


    ห้างหุ้นส่วนจำากัด มิกซ์ บี.เจ ได้ก่อตั้งขึ้น ปี ค.ศ. 2004 ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ

อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล และคลีนรูม-ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ อีกทั้งเป็นผู้นำาเข้าและ

ผู้ผลิตสินค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และ

มาตราฐานรับรองระดับสากล ด้วยงบประมาณที่ท่านพึงพอใจ

    อาทิ รองเท้านิรภัย, ถุงมือทุกชนิด, หมวกนิรภัย, แว่นตานิรภัย, หน้ากาก

นิรภัย, ชุดป้องกันร่างกาย, ผ้าเช็คชิ้นงาน และอุปกรณ์เซฟตี้อื่นๆ นอกจากนี้เรา

ยังได้รวบรวมและคัดสรรสินค้า Cleanroom and ESD Products ที่มีคุณภาพ

อย่างครบครัน 
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SAFETY HELMET / หมวกนิรภัย 

s

 BUMP CAP / หมวกกันกระแทก 

หมวกกันกระแทก BUMP CAP รองในปรัปเลื่อน
ผลิตจากโพลีเอทีลีน (Polyethylene)
น้ำาหนักเบา และให้ความสบาย 
(สีขาว เหลือง ส้ม เขียว น้ำาเงินและแดง)

โครงที่ยึดกระบังหน้า 
SEMI-ALUMINUM, 

ALUMINUM สำาหรับกระบังหน้า 
FC-28, FC-48, FC-48G

มาตรฐานสินค้า : CE EN 166, 
ANSI Z87.1

หน้ากากงานเชื่อม ชนิดสวมหัว 
ปรับหมุนเลนส์ เฉด 11 เปิด-ปิดได้
มาตรฐานสินค้า : CE EN 166, 

ANSI Z87.1

ที่ครอบศรีษะชนิดสวมหัว 
ปรับหมุน สำาหรับกระบังหน้า 
FC-28, FC-48, FC-48G

มาตรฐานสินค้า : CE EN 166, 
ANSI Z87.1

กระบังหน้าเลนส์ใส 
เลนส์ POLYCARBONATE 

ขนาด 8” x 15.5”, 8” x 12”
มาตรฐานสินค้า : CE EN 166, 

ANSI Z87.1

กระบังหน้าเลนส์สีเขียว 
งานเชื่อม เลนส์ POLYCARBON-

ATE ขนาด 8” x 15.5”
มาตรฐานสินค้า : CE EN 166, 

ANSI Z87.1

A-3

FS-701

B1-YE FC-48,FC-28

ISEBP-61

FC-48G

เปลือกหมวกผลิตจาก HDFE (High-Density Polyethylene)
สามารถประกอบติดกับอุปกรณ์นิรภัยอื่นได้
รองรับ 4 จุดแบบปรับหมุน พร้อมแผ่นรองที่หน้าผากเพื่อซับเหงือ
รองในถอดเปลี่ยนได้
มาตรฐาน EN397

V-PRO

เปลือกหมวกผลิตจาก HDFE (High-Density Polyethylene)
สามารถประกอบติดกับอุปกรณ์นิรภัยอื่นได้
รองรับ 4 จุดแบบปรับหมุน พร้อมแผ่นรองที่หน้าผากเพื่อซับเหงือ 
และให้ความสบาย 
รองในถอดเปลี่ยนได้
มาตรฐาน ANSI/ISEN Z89.1-2009, Type I, Class E requirements

V-Gard

สายรัดคางยางยืด 
พร้อมที่รองคาง

SE171A 
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Hearing Protection / อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน

SOFTIES  
NRR33
ปลั๊กอุดหูทำาด้วยโฟมพิเศษ อ่อนนุ่ม สวมใส่สบาย ลดเสียง 33 dB 
ปราศจากสาร PVC 100 %

METEORS
NRR33
ปลั๊กอุดหูทำาด้วยโฟมอ่อนนุ่ม ออกแบบพิเศษให้มีส่วนเว้าส่วนโค้งเข้ากับรูปหู
ตามธรรมชาติ ให้ความสบาย สวมใส่ได้นานไม่ปวดหู ลดเสียง 33 dB 
ปราศจากสาร PVC 100 %

PURA-FIT
       NRR33
 ปลั๊กอุดหูทำาด้วยโฟมพิเศษ อ่อนนุ่มเป็นพิเศษ สวมใส่สบายยิ่งขึ้น 

ลดเสียง 33 dB ปราศจาก สาร PVC 100 %

SPARK PLUGS
     NRR33

ปลั๊กอุดหูทำาด้วยโฟมนุ่มพิเศษ ลดเสียง 33 dB น้ำาหนักเบาที่สุด สวมใส่สบาย 
ไม่สร้างความดันภายในรูหู สีสันสดใส มองเห็นได้ง่ายและชัดเจน เหมาะกับ

อุตสาหกรรมอาหาร

6600 ปลั๊กอุดหูทำาด้วยโฟมสีส้ม แบบไม่มีสาย (1กล่อง บรรจุ 200 คู่)

6870 ปลั๊กอุดหูทำาด้วยโฟมสีเขียว แบบไม่มีสาย (1กล่อง บรรจุ 200 คู่)

6800 ปลั๊กอุดหูทำาด้วยโฟมสีเขียว แบบไม่มีสาย (1กล่อง บรรจุ 200 คู่)
6900 ปลั๊กอุดหูทำาด้วยโฟมสีเขียว แบบมีสาย (1กล่อง บรรจุ 100 คู่)

6604 ปลั๊กอุดหูทำาด้วยโฟม แบบไม่มีสาย (1กล่อง บรรจุ 200 คู่)
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Hearing Protection / อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน

PLUG STATION  6845
NRR33
เครื่องจ่ายปลั๊กอุดหู แบบติดผนัง บรรจุปลั๊กอุดหู รุ่น Pura-fit 500 คู่

     PLUG STATION 6644
     NRR33
  เครื่องจ่ายปลั๊กอุดหู แบบติดผนัง บรรจุปลั๊กอุดหู 

รุ่น SparkPlugs 250 คู่

REUSABLE EAR PLUGS

COMETS 6495
NRR25
ปลั๊กอุดหูทำาด้วยยางสังเคราะห์ สีเขียว ง่ายต่อการสวมใส่ ล้างทำาความสะอาด
ได้ อายุการใช้งานนาน ลดเสียง 25 dB แบบมีสาย(1กล่อง บรรจุ 50 คู่)

ROCKETS 6405
NRR26
ปลั๊กอุดหูทำาด้วยวัสดุสังเคราห์ (Kreton) สีม่วง ล้างทำาความสะอาดได้ อายุ
การใช้งานนาน ลดเสียง 26 dB แบบมีสายพร้อมกล่อง (1กล่อง บรรจุ 50 คู่)

ROCKETS 6485
NRR26
ปลั๊กอุดหูทำาด้วยวัสดุสังเคราห์ นุ่ม สวมใส่สบาย สีเขียวเข้ม ล้างทำาความสะอาดได้ 
อายุการใช้งานนาน ลดเสียง 26 dB แบบมีสายพร้อมกล่อง (1กล่อง บรรจุ 50 คู่)
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Hearing Protection / อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน Hearing Protection / อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน

REUSABLE EAR PLUGS

X-TREME
NRR32
สีที่สว่างทำาให้ง่ายต่อการมองเห็น ผิวเรียบป้องกันฝุ่นและการเป็นขุย
ทำาจาก Polyurethane ปรับความพอดีได้กับทุกขนาดหู

SE1363 ปลั๊กอุดหู (1กล่อง บรรจุ 100 คู่)
ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์อ่อนนุ่ม ล้างทำาความสะอาดได้
ลดเสียง NBR 25 dB

SMART FIT
NRR25
ด้วยเทคโนโลยี Conforming Material Technology (CMT) 
ใช้ความร้อนของร่างกายในการปรับขนาดให้เข้ากับรูหูทุกขนาด
ถอดเก็บง่ายเพราะมีสายและกล่องสำาหรับเก็บ

XTR-30 ปลั๊กอุดหูโฟมสีส้ม แบบมีสาย (1กล่อง บรรจุ 100 คู่)
XTR-1 แบบไม่มีสาย (1กล่อง บรรจุ 200 คู่)

MATRIX
NRR23

รวดเร็วและง่ายในการสวมใส่ไม่ต้องบีบก่อน
ปกป้องทันทีเมื่อสวมใส่ ไม่ต้องรอโฟมขยายตัว

MTX-1-OR ปลั๊กอุดหูโฟมสีส้ม แบบไม่มีสาย(1กล่อง บรรจุ 200 คู่)

SMF-30 วัสดุสังเคราะห์พิเศษ สายผ้า พร้อมกล่อง
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Hearing Protection / อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน

ก้านเหล็กเคลือบสีดำาเพิ่มความแข็งแรง 
   มี Air Flow Control Technology ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Sperian เพื่อการใช้งานที่ดีกว่า

L lSERIE Lightning Serie คุณภาพสูง

L1
NRR25
ที่ครอบหู ป้องกันอันตรายจากเสียงดัง 
ลดเสียงได้ 25 dB

L2
NRR27

ที่ครอบหู ป้องกันอันตรายจากเสียงดัง 
ลดเสียงได้ 27 dB

L3
NRR30
ที่ครอบหู ป้องกันอันตรายจากเสียงดัง
ลดเสียงได้ 30 dB

L1H
NRR23

ที่ครอบหู ป้องกันอันตรายจากเสียงดัง
แบบติดกับหมวกนิรภัย

ลดเสียงได้ 23 dB
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FOLDING EARMUFF

SOUND MANAGEMENT EAR 

LOF
NRR23
ที่ครอบหู ป้องกันอันตรายจากเสียงดังแบบพับ
ลดเสียงได้ 23 dB
พับเก็บได้ เพิ่มความสะดวกสบาย

IMPACT
NRR23
ที่ครอบหู พร้อมเทคโนโลยี SOUND MANAGEMENTTECHNOLOGY (SMT) 
ที่ป้องกันอันตรายจากเสียงดังขณะทำางาน แต่ยังให้คุณได้ยินเสียงการสนทนา 
และเสียงสัญญาณเตือนภัยต่างๆ
ลดเสียงได้ 23 dB
เพิ่มสายรัดพิเศษเพื่อลดการบีบศรีษะ และช่วยระบายอากาศไม่อับ
มีช่องเสียบวิทยุสื่อสารพร้อมปุ่มเปิดปิด

M3
NRR24
ที่ครอบหูแบบติดกับหมวกนิรภัยทำาจากวัสดุน้ำาหนักเบา ปรับระดับการสวมใส่ได้
ลดเสียง 24 dB

Z2 MODEL 6201
NRR25
ที่ครอบหูสายคาดพลาสติก น้ำาหนักเบา สามารถสวมใส่ได้ 3 ระดับ 
ราคาประหยัด ลดเสียง 25 dB

EAR MUFFS
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หน้ากาก N95 สำาหรับงานเจียร จักร
กลโลหะ งานขัดสี ปูนซีเมนส์ เหมืองแร่ 
โรงทอ งานระเบิดหิน หินปูน และงานที่

เต็มไปด้วยฝุ่น เชื้อแบคทีเรีย

1517N95

ป้องกันฝุ่น ละออง เพื่มชั้นคาร์บอน
ในตัวกรองเพื่อป้องกันไอสารอินทรีย์ 

และโอโซน สำาหรับงานเชื่อม 
งานหลอม งานพิมพ์ การเกษตร 

ผลิตสีและน้ำายาเคลือบสี

2801N95

มีวาล์วหายใจออก และเพิ่มชั้นคาร์บอน
ในตัวกรอง เพื่อป้องกันไอสารอินทรีย์ 
และโอโซน สำาหรับงานปิโตรเคมี ผลิตสี

และน้ำายาเคลือบสี การเกษตร

หน้ากาก N95 มีวาล์วหายใจออก 
สำาหรับงานที่เต็มไปด้วยฝุ่น งานหลอม
โลหะ งานเจียร งานเชื่อม งานขัดสี

หน้ากาก N95 สำาหรับงานเจียร จักร
กลโลหะ งานขัดสี ปูนซีเมนส์ เหมืองแร่ 
โรงทอ งานระเบิดหิน หินปูน และงานที่

เต็มไปด้วยฝุ่น

มีวาล์วหายใจออก ระดับประสิทธิภาพ
ในการป้องกันสูงถึง 99% สำาหรับงาน
เชื่อม งานหลอมโลหะ บัดกรี ระเบิดหิน 

งานเจียร ฝุ่นละอองทราย

2400N95

2307N952207N95

2310N99

ป้องกันฝุ่น ละอองพิษ สำาหรับงาน
เจียร งานเชื่อม บัดกรี งานจักรกล

โลหะ ขัดสี ระเบิดหินปูน สิ่งทอ

มีวาล์วหายใจออก และเพิ่มชั้น
คาร์บอนในตัวกรอง เพื่อป้องกันไอ
กรด สำาหรับงานหลอมอลูมิเนียม

และโลหะ การผลิตเหล็ก

ป้องกันฝุ่น ละออง ระดับประสิทธิภาพ
ในการป้องกันสูงถึง 99.97% สำาหรับ
บริเวณที่มีสารพิษ (ตะกั่ว แคดเมี่ยม 

สารหนู MDA) การผลิตยา งานเชื่อม 
งานตัดด้วยไฟ งานหลอมโลหะ

และแบตเตอรี่

2707N95

2500N95

2731N100

RESPIRATORY PROTECTION / อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ

DISPOSABLE MASKS
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ป้องกันฝุ่นละอองที่มีน้ำา และน้ำามันเป็นตัวทำาละลาย 
เพิ่มชั้นคาร์บอนในตัวกรองเพื่อป้องกันไอกรด รวมทั้ง

ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ สำาหรับงานอลูมินั่ม ทองแดง ตะกั่ว 
สังกะสี แมกนีเซียม ถ่านหิน เชื่อมทองเหลือง สัมฤทธิ์ 

พิมพ์แก้ว ผลิตเหล็กกล้า และสารเคมีปิโตรเคมี

ป้องกันฝุ่น ละอองที่มีน้ำา และน้ำามันเป็นตัวทำาละลาย 
เพิ่มชั้นคาร์บอนในตัวกรองเพื่อป้องกันไอสารอินทรีย์

และโอโซนสำาหรับงานเช่ือม งานหลอม 
งานในห้องปฎิบัติการ งานผลิตเคมีและปิโตรเคมี 

งานผลิตสีและน้ำายาเคลือบเงา การผลิตยางสังเคราะห์

2841R95

2941R95

คอนตอน 2,3 ชั้น ผ้าปิดจมูกสาลู

 ผ้าปิดจมูก
คาร์บอน 5 ชั้น                                                                               

หน้ากากป้องกันฝุ่น
ละออง ป้องกันฝุ่น 
งานสี สารเคมี ควัน
พิษ งานหลอมงาน
เจียร์ งานจราจร

และงานเหล็ก
หน้ากาก

ป้องกันฝุ่นละออง
หน้ากากมีวาล์วระบาย
อากาศป้องกันฝุ่นละออง 

งานเจียร์ ฝุ่นยา 
 ปูนซีเมนต์

หน้ากากใยสังเคราะห์ 4ชั้น ปิดจมกูคาร์บอน 3 จีบ                                                                        
ป้องกันฝุ่นละออง 
และสารเคมีอ่อนๆ                                                              

ป้องกันฝุ่นละออง สี 
ยา งานพิมพ์                                   

FMW001 FMW002
FMEC4P-B K-39S

K-33W                          

R1000A-HS  SE1252   หน้ากาก
มีวาล์วระบาย

อากาศ

SE1266  
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RESPIRATORS

CARTRIDGES AND FILTERS

หน้ากากครึ่งหน้าท่อเดี่ยว 
สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้

NP305

ตลับกรองป้องกัน
ไอสารอินทรีย์ 

ฝุ่นละอองและควันพิษ

ตลับกรองไอสารอินทรีย์ เช่น Thinner, 
Lacquer

ตลับกรองป้องกัน Ammonia and 
Methylamine

ตลับกรอง P100 ป้องกันฝุ่นและละอองพิษ
มีน้ำาหรือน้ำามันเป็นตัวทำาละลาย ประสิทธิภาพการกรองไม่ต่ำากว่า 99.97 %

ตลับกรอง P100 แบบแผ่น 
ขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย

ตลับกรองป้องกัน Formaldehyde

ตลับกรองป้องกันฝุ่น 
ไอสารอินทรีย์ ยาฆ่าแมลง 

แลคเกอร์ ละอองสี 
และเอสเบสทอส

ตลับกรองป้องกันไอกรด เช่น Chlo-
rine, Hydrogen Chloride, Sulfur 
Dioxide, Chloride Dioxide

ตลับกรองป้องกันไอสารอินทรีย์และ
ไอกรด เช่น Chlorine, Hydrogen 
Chloride, Sulfur Dioxide, Chloride 
Dioxide

ตลับกรองป้องกันแบบ Multigas 
Organic Vapors, Ammonia, 
Methylamine, Chlorine, Hydrogen 
Chloride, Sulfur Dioxide, Chloride 
Dioxide, Hydrogen Fluoride, Form-
aldehyde, and Hydrogen Sulfide 

ฝาครอบยึดแผ่นกรองกับตลับกรอง

RC202

7100

MDX7400

7400

7990

7940

7500

RC203

7200 7300

7600

7020

หน้ากากครึ่งหน้าท่อคู่ 
สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้

NP306

RESPIRATORY PROTECTION / อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ
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SAFETY GLASSES

เลนส์ Polycarbonate แข็งแรง ทนทาน 
ป้องกันดวงตาจากสะเก็ดของแข็ง
แป้นรองจมูกสามารถยืดหยุ่นได้
กรองแสง UV ได้ 99.99%
เคลือบแข็งป้องกันการขูดขีด
น้ำาหนักเบาเพียง 25 กรัม

เลนส์ Polycarbonate แข็งแรง ทนทาน 
ป้องกันดวงตาจากสะเก็ดของแข็ง
แป้นรองจมูกสามารถยืดหยุ่นได้
ออกแบบสวยงามด้วยกรอบแว่น สีเทาใส 
และขาแว่นสีดำา
กรองแสง UV ได้ 99.99%
เคลือบแข็งป้องกันการขูดขีด
น้ำาหนัก 28 กรัม

KY8811  เลนส์ใส KY8812  เลนส์เทา

KY8813  เลนส์ใสฉาบปรอท

KY712  เลนส์เทา KY713  เลนส์ใสฉาบปรอท

KY714  เลนส์เทาฉาบปรอท

KY733  เลนส์ใสฉาบปรอท

KY1151  เลนส์ใส

KYS00  
สายคล้องแว่น

KY1152  เลนส์เทา

KYB00  
ซองใส่แว่น

KY734  เลนส์เทา
KY211  

เลนส์ใสฉาบปรอท KY212 เลนส์เทา

KY213
เลนส์เทาฉาบปรอท

KY214  
เลนส์เทาฉาบปรอท

KY715  เลนส์เทาฉาบปรอท

KY8814  เลนส์เทาฉาบปรอท

EYES PROTECTION / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา

เลนส์ Polycarbonate แข็งแรง ทนทาน 
ป้องกันดวงตาจากสะเก็ดของแข็ง
กรองแสง UV ได้ 99.99%
เคลือบแข็งป้องกันการขูดขีด
น้ำาหนัก 28 กรัม

เลนส์ Polycarbonate แข็งแรง ทนทาน 
ป้องกันดวงตาจากสะเก็ดของแข็ง
กรองแสง UV ได้ 99.99%
เคลือบแข็งป้องกันการขูดขีด

VIVA Dual-material Provide Comfortable

BARCELONITA Chic and Dynamic Design

DIVISA  Lightweight& Frameless Design

ICARIA  Modern& Classic

ACCESSORIES
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1660-HC

SE1110,SE1111

SNSGH5100

EYES PROTECTION / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา

ทรงสปอร์ต เบาสบาย ด้วยวัสดุคุณภาพสูง

เลนส์มุมมองกว้าง มองเห็นได้ 180 องศา
เลนส์ Polycarbonate ป้องกันการกระแทก 
และการกระเซ็นของสารเคมีได้ดี
สายรัดคาง Neoprene ทนต่อสารเคมี
  

สายรัดหน้ากากปรัปความกระชับได้ง่าย
เลนส์เคลือบ Anti-fog ป้องกันฝ้า

มีวาล์วระบายอากาศและกระชับ
ขอบหน้ากากอ่อนนุ่ม สวมใส่สบาย กระชับทุกรูปหน้า

มีช่องระบายอากาศแบบ indrect 
ป้องกันการกระเซ็นของสารละลายได้
Anti-fog ป้องกันฝ้านขณะสวมใส่

เลนส์ทำาจาก Polycarbonate 
กรองแสง UV-A UV-B ได้ 99%
ป้องกันการขูดขีดและการกระแทกจากของแข็ง

มาตรฐาน CE EN166
มาตรฐาน ANSI Z87.1+ 2003
มีเลนส์ใส และเลนส์สีเทา

SAFETY GLASSES
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SNS1071

SNS1036-HC-IR3,5

SNS1071-HC-IR3,5

SE1150

แว่นตานิรภัย เลนส์อินฟราเรด สีเขียวเข้ม 
สำาหรับงานเชื่อม
ออกแบบเลนส์กว้างมองได้ชัด พร้อมที่กันแสง
ด้านข้าง 
เลนส์เคลือบแข็ง ป้องกันรอยขูดขีด
โครงแว่นทำาจาก Thermoplastic

แว่นตานิรภัย เลนส์อินฟราเรด 
สีเขียวเข้ม สำาหรับงานเชื่อม
กรองแสง UV ได้ 99.99 %
เลนส์เคลือบแข็ง ป้องกันรอยขูดขีด

แว่นครอบตา  เลนส์อินฟราเรด 
สีเขียวเข้ม สำาหรับงานเชื่อม
ออกแบบเลนส์กว้างมองได้ชัด พร้อมที่
กันแสงด้านข้าง 
เลนส์เคลือบแข็ง ป้องกันรอยขูดขีด

เลนส์มุมมองกว้าง มองเห็นได้ 180องศา
เลนส์ Polycarbonate กันการกระแทก 
ป้องกันสารเคมีได้ดี

มีวาล์วระบายอากาศและกระชับ
ขอบหน้ากากอ่อนนุ่ม สวมใส่สบาย กระชับทุกรูปหน้า

โครงแว่นทำาจาก Themoplastic 
ขาปรับสั้น-ยาวได้ เพื่อความกระชับเวลาสวมใส่
Shade 3 สำาหรับงานเชื่อมทั่วไป
Shade 5 สำาหรับงานเชื่อมก๊าซ
และไฟฟ้า

โครงแว่นทำาจาก Thermoplastic
ขาปรับสั้น-ยาวได้ เพื่อความกระชับเวลาสวมใส่ 
น้ำาหนัก 40 กรัม
ได้รับมาตรฐาน ANSI Z87.1-2003 and EN166 CE 

มีช่องระบายอากาศ แบบ indirect 
น้ำาหนักเบา สวมใส่สบาย

ขาปรับสั้น-ยาวได้ เพื่อความกระชับเวลาสวมใส่ 
น้ำาหนัก 40 กรัม
ได้รับมาตรฐาน ANSI Z87.1-2003 and EN166 
CE Standard
Shade 3 สำาหรับงานเชื่อมทั่วไป
Shade 5 สำาหรับงานเชื่อมก๊าซ และไฟฟ้า

เลนส์ใส กับเลนส์เทา
แว่นตานิรภัย เลนส์ Polycarbonate
เคลือบแข็ง ป้องกันรอยขูดขีด
โครงแว่นทำาจาก Themoplastic

ขาปรับสั้น-ยาวได้ เพื่อความกระชับเวลาสวมใส่
น้ำาหนัก 40 กรัม 
มาตรฐาน ANSI Z87.1-2003 ,EN166 CE

V-MAXX
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PROTECTIVE CLOTHING / ชุดป้องกันร่างกาย

ผ้า Non-Woven 100% เคลือบฟิลม์ทั้ง 2 ด้าน สีเหลืองมะนาว
ปิดทับตะเข็บถึง 2 ชั้น เพื่อความแข็งแรง และปลอดภัย
กระบังหน้า 3 ชั้น (PVC 40 mil / Teon 5 mil / PVC 20 mil)
เข็มขัดด้านในปรับความกระชับได้
ออกแบบให้ใช้งานร่วมกับ SCBA ได้
ชุดมาพร้อมกับถุงมือ Barrier ด้านใน และด้านนอกเป็นถุงมือ Butyl หรือ Viton
ป้องกันสารพิษ ไอกรด สารกัดกร่อนได้
ผ่านการทดสอบการป้องกันสารเคมี ASTM F1001 มากกว่า 327ชนิด
ผ่านมาตรฐาน NFPA 1991 Chemical / Biological option
ตัวชุดทนทานต่อแรงเฉือน ไม่ฉีกขาดง่าย
มีขนาด S, M, L, XL

TYCHEM
TK554T
ชุด Encapsulating TK554T

ช่วยปกป้องกัยฝุ่นละอองสารเคมี
ใช้ในงานพ่นสี ป้องกันไฟฟ้าสถิต ปลอดเชื้อรา
ผลิตจากเส้นใยโพลิเอทรีลีน
มีขนาด S,M,L,XL

TYVEK
BRARIER MAN 1422 A
ชุดหมีผ้าไวเวค รุ่น แบริเออร์แมน

CHEMICAL PROTECTIVE CLOTHING

TYCHEM C
ชุดหมีผ้าไวเวค รุ่น ไทเคม ซี

ผลิตจากชุดไวเวคที่เคลือบสารโพลีเมอร์ สีเหลือง
ป้องกันการซึมผ่านของสารอนินทรีย์ ประเภทกรด-ด่าง
ทนแรงดันได้ถึง 2 บาร์
ผ่านการทดสอบการป้องกันการสัมผัสกับเลือด หรือของเหลวที่ปนเปื้อนเชื้อโรค
เคลือบสารป้องกันไฟฟ้าสถิตด้านในชุด เพื่อป้องกันการสะสมไฟฟ้าสถิตบน
ร่างกาย
มีขนาด M,L,XL

DuPontTyvek

ชุดป้องกันสารเคมี

LevelC

ชุดป้องกันสารเคมี

LevelC

DuPont
Tychem

C
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ชุดป้องกันสารเคมี

LevelA



ผลิตจากชุดไวเวคที่เคลือบสารโพลีเมอร์ 2 ชั้น และเคลือบด้วยแผ่นฟีลม์พิเศษสีเทา
ป้องกันการซึมผ่านของสารอนินทรีย์ ประเภทกรด-ด่าง ทนแรงดันได้ถึง 2 บาร์
เคลือบสารป้องกันไฟฟ้าสถิตด้านในชุด เพื่อป้องกันการสะสมไฟฟ้าสถิตบนร่างกาย
มีขนาด M,L,XL

TYCHEM F
ชุดหมีผ้าไวเวค รุ่น ไทเคม เอฟ

DuPont
Tychem

F

MICEOGARD  1500 PLUS

ช่วยป้องกันฝุ่น ละอองเคมี เช่น Asbestos, Chrysotile และละอองเคมีอื่นๆ 
ที่มีขนาดใหญ่กว่า 3.5 microns
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
เนื้อผ้าพิเศษระบายอากาศได้ดี ลดความร้อนภายในชุด สวมใส่สบาย
ให้ความพอดีในการสวมใส่ ไม่ฟิตเกินไป
ตะเข็บเย็บ 3 ชั้นเพื่อความปลอดภัย
Hood ครอบศรีษะ ออกแบบให้ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจได้
มี 2 สีให้เลือก สีขาว และฟ้า
มาตรฐาน EN13982-1 Type 5
มาตรฐาน EN13034 Type 6

ชุดหมีไมโครการ์ด 1500 Plus ทำาจากผ้า SMS 
เหมาะสำาหรับงานที่มีฝุ่น และละอองจากสารเคมี สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี

ชุดหมีไมโครการ์ด 2000 Comfort ทำาจากผ้า SMS 3ชั้น 
เคลือบ PE laminate เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันของเหลว 

รวมถึงป้องกันอนุภาค และไอระเหย และไฟฟ้าสถิตย์

MICEOGARD 2000 Comfort

ช่วยป้องกันฝุ่น ละอองเคมี เช่น Asbestos, Chrysotile 
และละอองเคมีอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 µm
ให้ความพอดีในการสวมใส่ ไม่ฟิตเกินไป
โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพในการป้องกันต่อสารเคมี 
Type 5 และ 6
การตัดเย็บแข็งแรงทนทาน ลดการฉีกขาด เพิ่มการ
ป้องกันฝุ่นละออง และของเหลว
เนื้อผ้าด้านหลังทำาด้วยผ้าชนิดเดียวกับ 1500 COM-
FORT ให้การระบายอากาศได้ดี

ระบายอากาศได้ดี สวมใส่สบาย
Hood ครอบศรีษะ ออกแบบให้ใช้ร่วมกับ
อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจได้
มาตรฐาน EN13982-1 Type 5
มาตรฐาน EN13034 Type 6
มาตรฐาน EN1073-2 Barrier to radioactive 
particulates – class 1
มาตรฐาน EN1149-1 Anti-static 17

ชุดป้องกันสารเคมี

LevelC



MICROCHEM 3000

ชุดหมีไมโครการ์ด 3000 ชุดป้องกันสารเคมีที่เบา และสวมใส่สบายที่สุดทำาจากผ้า SMS 3 ชั้น
 ตะเข็บเชื่อมด้วยคลื่นอัลตราโซนิค ป้องกันสารเคมีชนิด lnorganic ได้หลายชนิด

 รวมถึงฝุ่นผง อนุภาค และเชื้อโรค

ช่วยป้องกันฝุ่น ละอองเคมี อนุภาพ และเชื้อโรคที่มีขนาด
ใหญ่กว่า 1 µm
ระบายอากาศได้ดี สวมใส่สบาย
Hood ครอบศรีษะ ออกแบบให้ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกัน
ทางเดินหายใจได้
สีเหลืองสว่าง ง่ายต่อการมองเห็น ซิป 2 ชั้นเพื่อการ
ป้องกันสารเคมีที่ปลอดภัยกว่า
ปลายแขน 2 ชั้นเพื่อการลดช่องว่างในการใช้ชุดป้องกัน 
ร่วมกับถุงมือป้องกันสารเคมี

เชื่อมรอยต่อต่างๆ ด้วยคลื่นอัลตราโซนิค
มาตรฐาน EN14605
มาตรฐาน EN13982-1 Dry particle suit
มาตรฐาน EN13034 Type 6
มาตรฐาน EN1073-2 Barrier to radioactive 
particulates 
มาตรฐาน EN1149-1 Anti-static

MICEOGARD 2000 Standard
ชุดหมีไมโครการ์ด 2000 Standard ทำาจากผ้า SMS 3 ชั้น ตะเข็บเย็บและ

ปิดทับอีกชั้นด้วยวัสดุชนิดเดียวกับเสื้อเพื่อการป้องกันในระดับที่สูงกว่า พร้อมเคลือบ PE laminate
 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันของเหลวในระดับสูง รวมถึงป้องกันอนุภาคและไอระเหย

มีเส้นใยผ้าน้อย และด้วยเทคโนโลยีการเย็บ ช่วยป้องกัน
ฝุ่น ละอองเคมี เช่น Asbestos, Chrysotile และละออง
เคมีอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 µm
ระบายอากาศได้ดี สวมใส่สบาย
Hood ครอบศรีษะ ออกแบบให้ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกัน
ทางเดินหายใจได้
ผ่านการทดสอบการป้องกันต่อสารเคมีเหลว,ยาฆ่า  
แมลง และของเหลว หรือฝุ่นที่ปนเปื้อนเชื้อโรค
ให้ความพอดีในการสวมใส่ ไม่ฟิตเกินไป
การตัดเย็บแข็งแรงทนทาน ลดการฉีกขาด เพ่ิมการป้องกัน
ฝุ่นละออง และของเหลว

ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 
ไม่มีส่วนประกอบที่เป็น Silicon
มี 2 สี ขาว และเขียวเข้ม
มาตรฐาน EN13982-1 Type 5
มาตรฐาน EN13034 Type 6
มาตรฐาน EN1073-2 Barrier to radioactive 
particulates – class 1
มาตรฐาน EN1149-1 Anti-static

MICROCHEM 4000

ชุดหมีไมโครการ์ด 4000 ชุดป้องกันสารเคมีระดับสูงของ MICROGARD 
มีน้ำาหนักเบาและสวมใส่สบาย  ตะเข็บเชื่อมด้วยคลื่นอัลตราโซนิค ป้องกันสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูงได้

หลายชนิด รวมถึงฝุ่นผง อนุภาค และเชื้อโรคด้านนอกมีชั้นฟิลม์พิเศษ 
ป้องกันความเสี่ยงจากการเสื่อมสลายของผ้าด้านใน

แถบรัดข้อมือ และข้อเท้า 2 ชั้น Hood ครอบศรีษะออก 
แบบให้ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจได้
ซิป 2 ชั ้นพร้อมแถบกาว เพื ่อการป้องกันสารเคมี
ที ่ปลอดภัยกว่า
ปลายแขน 2 ชั้นเพื่อการลดช่องว่างในการใช้ชุดป้องกัน 
ร่วมกับถุงมือป้องกันสารเคมี
เชื่อมรอยต่อต่างๆ ด้วยคลื่นอัลตราโซนิค
หลากหลายอุปกรณ์เสริม เช่น ถุงคลุมรองเท้า ถุงมือ 
และชุดป้องกันแบบเต็มตัว

มาตรฐาน EN14605 Liquid tight suit
มาตรฐาน EN14605 Spray tight suit
มาตรฐาน EN13982-1 Dry particle suit
มาตรฐาน EN14126  Barrier to infective 
agents
มาตรฐาน EN1073-2 Barrier to radioactive 
particulates 
มาตรฐาน EN1149-1 Anti-static
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PROFESSIONAL FLAME-RESISTANT

ชุดผจญภัยเพลิง VERIDIAN 
สำาหรับงานความร้อนสูง/ อากาศยาน (Proximity/ARFF)

FIRE FIGHTING ACCESSORIES
ECONOMY EAGLE

ถุงคลุมศรีษะ

DOMESTIC FIRE FIGHTING SUITE
ชุดผจญเพลิง ตัดเย็บภายในประเทศ

ป้องกันความร้อนและเปลวไฟ ตัดเย็บตามแบบ 
มาตรฐาน สำาหรับงานอาคาร

ผ้าชั้นนอก (Outer Shell) Aluminized PBI/Kevlar
ชั้นกันน้ำา (Moisture Barrier) และชั้นกันความร้อน (Thermal Barrier) 
ถูกเลือกใช้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA
มีใบรับรองการทดสอบตามมาตรฐาน NFPA 1971 โดย Underwriter 
Laboratories lnc (UL)

ตัดเย็บจากผ้ารวม 3 ชั้น, แถบสะท้อนแสง 3 M, รูปแบบการติดแถบสะท้อนแสงตาม 
NFPA
ผ้าชั้นนอก (outer shell) ผลิตด้วย NomexlllA 7.5 oz/yd² คุณสมบัติ สามารถ
ป้องกันความร้อน และการถูกเผาไหม้ได้ดี วัสดุผ่านมาตรฐาน NFPA และได้รับการ
รับรองจาก UL
ชั้นกันน้ำา (Moisture barrier) และชั้นกันความร้อน (Thermal barrier) ผลิตจากวัสดุ
เทียบเท่ามาตรฐาน NFPA และผ่านการรับรองจาก UL

APRONS
ชุดงานช่างสี

กรมท่า

19



Back Support / เข็มขัดพยุงหลัง

LS Support

เหมาะสำาหรับ 
ผู้ที่ปฏิบัติงาน เช่น ยก ขนย้าย

สิ่งของต่างๆ
  นั่งเวลานาน ทำาให้เกิดการเมื่อยล้า

และป้องกันการปวดหลัง เอว
    ผู้ที่ขับรถ นั่งบนโต๊ะทำางาน 

เป็นเวลานาน

คุณสมบัติ

เข็มขัดพยุงหลังสองชั้นที่สามารถยึดหรือดึงให้มีความกระชับช่องท้องมากที่สุด
อีลาสติกลายริ้วทำาให้รู้สึกโปร่งสบายเมื่อสวมใส่
เข็มขัดพยุงหลังจะช่วยให้ผู้ใช้อยู่ในท่าที่ถูกต้องเมื่อยกของ
สายคล้องบ่ากว้าง 1 ½ นิ้ว ที่สามารถยืดขยาย และปรับระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการพยุงหลังให้เหมาะสมกับรูปร่าง
เข็มขัดพยุงหลังมีแท่งโพลีคาร์บอเนต (หรือแท่งสเตนเลสสปริง) ที่ยืดหยุ่น
เพื่อช่วยพยุงหลังของผู้ใช้
ง่ายที่จะปรับสายรัดชั้นนอกเพื่อเพิ่มความแน่นในการพยุงหลังช่วงล่าง

ช่วยพยุงกระดูกสันหลังให้อยู่ในท่าที่ถูกต้อง
ช่วยลดการทำางานของกล้ามเนื้อหลัง
วัสดุดามหลัง เป็นแกนอลูมิเนียมสปริง ช่วยรองรับน้ำาหนักเต็มแผ่นหลัง 
และป้องกันการโค้งงอของหลัง
ผลิตจากอีลาสติคคุณภาพดี ไม่ระคายเคือง กระชับเมื่อสวมใส่ ไม่ร้อน ไม่อึดอัด
สามารถสวมใส่ไว้ด้านในชุดปกติ

ขนาด S M L XL XXL

ขนาด 20-26 26-30 30-36 36-42 42-48” ” ” ” ”

K-Flex Back Support
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HAND PROTECTION / อุปกรณ์ป้องกันมือ

PU COATED GLOVES

ถุงมือผ้าไนล่อน NLN
รายละเอียดอย่างย่อ:Nylon Glove with PU Coating

PUNP

Packing : 1คู่/ถุง, 10คู่/แพ็ค
           30แพ็ค/ลัง

Packing :1คู่/ถุง ,10คู่/แพ็ค 
          30แพ็ค/ลัง

รายละเอียดสินค้า:

รายละเอียดสินค้า:

This glove aredisgned for handling pointed or sharp cleanroom objects.
lncreased anti-slip power,Power free for critical environment.
softness with stable air pore structire for breathing of gloves
Non harmful to human body, Very stable air layer in the polyurethane.
Nylon knitted glove

ถุงมือผ้าไนล่อน เคลือบโพลียูรีเทน 
แบบปลายนิ้ว PUNTCK

รายละเอียดสินค้า:
ถุงมือผ้าไนล่อนเคลือบโพลียูรีเทนสีขาวแบบเคลือบปลายนิ้ว สำาหรับงานจับชิ้นส่วนเล็กๆ 
อิเลคทรอนิกส์  และงานทั่วไป สวมใส่สบายกันลื่น ระบายอากาศได้ดีหลังฝ่ามือ
มาตราฐานสินค้า : EN388 4131

ถุงมือผ้าไนล่อนเคลือบ PU เต็มฝ่ามือ สีขาว สำาหรับงานจับช้ินส่วนเล็ก ๆ และงานท่ัวไป
ถุงมือผ้าไนล่อนเคลือบ PU สีขาวสำาหรับงานจับช้ินส่วนเล็ก ๆ และงานท่ัวไป สวมใส่สบายกัน
ล่ืน กระชับมือ เหมาะสำาหรับงานอิเล็คทรอนิกส์ ยานยนต์ บรรจุสินค้า
มาตราฐาน : EN 388 4131
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SIZE : S, M, L

SIZE : S, M, L

Packing : 1คู่/ถุง,10คู่/แพ็ค  
           300คู่/ลัง

SIZE : S, M, L

PUNPG-35
รายละเอียดสินค้า:
ถุงมือผ้าไนล่อน สีเทา เคลือบสารPU สำาหรับงานจับชิ้นส่วนเล็กๆ งานอิเลคทรอนิกส์ 
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ เภสัชกรรม ภาพยนต์ และงานทั่วไป สวมใส่
สบาย กันลื่น ระบายอากาศได้ดี ไม่สกปรกง่าย  แบบเต็มฝ่ามือ
มาตราฐาน:EN 388- 4131

SIZE : S, M, L



PUNPB-45

NBR 25

NBR 35
ถุงมือผ้าไนล่อน สีดำา เคลือบยางไนไตร

Packing : 1คู่/ถุง,10คู่/แพ็ค 
           300คู่/ลัง

รายละเอียดสินค้า:

รายละเอียดสินค้า:

รายละเอียดสินค้า:

ถุงมือผ้าไนล่อน เคลือบสาร PU สีดำา แบบเต็มฝ่ามือ หยิบจับงานชิ้นส่วนเล็ก 
อิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ ภาพยนต์ และงานทั่วไป กันลื่น กระชับ 
ไม่สกปรกง่าย มาตราฐานสินค้า: EN 388 4131

ถุงมือผ้าไนล่อน เคลือบยางไนไตร สีเทา NBR25 สำาหรับงานจับชิ้นส่วนเล็กๆ และงานทั่วไป
เหมาะสำาหรับงานทั่วไป อุตสาหกรรมน้ำามัน เครื่องบิน สารเคมี งานสวน อิเลคทรอนิกส์  
ยานยนต์ มาตรฐานสินค้า: EN 388 CE4121

ถุงมือผ้าไนล่อน เคลือบยางไนไตร สีเทา NBR35 สำาหรับงานจับชิ้นส่วนเล็กๆ และงานทั่วไป
เหมาะสำาหรับงานทั่วไป อุตสาหกรรมน้ำามัน เครื่องบิน สารเคมี งานสวน อิเลคทรอนิกส์  
ยานยนต์ มาตรฐานสินค้า: EN 388 CE4121
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Packing : 1คู่/ถุง,10คู่/แพ็ค 
           300คู่/ลัง

Packing : 1คู่/ถุง,10คู่/แพ็ค 
           300คู่/ลัง

SIZE : S, M, L

SIZE : S, M, L

SIZE : S, M, L



ถุงมือผ้าเคลือบโฟมไนไตร HyFoam300

Packing :1คู่/ถุง ,120คู่/ลัง

รายละเอียดสินค้า:
หยิบจับงานชิ้นส่วนเล็ก และงานทั่วไป กันลื่น และกันน้ำามัน ซักล้างได้ ไม่สกปรกง่าย หลัง
ฝ่ามือระบายอากาศได้ดี เหมาะสำาหรับ อิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ งานก่อสร้าง 
งานซ่อมบำารุง งานผลิตเฟอร์นิเจอร์ งานอุตสาหกรรมทั่วไป   

HAND PROTECTION / อุปกรณ์ป้องกันมือ

LATEX COATED GLOVES

Green Nitrile Gloves

K105

GK-F

Packing :1คู่/ถุง, 12คู่/แพ็ค 
          120คู่/ลัง

รายละเอียดสินค้า:

รายละเอียดสินค้า:

ถุงมือผ้าเคลือบยาง สีเขียว เนื้อผ้าไม่มีรอยต่อ ด้านหลังฝ่ามือ ระบายอากาศได้ดี 
ป้องกันเฉี่ยวเฉือนและกันลื่น งานกระจก จับเหล็ก โลหะ ของมีคม งานไม้ 
งานซ่อมบำารุง และสำาหรับงานทั่วไป  

ถุงมือไนไตร สีเขียว มีลายที่ฝ่ามือ แบบมีซับใน ยาว 13” หนา 0.015 นิ้ว
รายละเอียดสินค้า:  ป้องกันสารเคมี โซลเว้นท์ น้ำามันหล่อเย็น กรด ด่าง ทั่วไป 
สวมใส่สบาย กระชับมือ เหมาะสำาหรับงานอุตสาหกรรมรถยนต์ ปิโตรเคมี 
งานน้ำามันทั่วไป ราคาประหยัด
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Packing :1คู่/ถุง, 12คู่/แพ็ค 
          120คู่/ลัง

SIZE : S, M, L

SIZE : S, M, L

SIZE : S, M, L



HAND PROTECTION / อุปกรณ์ป้องกันมือ

HOUSEHOLD GLOVES

CHEMICAL RESISTANT GLOVES

ALPHATEC 58-535 SOLVEXNEOX 09-924

BARRIER 02-100
NEOPRENE 29-865

EXTRA 75

CANNER BEAUTY

PETROFLEX 12-214

ถุงมือยางแบบไม่มีซับใน สีเนื้อ 
(ขอบม้วน) งานสัมผัสอาหารและผลไม้ 
ในโรงพยาบาล สามารถป้องกันกรด

อ่อนๆ และไขมันได้เป็นอย่างดี

ถุงมือยางแบบมีซับใน สีส้ม 
(ขอบปลายหยัก) ใช้ในงานสัมผัสกับ

อาหาร และงานบ้านทั่วไป 
ต่อจาก EXTRA75

ถุงมือเคลือบ PVC สำาหรับงานไม่
หนักป้องกันการบาดคม วัสดุที่มี

น้ำามัน จารบี และสารเคมี 
ยาว 14 นิ้ว ต่อจาก 29-865

ถุงมือยางแบบมีซับใน สีดำา 
มีความหนา และความยาวพิเศษ สำาหรับ

ใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป 
(ขอบปลายหยัก)

ถุงมือ Nitrile พร้อม wet grip ที่ให้ความ
มั่ นคง ในขณะจับวัตถุที ่ มี สารหล่อลื่ น
ที่พื ้ นผิวประ เภทน้ำ าหรือน้ำ ามันป้องกัน
สารเคมีให้ความคล่องตัวในการทำางาน
ทนทาน และ เทคโนโลยีANSELLGRIP

ถุงมือไนไตร ป้องกันสารเคมี โซลเวนท์ 
น้ำามันหล่อเย็น กรด และด่าง 37-165 
ยาว 15 นิ้ว ไม่มีซับใน หนา 0.022 นิ้ว
37-175 ยาว 13 นิ้ว มีซับใน หนา 0.015 
นิ้ว 37-176 ยาว 13 นิ้ว มีซับในและลาย
ที่ฝ่ามือ หนา 0.015 นิ้ว 37-185 ยาว 
18 นิ้ว ไม่มีซับใน หนา 0.022 นิ้ว

ถุงมือเคลือบ NEOPRENE ป้องกันกรด 
ด่างแก่ สารทำาละลาย และสารเคมีที ่เป็น
อันตราย 09-924 ยาว 14 นิ้ว, 09-
928 ยาว 18 นิ้ว,09-430 ยาว 31 นิ้ว

ถุงมือเคลือบฟิลม์ 5 ชั้นป้องกันสารเคมี 
ได้ เกือบทุกชนิด สวมไว้ด้านในถุงมือไน
ไตร นิโอพริน หรือพีวีซี

ถุงมือ NEOPRENE ป้องกันน้ำามัน กรด
ด่าง สารทำาละลาย และสารเคมี ยาว 13 นิ้ว
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HAND PROTECTION / อุปกรณ์ป้องกันมือ

GENERAL PURPOSE GLOVES

CUT RESISTANT GLOVES

DISPOSABLE GLOVES

ถุงมือผ้าเคลือบโฟมไนไตร 11-800 รุ่นใหม่ สำาหรับงาน จับชิ้นส่วนเล็กๆ และงาน
ทั่วไป กันลื่น และกันน้ำามัน ซักล้างได้ พร้อมเทคโนโลยี ใหม่ Zonz Knit เพิ่มความ
คล่องตัว และลดความเมื่อยล้า

ถุงมือผ้าสีขาวทอจากเส้นใย Spectra และ Fiberglass ป้องกันการบาดคม เหมาะ
สำาหรับใช้ในงานอาหาร

ถุงมือไนไตร 100 % ป้องกันสารเคมีและ ตัวทำาละลาย ใช้ในห้องปฎิบัติการเคมี 
อาหาร อิเล็กทรอนิกส์ ยาว 9.5 นิ้ว หนา 0.004 นิ้ว
92-600  แบบไม่มีแป้ง สีเขียว
92-670  แบบไม่มีแป้ง สีฟ้า 

(บรรจุ 50 คู่/กล่อง)

ถุงมือผ้าเคลือบไนไตร ป้องกันน้ำามัน จารบี กันบาดกันลื่น 
เหมาะสำาหรับงานหนักมาก ขอบรัด ยาว 10 นิ้ว

HYFLEX  FOAM 11-800

PRO-1 74-030

TOUCH N TUFF

HYCRON 27-607

STAHLNETZ, WHIZARD
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ถุงมือ Stainless Steel Mesh 100% สำาหรับป้องกันมีดตัด 
บาด มีทั้ง 3 นิ้ว และ 5 นิ้ว ขนาด XS, S, M, L



HAND PROTECTION / อุปกรณ์ป้องกันมือ

SPECIAL PURPOSE GLOVES

ถุงมือเคลือบ neoprene ซับในแบบกันความร้อน ป้องกันสารเคมีได้ดี และทนความ
ร้อน 180 องศาเซลเซียส 19-024 ยาว 18, 19-026 ยาว 26 นิ้ว

ถุงมือซับในใยสังเคราะห์เคลือบไนไตร ป้องกันความร้อน 200 องศาเซลเซียส ทนต่อ
การบาด ซับในฝ่ามือและหลังยาว 14 นิ้ว

ถุงมือเคลือบ PVC  ซับในหนานุ่มป้องกันความเย็น ได้ถึง -30 องศาเซลเซียส 
กันน้ำาซึมได้เป็นอย่างดี

THERMA PRENE 19-024, 19-026

CRUSADER FLEX 42-474

POLAR GRIP 23-700
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ถุงมือกันกระแทก ประสิทธิภาพกันน้ำาและลมได้ 100%
ป้องกันการฟอกซ้ำา บริเวณนิ้ว
มีโฟมยางและชั้นผ้า เพื่อเพิ่มความยืนหยุ่นและลดอาการเมื่อยล้า
เหมาะสำาหรับงานขุดเจาะ งานก่อสร้าง และงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
มาตรฐาน CE,EN388:4132 Category2

KONG



ถุงมือเคลือบ Polyurethane และ Cashimiroป้องกันความเย็น และไนโตรเจนเหลว 
อุณหภูมิ -60 องศาเซลเซียส

102

SPECIAL GLOVE

ถุงมือเคลือบ Polyurethane ใช้สำาหรับป้องกันน้ำามัน โซเว้นท์ สารทำาละลายเข้มข้น 
เช่น METHYLETHYL KETON หนา 1 มม. 
5500#L ยาว 33 ซม. 
5500-55 ยาว 55 ซม.

ถุงมือ Polyurethane ใช้สำาหรับป้องกันน้ำามัน โซเว้นท์ สารละลาย 
ยาว 30 ซม. หนา 0.2 มม

ถุงมือแบบแยก 5 นิ้ว ยาว14 นิ้ว

ถุงมือแบบ 4 นิ้ว แยกนิ้ว-หัวแม่มือ ยาว 14 นิ้ว

ถุงมือหนังนุ่ม ด้านในบุด้วยขนสัตว์ ผสมใยฉนวนกันความร้อน 
ป้องกันความร้อน 500 องศาฟาเรนไฮด์ ยาว14 นิ้ว

ถุงมือเคลือบ Silicone และผ้าใยฉนวนกันความร้อน ป้องกันความร้อน ในงาน
ของเหลวอุณหภูมิ สูง 200 องศาเซลเซียส
ยาว 27 ซม. และ 55 ซม. หนา 2.95 มม.

5500

H20 

S81 

S75

T250WAL

H200, H200-55

ถุงมือยางดำาป้องกันน้ ำา น้ ำาม ัน สารเคมี
1420/14 ยาว 14”
1420/18 ยาว 18”
1420/24 ยาว 24“

RUBBER GLOVE 1422

ถุงมือ Aluminized Back (หลังมือ) และ หนังนุ ่ม 
(หน้ามือ) กันความร้อน 400-500 องศาฟาเรนไฮด์ 
และรังสีความร้อน 1,250 องศาฟาเรนไฮด์ ยาว 13 นิ้ว

ARLSC15448F
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ถุงมือ PVC สีน ้ ำาเง ินป้องกัน 
น้ ำามัน จารบี สารเคมี กรด 
ด่าง สำาหรับงานเบา ยาว 
28.5 ซม.ถุงมือ PVC ป้องกันน้ ำามัน จารบี งาน

สารเคมี กรด ด่าง สำาหรับงานเบา 
ยาว 28.5 ซม.

ถุงมือเคลือบ PVC ป้องกันน้ ำามัน จารบี 
สารเคมี กรด ด่าง และกันลื ่น ยาวถึงหัวไหล่ 
(62 ซม.)

ถุงมือ PVC ป้องกันน้ ำามัน จารบี 
สารเคมี กรด ด่าง สำาหรับงานเบา 
ยาวถึงหัวไหล่ (65 ซม.)

ถุงมือเคฟล่าร์ ยาว 9 นิ ้ว ป้องกัน
ก า ร บ าด เฉื อ น ไ ด้ อ ย่ า ง ดี แ ล ะ ท น
ความร้อนได้ส ูง

ถุงมือหนังท้องซับสำาลี สำาหรับงานเชื่อม 
ยาว 16” งานกันบาดและกันความร้อน

774

781

657

767

MSA752009 
MSA853-044

ถุงมือผ้า TC 
มีแบบพับชายและต่อข้อ

ถุงมือพลาสติก 

ถุงมือผ้าทอ แบบมีขาวและเทา 
น้ำาหนัก 4,5,6,7 ขีด

ถุงมือหนังเชื่อมอาร์กอน 
แบบขอบปล่อย

ถุงมือผ้าไนล่อน 
มีแบบพับชายและต่อข้อ

ถุงมือเคลือบ PVC ป้องกันวัสดุม ีคมที ่ม ีน ้ ำาม ัน 
จารบี งานสารเคมีกรด ด่าง และกันลื ่น
655 ยาว 26 ซม., 656 ยาว 30 ซม.

PVC 655

OTHER INDUSTRIAL GLOVES
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ELECTRICIAN’S GLOVES

ถุงมือสีเน ื ้อป้องกันไฟฟ้าแรงสูง ตั ้งแต่ 2,500 - 30,000 โวลต์
มาตรฐานสินค้า EN60 903 

และ ICE-903 ผลิตจากประเทศฝรั ่งเศส

ถุงมือหนัง สำาหรับสวมทับ 
ถุงมือยางกันไฟฟ้ายาว 14 นิ ้ว

ถุงมือหนัง สำาหรับสวมทับ 
ถุงมือยางกันไฟฟ้า ยาว 14 นิ ้ว

REGELTEX

RGXSG

500DTEF 

Class Ref. Maximum use AC 
voltage (V eff)

Proof test AC 
 voltage (V eff)

00 GLE 00

GLE 00

GLE 00

GLE 00

GLE 00

500

1,000

7,500

17,000

23,500

2,500

5,500

10,000

20,000

30,000

0

1

2

3
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APRONS เอี๊ยม-ปลอกแขน ปลอกขา

70-138 ปลอกแขน KEVLAR 
กันบาด เฉี่ยวเฉือน
และกันความร้อนได้ดี

ปลอกแขนผ้าโทเร สีกรมท่า 
แบบตีนตุ๊กแกบน ยางยืดล่าง

ปลอกแขนหนัง 

ปลอกขายีนส์ 
ป้องกันสะเก็ดไฟ งานเชื่อม ของมีคม

ปลอกแขนพลาสติก 
สีฟ้า-ชมพู่ แบบยางยืด บน-ล่าง

ปลอกขา หนังท้อง ป้องกันสะเก็ดไฟ 
งานเชื่อม ของมีคม

ปลอกแขนพลาสติคสีขาว 
แบบยางยืด บน-ล่าง กันน้ำา หรือ

ในอุตสากรรม อาหาร

ปลอกแขนผ้าโทเร 
สีกรมท่า แบบยางยืด บน-ล่าง 

ปลอกแขนผ้ายีนส์ มีทั้งแบบ 
ยางยืด หรือตีนตุ๊กแก บน-ล่าง

หมวกแค็ปสีขาว  
แบบมีตาข่ายบน 

หมวกคลุมผม 
แบบยางยืดรอบศรีษะ

หมวกคุลมหน้า ผ้าโทเร 
ใช้สำาหรับกัน สารเคมีกระเด็น 

สะเก็ดหรือเศษงานต่างๆ 
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เอี๊ยมยีนส์ แบบสายผูก 
มี1 กระเป๋า ใช้กันสะเก็ดไฟ

เอี๊ยมหนังท้องล้วน 
แบบสายผูก 

ใช้สำาหรับงานกันไฟ งานเชื่อม

เอี๊ยมพลาสติก แบบสายผูก
 ใช้สำาหรับงานซักล้างหรือ

ทำาความสะอาด งานด้านอาหาร

เอี๊ยม PVC สีดำา ใช้
สำาหรับกันน้ำามัน กันน้ำา

ความยาว 100,120 ซม.

เอี๊ยมผ้าโทเร แบบสายไข้ว 
และสายผูก มีทั้งแบบ1 

และ 2กระเป๋า

APRONS เอี๊ยม-ปลอกแขน ปลอกขา
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KWS800

KWD806

KWD912

รองเท้านิรภัยหุ้มส้นสีดำา หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก พื้น PU ชั้นเดียว 

แผ่นรองพื้นเป็น EVA

รองเท้านิรภัยหุ้มข้อสีดำา ชนิดซิป
รูด หัวเหล็ก พื้นเหล็ก 

พื้น PU 2 ชั้น 

รองเท้าบู๊ทนิรภัยสีดำา หัวเหล็กพื้น
เหล็ก พื้น PU 2 ชั้น แผ่นรองพื้น

เป็น PU Foam

รองเท้านิรภัยหุ้มส้นสีดำา หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก พื้น PU ชั้นเดียว 

แผ่นรองพื้นเป็น EVA

รองเท้าบู๊ทนิรภัยสีดำา หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก พื้น PU 2 ชั้น แผ่นรอง

พื้นเป็น PU Foam

รองเท้าบู๊ทนิรภัยสีน้ำาตาล หัว
เหล็ก พื้นเหล็ก พื้น PU 2 ชั้น 
แผ่นรองพื้นเป็น PU Foam

รองเท้านิรภัยหุ้มส้นสีดำา หัวเหล็ก 
พื้นเหล็ก พื้นPU 2 ชั้นแผ่นรอง

พื้นเป็น PU Foam

รองเท้านิรภัยหุ้มข้อสีดำา 
ชนิดสวม หัวเหล็กพื้นเหล็ก 

พื้น PU 2 ชั้น แผ่นรองพื้นเป็น PU Foam

รองเท้าบู๊ทนิรภัยสีดำา หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก ชนิดซิป พื้น PU 2 ชั้น 

แผ่นรองพื้นเป็น PU Foam

รองเท้าบู๊ทนิรภัยสีน้ำาตาล/ดำา 
หัวเหล็กพื้นเหล็ก พื้น PU 2 ชั้น 

แผ่นรองพื้นเป็น PU Foam

รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำา สำาหรับผู้หญิง พื้น PU 
ป้องกันการลื่น น้ำามัน สารเคมี และความร้อนได้

สูงสุด 120 องศาเซลเซียส หัวเหล็กป้องกันสิ่งของ
ตกกระแทกที่ 200 จูล มีแผ่นรองพื้น รองเท้า 

PUsionหนานุ่มรองรับแรงกระแทก ลดความเมื่อยล้า 
ป้องกันแบคทีเรีย และไฟฟ้าสถิต 

-รองเท้าหนัง Nubuck
 สีน้ำาตาลเข้ม
-หัวเหล็ก พื้นเหล็ก
-พื้น PU-Rubber
-แผ่นรองพื้นเป็น PU Foam

COMFORT range a new range of safety footwear by KING’s

SAFETY FOOTWEAR / รองเท้านิรภัย

KWS701

KWD807

KWD706

KWD804

KWD901

KWD805

KWD901K

KP909KW KP902KWKP900KW KP903KW

KL331X KL335X

s
KR600

Ramblers Series

  หัวเหล็ก พื้น PU

รองเท้านิรภัยหุ้มส้น 
สีดำา หัวเหล็ก 

พื้นเหล็ก พื้น PU 
แผ่นรองพื้นเป็น 

EVA
KR600X

Pu-Rubber Serie

New Lady Serie

KL225X



TPU Serie

Watertite Series
รองเท้านิรภัยรุ่นพิเศษ ทำาจากหนัง Nubuckคุณภาพสูง ป้องกันน้ำา ด้านในตัดเย็บด้วยยางกันน้ำาเพื่อป้องกันน้ำาและความชื้น

สีน้ำาตาลเข้ม / หัวเหล็ก พื้นเหล็ก / มี GELshionที่รองในพื้นรองเท้า ลดความเมื่อยล้า ให้ความสบาย  / พื้น PU/TPU

OWT805KW OWT900KW OWT993KWOWT909KW

KWT901K / KWT901KWT800 KWT805C/805

TPU Series

รองเท้าหุ้มส้นสีดำา หัวเหล็ก 
พื้นเหล็ก พื้น PU/TPU

รองเท้านิรภัยหุ้มส้น สีดำา 
หนังแท้ฟอกนุ่มอย่างดี 

หัวเสริมเหล็ก พื้น PU/TPU 
ป้องกันลื่นได้ดี

รองเท้านิรภัยหุ้มข้อ สีดำา 
หนังแท้ฟอกนุ่มอย่างดี 

หัวเสริมเหล็ก พื้น PU/TPU 
ป้องกันลื่นได้ดี

รองเท้านิรภัยหุ้มส้นสีดำา หัวเสริมเหล็ก 
พื้น NBR หัวเหล็ก 200 จูล

ป้องกันการลื่นได้ดี ทั้งสภาพเปียก
และแห้ง มาตรฐาน : มอก.

รองเท้านิรภัยหุ้มข้อสีน้ำาตาล/ดำา 
หัวเหล็ก พื้นเหล็ก

พื้น PU/TPU แผ่นรองพื้นเป็น 
PU Foam

รองเท้าบู๊ทนิรภัยสีน้ำาตาล/ดำา 
หัวเหล็ก พื้นเหล็ก

พื้น PU/TPU แผ่นรองพื้นเป็น 
PU Foam

FLORIDA 216159 PROTECT V02

รองเท้าบู๊ทหัวเสริมเหล็ก พื้นสีแดง 
ทำาด้วย PVC/Nitrile Rubber

ผลิตภัณฑ์จากอังกฤษ
ขนาด : EUR 40-47

มาตรฐาน : EN345-1.SB.P

บู๊ทสีขาว หัวเสริมเหล็กพื้นสีเขียว 
ผลิตภัณฑ์จากอังกฤษ

ทำาด้วย : PVC/Nitriele Rubber
ขนาด : EUR 39-48

มาตรฐาน : EN345-1.SB

KV30Z/ KV30YZ KV20X / KV20YX ACIFORT A252931 A681331

Non-Safety Boots 
รองเท้าบู๊ทสำาหรับใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม  

ทำาจากPVC มีสีดำาและสี
เหลือง Size : 3-13

Safety Toe Cap 
Boots รองเท้าบู๊ทหัว
เหล็ก ทำาจาก PVC 
มีสีดำา และสีเหลือง

Size : 3-13

SAFETY PVC BOOTS

UTAH 216135



ESD & CLEANROOM PRODUCTS

รองเท้าผ้าใบ 
รุ่น 709

รองเท้าผ้าใบ 
รุ่น 710

รองเท้าผ้าใบ 
รุ่น 713

รองเท้าผ้าใบ 
รุ่น 714

รองเท้าผ้าใบ 
รุ่น 715

รองเท้าผ้าใบ 
รุ่น 712

ESD & Cleanroom Garments / ชุดคลีนรูม, ป้องกันไฟฟ้าสถิต

ชุดหมีคลีนรูม ป้องกันไฟฟ้าสถิต
ชุดสม็อคคลีนรูม ป้องกันไฟฟ้าสถิต 
ชุดแจ็กเก็ตและกางเกงคลีนรูม 
ป้องกันไฟฟ้าสถิต

เอี๊ยมคลีนรูม ป้องกันไฟฟ้าสถิต
ปลอกแขนคลีนรูม ป้องกันไฟฟ้าสถิต
รองเท้าบู๊ทคลีนรูม ป้องกันไฟฟ้าสถิต
กระเป๋าใส่ชุดคลีนรูม ป้องกันไฟฟ้าสถิต

หมวกฮู๊ดคลีนรูม ป้องกันไฟฟ้าสถิต
หมวกแค๊ปคลีนรูม ป้องกันไฟฟ้าสถิต

ผ้า Cleanroom 
& ESD ลายตรง

ผ้า Cleanroom  
& ESD ลายตาราง

Canvas Shoes / รองเท้าผ้าใบ

ขนาด : 34-45 ซม. 

สี : ขาว,กรมท่า,ดำา 

เนื้อผ้า : ผ้าใบบุนุ่ม, พีวีซี

ESD & Clean Slippers / รองเท้าแตะคลีนรูม, 
ป้องกันไฟฟ้าสถิต

รองเท้าสำาหรับใช้ใน cleanroom 
และป้องกันไฟฟ้าสถิต

Static Dissipative Shoes  ป้องกัน
ไฟฟ้าสถิต 10 – 10 ohm/sg

Conductive Shoes ป้องกันไฟฟ้าสถิต 
10-10 ohm/sg  พื้น PVC,PU ขนาด 
22.0-30.0 ซม. 

ESD & Clean Shoes / รองเท้าคลีนรูม, ป้องกันไฟฟ้าสถิต

7 9

4 6

HD1

CP2

HD2

CP3

HD3

CP4

HD4

CP5

CP1

CP6

Clean Paper / 
กระดาษสำาหรับใช้ใน Cleanroom 

กระดาษ สำาหรับใช้ใน cleanroom  ขนาด A4 A3 ความหนา 70 
75 80 100 แกรม มีหลายสีให้เลือก สีขาว ฟ้า ชมพู เหลือง เขียว 
ส้ม บรรจุ 250 แผ่น/รีม 500 แผ่น/รีม

สมุด สำาหรับใช้ใน Cleanroom ขนาด A4 สีฟ้า 
ความหนา 70 แกรม 
บรรจุ 50แผ่น/100 หน้า/เล่ม
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Finger Cots ถุงนิ้ว

Isolation Gown 

Head Cover / หมวกคลุมผมใยสังเคราะห์

Nitrillite Glove ถุงมือไนไตรไลท์

PRO CLEAN

Face Mask / หน้ากากใยสังเคราะห์, หน้ากากแบบผ้า

Shoes Cover / ที่คลุมรองเท้า

 ถุงมือยาง 
PROGEN แบบมีแป้ง

Utouch 12” ถุงมือยางไนไตรไลท์ ยาว 12”
Utouch 9” ถุงมือยางไนไตรไลท์ ยาว 9”

เหมาะสำาหรับใช้ใน Cleanroom 
โรงงานอิเลคทรอนิคส์ โรงพยาบาล 

อุตสาหกรรม-อาหาร และอื่นๆ

ถุงมือยาง แบบมีแป้ง ใช้สำาหรับ
งานอาหาร ทางการแพทย์ 

และงานทั่วไป

เหมาะสำาหรับงาน อิเล็คทรอนิกส์ 
ยา,อาหาร และงานทั่วไป

Size : S, M, L

เหมาะสำาหรับงานทางการแพทย์ 
ผลิตยาและผลิตเครื่องสำาอาง 

อาหาร และงานทั่วไป
มีความยาว 9 และ 12 น้ิว

ถุงมือยาง Latex 
ผิวเรียบ แบบไม่มีแป้ง  

 ถุงมือยางไนไตร 
 สีฟ้า แบบไม่มีแป้ง

50คู่ / กล่อง,10 กล่อง / ลัง

50คู่ / ถุง,10 ถุง / ลัง

ถุงมือยาง PROGEN 
แบบไม่มีแป้งผิวเรียบ

เหมาะสำาหรับงาน
ทั่วไป อาหาร อิเลคทรอนิกส์ 

ยานยนต์ โรงพยาบาล 

ขนาดบรรจุ 50 คู่/กล่อง, 10กล่อง/ลัง

ถุงมือผ้าโพลีเอสเตอร์
เคลือบสาร PU เต็มมือ 

(แบบปุ่ม) ใช้สำาหรับป้องกัน
ไฟฟ้าสถิต กันบาด กันลื่น

ถุงมือผ้าทีซี พับชาย

 ถุงมือผ้าโพลีเอสเตอร์
ป้องกันไฟฟ้าสถิต (เส้นใย
คาร์บอนห่าง 10 มม.)

ถุงมือผ้าไนล่อนแบบเต้ม
ฝ่ามือ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ถุงมือผ้าโพลีเอสเตอร์
เคลือบสาร PU Laminate 
เต็มฝ่ามือ ใช้สำาหรับป้องกัน
ไฟฟ้าสถิต กันบาด กันลื่น

ชุดกาวน์ กันฝุ่น 
ผลิตจากใยสังเคราะห์ 
(PP-Spunbond) 
หนา 40 แกรม

DBHC52 หมวกคลุมผมใยสังเคราะห์
DBHC21 หมวกกลมคลุมผมใยสังเคราะห์ สีขาว,สีฟ้า 
          สีเขียว,สีชมพู,สีเหลือง,สีม่วง

ถุงมือผ้าไนล่อนแบบปลายนิ้ว 
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

G101

A1-TC 

G102

PUNP

G103

PUNT

NPFC-W ถุงนิ้วสีขาวไม่มีแป้ง ป้องกันฝุ่น   
          ป้องกันรอยนิ้วมือ
GAA265-410 ถุงน้ิวผ้าสีชมพู จับช้ินงาน ไม่มีแป้ง 
ป้องกันไฟฟ้าสถิต ป้องกันฝุ่น รอยน้ิวมือ
MFS-OR ปลอกนิ้วสีส้มป้องกันการบาด กันลื่น
ถุงนิ้วผ้า จับชิ้นงาน

FME1P หน้ากากใยสังเคราะห์ 1 ชั้น 
FME2P  2 ชั้น
FMEC3P หน้ากากคาร์บอน ใยสังเคราะห์ 3 ชั้น
FMEC4P หน้ากากคาร์บอนใยสังเคราะห์ 4 ชั้น 
FMETG-33W หน้ากากผ้าใช้ป้องกันกลิ่น และ  
สารเคมี เหมาะกับโรงงานที่มีกลิ่นเหม็นมากๆ 
FMETG-30S หน้ากากผ้าใช้ป้องกันกลิ่นและสาร
เคมี เหมาะกับโรงงานที่มีกลิ่นเหม็นมากและละออง
เคมีไม่มากนัก

SCPP40G-B 
ที่คลุมรองเท้าใยสังเคราะห์ 
40 แกรม สีฟ้า

SCPE03-B ที ่คลุมรองเท้า CPE 
           หนา 0.03 มม. สีฟ้า
SCPE05-B ที ่คลุมรองเท้า PE
           หนา 0.05 มม. สีฟ้า
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ESD & Cleanroom Products

Wrist Strap 
สายรัดข้อมือ

ป้องกันไฟฟ้าสถิต

กล่องสำาหรับ
ใส่ชิ้นงานป้องกัน

ไฟฟ้าสถิต

ขวด สำาหรับบรรจุ
สารSolvent 

ผลิตจาก HDPE 
อย่างดี

Clean Wipers / ผ้าเช็ดชิ้นงาน / Nonwoven Wiper

Sticky Mats / แผ่นกาวดักฝุ่น

Table Mats / แผ่นยางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิต

ขนาด 26x45 นิ้ว
ขนาด 24x48 นิ้ว
ขนาด 24x36 นิ้ว
บรรจุ : 30 ชิ้น/ผืน 8 ผืน/กล่อง

HSP60-G ขนาด 2 มม. X 60 ซม.x 10 ม.
HSP100-G ขนาด 2 มม. X 90 ซม.x 10 ม.
HSP100-G ขนาด 2 มม. X 100 ซม.x 10 ม.
HSP120-G ขนาด 2 มม. X 120 ซม.x 10 ม.

(หนาxกว้างxยาว)

ใช้สำาหรับดักฝุ่นจากรถเข็นหรือรองเท้า ก่อนเข้าห้อง Cleanroom 

ใช้สำาหรับปูโต๊ะหรือพื้นที่ควบคุมไฟฟ้าสถิตสามารถ
ทนต่อกรด ด่าง เช่น Solvent Acid Alkalai Oil

WS101-1010B สายรัดข้อมือป้องกัน
ไฟฟ้าสถิต แบบ Elastic สีฟ้า Cord 
ยาว 10 ฟุต

Heel Strap 
สายรัดข้อเท้า 

ป้องกันไฟฟ้าสถิต

สี เขียว ดำา เทา ดำา

WS107-101B 
สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต 
สายโลหะ Cord ยาว 10 ฟุต

ESD Part Box

ESD & Clean Bags Mops ESD & Cleanroom Chairs

Tweezers

Swabs Solvent 
Dispensers

Excellent absorbent capacity (481 mL/m) and 
absorbencyrate (7680 mL/m2/s)
Outstanding purity -low lint, no binders or 
chemical additives, biodegradable.

Excellent dynamic wipping efficiency (98.3%)
Tear resistant for tough cleaning and wet particles removal 
abillity size 8 x 8

Strong Solvent-resistant blend of cellulose and polyester
Formed with clean water jets that wash the fibers
No binders or chemical additives
Double pack in a bag , size 6x6,9x9,12x12

Sontara MicroPure SL (Class 1000)

100% micro denier continuos filament, 
double knit polyerter wiper
Four edges are cut and sealed by laser, 
extremely low particle generation

Excellent combination of the synthetic 
polyester Strength and cleanliness with the 
absorbent characteristics of cellulose
Smooth highly absorbent and durable

Sontara MicroPure SL (Class 100)

Extremely soft texture, do not harm th the surfaces
Low fibers and particles generation
Low metallic ion content

Chemical resistant
Ideal for semicon ideal for semicon. TFT-LCD Lenses 
Manufacturing process

FF390C

Micro Denier Wipers

Nonwoven Wipers

TA-8009S

Nonwoven Wipers (Class 100-100,000)

Laundered and double packagedin class 10 clearoom, 
size 6x6 , 9x9

Low extractable levels and particle counts
Chemically compatibal with common clean and disinfecting 
solutions
Durx 620A, Durx 670A, Sunsord 380, EcoClean 35TM

Sticky Rollers / ลูกกลิ้งดักฝุ่น
KSM515-100 
ขนาด กว้าง 10 ซม. ยาว 20ม.
KSM515-200 
ขนาด กว้าง 20 ซม. ยาว 20ม.
KSM515T-10 
ด้ามสำาหรับลูกกลิ้งรุ่น KSM515-200
KSM515T-20 
ด้ามลูกกลิ้งรุ่น 
KSM515-200 สี ฟ้า / ขาว
KSM510-L 
ด้ามลูกกลิ้งสแตนเลส ยาว 90 ซม.
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EMERGENCY SHOWER &EYEWASHES / อุปกรณ์ชำาระล้างฉุกเฉิน

EMERGENCY SHOWER

ชุดฝักบัวพลาสติกเดินท่อเคลือบดีบุกพร้อมวาล์วและที่ดึงอลูมิเนียม

อ่างล้างตาแบบติดผนังตัวอ่าง พลาสติกสีเหลือง 
พร้อมตารางตรวจเช็คและป้ายสัญลักษณ์

อ่างล้างตาแบบติดผนัง ตัวอ่างสแตนเลส แบบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ 
หัวฉีดแบบฟองอากาศ 6 ตัว ฉีดทั่วถึงทั้งดวงตา และใบหน้า

ชุดฝักบัวเดินท่อและท่อสแตนเลสพร้อมวาล์วและที่ดึงทำาจากอลูมิเนียม

อ่างล้างตาแบบติดผนัง ตัวอ่างสแตนเลส หัวฉีดแบบฟองอากาศ 
พร้อมตารางตรวจเช็คและป้ายสัญลักษณ์

SE-227

SE-580

SE-400

SE-227-SS

SE-582
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อ่างล้างตา รุ่น SE584 พร้อมแท่นสำาหรับติดตั้งบนพื้น

ชุดชำาระล้างเคมีฉุกเฉิน ประกอบด้วยฝักบัวขนาด 8“ ทำาจากวัสดุ CYCOLAC เคลือบ
สี อ่างรุ่น SE 582 ที่ดึงฝักบัวทำาจากอลูมิเนียม เคลือบสี เสาท่อทำาจากเหล็กขนาด 
1-1/4” พร้อมข้อต่อทองเหลือง มีที่ดันเปิดเป็นวัสดุ Stainless Steel อัตราการไหล 
3.6 แกลลอนต่อนาที ที่ความดัน 30 psi

ชุดล้างตาสำาหรับติดตั้งบนเคาน์เตอร์ หัวจ่ายฟองอากาศ 
สามารถส่ายได้ 90 องศา

SE-584

SE-693

ชุดชำาระล้างเคมีฉุกเฉิน ประกอบด้วยฝักบัวขนาด 8” ทำาจาก Stainless Steel 
พร้อม Ball Valve เสาทำาจาก Stainless Steel ขนาด 1-1/2”ที่ดึงฝักบัวทำาจากอลู
มิเนียม อ่างรุ่น SE 582 มีที่ดันเปิดเป็น Stainless อัตราการไหล 3.82 แกลลอนต่อ

นาที ที่ความดัน 30 psi

SE-625

ชุดชำาระล้างเคมีฉุกเฉิน ประกอบด้วยฝักบัวขนาด 8” ทำาจากวัสดุ CYCOLAC เคลือบ
สี อ่างรุ่น SE580 ที่ดึงฝักบัวทำาจากอลูมิเนียม เคลือบสี เสาท่อทำาจากเหล็กขนาด 
1-1/4” พร้อมข้อต่อทองเหลือง มีที่ดันเปิดเป็นวัสดุ Stainless Steel อัตราการไหล 
3.6 แกลลอนต่อนาที ที่ความดัน 30 psi

SE-697

ชุดชำาระล้างเคมี ภาคสนาม สามารถพับและเคลื่อนย้ายได้ สะดวก น้ำาหนักเบา 
โครงสร้าง Stainless ฐานอลูมิเนียม มี 9 หัวฉีด น้ำาหนัก 20 กก.

PDS-1000

SE-572
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PORTABLE UNITS

MEASUREMENT / เครื่องวัดแก๊ส

ชุดล้างตาฉุกเฉินแบบเคลื่อนย้ายได้ บรรจุน้ำา 8 แกลลอน ใช้งานได้ 15 นาที เพิ่ม
สายอ่อนพร้อมหัววาล์วสำาหรับล้างตัวถังแสตนเลส บรรจุแรงดันลม 130 psi

ชุดล้างตาฉุกเฉินความจุ 20 แกลลอน ใช้งานได้ 15 นาทีมาตรฐาน ANSI ทำาด้วย
วัสดุ Polyethylene ที่ทนทาน ใช้งานง่ายเพียงดึงฝาครอบหัวชำาระออก ในชุดไม่มี

สายชำาระล้างร่างกาย

SE-590

ขวดล้างตาฉุกเฉิน ฉีดน้ำาโดยไม่ต้องเงยหน้า 
เพื่อความรวดเร็วและป้องกัน ความจุ320ml ผลิตจากLDPE

EW-6

SE-4300

เครื่องวัดแก๊ส SCOTT รุ่น PROTÉGÉ ZM เป็นเครื่องวัดแก๊สแบบ SINGLE GAS ใช้งานง่ายด้วยปุ่มเดียว 
มีประสิทธิภาพสูง ทนทาน สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 2 ปี ด้วยแบตเตอรี่เพียงชุดเดียว ตัวเครื่องเล็กกระทัด
รัด มีรุ่นที่สามารถตรวจจับแก๊ส O2/CO/H2S ได้

เครื่องวัดแก๊ส SCOTT รุ่น PROTÉGÉ วัดแก๊สได้หลายชนิดพร้อมกัน ตอบสนองต่อแก๊สต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
ใช้ง่าย พร้อม Softwareที่ใช้ร่วมกับ Windows 2000, XP และ Vista ให้คุณปรับการทำางาน PROTÉGÉ ให้
เหมาะสมกับคุณที่สุด ขนาดเล็กพกพาง่าย ให้ความแม่นยำาในการแสดงผลสูงสุด ทนทาน พร้อมได้รับการ
รับรองมาตรฐานล่าสุด UL917 7th Edition, IP67

ขนาด 3.7” x 2.2” x1.3” HxWxDน้ำาหนักเบาเพียง 76.5 g.
มีการเตือนด้วยเสียง แสงและการสั่นสะเทือน
ทำางานภายใต้ ความชื่นสัมพัทธ์ 5-95%
สามารถจดจำาข้อมูลภายในตัวเครื่องได้ 25 เหตุการณ์
ในรุ่นที่ตรวจจับแก๊ส H2S และ CO มี HIBERNATE MODE 
เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
ผ่านการรับรองมาตรฐาน IP 66/67, UL 913 7th ,CSA 
C22.2 No.157 Class | Division | & || Group A,B,C 
and D hazardous areas

เสียงเตือนดังถึง 95 dB
แบตเตอรี่แบบชนิด Li-ion
เหมาะกับการพกพาเพื่อการเตือน
โอนถ่ายข้อมูลโดยใช้คลื่นอินฟราเรด 
ผ่าน IR CONNECT
อุปกรณ์อื่นๆ TEST STATION แบบตั้งโต๊ะ
และแบบเคลื่อนย้ายได้,IR CONNECT, แผ่น
โปรแกรม

ตรวจแก๊สได้สูงสุดถึง 4 ชนิดพร้อมกัน ได้แก่ O2, CO, H2S, 
และแก๊สไวไฟ
ขนาดเล็กกระทัดรัด น้ำาหนักเบาเพียง 212 กรัม
ใช้งานง่ายเพียงแค่ 2 ปุ่ม
ประหยัดพลังงาน เมื่อชาร์จเต็มใช้งานได้สูงสุด 18 ชั่วโมง
สามารถปรับการทำางานเช่นการตั้งการเตือนต่างๆ และเก็บ
ข้อมูลลงสู่คอมพิวเตอร์ ผ่าน Port USB ในรูปแบบ Excel

ตัวเครื่องทนทานทำาจากวัสดุคุณภาพสูง 
ป้องกันฝุ่น และน้ำา มาตรฐาน IP67
หน้าจอทนทานทำาจาก Polycarbonate 
กันกระแทก และไฟฟ้าสถิตย์
แจ้งเตือนด้วยเสียง และไฟกระพริบ
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SAFETY CONTAINMENT SYSTEM / อุปกรณ์จัดเก็บสารเคมี

ถังถ่ายเทสารเคมี, สารไวไฟ มีขนาด และรูปแบบหลากหลาย ให้เลือกใช้งาน

ถังสำาหรับทิ้งวัสดุที่ปนเปื้อนสารเคมี,สารไวไฟ หรือของเหลวอันตรายที่ไม่ใช้แล้ว 
มีให้เลือกหลายแบบ 

อุปกรณ์ที่บรรจุสารเคมีได้แก่ สารละลาย ซึ่งไวไฟ ที่ใช้สำาหรับล้างชิ้นส่วน, ทำาความ
สะอาด มีหลายแบบได้แก่ Parts Washing, Plunger Dispenser, Bench cans

ตัวกระป๋องสามารถใช้มือเดียว ในการจ่ายของเหลว ลงบนส่วนที่ต้องการโดยตรง
หัวจ่ายทำาจากทองเหลือง ป้องกันการรั่วซึม และปิดเองเพื่อควบคุมการจ่าย 
ของเหลวเกิน
ตัวขวดทำาจาก High Density Polyethylene โดยออกแบบให้มีลวดลาย และรูปทรง 
ที่กระชับมือ

TRANSFER

DISPOSAL

USED

Nonmetallic Dispensing Can กระป๋องจ่ายสารเคมี แบบถือมือเดียว

ตัวถังทำาจากเหล็กชุบสังกะสี เคลือบสีแดง หรือสีเหลือง อย่างดี ถังทรงกระบอก 
พื้นด้านล่างถังสูงขึ้นจากขอบ พร้อมรูระบายอากาศ เพื่อระบายความร้อนด้านล่างถัง
เปิดได้ไม่เกิน 60 องศา และจะปิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่ได้ใช้ เพื่อป้องกันอันตราย 
จากการติดไฟ
ตัวถังมีที่เหยียบสำาหรับเปิดฝาถัง และที่จับด้านบนเพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย

Waste Cans ถังสำาหรับเก็บขยะหรือวัสดุที่เปื้อนสาร
เคมี น้ำามันและสารติดไฟอื่นๆ
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SAFETY CONTAINMENT SYSTEM / อุปกรณ์จัดเก็บสารเคมี

โคมไฟเลนส์ขยาย ขนาด 22 W ใช้ในการตรวจสอบชิ้นส่วน
ต่างๆ ในงานอุตสาหกรรมเช่น งานอิเลคทรอนิค โลหะ 

พลาสติก หรือเพชร พลอย และอื่นๆ

GATOR SPILL CONTAINMENT การดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการป้องกันการหกรั่วของ 
ของเหลวอันตราย ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ช่วยจัดระเบียบการขนถ่ายและการบริหาร
พื้นที่การจัดเก็บ

pill Control Pallets and Drum Management System
GATOR SPILL CONTAINMENT การดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการป้อง

ตัวกระป๋องจะจ่ายสารเคมีขึ้นไปบนถาดด้านบน ทำาให้สะดวกต่อการใช้ จ่ายน้ำายาสารละลาย
ต่างๆ ในการทำาล้าง ทำาความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ
ตัวกลไกปั๊ม ทำาจากวัสดุป้องกันสารเคมีชนิดพิเศษ Rytonจาก Shevronและทองเหลือง
ตัวปั๊มถูกออกแบบ ให้สามารถปั๊มของเหลว ให้มีเหลือที่ก้นกระป๋องน้อยที่สุด
การทำางาน จะใช้การกดลงเพื่อให้ของเหลวขึ้นมาบนถาดด้านบน โดยของเหลว ส่วนเกิน
จะไหลลงเข้าสู่กระป๋องอีกที อย่างปลอดภัย
รอยเจาะด้านบนถาด ช่วยในการกักไฟไม่ให้ลาม
ขอบด้านบนถาด ทำาเป็นขอบมน เพื่อความเรียบ ทำาให้ปราศจากของเหลวติดค้าง 

Plunger Can   กระป๋องจ่ายสารเคมี

โคมไฟเลนส์ขยาย FL-94

เลนส์:   3x ,5x  ตัวโคม สีขาว,ดำา
ขนาด: 230 mm Diameter x 50 mm Len
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FALL PROTECTION อุปกรณ์ป้องกันการตก

LANYARDS

เชือกช่วยชีวิต แบบแยก 2 เส้น 
ยาว 1.8 เมตร สำาหรับงานปีนขึ้น
ที่สูง ประกอบด้วยเชือก PN 112  
ขอเกี่ยว PN 131 และเชือกรับ

แรงกระชาก PN 300 

เชือกช่วยชีวิตยาว 2 เมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ปลายเชือกด้านนึง 
มีขอเกี่ยวรุ่น pn 131  และปลายอีกด้านหนึ่ง 
มาพร้อมห่วงรุ่น pn 112  มาพร้อมอุปกรณ์ 

ลดแรงกระชาก เมื่อเกิดการตก 
ผลิตจาก POLYAMIDE ขนาด 14 มิลลิเมตร
ปลายด้านหนึ่งของเชือกเป็นห่วง และปลายอีกด้านหนึ่งเป็นปม
ความยาวเชือก 10,20,30,40,50,100,150,200 เมตร

เชือกช่วยชีวิตแบบแยก 2 เส้น 
ยาว 2 เมตร สำาหรับงานปีนขึ้นที่
สูง ประกอบด้วยเชือก PN 112  

ขอเกี่ยว pn 131 และเชือกรับแรง
กระชาก PN 300 

เชือกช่วยชีวิต ใช้ลักษณะงาน 
ปีนเสายาว 2 เมตร สามารถปรับ
ระยะได้ พร้อมห่วงยึดเกาะ 2 อัน 

ใช้งานร่วมกับเข็มขัดนิรภัย 
รุ่น  PN 02 

เชือกช่วยชีวิตมาตรฐาน  EN 358 มีทั้งแบบเชือก และเกลียว เชือกแบบแบน 
สำาหรับเลือกใช้งาน ตามความต้องการ พร้อมตัวลดแรงกระชาก 

PN 341

PN 207

PN 308 

PN 361

PN 208 

PN 241

PN 242   

เชือกตีเกลียว (TWISTED ROPE) 
สำาหรับใช้งานร่วมกับ 
PN 2000a PN 20 

เชือกช่วยชีวิต ยาว 2 เมตร เส้น
ผ่าศูนย์กลาง 12 มม. ปลาย

เชือกด้านมี HOOK รุ่น PN 121  
ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งมีห่วง 

รุ่น PN 111 

เชือกช่วยชีวิตยาว 2 เมตร เส้น
ผ่าศูนย์กลาง 12 มม

 ปลายเชือกอีกด้าน มี HOOK รุ่น 
PN 131 ปลายเชือกอีกด้านหนึ่ง 

มีห่วงรุ่น PN 111

เชือกช่วยชีวิต ใช้ลักษณะงาน ปีน
เสายาว 2 เมตร สามารถปรับ

ระยะได้ พร้อมห่วงยึดเกาะ 2 อัน 
ใช้งานร่วมกับเข็มขัดนิรภัย 

รุ่น PN 02 
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อุปกรณ์ทำาจุดยึดแบบชั่วคราว 
ทำาจาก Stainiess Steel 

รับแรงได้ 23 KN 
มาตรฐาน  EN 362: 2004

อุปกรณ์ป้องกันการตกแบบดึงกลับอัตโนมัติ
 มีความยาวของเชือกให้เลือกสูงสุด 30 เมตรวัสดุทำา
จาก Polymer ความแข็งแรงสูงป้องกันการแตกหัก 

พร้อมเชือกทำาจากเหล็กชุบ  Galvanized หนา 4.5 mm.  
มาตรฐาน EN 360 :  2002 

อุปกรณ์ป้องกันการตกแบบดึงกลับ อัตโนมัติมีความยาว
ของเชือกให้เลือกสูงสุด 20 เมตร วัสดุทำาจากอลูมิเนียม 
แข็งแรง ทนความร้อน  ป้องกันการแตกหักพร้อมเชือก

ทำาจากเหล็ก ชุบGalvanized หนา 4.5 mm. 
มาตรฐาน EN 360 : 2002

หัวข้อต่อโลหะชุบ Galvanized 
ข้อต่อเปิดกว้างได้ 16 mm. 
มาตรฐาน EN 362 :2004

PN 141

PCGS ALGS

PN 804

PN 136

PN 111 PN 113

 เชือกสร้างจุด 
ยึดแบบชั่วคราว

CONNECTORS

ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ (Polyester) หน้ากว้าง 44 mm.
ความยาวเชือก 1 เมตร 
ความสามารถในการรับแรงกระชากสูงสุด 15 KN 
มาตรฐาน EN 795 

ผลิตจาก Aluminium เปิดได้กว้างสุด 60มม.
รับแรงได้ 23 มาตรฐาน 362:2004

TRIPOD & RESCUE DEVICE

หัวข้อต่อโลหะ ทำาจากเหล็กกล้าชุบ 
Galvanized ข้อต่อ

เปิดกว้างได้  23 mm. 
มาตรฐาน  EN 362 : 2004
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FALL PROTECTION อุปกรณ์ป้องกันการตก

อุปกรณ์ป้องกันการตกแบบดึง
กลับอัตโนมัติ มีความยาวของ
เชือก 2.5 เมตร ช่วงบริเวณจุด

ยึดสามารถหมุนได้รอบตัว 
เพื่อป้องกันสายบิดเป็นเกลียว 

ขณะใช้งาน

PN 2002 (SW)

มีอุปกรณ์ลดแรงกระชากเมื่อเกิดการพลัดตก 
รองรับน้ำาหนักผู้ใช้งานได้สูงสุด 136 กิโลกรัม 
มาตรฐาน EN 360 : 2002 

มาพร้อมสายเพิ่มความยาว 
เพื่อความสะดวกในขณะปฏิบัติงาน 

PN 2000C  

สายเพิ่มความยาว มาพร้อมขอเกี่ยวรุ่น  PN 121 
ใช้งานร่วมกับเชือกตีเกลียว (Twisted Rope) 
ขนาด 14 ถึง 16 mm.
มาตรฐาน EN 353 : 2002 

TRIPOD & RESCUE DEVICE

PN 2000A  อุปกรณ์ล็อคป้องกัน
การพลัดตก ในขณะปีนขึ้นลง 
โดยใช้เชือกขนาด 14 มม. 
พร้อมห่วงรุ่น PN-112 

IMP 005

เก้าอี้สำาหรับนั่งทำางาน
หรือลำาเลียง ผู้บาดเจ็บจากที่สูง 

หรือที่แคบ

PN 800 
อุปกรณ์สามขา ช่วยเคลื่อนย้ายในแนวดิ่ง สำาหรับใช้

งานกู้ภัยงานในท่อหรืองานใต้ดิน ทำาจากวัสดุอลูมิเนียม 
อัลลอยน้ำาหนักเบาใช้ร่วมกับอุปกรณ์ ต้องการการตก 

และรอก ของความเร็วมาตรฐาน  795 Class B 
PN 801

กว่านสำาหรับใช้ร่วมกับ อุปกรณ์สามขา ใช้เคลื่อน
ย้ายบุคคล หรือสิ่งของในแนวดิ่ง เช่น งานปั้นดิน 
งานในท่อ หรืองานในที่แคบรับน้ำาหนักได้สูงสุด  
125 กิโลกรัม มาตรฐาน  EN 1496 Class B 

มีความยาวเชือก 20 เมตร

PN 11
ชุดสายรัดลำาตัว HARNESS
D-Ring ด้านหลัง 1 จุด
สามารถปรับความกระชับได้
ออกแบบตามหลักการยศาสตร์
มาตรฐาน EN361:2002

PN 23
ชุดสายรัดลำาตัว HARNESS
D-Ring ด้านหลัง 1 จุด
มีห่วงด้านหน้า 2 ห่วง
สามารถปรับความกระชับได้
ออกแบบตามหลักการยศาสตร์
มาตรฐาน EN361:2002

HARNESS & LANYARD

PN 24
ชุดสายรัดลำาตัว HARNESS
D-Ring ด้านหลัง 1 จุด
D-Ring บริเวณหน้าอก 1 จุด
สามารถปรับความกระชับได้
ออกแบบตามหลักการยศาสตร์
มาตรฐาน EN361:2002



PN 51

ชุดสายรัดแบบครึ่งตัว
ปรับความกระชับที่ต้นขา 

เบาะรองเอวและต้นขา 3 D-RING  
ด้านข้างและด้านหน้า สำาหรับงาน
ปีน นั่งและกู้ภัย มาตรฐาน EN358 

& EN813

PN 10

ชุดสายรัดลำาตัว HARNESS  
D-RING ด้านหลัง 1จุด

     สามารถปรัปความกระชับ
บริเวณอก

PN -02
เข็มขัดนิรภัย 2 D-RING 
มีแผ่นรองหลังบุนุ ่มขนาดใหญ่ 
และห่วงห้อย

PN 21
ชุดสายรัดลำาตัวชนิดเต็มตัว
D-Ring ด้านหลัง1จุด
สามารถปรัปความกระชับบริเวณหัวไหล่ หน้าอกและต้นขา 
มาตรฐาน EN361:2002 
สำาหรับใช้งานร่วมกับ Lanyardชนิดต่างๆ เพื่อป้องกันการพลัด
ตกจากที่สูง

PN 42 (DE)
Dielectric Harness
เหมาะสำาหรับการทำางานที่อาจจะได้
รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า

มีห่วงผ้าด้านหน้า 2 ห่วง, ห่วง
ด้านข้าง 2 ห่วงและมี D-Ring ด้าน
หลัง 1 จุด
ชุดสายรัดบริเวณหัวไหล่ สามารถ
ให้ตัวได้เล็กน้อย เพื่อความคล่องตัว
และให้ความสบายกับผู้ใช้
มาตรฐาน EN361:2002, 
EN358:2000

PN 56
ชุดสายรัดลำาตัว HARNESS
D-Ring ด้านหลัง 1 จุด
D-Ring บริเวณหน้าอก 1 จุด
D-Ring บริเวณเอว 1 จุด 
สำาหรับใช้กับระบบเชือก
D-Ring บริเวณด้านข้างเอว 2 จุด
สามารถปรับความกระชับได้
มีแผ่นนวมปรับเสริมบริเวณไหล่, 
เอว และต้นขาเพื่อเพิ่มความสบาย
มาตรฐาน EN361:2002, 
EN358:2000 และEN813

PN 94
ชุดสายรัดสามารถให้ตัวได้ ถูกออก
แบบเป็นพิเสษ เพื่อเพิ่มความสบาย, 
ความคล่องตัวให้กับผู้ใช้งานเมื่อ
ปฎิบัติงานเป็นระยะเวลานาน 
D-Ring บริเวณหน้าอก 1 จุด
D-Ring ด้านหลัง 1 จุด 
ห่วงด้านข้าง 2 ห่วง
ส่วนประกอบที่เป็นโลหะผลิตจาก Stain-
less steel เพื่อป้องกันการผุกร่อน
มาตรฐาน EN361:2002, 
EN358:2000

MAGNA 2
ชุดสายรัดลำาตัว magna 2

ออกแบบพิเศษ บุนวม 
ให้ความสบายในการสวมใส่
D-Ring ด้านหลัง 1 จุด
D-Ring บริเวณหน้าอก 1 จุด
ห่วงด้านข้าง 2 ห่วง
สามารถปรับความกระชับได้
ออกแบบตามหลักการยศาสตร์
มาตรฐาน EN361:2002, 
EN358:2000
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LEAK&SPILL CONTROL / วัสดุดูดซับสารเคมี

HAZMAT
ABSORBENTS PADS

ดูดซับได้รวดเร็ว เนื้อแน่นไม่เป็นขรุย
ขนาดบรรจุ 100 แผ่น/กล่อง
ดูดซับได้ 30 แกลลอน/กล่อง

ตัวต่อข้อทำาจากสแตนเลสสตีล 
สามารถรองรับการทำางานในพื้นที่น้ ำาที ่มีขนาดใหญ่ 
เนื้อแน่นหนาไม่เป็นแผ่น ท่อไม่หด ในการดูดซับน้ำามัน
ตัวท่อมีการห่อหุ้มอย่างมิดชิดด้วยโพลี เพื่อป้องกันการรั่วซึม
ปริมาณการดูดซับ 65 แกลลอนต่อ 1 กล่อง 
ขนาด 8”x10 ฟุต ไม่มีการพันต่อท่อน บรรจุ 4 ท่อนต่อ 1 กล่อง

ดูดซับได้รวดเร็ว เนื้อแน่นไม่เป็นขรุย
ดูดซับได้ 34 แกลลอน/กล่อง
ขนาดบรรจุ 100 แผ่น/กล่อง

OIL ONLY
ABSORBENTS PADS

OIL ABSORBENTS BOOMS

พลั่วสำาหรับงานเกี่ยว
กับสารเคมี

BONDED UNIVERSAL
ABSORBENTS PADS

แผ่นดูดซับของเหลวประเภทน้ำามัน ราคาประหยัด 
สามารถใช้ดูดซับน้ำามันที่ผิวน้ำาได้

ใช้ในงานทำาความสะอาดน้ำามันทั้งบนผิวน้ำา 
ที่มีพื้นที่กว้าง 

สำาหรับงานทั่วไป งานตัก และโกย สารเคมี 
น้ำามัน และวัสดุดูดซับหลังจากใช้งาน น้ำาหนักเบา 
ทนทาน มีขนาด 10.5”X14”X38.5” 

วัสดุดูดซับน้ำามันชนิดก้อน
ขนาด 3 นิ้ว X 8 ฟุต บรรจุ 15 ท่อน/กล่อง

วัสดุดูดซับสารเคมีประเภทกรด-ด่างชนิดก้อน
ขนาด 3 นิ้ว X 4 ฟุต บรรจุ 30 ท่อน/กล่อง

วัสดุดูดซับน้ำา-น้ำามัน
ขนาด 3 นิ้ว X 4 ฟุต บรรจุ 30 ท่อน/กล่อง

แผ่นซับของเหลว ทั้งประเภทน้ำามัน
และน้ำามันมีช้ันPolypropylene ชนิด
สปันบอนด์ เพิ่มความแข็งแรงและ
ปลอดภัย

แผ่นดูดซับของเหลวประเภทกรดด่าง

ABSORBENTS PADS

ABSORBENTS SOCS

ABSORBENTS BOOMS

ดูดซับได้รวดเร็ว เนื้อแน่นไม่เป็นขรุย
ดูดซับได้ 30 แกลลอน/กล่อง
ขนาดบรรจุ 100 แผ่น/กล่อง

Oil Only Hazmat Universal
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วัสดุดูดซับทั้งน้ำาและน้ำามัน 
แบบผง OILM7911

วัสดุดูดซับทั้งน้ำาและน้ำามัน แบบผง 
OILM7911 สามารถดูดซับได้ทั้งน้ำา
และน้ำามัน ผลิตจากเซลลูโลสรีไซเคิล
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานไม่เกิดฝุ่นระหว่าง
ใช้งานและหกเลอะเทอะหลังใช้งาน
มีคุณสมบัติซับน้ำาและน้ำามันทันทีและ
กักไม่ให้ไหลย้อนออกมาอีก
ใช้ดูดซับน้ำาและน้ำามัน
ขนาดบรรจุ 25lb/BAG

ชุดถุงดูดซับน้ำามัน 
Foil bag

Chemtex Foil Bag Response Kit
ชุดถุงดูดซับน้ำามัน Foil bag 
ดูดซับได้ 5 แกลลอน
ชุดดูดซับสารเคมีทั ่วไป ราคาประหยัด 
บรรจุ ภายในถุงที่แข็งแรงป้องกันการ
ฉีกขาด ป้องกันน้ำาและแสง UV 
ภายในถุงประกอบด้วยแผ่นวัสดุดูดซับ 15 
แผ่น, วัสดุดูดซับชนิดท่อน 3 ท่อน, แว่น
ครอบตาป้องกันสารเคมี 1 อัน,ถุงมือ 
Nitrile 1 คู่, ถุงและสายรัดสำาหรับใส่วัสดุ
ดูดซับที่ใช้งานแล้ว 2 ใบ

ชุดกระเป๋าดูดซับสารเคมีทั่วไป 
Spill kit OILM7107

ชุดกระเป๋าดูดซับสารเคมีทั่วไป Spill 
kit OILM7107

ชุดดูดซับสารเคมีทั ่วไป สำาหรับงานฉุกเฉิน
และเร่งด่วน บรรจุในกระเป๋า 2 ชั้น เคลือบ
ไวนิล 
ดูดซับได้ 6 แกลลอน
ภายในชุดประกอบด้วย
กระเป๋าสะพายชนิดมีซิป
แผ่นวัสดุดูดซับ 15 แผ่น
วัสดุดูดซับชนิดท่อน 3 ท่อน
กาวสำาหรับอุดรูรั ่วและรอยต่อ 1 แท่ง
ชุดป้องกันสารเคมี Tychem C 1 ชุด
แว่นครอบตาป้องกันสารเคมี 1 อัน
ถุงมือ Nitrile 1 คู่
ถุงและสายรัดสำาหรับใส่วัสดุดูดซับที่ใช้งาน
แล้ว 5 ใบ

ชุดรถเข็นวัสดุดูดซับน้ำามัน 
CHEMTEX

ชุดรถเข็นวัสดุดูดซับน้ำามัน ชนิดพร้อมใช้งานแบบ SPILL KADDIE 
KIT บรรจุ 100 แผ่น ขนาด 11” x 13”

ใช้สำาหรับน้ำามันเท่านั้น
ดูดซับของเหลวได้ 30 แกลลอน
จำานวนที่บรรจุ 
6 ท่อน ขนาด 3” x 4’
4 ชิ้น (Pillows) 8” x 18”
3 Disposal Bags with Ties

แว่นป้องกันดวงตา 1 คู่
ถุงมือไนไตร 1 คู่
1 Epoxy Stick
คู่มือการจัดการความปลอดภัย 
1 เล่ม ลักษณะการใช้งาน
ใช้ในการดูดซับน้ำามัน

ชุดรถเข็นวัสดุดูดซับสารเคมี กรด-ด่าง CHEMTEX
ชุดรถเข็นวัสดุดูดซับสารเคมี กรด-ด่าง ชนิดพร้อมใช้งานแบบ SPILL KADDIE

ประสิทธิภาพการดูดซับของเหลวได้ 
30 แกลลอนต่อ 1 กล่อง 
ภายในประกอบด้วย
บรรจุ 100 แผ่นต่อ 1 กล่อง ขนาด 
11” x 13”, 6 ท่อน ขนาด 3” x 4’
4 ชิ้น (pillows) 8” x 18”
ถุงทิ้ง แผ่นรองน้ำามัน 3 ชิ้น

แว่นป้องกันดวงตา 1 คู่
ถุงมือไนไตร 1 คู่
กาว EPOXY 1 ชิ้น
คู่มือการจัดการความปลอดภัย 
จำานวน 1 เล่ม
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LOCKOUT & TAGOUT  / อุปกรณ์ล็อกนิรภัย

อุปกรณ์ล็อกเบรกเกอร์ 
Master Lock รุ่น 491B

อุปกรณ์ล็อกเบรกเกอร์สำาหรับเบรกเกอร์ก้านกว้างหรือสูง
ตัวล็อค Circuit Breaker ชนิด Universal สามารถใช้กับ 
breaker ได้เกือบทุกประเภท 
ทำางานด้วยการหมุนเข้ากับตัวอุปกรณ์ให้แน่นและล็อคด้วยแม่กุญแจ
ไม่มีส่วนผสมของโลหะ ไม่เป็นสื่อนำาไฟฟ้า
เหมาะสำาหรับหน้างานที่เกี ่ยวกับไฟฟ้า

อุปกรณ์ล็อก 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 493 B

อุปกรณ์ล็อกเบรกเกอร์สำาหรับงานไฟฟ้า

อุปกรณ์ล็อกเบรกเกอร์สำาหรับงานไฟฟ้า สามารถใช้งานกับ 
Breaker เกือบทุกประเภท
ตัวเรือนทำาจากเหล็กกล้าชุบแข็ง
รูปทรงแคบสำาหรับล็อกเบรกเกอร์ที ่มีพื ้นที่ไม่มาก
ติดตั้งได้กับเบรกเกอร์ก้านโยกเกือบทุกชนิด
มาตราฐาน OSHA 1910.147
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แม่กุญแจพลาสติก 
ห่วง Stainless 3/16” 
(4.76mm) ( 6 อัน)

แม่กุญแจพลาสติก ห่วงStainless 
3/16” (4.76mm) สีแดง 

ระบบกุญแจแยก พร้อมกุญแจ 
2 ดอก 

แม่กุญแจพลาสติก ห่วง Stainless 3/16” 
(4.76mm) สีแดง 
ระบบกุญแจแยก พร้อมกุญแจ 2 ดอก 
ห่วง Stainless อย่างดี เกรด 316 ป้องกัน
การสึกกร่อน 
ระบบรูกุญแจแบบ 6 pin ป้องกันการ Copy 
กุญแจ 
ออกแบบตามมาตรฐาน OSHA 
1 กล่อง มี 6 อัน

กุญแจพลาสติก 
ห่วงไนล่อน 6 mm

กุญแจพลาสติก ห่วงไนล่อน 
6 mm. สีแดง บรรจุ 6 ชิ้น

ต่อ 1 แพค

Keyed Different เข้ากลุ่ม Master Key 
ตัวแม่กุญแจทำาจากพลาสติกชนิดพิเศษ
(Zenex) ทนต่ออุณหภูมิตั ้งแต่ -57 ถึง 177 
องศาเซลเซียส ทนต่อสารเคมี และ UV 
ห่วงทำาจากไนล่อน เป็นฉนวนไม่นำากระแส
ไฟฟ้า และไม่ทำาให้เกิดประกายไฟ ทนสารเคมี 
รับน้ำาหนักได้สูงถึง 114 กิโลกรัม - ราคานี้
เป็นราคาต่อ 1 แพค (6 ชิ้น)

อุปกรณ์คล้องเสริม 
Masterlock รุ่น 
32MTL428

อุปกรณ์คล้องเสริม 
Masterlock รุ่น 32MTL428

อุปกรณ์คล้องเสริม สำาหรับคล้อง
แม่กุญแจ 6 รู
ผลิตจากวัสดุไนล่อน ไม่นำาไฟฟ้าและ
ไม่ทำาให้เกิดประกายไฟ
ใช้สำาหรับพื้นที่อันตรายหรือสภาพ
บรรยากาศที่ติดไฟหรือระเบิดได้
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อุปกรณ์ล๊อกปลั๊กไฟ 
ป้องกันอุบัติเหตุ

498A กล่องเหล็ก
สำาหรับล๊อกเป็นกลุ่ม 

อุปกรณ์ล็อกเซอร์กิต
เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 

Masterlock 
รุ่น 32MTLS2390

อุปกรณ์ล็อคสะพานไฟ (Miniature Circuit Breaker 
Lockout) สามารถใช้ได้กับเบรกเกอร์ มาตรฐาน ISO/

DIN แทบทุกรุ่น

ทนความร้อนได้ 177c, ทนสารเคมี 
มี2ขนาดให้เลือก 120-14 และ240-550 โวลต์

ขนาด ยาว 235มม. x ลึก 95 มม. x สูง 152 มม. 
มีที ่เก็บแม่กุญแจ 12 ที่

อุปกรณ์ล็อกเซอร์กิต
เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 

Masterlock 
รุ่น 32MTLS2394

อุปกรณ์ล็อคสะพานไฟ (Miniature Circuit Breaker Lockout) 
สามารถใช้ได้กับเบรกเกอร์ขนาดเล็กมาตรฐาน ISO/DIN 

แทบทุกรุ่น

อุปกรณ์ล็อคนิรภัย
แบบวาล์วปีกผีเสื้อ รุ่นมาตราฐานทั่วไป
ต้องใช้ร่วมกับ สายเคเบิล(S806) ในการล็อควาล์ว
แบบปีกผีเสื ้อ
มีความทนทานต่อสารเคมีและน้ำาหนักเบา
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

อุปกรณ์ล็อกวาล์ว 
Masterlock รุ่น 
32MTLS3921

อุปกรณ์ล็อกวาล์ว Masterlock แบบ BUtterfly Valve พร้อม
สายเคเบิล
สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายตัวและหลายขนาดพร้อมกัน
น้ำาหนักเบา พกพาสะดวก สายเคเบิลเคลือบด้วย PVC ทนต่อ
ความร้อนและสารเคมี

อุปกรณ์ล็อกพร้อมป้าย 
รุ่น 427

อุปกรณ์ล็อกพร้อมป้าย ทำาจาก
สแตนเลสสตีล มีขอเกี่ยวสปริง

ชุบ Anodised
อุปกรณ์ล็อกเป็นสีแดงง่ายต่อการ
สังเกตเห็น
ใช้งานง่ายสามารถใช้ร่วมกับ
อุปกรณ์ล็อกอื่นๆได้
ช่องคล้องกุญแจได้ 5ช่อง
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SAFETY SIGNS & TRAFFIC ป้ายความปลอดภัยและอุปกรณ์จราจร

เทปกัันเขต มีสีขาว-แดง, 
เหลือง-ดำา 

แผงกั้นจราจร 
ความยาว1.5,2.0 มีทั้งแบบ

มีล้อและไม่มีล้อ

กระจกโค้งส่องทางแยก 
มีขนาด12-40 นิ้ว

แถบสะท้อนแสง

เทปตีเส้น ขนาด 2”x33 เมตร

กรวยยางจราจร 
มีความสูง 50,70,80 ซม. 
มีคาดแถบสะท้อนและไม่คาด

แถบสะท้อนแสง

ยางชะลอความเร็ว  
กระบองไฟจราจร 

ขนาดยาว 54cmxกว้าง5cm

ธงราวขาวแดง ยาว 17 เมตร

เทปกันลื่นแบบหยาบ สีดำาและสี
เหลือง ขนาด ก2”xย150m

ถังขยะแบบฝาเรียบและแบบช่อง
ทิ้ง ขนาด130,240 ลิตร

ถุงวัดทิศทางลม
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ป้ายห้าม ขนาด 30x45 cm

ป้ายสถิติความปลอดภัย 

ป้ายอัคคีภัย 
ขนาด 30x45,40x60 cm

เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยในการทำางาน
สามารถเลือกสี ขนาดของแถบสะท้อนแสง และสกรีน

โลโก้ของหน่วยงานได้ มีปริมาณขั้นต่ำา 150 ตัว

ป้ายเตือน ขนาด30x45 cm

ป้ายเรืองแสง 
ขนาด20x30 cm

ป้ายตั้งพื้น 
ขนาด21x30x60 cm

ป้ายบังคับ ขนาด30x45 cm

ป้ายสามเหลี่ยม 
ขนาด34x30 cm

ป้ายความปลอดภัย 
ขนาด20x30 ,30x45 cm
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