Easy Clean Sweeper Flat Mop Tool 
• ไม้ม็อบ Size M : หัวม็อบ ขนาด 9.5 ซม. x 43 ซม. (บรรจุ 1 ชิ้น/กล่อง) 

• ไม้ม็อบ Size L : หัวม็อบ ขนาด 9.5 ซม. x 56 ซม. (บรรจุ 1 ชิ้น/กล่อง)

3M Easy Clean Sweeper Flat Mop 
• ผ้าม็อบไมโครไฟเบอร์ Size M : 12.5 ซม. x 45 ซม. (บรรจุ 2 ผืน/ถุง) 

• ผ้าม็อบไมโครไฟเบอร์ Size L : 12.5 ซม. x 58 ซม. (บรรจุ 2 ผืน/ถุง)



ขนาด

4.625 นิ้ว  x 10 นิ้ว

ขนาดบรรจุ

 20 แผ่น

ขนาด

4.625 นิ้ว  x 10 นิ้ว

ขนาดบรรจุ

 20 แผ่น

ขนาด

4 นิ้ว  x 10 นิ้ว

ขนาดบรรจุ

 24 แผ่น
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3M DoodlebugTM Blue Cleaning Pad
แผ่นขัดสีน้ำาเงิน เบอร์ 8445T
เหมาะสำาหรับทำาความสะอาดพื้นผิวทั่วไป ขจัดสิ่งสกปรก 

บนภาชนะได้อย่างหมดจด ใช้กับด้ามจับ เบอร์ 6472

3M DoodlebugTM High Productivity 
Stripping Pad No. 8541T
แผ่นขัดสีดำา เบอร์ 8541T
เหมาะสำาหรับทำาความสะอาดพื้นผิวที่มีคราบสกปรก 

ฝังแน่น ใช้กับด้ามจับ เบอร์ 6472

Scotch-BriteTM Stripping Pad
แผ่นใยขัดสีดำา
เหมาะสำาหรับทำาความสะอาดพื้นผิวที่มีคราบสกปรก

ฝังแน่น ใช้กับด้ามจับ เบอร์ 961

Scotch-BriteTM Hand Scrubber 
Green/Black
มือจับ + ใยขัดสีเขียว/สีดำา ขนาด 4 นิ้ว x 6 นิ้ว
•	 มือจับช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำาความสะอาด

พื้นและผนัง

•	 ใยขัดสีเขียว เหมาะสำาหรับทำาความสะอาดคราบทั่วไป

•	 ใยขัดสีดำา เหมาะสำาหรับทำาความสะอาดคราบหนักฝังแน่น

Scotch-BriteTM Floor Scrubber 
Green/Black
ด้ามจับยาว + หัวสก๊อตช์-ไบรต์TM ใยขัดสีเขียว/สีดำา 
ขนาด 4 3/4 นิ้ว x 10 นิ้ว
•	 ด้ามจับยาวเหมาะสำาหรับงานทำาความสะอาดพื้นและ

บริเวณที่สูง

•	 หัวสก๊อตช์-ไบรต์TM สามารถหมุนได้ทุกทิศทาง ช่วยเพิ่ม

ความสะดวกในการเข้ามุมที่ยากต่อการทำาความสะอาด

•	 ใยขัดสีเขียว เหมาะสำาหรับทำาความสะอาดคราบทั่วไป

•	 ใยขัดสีดำา เหมาะสำาหรับทำาความสะอาดคราบหนักฝังแน่น



ชุบน้ำาแล้วเช็ด คราบสกปรกก็จะหายไป

Before After

คำาเตือน : ห้ามใช้กับน้ำายาปรับผ้านุ่ม

ขนาด

36 ซม. x 36 ซม.

ขนาดบรรจุ

10 ผืน/แพค/สี
(สีม่วง, สีฟ้า, สีเทา)

ขนาด

40 ซม. x 40 ซม.

ขนาดบรรจุ

10 ผืน/แพค/สี
(สีน้ำาเงิน, สีเขียว, สีแดง)

คำาเตือน : ห้ามใช้กับน้ำายาปรับผ้านุ่ม

เส้นใยธรรมดา เส้นใยไมโครไฟเบอร์
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Scotch-BriteTM Easy Erasing Pad
ฟองน้ำาขจัดคราบอเนกประสงค์
•	 สามารถขจัดคราบที่ทำาความสะอาดยากชนิดต่างๆ ได้ โดย 

ไม่ต้องเปลืองแรงขัด ไม่ทำาลายพื้นผิว และไม่ต้องใช้น้ำายา 

เคมีใดๆ ในการทำาความสะอาด เพียงแค่ชุบน้ำาแล้วเช็ดที ่

คราบที่ต้องการทำาความสะอาด คราบสกปรก จะหายไป 

อย่างง่ายดาย 

•	 สามารถใช้ได้กับพื้นผิวที่ไม่มีรูซึมและไม่ละลายน้ำา เช่น โต๊ะ  

เคาน์เตอร์ ประตู ผนังห้อง กำาแพง ผิวสเตนเลส ไวท์บอร์ด  

พื้นผิวทาสี พลาสติก เช่น ไฟเบอร์ โฟร์เมก้า เก้าอี้หนัง 

ไวนิล จาน ชามที่มีรอยจากช้อน ส้อม มีด ฝาครอบอาหาร 

เซรามิก อ่างล้างหน้า และก๊อกน้ำา

Microfiber Wipe
ผ้าใยไมโครไฟเบอร์ 2012 รุ่นประหยัด
•	 ไม่ทำาให้เกิดริ้วรอย ขนแมว หรือรอยด่าง ไมjว่าจะเช็ดแห้ง

หรือหมาด

•	 ทำาความสะอาดได้รวดเร็วในขั้นตอนเดียว โดยไม่ต้อง 

ปัดฝุ่นก่อน ไม่ทิ้งขนผ้าบนพื้นผิวเหมือนการเช็ดด้วย 

ผ้าธรรมดาทั่วไป

•	 ทนทาน ใช้งานได้หลายคร้ัง โดยยังคงมีประสิทธิภาพดังเดิม

•	 มีคุณสมบัติเป็นเลิศในการกำาจัดคราบไขมัน จารบี น้ำายา

เคมี สารทำาละลาย ฝุ่นละออง และฝุ่นผงจากงานขัด  

การเปรอะเปื้อนจากงานเชื่อมและสารประกอบ ฝุ่นผง 

จากการขัดเงา ขี้ผึ้ง และรอยนิ้วมือ

ผ้าใยไมโครไฟเบอร์ 2015 รุ่นหนา ซับน้ำาดีเยี่ยม
เหมาะสำาหรับ

•	 รถยนต์ทั้งภายในและภายนอกตัวรถ

•	 ซิงค์ล้างจาน อ่างล้างหน้า แก้วน้ำา

•	 เฟอร์นิเจอร์ กระจก ราวบันได

•	 จอ LCD เลนส์ แว่นตา



Scotch-BriteTM

ใยขัดสก๊อตช์-ไบรต์TM



ขนาด

6 นิ้ว x 35 หลา

4.5 นิ้ว x 6 นิ้ว 

6 นิ้ว x 9 นิ้ว

ขนาดบรรจุ

1 ม้วน

10 แผ่น/แพ็ค

10 แผ่น/แพ็ค

ขนาด

4.4 นิ้ว x 2.7 นิ้ว x 0.6 นิ้ว

ขนาดบรรจุ

12 แผ่น/แพ็ค

ขนาด

13.5 ซม. x 8 ซม. x 2 ซม.

ขนาดบรรจุ

10 แผ่น/แพ็ค

ขนาด

4 นิ้ว x 5 นิ้ว

ขนาดบรรจุ

10 แผ่น/แพ็ค
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Scotch-BriteTM Sponge Net Light Duty 
ฟองน้ำาใยตาข่ายสำาหรับงานทำาความสะอาดทั่วไป
ฟองน้ำาตาข่ายเหนียวนุ่ม ละมุนละไมต่อเครี่องใช้ ไม่ทำาให้เกิดริ้วรอยบนพื้นผิว  

เหมาะสำาหรับภาชนะที่ต้องการถนอมเป็นพิเศษ เช่น เครื่องแก้ว จาน ชาม ภาชนะ

พลาสติก ฟองน้ำาด้านในช่วยอุ้มน้ำายา นุ่มสบายมือเมื่อสัมผัส

Light Duty 
สำาหรับผิวงานที่ต้องการถนอม

Scotch-BriteTM No. 9030 Light Scrubbing Pad 
แผ่นใยขัดสีขาว (แผ่นหนา)
แผ่นใยขัดขนาดหนา นุ่ม เหมาะมือ ทำาความสะอาดได้สะดวก และไม่ทำาลายพื้นผิว

ของภาชนะที่ละเอียดอ่อน เช่น ผิวกระจก โครเมียม เครื่องกระเบื้อง และแก้วทนไฟ 

(Pyrex) โดยไม่ทำาให้เกิดร่องรอยขีดข่วนบนพื้นผิว ทำาให้พื้นผิวดูใหม่เสมอ

Scotch-BriteTM No. 98 Light Duty Cleaning Pad 
แผ่นใยขัดสีขาว (แผ่นบาง)
แผ่นใยขดัสำาหรับภาชนะ หรอืพืน้ผวิทีต่อ้งการถนอม เชน่ เครือ่งครวั ภาชนะท่ีทำาดว้ย 

แก้ว เซรามิก สเตนเลส โครเมียม รวมทั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำาโดยไม่ทำาให้เกิด 

ร่องรอยขีดข่วนพื้นผิว ทำาให้ดูใหม่เสมอ

Scotch-BriteTM Sponge Net 
ฟองน้ำาใยตาข่าย รุ่นพิเศษ แรงขัดสูง
ฟองน้ำาใยตาข่าย ทำาจากไนลอน ทอแน่น ทนทาน ไม่ขาดง่าย ฟองน้ำาเนื้อละเอียด 

ช่วยเพิ่มฟอง ประหยัดคุ้มเงิน ทำาความสะอาดได้หมดจด ไม่ทำาให้เกิดริ้วรอยบน

ภาชนะ เหมาะสำาหรับทำาความสะอาดเคร่ืองแก้ว ไมโครเวฟ เทฟลอน ผนังตู้เย็น 

และภาชนะราคาแพงอื่นๆ 
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Scotch-BriteTM No. 100 Sponge Laminated
แผ่นใยขัดสองประสงค์ (สีชมพู)
ประสงค์ที่ 1 แผ่นขัดใยพิเศษใช้ขัดภาชนะที่ต้องการถนอมเป็นพิเศษ เช่น เซรามิก  

  สเตนเลส โครเมียม รวมทั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำา โดยไม่ทำาให้เกิด 

  ร่องรอยขีดข่วนบนพื้นผิว

ประสงค์ที่ 2 ฟองน้ำาหนานุม่พเิศษ ชว่ยอุม้น้ำา เพ่ิมความสะดวกกวาดเชด็เศษอาหาร 

  ได้ง่าย นุ่มมือ

Medium Duty 
สำาหรับงานทำาความสะอาดทั่วไป

Scotch-BriteTM No. 96 General Purpose Scouring 
แผ่นใยขัดสีเขียว
แผ่นใยขัดท่ีเหมาะสำาหรับการใช้งานท่ัวไป ใช้ทำาความสะอาดเคร่ืองครัว ภาชนะ 

สเตนเลส อะลูมิเนียม ขจัดส่ิงสกปรกบนภาชนะได้อย่างดี

Scotch-BriteTM 
 No. 96 Sponge Laminated 

แผ่นใยขัดสองประสงค์ (สีเขียว)
ประสงค์ที่ 1 แผ่นใยขัดสำาหรับขัดล้างจานชาม คราบไขมัน ก้นกระทะ ขัดถูรอยสกปรก   

  เหล็ก อะลูมิเนียม สเตนเลส และอื่นๆ 

ประสงค์ที่ 2 ฟองน้ำาหนานุม่พเิศษ ชว่ยอุม้น้ำา เพิม่ความสะดวกกวาดเชด็เศษอาหารไดง้า่ย 

Scotch-BriteTM No. 2000 Power Pad
แผ่นใยขัดสก๊อตช์-ไบรต์TM รุ่น 2000
•	พลังขัดสูง รูปทรงโค้งเว้าจับถนัดมือ แต่ให้สัมผัสที่อ่อนโยนกับทุกพื้นผิว สามารถ

ทำาความสะอาดไดแ้มแ้ตพ่ืน้ผวิท่ีสกปรกทีส่ดุ ทีแ่ผน่ใยขดัทัว่ไปอาจทำาใหเ้กดิริว้รอย 

•	 เหมาะสำาหรับงานทำาความสะอาดหลากหลายประเภท เช่น งานทำาความสะอาด

ลิฟท์ อ่างน้ำา ตู้ พ้ืน ผนัง ภาชนะสเตนเลส ประตู ล็อคเกอร์ เซรามิค กระเบ้ืองเคลือบ 

และอื่นๆ 

•	สามารถขัดได้สะอาดรวดเร็วกว่าแผ่นใยขัดทั่วไปถึง 4 เท่า โดยทำาให้เกิดริ้วรอย

น้อยกว่าแผ่นใยขัดทั่วไปถึง 8 เท่า 

ขนาด

3 นิ้ว x 4 นิ้ว

ขนาดบรรจุ

10 แผ่น/แพ็ค

ขนาด

 6 นิ้ว x 35 หลา

4.5 นิ้ว x 6 นิ้ว 

6 นิ้ว x 9 นิ้ว

ขนาดบรรจุ

1 ม้วน

10 แผ่น/แพ็ค

10 แผ่น/แพ็ค

ขนาด

3 นิ้ว x 4 นิ้ว

3.5 นิ้ว x 6 นิ้ว

ขนาดบรรจุ

10 แผ่น/แพ็ค

10 แผ่น/แพ็ค

ขนาด

 5.5 นิ้ว x 3.9 นิ้ว

ขนาดบรรจุ

20 แผ่น/กล่อง



ลักษณะเส้นใยแบน ประสิทธิภาพสูงในการ
ดักเก็บฝุ่นและไขมัน

ขนาด 30 ซม. x 32 ซม.

ขนาด 44 ซม. x 50 ซม.
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Scotch-BriteTM  Spiral Ball 
ฝอยสเตนเลส (ขนาดใหญ่ 25 กรัม)
ฝอยสเตนเลสสำาหรับขจัดคราบสกปรกฝังแน่น และรอยไหม้บนภาชนะเครื่องครัว 

เหมาะสำาหรับงานหนักทั่วไป

Heavy Duty 
สำาหรับงานหนัก
Scotch-BriteTM  No. 86 Heavy Duty Scouring 
แผ่นใยขัดสีเขียวเข้ม
แผ่นใยขัดที่เหมาะสำาหรับงานหนัก ขจัดรอยไหม้บนภาชนะเครื่องครัว และ

ยังเหมาะสำาหรบัขจดัคราบสนมิทีเ่กาะบนเครือ่งมอืเครือ่งจักรในโรงงานอตุสาหกรรม

Scotch-BriteTM General Purpose Sponge Cloth 
ผ้าฟองน้ำาอเนกประสงค์
•	 เหมาะสำาหรับเช็ดคราบน้ำา กวาดเศษอาหาร และทำาความสะอาดทั่วไป

•	 ฟองน้ำาเซลลูโลส 100% ดูดซับน้ำาดีเย่ียมถึง 10 เท่าของน้ำาหนักตัว เช็ดได้แห้งสนิท

•	 ฟองน้ำาแห้งไว ไม่เก็บกลิ่น สะอาด ปลอดภัย

•	 ทำาความสะอาดง่าย ซัก หรือต้มในน้ำาร้อนได้

Scotch-BriteTM High Performance Cloth 
ผ้าใยไมโครไฟเบอร์
•	 ไม่ทำาให้เกิดริ้วรอย ขนแมว หรือรอยด่าง ไม่ว่าจะเช็ดแห้งหรือหมาด

•	 ทำาความสะอาดได้รวดเร็วในขั้นตอนเดียว โดยไม่ต้องปัดฝุ่นก่อน ไม่ทิ้งขนผ้า 

บนพื้นผิวเหมือนการเช็ดด้วยผ้าธรรมดาทั่วไป

•	 ทนทาน ใช้งานได้หลายครั้ง โดยยังคงมีประสิทธิภาพดังเดิม

•	 มีคุณสมบัติเป็นเลิศในการกำาจัดคราบไขมัน จารบี น้ำายาเคมี สารทำาละลาย  

ฝุ่นละออง และฝุ่นผงจากงานขัด การเปรอะเปื้อนจากงานเชื่อมและ

สารประกอบ ฝุ่นผงจากการขัดเงา ขี้ผึ้ง และรอยนิ้วมือ

ขนาด

 6 นิ้ว x 35 หลา

4.5 นิ้ว x 6 นิ้ว 

6 นิ้ว x 9 นิ้ว

ขนาดบรรจุ

1 ม้วน

6 แผ่น/ แพ็ค

6 แผ่น/ แพ็ค

ขนาด

25 กรัม

ขนาดบรรจุ

3 ลูก/แพ็ค

ขนาด

180 มม. x 200 มม. x 5 มม.

ขนาดบรรจุ

4 ชิ้น/แพ็ค

ขนาด

30 ซม. x 32 ซม.

44 ซม. x 50 ซม.

ขนาดบรรจุ

1 ผืน/แพ็ค (สีน้ำาเงิน, สีเทา)

คำาเตือน : ห้ามใช้กับน้ำายาปรับผ้านุ่ม

1 ผืน/แพ็ค (สีน้ำาเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง)



Before After



Before After




