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รายการ

คุณสมบัติ – การใช้ งาน

ขนาดบรรจุ

PRODUCT

DESCRIPTION/USAGE

QUANTITY

AT - ETHANAL
95% / 70%
AT - ครี มล้ำงมือ
ผสมผงขัด
AT – สบู่ลำ้ งมือ
ไม่มีกลิ่น
AT - HAND GEL
เจลฆ่ำเชื้ อโรค
AT-ARAPHITE
POWDER
(ผงแกร์ไฟต์)
AT - 201

AT – 202
AT – 232
AT – 240

AT – 301
AT - 401
AT - 402

ใช้ทำควำมสะอำดอุปกรณ์ต่ำงๆ ไม่มีสำรตกค้ำง ไม่ทำลำยผิวพลำสติก
20 Liter
ใช้ในโรงงำนเกี่ยวกับอำหำรได้
ใช้ทำควำมสะอำดมือ ที่เลอะพวก น้ ำมัน และ จำรบี ในงำนอุตสำหกรรม
1 KG./ 5 KG
ไม่ทำลำยผิวมือ
ใช้ทำควำมสะอำดมือในโรงงำน / และออฟฟิ ศ ไม่มีกลิ่น
3.8 Liter /
เหมำะกับโรงงำนที่เกี่ยวกับอำหำร
20 Liter
เจลล้ำงมือฆ่ำเชื้อโรค สู ตรพิเศษ ชนิดไม่ตอ้ งล้ำงน้ ำออก
เนื้อเจลมีฤทธิ์ ในกำรฆ่ำเชื้ อโรค ทั้งเชื้ อแบคทีเรี ย เชื้ อรำ และเชื้อไวรัสอื่นๆ
500 ml.
ผลิตภัณฑ์มีควำมปลอดภัย มีกลิ่นหอมแห้งเร็ ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ
250 ml.
ช่วยบำรุ งผิวมือไม่ให้แห้งกร้ำนสำมำรถใช้ได้บ่อยครั้ง
ผงแกร์ไฟต์ขนำด particle size 0.002- 0.008 mm. มีคุณสมบัติ
25 Kg.
ช่วยในกำรหล่อลื่นในพื้นที่แห้ง ลดแรงเสี ยดทำนและทนควำมร้อนสู ง
จัดเป็ นสำรหล่อลื่นประเภท solid
หัวเชื้อน้ ำยำทำควำมสะอำด ครำบน้ ำมันและจำรบี สำมำรถใช้งำนได้กบั โลหะ
20 Liter
ทุกชนิด ไม่วำ่ จะเป็ นอลูมิเนียม ทองเหลือง หรื อทองแดง มีคุณสมบัติในกำรสลำย
ครำบน้ ำมันโดยไม่กดั กร่ อนผิวโลหะ
น้ ำยำทำควำมสะอำดอเนกประสงค์โดยไม่ผสมน้ ำ มีกลิ่นหอม
20 Liter
น้ ำยำทำควำมสะอำดแม่พิมพ์ โมลด์ (ชนิดน้ ำ)
20 Liter
หัวเชื้อเคมีลำ้ งแอร์ เป็ นน้ ำยำล้ำงรังผึ้งแอร์ สู ตรพิเศษ เป็ นกรดอ่อน และไม่มีกลิ่นฉุ น 20 Liter
เป็ นสำรละลำยที่ปลอดภัย มีประสิ ทธิภำพในกำรทำควำมสะอำดครำบน้ ำมัน จำระบี
ฝุ่ นผงต่ำง ๆ ช่วยถ่ำยเทควำมร้อนได้ดี
น้ ำยำทำควำมสะอำดมอเตอร์ ไม่เป็ นสื่ อไฟฟ้ ำ แห้งเร็ ว และไม่ติดไฟ
20 Liter
ใช้ลำ้ งครำบไขมัน และ ฝุ่ นต่ำง ๆ บนผิวโลหะ
น้ ำยำกัดสนิมและเคลือบฟอสเฟตในขั้นตอนเดียวกัน เหมำะสำหรับใช้งำนเหล็ก
20 Liter
ทุกประเภทไม่เป็ นอันตรำยต่อผิวหนัง ไม่มีกลิ่น ไม่ทำให้คุณภำพเหล็กเปลี่ยนแปลง
หัวเชื้อน้ ำยำล้ำงสนิม และทำควำมสะอำดผิวหน้ำโลหะชนิดพิเศษ ใช้ผสมน้ ำ
20 Liter
สำมำรถใช้ละลำยครำบไขมันที่เคลือบผิวโลหะได้ดี และสำมำรถแช่ทิ้งไว้ได้นำน ๆ
โดยไม่กดั ผิวโลหะและไม่ทำให้คุณภำพเหล็กเปลี่ยนไป
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AT - 407

AT - 408
AT - 502
AT - 503
AT - 504
AT - 505

AT - 508
AT – 700

AT – 701

AT – สี กนั สนิม

น้ ำยำล้ำงรอยเชื่ อมแสตนเลส ช่วยขจัดครำบเขม่ำรอยเชื่ อม กำกคำร์ บอน และ
รอยด่ำงดำบนโลหะ ครำบสนิม น้ ำมัน จำรบี และขี้ดินบนผิวโลหะ
ใช้งำนและเก็บไว้นำนไม่เสื่ อมคุณภำพ
Maxi Cream หัวเชื้ อครี มล้ำงแห้ง
น้ ำยำล้ำงตะกรันชนิดพิเศษ ไม่ทำ ปฏิกิริยำกับโลหะปะเก็น หรื อวัสดุอุดตันรั่ว
น้ ำยำป้ องกันตะกรันในระบบคลูลิ่ง
น้ ำยำป้ องกันตะไคร่ น้ ำสำหรับเครื่ องทำควำมเย็น กำจัดแบคทีเรี ยที่ก่อให้เกิดตะไคร่
และโคลนตม เป็ นของเหลวไม่มีกลิ่นเหม็น
น้ ำยำป้ องกันสนิมสำหรับเครื่ องทำควำมเย็น ใช้เติมในถังคลูลิ่งทำวเวอร์
หรื อบ่อพักน้ ำทำให้ประสิ ทธิภำพกำรแลกเปลี่ยนควำมร้อนของคอนเดนเซอร์ลดลง
ลดควำมดันในท่อเนื่ องจำกกำรเสี ยดทำน
น้ ำยำปรับสภำพน้ ำ

20 Liter

20 Liter
20 Liter
20 Liter
20 Liter
20 Liter

20 Liter

Silicone Emuslsion (ซี ลิโคน อีมลั ชัน
่ ) เป็ นซีลิโคนอีมลั ชัน่ ควำมเข้มข้น60% เหมำะสำหรับ

ถอดแม่พิมพ์พลำสติก, งำนยำว, งำนRubber, Plastic mold releases, Plastic parts and
laminates. ช่วยหล่อลื่นกันติดในงำนสวมเพลำระหว่ำงแม่พิมพ์และชิ้นงำนทนควำมร้อน
ช่วยลดอุณหภูมิหน้ำสัมผัสระหว่ำงชิ้นงำนและแม่พิมพ์ต่ำงๆ สำมำรถเจือจำงด้วยน้ ำเพื่อลดควำม
เข้มข้นได้

20 Liter

Silicone Oil น้ ำมัน Silicone 100% สำหรับถอดแม่พิมพ์ ทั้งแม่พิมพ์ dia cast
แม่พิมพ์ฉีดพลำสติก ทนควำมร้อนสู ง ใช้ได้ท้ งั อลูมิเนียม งำนยำง งำนพลำสติก
ทุกชนิด ไม่ทำลำยผิวแม่พิมพ์ และไม่ทำปฏิกิริยำกับผิววัสดุทุกชนิด
สี กนั สนิม

20 Liter

18 Liter

ตัวอย่ำงสี และรหัส สี กนั สนิ ม
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การสั่ งซื้อสิ นค้ าของเรา
การสั่ งซื้อทางโทรศัพท์
ท่ำนสำมำรถโทรศัพท์ถึงเรำที่เบอร์
02-599-9676, 065-806-3711 , 081-818-7629
ในเวลำทำกำร 8.00 - 17.00 น. ทุกวัน จันทร์ถึงเสำร์
ขั้นตอนในกำรสั่งซื้ อ
1. เลือกสิ นค้ำที่ท่ำนต้องกำร
2. โทรศัพท์มำที่ 02-599-9676 ,086-344-2264 , 081-818-7629 หรื อ Fax. ใบสั่งซื้ อมำที่ 02-599-9227
3. โอนเงินเข้ำบัญชีมำที่ ธนำคำร ไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน) เลขที่บญั ชี 403-741550-5 สำขำบิ๊กซี ลำลูกกำ2(คลอง4)
4. ส่ ง Fax. ใบโอนเงินพร้อมใบสัง่ ซื้ อ และแผนที่บริ ษทั ฯ ของท่ำนมำที่ 02-599-9227
5.บริ ษทั ฯ จะจัดส่ งของให้ท่ำนโดยไม่มีค่ำจัดส่ ง ภำยใน 3 -5 วันทำกำรหลังจำกได้รับกำรชำระเงิน
การสั่ งซื้อทางโทรสาร Fax
ท่ำนสำมำรถสั่งซื้ อทำงโทรสำร โดยใช้แบบฟอร์ มกำรสั่งซื้ อของท่ำน ซึ่ งจะช่วยให้กำรสั่งซื้ อเป็ นไปได้อย่ำง
รวดเร็ วและไม่มีขอ้ ผิดพลำดหลังจำกที่ท่ำนได้กรอกรำยละเอียดในแบบฟอร์ มกำรสั่งซื้ อเรี ยบร้อยแล้ว กรุ ณำส่ ง
โทรสำร Fax มำที่ เบอร์ 02-599-9227
**กรณี ที่ตอ้ งกำรใบเสนอรำคำกรุ ณำโทรมำสอบถำมได้ตำมเบอร์โทรศัพท์ดำ้ นล่ำง
การจัดส่ ง
บริ ษทั ฯ จะจัดส่ งสิ นค้ำถึงท่ำน ฟรี โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้ น
ติดต่ อเรา
บริ ษทั อตอมมิค ปิ โตรเคมีคอล จำกัด
www.atomic-oil.com/
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โทร. 02-599-9676 , 065-806-3711 , 081-818-7629 โทรสำร. 02-599-9227
E-mail: t_boonya@hotmail.com , atomicoil@yahoo.com

