
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลติภัณฑ์ท าความสะอาดพืน้ & ขจดัคราบอเนกประสงค์  [ Clean Floors ] 
ส าหรับท าความสะอาดพืน้ทั่วไป 
- ช่วยขจดัคราบสกปรก ฝุ่ นละออง คราบ
สกปรกท่ีไม่สามารถเช็ดออกไดด้ว้ยน ้ าเปล่า 
ใชไ้ดส้ าหรับทุกพ้ืนผิว  มีกล่ินหอมสดช้ืน 
ส าหรับขจัดคราบอเนกประสงค  ์ 
- ท าความสะอาดสกปรกทัว่ไป เช่น คราบโตะ๊ ,
เฟอร นิเจอร ทัว่ไป,กระจก ทั้งน้ียงัสามารถขจดั
คราบไขมนั เช่นคราบไขมนัหนา้เตาแก๊ส ใน
ห้องครัว และรวมถึงท าความสะอาดห้องน ้า 
ขจดัคราบไขสบู่ แบบไร้กรดด่าง ไม่กดัมือ ไม่
กดัพ้ืนกระเบ้ือง 
 

- กล่ิน เฟรชช่ี ไลน เนอร  

- กล่ิน เดล่ี เฟรชช่ี 

ขนาดบรรจุ ชนิดเติม 800 มล. 
และ แกลลอน 5,000 มล. 

ผลติภัณฑ์ก าจดัไรฝุ่น  [ House dust mite Dispose] 
ผลิตภณัฑ ท่ีไดจ้ากธรรมชาติ 100 %  ช่วยยบัย ั้ง 
การเกิดโรคภูมิแพ ้และมลภาวะในอากาศ เป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม โดยไดย้อมรับในเร่ืองคุณภาพ การ
ก าจดัไรฝุ่ น  ซ่ึงน ้ามนับริสุทธ์ิเหล่าน้ีไดม้าจากการ
สกดัโดยการกลัน่ดว้ยไอเยน็ และจากการก าหนด
ส่วนผสม อยา่งชาญฉลาด เพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ ท่ีมี
ความสามารถในการก าจดัไรฝุ่ น ในสภาพแวดลอ้ม 
ท่ีเอ้ือต่อการเจริญเติบโตของพวกมนั รวมถึง การลด
จ านวนมูลท่ีลอยอยูใ่นอากาศ  
(น าเขา้วตัถุดิบจากประเทศสวิตเซอร แลนด ) 

 

 

- กล่ิน น ้ามนัหอมระเหย
จากธรรมชาติ 100% 

ขนาดบรรจุ ชนิดเติม 1,000 มล. 
และ แกลลอน 5,000 มล. 

ผลติภัณฑ์ก าจดัเห็บ หมดั แลสัตว์เลอืดอุ่นทุกชนดิ 

ผลติภัณฑ์ซักผ้าส าหรับเคร่ือง  [ Cloth Washing] 

ใชส้ าหรับซกักบัผา้สี และผา้ขาว ถนอมทุกใยผา้ ไม่
ทิ้งคราบสีขาว  เนน้ขจดัคราบสกปรก และไม่ระคาย
เคืองต่อผิวท่ีบอบบาง ซ่ึงสามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองซกั
ผา้ชนิดฝาหนา้ และ ฝาบน 
 

- กล่ิน เอส-พิงค   , ขนาดบรรจุ แกลลอน 5,000 มล. 

ผลติภัณฑ์ล้างจาน  [ Dish Washing] 
ใชท้  าความสะอาดภาชนะ จานชาม และ
เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน  เนน้ขจดัคราบไขมนั 
และกล่ินคาว ปราศจากสารเคมีตกคา้ง 
 - กล่ิน มะนาว , ขนาดบรรจุ แกลลอน 5,00 มล. 

ผลติภัณฑ์สบู่เหลวล้างมอื -ฆ่าเช้ือโรค  [ Hand Wash] 

ใชส้ าหรับท าความสะอาดมือ ถนอมผิว  ซ่ึงไม่มี
ส่วนผสมของสารท่ีท าให้ระคายเคืองต่อผิวหนงั 
และ ผิวมืออ่อนนุ่ม ชุ่มช้ืน ลา้งออกง่าย  
 

- กล่ิน ไฟน -บลู  , ขนาดบรรจุ แกลลอน 1,000 มล. และ 5,000 มล. 

ผลติภัณฑ์รีดผ้าเรียบ  [ Fabric Finish] 

ช่วยท าให้ผา้รีดเรียบ หรืออดักลีบ ง่ายข้ึน  
เบาแรง คงความสวยงามของเน้ือผา้ 
 

- กล่ิน เอส-พิงค   , ขนาดบรรจุ แกลลอน 1,000 มล. และ 5,000 มล. 

ผลติภัณฑ์เจลล้างมอื -ฆ่าเช้ือโรค ชนิด ไม่ต้องล้างน า้  

ลดการสะสมหรือก าจดัเช้ือแบคทีเรีย เช้ือโรค และ 
ส่ิงสกปรก  เน้ือเจลใสแห้งเร็ว และไม่เหนียวเหนะหนะ 

- กล่ิน ไวท -วอเทอร   , ขนาดบรรจุ แกลลอน 1,000 มล. และ 5,000 มล. 

ผลติภัณฑ์น า้หอมฉีดผ้า  [ Fabric Finish] 

ผลิตจากหวัน ้าหอมคุณภาพดี กล่ินติด 
ทนนาน   ทั้งยงั ขจดักล่ินอบัช้ืน ไม่ทิ้ง
คราบเหลืองบนผา้ 
 

- กล่ิน เอส-พิงค   , ขนาดบรรจุ แกลลอน 1,000 มล. และ 5,000 มล. 

ผลติและจดัจ าหน่าย โดย :  
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นิวเวฟ คลีน   ท่ีอยู ่6/4 หมู่ 7 ต.วดัชลอ อ.บางกรวย นนทบุรี 11130   (เปิดท ำกำรทุกวนั  เวลำ 8.30 – 17.30 น.) 
โทร. 081-382-3398 (องัคณา ศรีสวสัด์ิ)  www.newwaveclean.com  e-mail : newwaveclean.com@gmail.com 

 

จุลนิทรีย์บ าบัดน า้เสีย บ่อขยะ แบบสด และ แบบผง  

ช่วยยอ่ยสลายสารอินทรีย  โปรตีน ไขมนั ในท่อน ้าทิ้ง  บ่อบ าบดั
น ้าเสีย และบ่อขยะ ก าจดักล่ินเหมน็รบกวนจากก๊าซมีเทน ก๊าซ
ไข่เน่า ก๊าซแอมโมเนีย  ช่วยลดค่า BOD แกปั้ญหากล่ินจากน ้า
เสีย กล่ินเหมน็ยอ้นกลบัจากท่อระบายน ้าและถงับ าบดั 

- ขนาดบรรจุ กล่องละ 0.5 , 1 และ 5 กิโลกรัม 

-  ฉีดพน่บริเวณท่ีมีสตัว เลือดเยน็ ไดแ้ก่ เห็บ หมดั ไร ยงุ 
แมลงวนั แมลงขนาดเลก็ทุกชนิด ตวัต่อ แตน  มด ปลวก 
แมลงสาบ แมลงศตัรูพืช เป็นตน้ ท่ีเกาะอยูบ่นพ้ืน ฝาพนงั ตาม
พรม ในท่ีท างาน ฯลฯ หรือ เทราดลงบริเวณแหล่งเพาะพนัธุ  
เช่น บริเวณท่ียงุวางไข่ ท่อน ้าทิ้ง น ้าขงั เป็นตน้ หรือผสมน ้าใน
ปริมาณท่ีไม่เจือจางมากนกั ใชเ้ช็ดถูท าความสะอาดพ้ืน โตะ๊ ใน
บริเวณท่ีมีสตัว เลือดเยน็อาศยัอยู ่

- กล่ิน น ้ามนัหอมระเหยจากธรรมชาติ 100% 

ขนาดบรรจุ ชนิดเติม 1,000 มล. และ แกลลอน 5,000 มล. 

*** สนิคา้เนน้คุณภาพ ราคาประหยดั *** 

 

ผลติภัณฑ์ฆ่าเช้ือรา แบคทเีรีย ไวรัส และขจดักลิน่  
ฆ่าเช่้ือรา เช้ือแบคทีเรีย เช้ือไวรัส ให้ฉีดพน่น ้ายาฆ่าเช้ือในบริเวณนั้น ๆ 
เพ่ือก าจดัสปอร ท่ีตกคา้ง บนผนงั ตูเ้ส้ือผา้ รถยนต  จากนั้นท าความ
สะอาดปกติ สามารถฉีดพน่ซ ้าไดอี้กตามความตอ้งการ  กรณีขจดักล่ิน 
สามารถฉีดพน่ บริเวณท่ีมีกล่ินไม่พึงประสงค  เช่น ดบักล่ินอบัซ้ืน 
ตูเ้ยน็ ภายในห้องโดยสารรถยนต  หรือแมสุ้นขั สตัว เล้ียงท่ีมีกล่ินตวั
แรง ซ่ึงน ้ายาน้ีไม่เป็นอนัตรายอยา่งแน่นอน  ขนาดบรรจุ 5 ลิตร 

http://www.newwaveclean.com/

