
Products Description Application Property Caution Protective Equipment

ชื�อผลิตภณัฑ์ ลักษณะ/ประโยชน์ วธิีใช้ คุณสมบัติ คําเตือน อุปกรณ์ป้องกัน

QUEST (PLUS), QUEEN, CLEAN-IT Detergent for dishmachine                   To be used with automatic dispenser Alkaline Harmful/Corrosive

เคว๊สท์ -เคว๊สท์พลัส- ควีน - คลีนอิท นํ Qายาล้างจานภาชนะใช้กับเครื� องล้างฯ  ใช้กับเครื� องจ่ายนํ Qายาอัตโนมัติ             ด่างแก่ อันตราย / กัดกร่อน

SHIELD, SHINE, DRI - IT Rinse additive for dishmachine  To be used with automatic dispenser Neutral No harmful ingredients

ชืลด์ - ไชน์ - ดราย อิท นํ Qายาเคลือบ เร่งภาชนะให้แห้งเร็ว  ใช้กับเครื� องจ่ายนํ Qายาอัตโนมัติ มีภาวะเป็นกลาง ไม่มีสารอันตราย

PROCESS, PROCEED Organic soil & scale remover  Soak items in solution, or spray neat Acidic Corrosive

โพรเซส - โพรซี̂ด นํ Qายาล้างคราบตะกรัน หนิปูน เครื� องล้างฯ  แช่ชิ Qนส่วนและฉีดภายในเครื�องล้างจาน กรด กัดกร่อน

PROVEN Oven cleaner to remove baked on soils  Spray neat onto soiled surfaces (60ºC) Strong alkaline Corrosive

โพรเว่น นํ Qายาขจัดคราบไขมันไหม้เกรียมบนเตา  สเปรย์ให้ทั�วเตา(60º C) ทิ Qงไว้ 10 นาที            ด่างแรง กัดกร่อน

GLEAM Melamine & Plastic wares destainer  Soak items in solution at 40º C Alkaline No harmful ingredients   

                                        WAREWASHING PRODUCT CHART  (รายละเอียดเคมีภณัฑ์ล้างภาชนะและอื�นๆ)

     ลุกตดิไฟได้

    วตัถุอนัตราย

      กดักรอ่น
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GLEAM Melamine & Plastic wares destainer  Soak items in solution at 40º C Alkaline No harmful ingredients   

กลีม ผงขจัดคราบบนผิวพลาสตกิ เมลามีน  แช่ภาชนะลงในส่วนผสมร้อน 40ºC              ด่าง ไม่มีสารอันตราย

WASH UP Neutral liquid detergent, general purpose  For manual eating warewashing Neutral No harmful ingredients    

ว็อช อัพ นํ Qายาสารพัดประโยชน์ ล้างภาชนะจานชาม  ผสมนํ Qา ล้างภาชนะจาน ชามด้วยมือ มีภาวะเป็นกลาง ไม่มีสารอันตราย

VANISH Acid to detarnish silver, copper, etc.  No dilution, dip item to be detarnished Acidic Corrosive Do not mix with chlorine or keep in metal container

วานิช นํ Qายาแช่เครื� องเงนิ ทองแดง ทองเหลือง  ไม่ต้องผสมนํ Qา แช่ชิ Qนงาน 1-2 นาที กรด  กัดกร่อน ห้ามใช้ร่วมกับสารคลอรีนหรือเก็บในภาชนะโลหะ

PENEOL Disinfectant-Deodorizer and Cleaner  Make a solution for floor cleaning, etc. Alkaline Corrosive

พีเนียล นํ Qายาล้างฆ่าเชื Qอ ดับกลิ�น ทาํความสะอาด  ผสมนํ Qาเพื�อล้างพื Qน และอื�นๆ ด่าง กัดกร่อน

GP CLEAN General purpose liquid degreaser  Use neat or dilute with water Alkaline  Corrosive

จีพี คลีน นํ Qายาสารพัดประโยชน์ ขจัดคราบไขมัน  ใช้ได้โดยไม่ต้องผสมนํ Qา หรือผสมนํ Qา ด่าง กัดกร่อน ห้ามใช้กับภาชนะ/เครื�องมือที�สัมผัสกับอาหาร

PERFORM Pots and pans detergent cleaner  Soak items in solution at 40º C Alkaline Corrosive

เพอร์ฟอร์ม ผงแช่ขจัดคราบไขมันภาชนะใส่อาหาร  ผสมนํ Qา แล้วนํ Qาภาชนะลงเช่ ด่าง กัดกร่อน

SOLAR Chlorinated sanitiser destainer powder  Use shaker jar or dissolve with water Alkaline  Corrosive

โซลาร์ สารผสมคลอรีนล้างฆ่าเชื Qอ  โรยผงลงบนผิววัสดุหรือผสมนํ Qา ด่าง กัดกร่อน

PREVAIL All purpose bactericidal cleaner with QAC  Mix with water for equipments, floors.. Alkaline  Corrosive Do not apply with other ordinary soaps

พรีเวล นํ Qายาล้างฆ่าเชื Qอ ประกอบด้วยสาร QAC  ผสมนํ Qาล้างอุปกรณ์ พื Qนและอื�นๆ ด่าง กัดกร่อน ห้ามใช้ร่วมกับนํ Qายาล้างชนิดธรรมดาอื�นๆ

"MAXIMUM EFFICIENCY AT MINIMUM COST" IS THE ACHIEVEMENT TO ALL   "ประสิทธิภาพสูงสุดบนค่าใช้จ่ายตํ�าสุด" คือความสําเร็จของพวกเราทุกคน

     ลุกตดิไฟได้

    วตัถุอนัตราย

      กดักรอ่น

 ตวัเตมิอ๊อกซเิจน
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