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Does what 

it promises.

Made in the Netherlands

HG บาธรูม โม สเปรย์ 
ขจัดคราบราด�าใน 30 นาที 

(หน้า 4)

รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2019-2020,เนเธอร์แลนด์

HG สเกล อะเวย์ 

โฟมสเปรย์ 3X
โฟมสเปรย์พลังขจัด

คราบหินปูน 3 เท่า 

(หน้า 2)



OBSTINATE LIMESCALE DEPOSITS, URINE SALTS, RUST STAINS OR VERDIGRIS?

THE BEST LIMESCALE REMOVER!

ใช้ง่าย ได้ผลเร็ว ด้วย

พลังขจัดคราบ 3 เท่า

HG บาธรูม โปรเฟสชั่นแนล ไลม์สเกล รีมูฟเวอร์ (บลู)

(≠ bathroom professional limescale remover)
น�้ำยำสูตรเข้มข้น (ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนของสมำคมกระเบื้องและสุขภัณฑ์แห่งสหภำพยุโรป : FECS) 

เพื่อแก้ปัญหำครำบฝังแน่นโดยเฉพำะ ทั้งครำบหินปูน ครำบเหลืองในโถสุขภัณฑ์ ครำบสนิม ฯลฯ ใช้ได้กับสแตนเลส, 

โครเมี่ยม, เซรำมิค, อะคริลิค, แก้ว, กระจก หมดปัญหำเรื่องครำบแล้ว ยังได้ควำมแวววำวสดใสของวัสดุคืนกลับมำอีกด้วย..

ใช่เลย!!

การใช้ : ผสมน�้ายากับน�้าในอัตราส่วน 1 ต่อ 10

มีให้เลือก 3 ขนาด 250 มล./ 500 มล./ 1 ลิตร

(ไม่แน่ใจ? ลอง Size เล็กก่อนก็ได้...ไม่ว่ากัน)

HG สเกล อะเวย์ โฟมสเปรย์ 3X

(≠ scale away foamspray 3X stronger)
เพียงยกขึ้นฉีด คุณจะได้โฟมสเปรย์กลิ่นหอมมำพร้อมพลังขจัดครำบที่มำกกว่ำเดิมถึง 3 เท่ำ 

และด้วยเนื้อโฟมสเปรย์ที่ยึดเกำะผนังได้นำนกว่ำของเหลว จึงเหมำะอย่ำงยิ่งกับพื้นผิวในแนวตั้ง 

เช่น ผนังกระจกตู้อำบน�้ำ, ผนังห้องน�้ำ, ก็อกน�้ำ, อ่ำงล้ำงหน้ำ ฯลฯ

ขนาด บรรจุ  500 มล.

รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี 

2019-2020,เนเธอร์แลนด์

≠... FOR A SHINING BATHROOM!

SANITARY
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ห้องน�้าและสุขภัณฑ์

เหมือนได้ห้องน�้าใหม่ แค่ใช้...HG

น�้ายาสายบู๊  ขจัดคราบอยู่หมัด 

น�้ายาขจัดคราบหินปููููนที่ดีที่สุด



HG ชาวเวอร์ แอนด์ 

วอชเบซิ่น สเปรย์

(≠ shower & washbasin spray)

เหมำะกับกำรท�ำควำมสะอำดห้องน�้ำ

ประจ�ำวัน ขจัดครำบสบู่ ครำบน�้ำ 

เพิ่มควำมสะดวกด้วยหัวฉีดสเปรย์ 

ที่ส�ำคัญ!! ไม่กัดกร่อนพื้นผิววัสดุทุกชนิด 

ไม่ว่ำหินอ่อน กระเบื้องเซรำมิค โครเมี่ยม 

ฯลฯ

ขนาด บรรจุ  ุ 500 มล.

HG บาธ ไชน์์

(≠ bath shine)

คืนควำมเงำงำมให้สุขภัณฑ์ของคุณดูสดใสน่ำ

ใช้ ทั้งยังช่วยขจัดครำบสบู่ ไขมัน ครำบหินปูน

อย่ำงอ่อน เพียงใช้น�้ำยำแค่ 2-3 หยด 

(ช่วยคุณประหยัดด้วยน�้ำยำ สูตรเข้มข้น 

ประสิทธิภำพสูง โดยไม่ผสมผงขัดที่ท�ำลำยพื้น

ผิวสุขภัณฑ์) กลิ่นหอมสดชื่น เมื่อใช้เป็นประจ�ำ 

จะลดกำรสะสมของครำบหินปูน

ขนาด บรรจุ  ุ 500 มล.

SHINING (ENAMEL) BATHS AND 
SHOWER TRAYS!

EVERY DAY CLEANER FOR YOUR 
BATHROOM

HG ชาวเวอร์ ชีลด์

(≠ shower shield)

ใช้เคลือบกันครำบสบู่ ครำบน�้ำ ครำบหินปูน 

ไม่ให้เกำะติดตู้อำบน�้ำ ช่วยเบำแรงในกำรท�ำควำม

สะอำดตำมปกติของคุณ เคลือบได้ทั้งกระจก อะครีลิค 

เซรำมิค อลูมิเนี่ยม โครเมี่ยมและวัสดุสังเครำะห์

ทุกชนิดในตู้อำบน�้ำ

ขนาด บรรจุ  ุ   250 มล.

HG ไฮยีนนิค เวิร์ลพูล บาธ คลีนเนอร์

(≠ hygienic whirlpool bath cleaner)
ท�ำควำมสะอำดขจัดครำบหินปูนอย่ำงอ่อน ครำบสบู่ 

และขจัดกลิ่น ไม่ท�ำให้อุปกรณ์ของระบบอ่ำงน�้ำวนเสียหำย  

ผลิตภัณฑ์ย่อยสลำยได้เอง เพรำะประกอบด้วย

สำรสกัดจำกธรรมชำติ (ทีทรีออยล์และ

แลคติกแอซิด)....คุณลืมเรื่องอนำมัยของ

สุขภัณฑ์สุดหรูชิ้นนี้หรือเปล่ำ?

ขนาด บรรจุ  1 ลิตร

GET YOUR WHIRLPOOL HYGIENICALLY 
CLEAN AND FRESH!

NEVER AGAIN A DIRTY SHOWER!
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ท�าได้ทุกวัน กับทุกพื้นผิว

แวววาว เงางาม

สร้างสุขอนามัยให้อ่างน�้าวน
เคลือบ !! กันคราบ



MOULD SPOTS ON SEALANT 
EDGES AND TILE JOINTS?

EVEN THE MOST PROBLEMATIC 
DIRT IS EASILY REMOVED!

HG ทอยเล็ต คลีนเนอร์

(≠ toilet cleaner)
ท�ำควำมสะอำด และขจัดครำบสกปรก

ฝังแน่นในโถชักโครก เช่น ครำบหินปูน, 

ครำบเหลืองปัสสำวะ และสิ่งสกปรก

จำกกำรใช้งำน โดยเฉพำะบริเวณใต้ฝำรองนั่ง

ด้ำนใน และคอห่ำน ซึ่งเป็นสำเหตุ

ของกลิ่นเหม็น น�้ำยำยึดเกำะกับพื้นผิวได้ดี

ท�ำให้กำรขจัดครำบสกปรกเป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

ขนาด บรรจุ  ุ   500 มล.

HG บาธรูม โม สเปรย์
(≠ bathroom mo spray)

น�้ำยำที่เปี่ยมประสิทธิภำพในกำรก�ำจัดครำบด�ำ 

สกปรก ที่เกิดจำกเชื้อรำในบริเวณที่มีควำมชื้นสูง 

เช่น ห้องน�้ำ, ห้องซำวน่ำ, บริเวณสระว่ำยน�้้ำ, 

ตู้อำบน�้ำ, ปูนยำแนว, ซิลิโคนยำแนว, 

ก�ำแพงคอนกรีต ฯลฯ 

หัวฉีดสเปรย์สะดวก ปลอดภัย ใช้งำนง่ำย

ขนาด บรรจุ  ุ  500 มล.

ขจัดคราบราด�า
ใน 30 นาที

ใช้งานง่าย
ไม่ต้องออกแรงขัด

TOILET

MOULD
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ขจัดคราบ รา !! อย่าปล่อยไว้

พลังขจัด สะอาดง่าย 

แม้ในซอกหลืบ

คราบราด�า

โถชักโครก



HG ขจัดท่อห้องครัวอุดตัน 

(≠ kitchen drain unblocker)
ขจัดท่ออุดตันในห้องครัว ที่เกิดจากเศษอาหาร, 

คราบไขมัน สารประกอบหลักคือ เอ็นไซม์ และจุลินทรีย์

ที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่กัดกร่อนท่อ 

และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน

ของจุลินทรีย์ในถังบ�าบัด

ขนาด บรรจุ  ุ 1ลิตร

ปริมาณการใช้300มล.ต่อครั้ง

HG ลิควิด เดรน อันบล็อคเกอร์

(≠ liquid drain unblocker)
แก้ปัญหำท่อระบำยในห้องน�้ำอุดตันจำกครำบสกปรก 

เช่น เศษผม, ครำบไขสบู่ ใช้งำนง่ำย 

เห็นผลภำยใน 30 นำที 

โดยไม่กัดกร่อนท่อระบำยน�้ำทุกชนิด 

โดยเฉพำะท่อพีวีซี

ขนาด บรรจุ  ุ   1 ลิตร

ปริมาณการใช้ 300 มล. ต่อครั้ง

HG ก�าจัดกลิ่นในท่อระบายน�้า

(≠ drain odour remover) 
ประสิทธิภำพสูงในกำรท�ำควำมสะอำดและก�ำจัดกลิ่นเหม็นในท่อระบำยน�้ำ ที่เกิดจำกกำรสะสมของสิ่งสกปรก

ตกค้ำงในท่อ  ใช้งำนง่ำย เห็นผลภำยใน 30 นำที เหมำะส�ำหรับใช้งำนทั้งท่อระบำยน�้ำในห้องน�้ำและห้องครัว 

(ไม่แนะน�ำให้ใช้กับท่อระบำยน�้ำที่ต่อเข้ำกับเครื่องล้ำงจำน)  

ขนาด บรรจุ  ุ  500 กรัม  

ปริมาณการใช้ ครั้งละ 50 กรัม (5 ฝา)  

BLOCKAGES CAUSED BY GREASE & LEFTOVER?FIRST AID NEEDED FOR A BLOCKAGE?

DRAIN AGAIN SMELL FRESH! 

ก�าจัดกลิ่นเหม็น
ในท่อระบายน�้า

ใช้งานได้ถึง 
10 ครั้ง

HG... THE DRAIN UNBLOCKER SPECIALIST !

OUR SUCCESSFUL UNBLOCKERS ARE:
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ระบายดีแถมมีกลิ่นหอม

ท่อไม่เสียหาย ท�าลายเฉพาะสิ่งอุดตัน เอ็นไซม์+จุลินทรีย์  คู่นี้สลาย สิ่ง อุดตัน 

ของดียังมีอีกนะ

HG...รู้ลึกกกก! ปัญหาท่อตัน



HG ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดเตาย่าง
(≠ oven, grill & barbecue cleaner)
ขจัดครำบไหม้จำกกำรท�ำอำหำรที่แห้งติดเตำ 

ขจัดครำบเขม่ำได้อย่ำงหมดจด 

โดยไม่ต้องออกแรงขัดมำก ใช้กับเตำอบ, 

เตำย่ำง, เตำบำร์บีคิว ฯลฯ

ขนาด บรรจุ  ุ   500 มล.

THE WAY TO GET YOUR OVEN  CLEAN AGAIN!

HG คุ๊กเกอร์ ฮู้ด ฟิลเตอร์ ดีกรีซเซอร์

(≠ cooker-hoodfilterdegreaser)
สูตรเข้มข้นและประสิทธิภำพสูง 

ในกำรท�ำควำมสะอำดไขมันที่ติดอยู่

บริเวณแผ่นกรองในเครื่องดูดควัน

ได้อย่ำงหมดจด และง่ำยดำย 

ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรำยต่อ

แผ่นกรองอลูมิเนียม
ขนาดบรรจุ 500 มล.

การใช้ : โดยทั่วไป

ผสมผลิตภัณฑ์ 250 มล. 

ต่อน�้า 5 ลิตร

HG ท�าความสะอาดสแตนเลส

(≠ ‘rapid’ stainless steel cleaner)
ขจัดครำบฝุ่น ครำบมัน รอยนิ้วมือได้อย่ำงรวดเร็ว 

โดยไม่ทิ้งรอยไว้ ใช้กับวัสดุในห้องครัวที่เป็นสแตนเลส 

โครเมี่ยมและอลูมิเนียม นอกจำกท�ำควำมสะอำด

ได้หมดจดแล้ว ยังช่วยลดกำรจับตัวของฝุ่น 

ง่ำยต่อกำรท�ำควำมสะอำดครั้งต่อๆไป

ขนาด บรรจุ  ุ  300 มล.

KEEP YOUR HOOD FILTER CLEAN!

CLEAN YOUR STAINLESS STEEL 
QUICKLY AND WITHOUT STREAKS!

HG เคลือบเงาสแตนเลส

(≠ stainless steel ‘quick’ shine)

ส�ำหรับเคลือบเงำอุปกรณ์

ในห้องครัวที่ท�ำจำกสแตนเลส

ให้เงำสวยได้อย่ำงรวดเร็ว

โดยใช้ผลิตภัณฑ์ปริมำณเล็กน้อย 

ไม่ต้องเสียเวลำขัดถูนำน 

ช่วยลดกำรจับตัวของฝุ่น

และครำบไขมันบนผิวสแตนเลส

ขนาด บรรจุ  ุ   125 มล.

STREAK-FREE GLEAMING 
STAINLESS STEEL!

HG สตีล โพลิช

(≠ steel polish)

ท�าความสะอาด, เคลือบเงาและปกป้องใน

คราวเดียว ขจัดคราบฝุ่น, คราบจากการ 

oxidation ของโลหะ ใช้กับอลูมิเนียม, 

ทองแดง และโลหะทุกชนิด

ขนาด บรรจุ  ุ 250มล.

DULL STAINLESS STEEL, COPPER 
OR ALUMINIUM PANS?

≠... EVERYTHING FOR YOUR KITCHEN!
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ครัวทั้งห้อง !  ต้อง HG

ให้เตาสะอาด ไม่ยากอีกแล้ว

แผ่นกรอง ยิ่งต้องสะอาด !

เครื่องครัวหมอง ยอมได้หรือ?

เร็ว ไร้รอย !!

แวววับ ฉับไว !!



HG ขจัดคราบไขมัน

(≠ grease away)

ท�ำควำมสะอำดครำบไขมันฝังแน่น

จำกกำรท�ำอำหำรได้อย่ำงหมดจด

ใช้กับเครื่องดูดควัน, เตำแก็ส,

เคำน์เตอร์ท็อป, ไมโครเวฟ ฯลฯ

ขนาด บรรจุ  ุ  500 มล.

DAILY GREASE DEPOSITS!

MAKE YOUR HOB LOOK LIKE NEW!

EXTREMELY POWERFUL BUT DOES 
NOT AFFECT!

HG ท�าความสะอาดเตาเซรามิค

ประจ�าวัน

(≠ hob cleaner for everyday use)

ท�ำควำมสะอำดเตำเซรำมิคประจ�ำวัน

ขจัดครำบจำกกำรท�ำอำหำร, ครำบไขมัน 

ให้กลิ่นหอมสดชื่น

ขนาด บรรจุ  ุ   500 มล.

HG ท�าความสะอาดหม้อทอดไร้น�้ามัน

(≠ airfryer®cleaner)
ส�ำหรับขจัดครำบไขมัน ครำบอำหำร ที่ติดแน่นใน

หม้อทอดและยำกต่อกำรขจัดออกด้วยน�้ำยำท�ำควำม

สะอำดชนิดอื่น  ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับกำรจดสิทธิบัตร 

เป็นสูตรเฉพำะของ HG  มีประสิทธิภำพสูงในกำรขจัด

ครำบแต่ไม่เกิดควำมเสียหำยกับหม้อทอด   

ใช้ง่ำยและย่อยสลำยได้เองตำมธรรมชำติ

ขนาด บรรจุ  ุ   250 มล.

HG ท�าความสะอาดเตาเซรามิค 

(สูตรเข้มข้น)

(≠ hob thorough cleaner)
ท�ำควำมสะอำดเตำเซรำมิคที่สกปรกมำก 

ขจัดครำบไหม้จำกกำรท�ำอำหำร 

ป้องกันกำรจับตัวของฝุ่น ให้กลิ่นหอม

สดชื่น เตำของคุณจะดูใหม่อยู่เสมอ

ขนาด บรรจุ  ุ  250 มล.
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มันเมื่อไหร่ ใช้เมื่อนั้น

ได้เตาใหม่ ทั้งที่ใช้เตาเดิม!

เครื่องไม่เสียหาย แต่คราบ..สลายเกลี้ยง !

ใช้ได้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

ใช้ง่ำยและย่อยสลำย

ได้เองตำมธรรมชำติ

พร้อมแปรงท�ำควำมสะอำด

แวววับ ฉับไว !!



DO YOU WANT TO CLEAN YOUR FRIDGE 
SWIFTLY AND HYGIENICALLY?

HG เคลือบเงาวัสดุสังเคราะห์                

(≠ shine restorer for synthetic

materials)
ส�ำหรับเคลือบคืนควำมเงำให้กับวัสดุ

สังเครำะห์ทุกชนิด ที่พื้นผิวด้ำนจำก

กำรใช้งำนเป็นเวลำนำน

ขนาด บรรจุ  ุ  125 มล.

DULL PLASTIC SURFACE?

HG เซอร์วิส เอ็นจิเนียร์ฟอร์วอชชิ่งแมชชีน

แอนด์ ดิชวอชเชอร์

(≠ service engineer for washing machines 

and dishwashers)
ท�ำควำมสะอำดครำบสกปรกต่ำงๆ ที่สะสมภำยใน

เครื่องซักผ้ำ เครื่องล้ำงจำน ซึ่งเป็นสำเหตุให้กำรซักล้ำง

ไม่สะอำด ประสิทธิภำพของเครื่องลดลง และท�ำให้อุปกรณ์

ภำยในเครื่องช�ำรุดเสียหำยโดยคุณคำดไม่ถึง ถ้ำเครื่อง

สะอำด ประสิทธิภำพก็ดี อำยุกำรใช้งำนก็นำนขึ้น 

ขนาดบรรจุ 200 กรัม 2 ขวดๆ ละ 100 กรัม

HG ขจัดกลิ่นเหม็นเครื่องซักผ้า

(≠ smelly washing machine cleaner)
เครื่องซักผ้ำที่มีกลิ่นอับ กลิ่นเหม็น 

สำเหตุจำกครำบเมือกสกปรก, ครำบผงซักฟอก 

(ทั้งชนิดผงและชนิดน�้ำ) ตกค้ำงในระบบท่อ, ตัวกรอง, 

ซีลยำง ภำยในเครื่องซักผ้ำ 

ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภำพสูงช่วยขจัดกลิ่นดังกล่ำว 

และท�ำให้เครื่องซักผ้ำ มีกลิ่นหอมสดชื่น

ขนาด บรรจุ  ุ 550 กรัม (1 ขวดใช้ได้ 5 ครั้ง)

ท�าความสะอาดถังซักผ้า

และเครื่องล้างจาน

ขจัดกลิ่นเหม็น

ในเครื่องซักผ้า

HG ไฮจีนิค ผลิตภัณฑ์

ท�าความสะอาดตู้เย็น

(≠ hygienic fridge cleaner)
ท�ำควำมสะอำดครำบสกปรก ที่เกิดจำก

เศษอำหำรและเครื่องดื่มหกเลอะในตู้เย็น 

โดยไม่ทิ้งครำบไว้ ใช้งำนง่ำย

ขนาด บรรจุ  ุ 500 มล.

PREVENT BREAKDOWNS AND COSTS!APPLIANCES 

HG ท�าความสะอาด

ท็อปหินในห้องครัว

(≠ natural stone 

kitchen top cleaner)
ท�ำควำมสะอำดประจ�ำวัน

ส�ำหรับท็อปหินธรรมชำติในห้องครัว 

โดยไม่กัดกร่อนพื้นผิว 

ประสิทธิภำพสูงในกำรขจัดครำบไขมัน 

จำกกำรท�ำอำหำร โดยไม่ทิ้งครำบไว้

หลังท�ำควำมสะอำด และยังเพิ่มควำม

เงำ สดใส ให้ท็อปหินของคุณดูสวย

เหมือนใหม่อยู่เสมอ

ขนาด บรรจุ  ุ  500 มล.

HG ท็อป โพรเท็คเตอร์

(≠ top protector)
ส�ำหรับเคลือบกันซึม กันครำบสกปรก

ซึมลงเนื้อหิน ช่วยให้ท�ำควำมสะอำดง่ำย

นอกจำกกันครำบน�้ำครำบฝุ่นแล้ว

ยังสำมำรถกันน�้ำมันได้ดี

ใช้กับเคำน์เตอร์ท็อปโต๊ะหินธรรมชำติ

ทุกชนิด หลังเคลือบพื้นผิวดูไม่เปลี่ยนแปลง

ขนาด บรรจุ  ุ  100 มล.

ครอบคลุมพื้นที่

ประมาณ 10 ตร.ม.

พร้อมผ้าใช้เคลือบ 

1 ผืนในกล่อง

SAFE DAILY CLEANINGNO MORE STAINS ON 
YOUR WORKTOPS!
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สุขอนามัยในตู้เย็น ... จ�าเป็นมาก
ผิวหมอง ต้องท�าไง?

สะอาดทั้งที ให้มีกลิ่นหอมด้วย

ล้างเพื่อถนอมเครื่อง  เรื่องส�าคัญ
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เคลือบกันคราบ(ซึม)
ท�าทุกวันได้ 

ไม่ท�าลายผิวท็อป



HG ท�าความสะอาดเครื่องชงกาแฟชนิดเม็ด

(≠ universal cleaning tablets for coffee machines)
กำรบดเมล็ดกำแฟสด และกำรชงกำแฟภำยใต้แรงดัน 

ท�ำให้เกิดครำบไขมันตกค้ำงในระบบท่อน�้ำของเครื่องชงกำแฟ

ผลิตภัณฑ์ไม่เพียงท�ำควำมสะอำดภำยในเครื่องเท่ำนั้น 

ยังช่วยยืดอำยุกำรใช้งำนของเครื่องชงให้ยำวนำนขื้น  

กำแฟที่ชงจะให้กลิ่นหอม โดยไม่ถูกบดบังจำก

กลิ่นครำบตกค้ำง ผลิตภัณฑ์ผ่ำนกำรทดสอบ

จำกผู้ผลิตเครื่องชงกำแฟที่เป็นแบรนด์ชั้นน�ำ

ขนาด บรรจุ  ุ 1 กล่อง มี 10 เม็ด

HGแคปซูลท�าความสะอาดเครื่องชงกาแฟNespresso®

(≠ cleaningcapsulesforNespresso® coffee machines)
ช่วยขจัดครำบผงกำแฟและไขมันจำกกำแฟที่สะสมอยู่ในช่องใส่แคปซูล

และระบบท่อของเครื่องชงได้อย่ำงหมดจด  ช่วยรักษำกลิ่นรสของกำแฟ

แก้วโปรด  แคปซูลท�ำควำมสะอำดของ HG ถูกพัฒนำขึ้นโดยเฉพำะ  

ประสิทธิภำพสูง  ใช้สะดวก ไม่ยุ่งยำก  เหมำะกับเครื่องชงกำแฟ  

Nespresso®    ผลิตภัณฑ์ย่อยสลำยได้เองตำมธรรมชำติ

ขนาด บรรจุ  ุ  1 กล่อง มี 6 แคปซูล

YEARS MORE PLEASURE FROM YOUR ESPRESSO OR POD-COFFEE MACHINE!.

THE CLEANER COFFEE MACHINE, THE BETTER COFFEE TASTE

ENSURE A PERMANENTLY OPTIMAL COFFEE TASTE !

HG ดีสเกลเลอร์ ฟอร์ เอสเพรสโซ่ แอนด์ 

พ็อด-คอฟฟี่ แมชชีนส์

(≠ descaler for espresso and pod-coffee 

machine)

ขจัดครำบตะกรันในเครื่องชงกำแฟเอสเพรสโซ่ และเครื่องชง

กำแฟชนิดบรรจุ สำรประกอบหลักที่ใช้คือ กรดมะนำว 

ซึ่งไม่มีกลิ่น ปลอดภัย สำมำรถย่อยสลำยได้เองตำม

ธรรมชำติ หลังใช้ผลิตภัณฑ์จะช่วยให้กำแฟที่ชงมีรสชำติ

ดีขึ้น และยืดอำยุกำรใช้งำน ของเครื่องชงกำแฟให้นำนขึ้น

มีให้เลือกทั้งสูตรกรดมะนาว และสูตรกรดแลคติก

ขนาด บรรจุ  ุ  500 มล.

สูตรกรดมะนาว สูตรกรดแลคติก

HG ดีสเกลเลอร์ (≠ quick descaler)
ขจัดคราบตะกรันในเครื่องต้มกาแฟ, เครื่องต้มน�้า,

เครื่องท�าความร้อนได้อย่างรวดเร็ว 

หลังจากขจัดคราบออก ท�าให้รสชาติของกาแฟที่ชงดีขึ้น 

ช่วยท�าให้การท�างานของเครื่องต้มน�้้า 

เครื่องท�าความร้อน มีประสิทธิภาพ 

และใช้กระแสไฟฟ้าในการท�างานน้อยลง

ขนาด บรรจุ  ุ 500มล.

IF THE KETTLE IS TAKING LONGER AND LONGER

PREVENT BREAKDOWNS AND COSTS!
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เครื่องชงสะอาด ได้กาแฟรสชาติเยี่ยม 

อยากคงกลิ่นรสกาแฟชั้นดี  ขาดตัวนี้ไม่ได้ !

ยืดอายุเครื่องชง คงได้ดื่มกาแฟดี...อีกนานนนน

เครื่องร้อนช้า เสียเวลาจัง !



≠... FOR DAZZLING TILES

HG ขจัดคราบน�้าปูน (ไลเม็กซ์)

(≠ cement,mortar&efflorescenceremover)
ขจัดครำบน�้ำปูน, ครำบขำวเกลือ, ครำบซีเมนต์ฝังแน่น

ใช้กับกระเบื้องดินเผำ, กระเบื้องเซรำมิค, หินแกรนิต,อิฐ 

และหินธรรมชำติที่ไม่มีส่วนผสมของแร่แคลไซด์

ขนาด บรรจุ  ุ   1 ลิตร

ครอบคลุมพื้นที่ 20 - 40 ตร.ม.

HG ขจัดคราบปูนยาแนว (เอ็กซ์ตร้า)

(≠ cementgroutfilmremover)
ขจัดคราบปูนยาแนว, คราบสนิม, คราบฝุ่น 

ใช้กับกระเบื้องเซรามิค, กระเบื้องแกรนิตโต้ (พอร์ซเลน), 

หินแกรนิต, หินกาบ ฯลฯ  โดยไม่กัดกร่อนยาแนว

ขนาด บรรจุ  ุ 1ลิตร

ครอบคลุมพื้นที่20-50ตร.ม.

MORTAR OR GROUT RESIDUE OR 
EFFLORESCENCE?

CEMENT RESIDUE  AFTER TILING?

HG อิมเพร็กเนเตอร์

(≠ impregnating protector)
ส�ำหรับเคลือบกันซึม กันตะไคร่น�้ำ กันเชื้อรำ 

ช่วยให้ล้ำงท�ำควำมสะอำดง่ำย ใช้กับกระเบื้องดินเผำ 

หินธรรมชำติทุกชนิด, อิฐ, ทรำยล้ำง ด้วยกำรเคลือบน�้ำยำ

ลงเนื้อวัสดุ สำรที่เคลือบไม่มีซิลิโคนเป็นส่วนผสม 

อำยุกำรใช้งำนนำนทนต่อแสงแดด หมดปัญหำฟิล์มหลุดร่อน

จำกกำรสัญจร หลังเคลือบ ควำมชื้นภำยในวัสดุระเหยออกได้ 

สำมำรถใช้ได้ทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร

ขนาด บรรจุ  ุ  1 ลิตร

ครอบคลุมพื้นที่ 10-20 ตร.ม. (ความพรุนสูง) 

20-40 ตร.ม. (ความพรุนต�่า)

INVISIBLE PROTECTION!

HG ซาตินกลอส

(≠ protectivecoatingsatinfinish)

ส�าหรับเคลือบเงา(มันวาวโทนซาติน), ปกป้องพื้นผิวจากคราบ

สกปรก ใช้กับกระเบื้องชนิดไม่เคลือบ (unglazed tiles ) 

กระเบื้องดินเผาชนิดไม่เคลือบ, กระเบื้องแกรนิตโต้(พอร์ซเลน

ชนิดไม่เคลือบ), หินชนวน ช่วยให้ล้างท�าความสะอาดง่าย 

โดยไม่ท�าให้พื้นผิวลื่นขึ้นจากเดิม

ขนาด บรรจุ  ุ 1ลิตร

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ40ตร.ม.

คราบหนักหลังติดต้ัง (คราบน�้าปูน คราบซีเมนต์)
คราบหนักหลังติดต้ัง (คราบปูนยาแนว คราบสนิม)

กันซึม !! ปกป้อง แม้มองไม่เห็น

เคลือบให้สวย กันฝุ่น กันรอยได้ด้วย

PROTECT FLOOR TILES AND FLAGSTONES FROM 
DIRT, SCRATCHING AND WEAR!
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กระเบื้องหลากหลาย...สดใสด้วย HG



HG เคลือบยาแนว
(≠ super protectorforwall&floorgrout)
ส�ำหรับเคลือบกันครำบสกปรกทุกชนิดไม่ให้ซึมลงปูนยำแนว

ป้องกันกำรเกิดรำด�ำ ช่วยให้ร่องยำแนวดูสะอำดอยู่เสมอ 

เคลือบแล้วไม่ท�ำให้ยำแนวดูเปลี่ยนแปลงจำกเดิม

ขนาด บรรจุ  ุ  250 มล.

ครอบคลุมพื้นที่ 30-40 ตร.ม.

(ส�าหรับกระเบื้องขนาด

30 x 30 ซม. ร่องยาแนวกว้าง 

0.5 ซม.)

HG เปลี่ยนสียาแนว (สีขาว)

(≠ grout colour white)

ส�ำหรับเคลือบทับ เพื่อเปลี่ยนสียำแนวเดิมบริเวณผนัง 

โดยไม่ต้องขูดออก โดยเฉพำะยำแนวเดิมที่สกปรกมำก

และยำกต่อกำรท�ำควำมสะอำด

ขนาด บรรจุ  ุ  250 มล.

ครอบคลุมพื้นที่ 10-15 ตร.ม.

HG สเตน รีมูฟเวอร์

(≠ spot stain remover)
ขจัดครำบน�้ำมัน, ครำบจำระบี, 

ใช้ลอกกันซึม (Tiles & stones sealer),

ขจัดครำบยำแนวชนิดอีพ็อกซี่

ใช้กับกระเบื้อง, หินธรรมชำติทุกชนิด, 

พื้นคอนกรีต, อิฐ ฯลฯ

ขนาด บรรจุ  ุ  500 มล.

HG ดูดคราบน�้ามัน

(≠ oil & grease stain absorber)
ขจัดครำบน�้ำมัน, ครำบจำระบีที่ฝังแน่นหรือครำบสกปรก

ต่ำงๆ ที่มีน�้ำมันเป็นส่วนประกอบ โดยกำรดูดครำบขึ้นมำ

อย่ำงหมดจด ไม่จ�ำเป็นต้องออกแรงขัด ใช้กับกระเบื้อง, 

หินธรรมชำติทุกชนิด, 

พื้นคอนกรีต, อิฐ ฯลฯ

ขนาด บรรจุ  ุ 250 มล.

PROTECT WALL AND FLOOR GROUT 
FROM GETTING DIRTY

A NEW LOOK FOR YOUR KITCHEN,
BATHROOM OR TOILET?

DEEPLY ABSORBED OR OBSTINATE STAINS?OIL STAINS ON YOUR DRIVE?

DIRTY GROUT?

HG ท�าความสะอาดยาแนวชนิดพร้อมใช้

(≠ grout cleaner ready-to-use)

ส�ำหรับท�ำควำมสะอำดร่องยำแนว ขจัดครำบฝุ่นฝังแน่น ครำบไขมัน ในบริเวณห้องนั่งเล่น 

โดยเฉพำะร่องกระเบื้องยำแนวในห้องครัว ที่สกปรกจำกกำรท�ำอำหำร ฯลฯ โดยไม่กัดกร่อนยำแนว

ขนาด บรรจุ  ุ  500 มล. 

ขัดร่องยาแนว แล้วจะรู้ว่าเยี่ยม

เคลือบร่อง ป้องกันคราบ

ที่จอดรถ เปื้อนหยดน�้ามันมั้ย?

ขาววว ... ใหม่ !! ใครก็ชอบ

ดูดซับ คราบ (น�้ามัน) ฝังแน่น
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HG ไทล์ คลีนเนอร์ (พอร์ซเลน คลีนเนอร์)

(≠ tile cleaner (porcelain cleaner))
ท�าความสะอาดประจ�าสัปดาห์ ส�าหรับพื้น

กระเบื้องแกรนิตโต้ (พอร์ซเลน) ชนิดไม่เคลือบ 

(unglazed) ทั้งชนิดขัดมัน (polished) 

และไม่ขัดมัน (unpolished) พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ 

เพื่อขจัดคราบฝุ่นที่สร้างปัญหาให้กับกระเบื้องชนิดไม่เคลือบ

ขนาด บรรจุ  ุ1ลิตร

ปริมาณการใช้โดยทั่วไปผสมผลิตภัณฑ์กับน�้า

ในอัตราส่วน1ต่อ200

HG ท�าความสะอาดกระเบื้องผิวเงา (สตรีค ฟรีีี)

(≠ polished tile cleaner)
ส�ำหรับท�ำควำมสะอำดประจ�ำวันกระเบื้องผิวเงำ

ที่มีควำมเงำมำกโดยไม่ทิ้งรอยครำบไว้

ใช้ได้กับกระเบื้องแกรนิตโต้ (พอร์ซเลน) ผิวขัดมัน - polished, 

กระเบื้องเซรำมิคชนิดเคลือบ,หินแกรนิตผิวขัดมัน, 

หินธรรมชำติผิวขัดมันชนิดอื่น 

ที่ไม่มีแร่แคลไซด์เป็นส่วนประกอบ

ขนาด บรรจุ  ุ 1ลิตร

ปริมาณการใช้โดยทั่วไปผสมผลิตภัณฑ์

กับน�้า ในอัตราส่วน 1 ต่อ 100

HG ไชน์ คลีนเนอร์

(≠ shine restoring tile cleaner)
ส�ำหรับท�ำควำมสะอำดพื้นประจ�ำวัน 

และให้ควำมเงำในครำวเดียว มีกลิ่นหอม

ใช้กับพื้นกระเบื้อง และหินแกรนิต

ขนาด บรรจุ  ุ 1ลิตร

ปริมาณการใช้โดยทั่วไปผสมผลิตภัณฑ์กับน�้า

ในอัตราส่วน 1 ต่อ 100.

HG สเตน โพรเท็คเตอร์

(≠ stain protector)
ส�ำหรับเคลือบกันซึม, กันครำบสกปรกทุกชนิด 

ไม่ให้ซึมลงเนื้อกระเบื้อง ช่วยให้ท�ำควำมสะอำดง่ำย 

นอกจำกกันน�้ำ, ฝุ่นได้แล้ว ยังสำมำรถกันน�้ำมันได้ดี  

ใช้กับกระเบื้องแกรนิตโต้ (พอร์ซเลน) 

ชนิดไม่เคลือบ (unglazed porcelain tiles), 

กระเบื้องดินเผำชนิดไม่เคลือบ และหินธรรมชำติทุกชนิด

ขนาด บรรจุ  ุ 1ลิตร

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 ตรม.

สะอาด ไร้คราบ ใช้กับกระเบื้องผิวเงา

สะอาดและเงาในคราวเดียว

ทั้งดี ทั้งคุ้มค่า น่าใช้ (ประจ�า)

เคลือบกันซึม คราบไม่ซึม

STREAK-FREE CLEANING FOR SHINY TILED FLOOR!

RESTORING SHINE TO TILE FLOORS!

SIMPLY MOP : GOOD, QUICK 
AND ALSO VERY ECONOMICAL!

PROTECTS CERAMIC TILES AND NATURAL STONE!
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HG เอ็กซ์ พาว คลีนเนอร์ (ซุปเปอร์ รีมูฟเวอร์)

(≠ ex pow cleanner)
ขจัดครำบฝุ่นฝังแน่น, ลอกแว็กซ์ที่ขจัดออกยำก สูตรเข้มข้น 

ประสิทธิภำพสูง ใช้กับกระเบื้องและ

หินธรรมชำติทุกชนิด (กระเบื้องเซรำมิค, 

กระเบื้องแกรนิตโต้ (พอร์ซเลน),

หินอ่อน, หินแกรนิต ฯลฯ) 

โดยไม่กัดกร่อนพื้นผิว

ขนาด บรรจุ  ุ  1 ลิตร

ครอบคลุมพื้นที่ 35-70 ตร.ม.

HG รีมูฟเวอร์์

(≠ polish wax and dirt power cleaner)
ส�ำหรับลอกแว็กซ์, ขจัดครำบฝุ่น, ครำบน�้ำมัน 

(จำกพืช, สัตว์) ใช้กับกระเบื้องเซรำมิค, 

กระเบื้องแกรนิตโต้ (พอร์ซเลน), หินแกรนิต, 

หินกำบ, กระเบื้องดินเผำ ฯลฯ

ขนาด บรรจุ  ุ  1 ลิตร

ครอบคลุมพื้นที่ 

20-40 ตร.ม. หรือ 

100-250 ตร.ม. 

เมื่อใช้กับเครื่องขัดพื้น

HG แพทิโอ คลีนเนอร์

(≠ patio cleaner)
ท�ำควำมสะอำดพื้นที่อยู่ภำยนอกอำคำร, 

ขจัดครำบฝุ่น ใช้กับทรำยล้ำง, กรวดล้ำง, 

บล็อคปูทำงเดิน พื้นคอนกรีต, หินธรรมชำติ 

ฯลฯ สูตรเข้มข้น ประสิทธิภำพสูง

ขนาด บรรจุ  ุ 1ลิตร 

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.

HG ท�าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์สวน

(≠ powerful garden furniture cleaner)
ท�ำควำมสะอำดครำบฝุ่นฝังแน่น ส�ำหรับเฟอร์นิเจอร์

สนำมทุกชนิด เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่ท�ำจำก

พลำสติก, อลูมิเนียม, เหล็ก, กัลวำไนซ์,

ผิวเคลือบอีพ็อกซี่ ฯลฯ 

ใช้งำนง่ำยประสิทธิภำพสูง 

โดยไม่ท�ำให้เฟอร์นิเจอร์เสียหำย

ขนาด บรรจุ  ุ 500 มล.

HG กรีน รีมูฟเวอร์

(≠ algae and mould remover)
ก�ำจัดตะไคร่น�้ำบริเวณทำงเดิน, ระเบียง, รั้ว, ผนัง ฯลฯ 

ใช้งำนง่ำย ไม่ต้องออกแรงขัด หลังจำกใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว 

ยังช่วยชะลอกำรเติบโตของตะไคร่น�้ำในภำยหลังอีกด้วย 

โดยไม่เป็นอันตรำยต่อพืชในสวน 

และสำมำรถย่อยสลำยได้เองตำมธรรมชำติ

ขนาด บรรจุ  ุ 1ลิตร

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ตรม.

MAKE YOUR PATIO TILES LIKE NEW AGAIN!
POWERFUL CLEANING FOR YOUR GARDEN 
FURNITURE!

ต้องขวดนี้ ถ้าเป็นพื้นที่เขรอะมาก มากกกกก
พลังขจัด สะอาดทั่ว ... ตัวจริง !!

ตะไคร่น�้า ขจัดง่าย ไม่เปลืองแรง

ท�าเฟอร์ฯสวนให้สะอาด งานยากแต่ท�าง่ายลานนอกบ้าน สะอาดเอี่ยม

EXTREMELY HEAVY DIRT ON YOUR TILES? THE REALLY THOROUGH CLEANER FOR 
ALL TILES!

REMOVE GREEN SLIME WITHOUT 
SCRUBBING AND POLISHING!

≠...KEEPS YOUR GARDEN IN A PERFECT CONDITION!
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HG มาร์เบิล วอชแอนด์ไชน์

(≠ natural stone shine restoring cleaner)
ท�าความสะอาดพื้นประจ�าวัน ส�าหรับหินอ่อน, 

หินธรรมชาติที่มีแร่แคลไซด์เป็นส่วนประกอบ, 

ไลม์สโตน, หินขัด, ปูนเปลือย โดยไม่กัดกร่อนพื้นผิว 

นอกจากท�าความสะอาดแล้ว  ยังปกป้องพื้นผิว,

ให้ความเงา และกลิ่นหอมสดชื่นทุกครั้งที่ถูพื้น

ขนาด บรรจุ  ุ  1ลิตร

ปริมาณการใช้โดยทั่วไปผสมผลิตภัณฑ์กับน�้า

ในอัตราส่วน1ต่อ100.

REGULAR MOPPING OF MARBLE AND 
STONE WITH SHINE RESTORER!

HG มารเ์บิล นิวทรัล คลีนเนอร์

(≠ marble neutral cleaner)
มีค่ำ pH เป็นกลำง สูตรเฉพำะส�ำหรับท�ำควำมสะอำด

หินอ่อน, หินทรำเวอทีน, ไลม์สโตน,หินขัด,ปูนเปลือย, 

หินธรรมชำติที่มีแร่แคลไซด์เป็นส่วนประกอบ

โดยไม่กัดกร่อนพื้นผิว

ขนาด บรรจุ  ุ  1ลิตร

ปริมาณการใช้โดยทั่วไป ผสมผลิตภัณฑ์กับน�้า

ในอัตราส่วน 1 ต่อ 40

DAILY CLEAN WITHOUT GLOSS!

HG มาร์เบิล สตริปเปอร์

(≠ natural stone power cleaner (stripper))
ส�ำหรับลอกแว็กซ์, ขจัดครำบฝุ่น ใช้กับหินอ่อน, ไลม์สโตน, 

หินแกรนิต, หินธรรมชำติทุกชนิด,หินขัด, ปูนเปลือย 

โดยไม่กัดกร่อน หรือท�ำให้ควำมเงำ

ของเนื้อหินลดลง

ขนาด บรรจุ  ุ 1ลิตร

ครอบคลุมพื้นที่ 40-45 ตร.ม. 

และ 10-15 ตร.ม.

เมื่อใช้โดยไม่ผสมน�้า

HG มาร์เบิล รีมูฟเวอร์

(≠ naturalstonecement&limefilmremover)
ขจัดครำบซีเมนต์, ครำบปูนยำแนว,ครำบหินปูน ใช้ส�ำหรับหิน

อ่อน, ไลม์สโตน, หินขัด, หินทรำเวอทีน,

ปูนเปลือย ฯลฯ ไม่มีส่วนผสมที่เป็นกรด จึงไม่กัดกร่อนพื้นผิว

ขนาด บรรจุ  ุุ  ุ 1ลิตร

ครอบคลุมพื้นที่ 30-40 ตร.ม.

THE REALLY THOROUGH CLEANER 
FOR ALL NATURAL STONE!

CEMENT FILM AFTER TILING?

สะอาด เปล่งประกาย ท�าได้ทุกวัน

เกลี้ยงเกลา ไม่เปลี่ยนความเงาผิว

ปูพื้นเสร็จ ยังไม่เสร็จงาน
ขจัดคราบหนัก ไม่กัดกร่อนพื้นผิว

≠... LOOKS AFTER YOUR NATURAL STONE!
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COFFEE, TEA, COLA OR WINE STAINS ON 
YOUR MARBLE?

RUST ON MARBLE OR ANY SURFACES? 
NO PROBLEM!

HG ขจัดคราบสีจากกาแฟ, ชา, 

ไวน์, เครื่องดื่ม

(≠ marble stain colour remover)
ส�ำหรับขจัดครำบสีจำกกำแฟ, ชำ,

ไวน์, เครื่องดื่ม บนหินอ่อน,

หินทรำเวอทีน, ไลม์สโตน, หินขัด,

หินเทียม และหินธรรมชำติทุกชนิด

ขนาด บรรจุ  ุ  500 มล.

PROTECT NATURAL STONE FLOOR WITH SHINE! OR MATT FINISH

HG มาร์เบิล ไชน์ ฟินิช
(≠ naturalstoneprotectivecoatingglossfinish)

ส�ำหรับเคลือบฟิล์มเงำ (มันวำว) บนพื้นผิว, ช่วยปกป้อง

พื้นผิว, กันครำบฝุ่น, ลดกำรเกิดรอยขีดข่วนจำกกำรสัญจร

ใช้ส�ำหรับพื้นหินอ่อน, ไลม์สโตน, หินแกรนิต 

และหินธรรมชำติทุกชนิด และยังสำมำรถใช้ได้กับหินขัด, 

ปูนเปลือย

ขนาด บรรจุ  ุ  1ลิตร

ครอบคลุมพื้นที่ 60-80 ตร.ม

ต่อการเคลือบ 1 ครั้ง

HG มาร์เบิล แมท ฟินิช
(≠ protectivecoatingmattfinish)

ส�ำหรับเคลือบฟิล์มด้ำน (สีพื้นผิวเดิมดูเข้มขึ้นเล็กน้อย 

โดยไม่มีควำมเงำ), ช่วยปกป้องพื้นผิว, กันครำบฝุ่น, 

ลดกำรเกิดรอยขีดข่วนจำกกำรสัญจร ใช้ส�ำหรับพื้นหินอ่อน, 

ไลม์สโตน, หินแกรนิต และหินธรรมชำติทุกชนิด 

และยังสำมำรถใช้ได้กับหินขัด, ปูนเปลือย

ขนาด บรรจุ  ุ  1ลิตร

ครอบคลุมพื้นที่ 40 ตร.ม

PROTECTION FROM HEAVY DIRT FOR NATURAL STONE?

Gloss Matt

HG ขจัดสนิม (จุด)

(≠ rust and other oxidation (spots) remover)
ส�ำหรับขจัดครำบสนิม (จุด) บนพื้นผิว

ที่ไม่ทนกรด เช่น หินอ่อน, ไลม์สโตน, 

หินขัด ฯลฯ โดยไม่กัดกร่อนพื้นผิว 

เนื่องจำกไม่มีส่วนผสมของกรด

สำมำรถใช้ขจัดสนิม (จุด) บนวัสดุต่ำงๆ 

เช่น กระเบื้อง เซรำมิค, พื้นคอนกรีต, 

ไม้, โลหะทุกชนิด

ขนาด บรรจุ  ุ  500 มล.

HG มาร์เบิล อิมเพร็กเนเตอร ์

(≠ natural stone impregnating protector)
สูตรใหม่ ไม่มีส่วนประกอบของซิลิโคน ส�ำหรับเคลือบกันซึม, 

กันตะไคร่น�้ำ,เชื้อรำและครำบสกปรก ช่วยให้ล้ำงท�ำควำมสะอำดง่ำย 

ใช้กับหินอ่อน,หินแกรนิต, หินทรำย, หินกำบ, หินชนวน และหินธรรมชำติ

ทุกชนิดและใช้ได้กับหินอัด, ทรำยล้ำง, กรวดล้ำงที่มีส่วนประกอบ

ของหินธรรมชำติ (แกรนิต, หินอ่อน ฯลฯ) ด้วยกำรเคลือบน�้ำยำ

ลงในเนื้อหิน หลังกำรเคลือบวัสดุดูเป็นธรรมชำติเหมือนเดิม 

และควำมชื้นภำยใน สำมำรถระเหยออกได้ สำมำรถใช้ได้ทั้งภำยใน 

และภำยนอกอำคำร

ขนาด บรรจุ  ุ  1ลิตร

ครอบคลุมพื้นที่ 10-50 ตร.ม. (ขึ้นกับความพรุนของวัสดุ)

สารพัดเครื่องดื่มที่ท�าพื้นเลอะ ...มาเลย!! ถึงเจอสนิม ก็ยิ้มออก

เคลือบลึก มั่นใจ ! คราบไม่ซึม

จะเคลือบด้าน เคลือบเงา เลือกเอาตามชอบ
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HG มาร์เบิล โพลิช

(≠ natural stone gloss polish)

ขัดเงำหินอ่อน, หินแกรนิต,หินธรรมชำติทุกชนิด 

เหมำะส�ำหรับพื้นที่ขนำดเล็ก เช่น ท็อปหิน

หรือใช้เคลือบเงำหินธรรมชำติผิวขัดมันบำงจุด

ซึ่งหลังจำกขัดดึงเงำแล้ว ผิวยังด้ำนอยู่

ขนาด บรรจุ  ุ  300 มล.

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม.

MAKE YOUR NATURAL STONE SHINE!

HG ดึงสีหิน

(≠ colourintensifier)
ส�ำหรับเคลือบเพื่อคืนควำมเข้มให้กับสีหิน ใช้กับหินธรรมชำติ

โทนสีเข้มทุกชนิด เช่น หินแกรนิตสีด�ำ, หินอ่อนสีเขียวเข้ม 

ที่มีปัญหำสีหินซีดลงเนื่องจำกกำรใช้งำน โดยกำรเคลือบสำร

(ไม่ใช่สีย้อม) ลงในเนื้อหิน เป็นกำรป้องกันครำบสกปรก

ไม่ให้ซึมลงเนื้อหิน ช่วยให้ท�ำควำมสะอำดง่ำย 

ป้องกันตะไคร่น�้ำ, รำด�ำ ใช้ได้ทั้งภำยใน และภำยนอกอำคำร

ขนาด บรรจุ  ุ  250 มล.

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม. 
1 กล่อง (50 มล.) ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตร.ม.

HG มาร์เบิล โพรเท็คเตอร์

(≠ natural stone protector)
เคลือบกันซึม, กันครำบหินปูน, กันรำด�ำ 

ช่วยให้ท�ำควำมสะอำดง่ำยใช้ส�ำหรับหินอ่อน, 

ไลม์สโตน, หินแกรนิต และหินธรรมชำติทุกชนิด

โดยเฉพำะพื้นและผนังที่ปูหินธรรมชำติในห้องน�้ำ

สำมำรถใช้ได้ทั้งภำยใน และภำยนอกอำคำร

ขนาด บรรจุ  ุ  250 มล.

ครอบคลุมพื้นที่ 5-10 ตร.ม

HG มาร์เบิล บาธรูม คลีนเนอร์

(≠ natural stone bathroom cleaner)
ท�ำควำมสะอำดหินอ่อนและหินธรรมชำติทุกชนิด ที่อยู่ในห้องน�้ำ ผลิตภัณฑ์มีควำมเข้มข้นสูง

ใช้น�้ำยำเพียง 2-3 หยด ในกำรใช้งำนแต่ละครั้ง ไม่กัดกร่อนพื้นผิว ขจัดครำบสบู่ 

ครำบหินปูนอย่ำงอ่อน นอกจำกท�ำควำมสะอำดแล้ว ยังให้ควำมเงำกับพื้นผิว 

สำมำรถใช้ได้กับหินขัด, ปูนเปลือย

ขนาด บรรจุ  ุ  500 มล.

ปริมาณการใช้โดยทั่วไป

ผสมผลิตภัณฑ์กับน�้า

ในอัตราส่วน 1 ต่อ 100

FOR SHINING, CLEAN MARBLE IN THE BATHROOM!

PROTECT YOUR NATURAL STONE!

RESTORE THE COLOUR OF WORN GRANITE AND BLUESTONE!

ส่วนเล็กๆ ขัดให้เงา บ้านเราก็ดูดี

เข้ม ! จากเนื้อใน ไม่ได้ย้อม

เคลือบหินธรรมชาติ กันคราบ กันซึม

ห้องน�้าหินอ่อน เงาวาว ขาวสะอาด ...ปลื้ม!
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CLEAN AND SHINE AT THE SAME TIME?

THOROUGH CLEANING FOR PARQUET FLOORS!

SIMPLY MOP THEM FOR STREAK-FREE RESULTS!

HG ปาร์เก้ รีมูฟเวอร์
(≠ parquet power cleaner)
ขจัดครำบฝุ่นฝังแน่น ใช้กับพื้นไม้ปำร์เก้

ที่เคลือบด้วยโพลียูรีเทน, วำนิช หรือ

แลคเกอร์โดยไม่มีผลเสียต่อผิวเคลือบเดิม 

เหมำะส�ำหรับท�ำควำมสะอำดพื้นไม้ปำร์เก้

หลังกำรติดตั้ง

ขนาด บรรจุ  ุ  1 ลิตร 

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 25-50 ตร.ม.

และไม่ผสมน�้า 10-15 ตร.ม.

HG ปาร์เก้ คลีนเนอร์

(≠ parquet cleaner)
ท�ำควำมสะอำด, ขจัดฝุ่นส�ำหรับพื้นไม้ปำร์เก้ที่เคลือบ

โพลียูรีเทน, วำนิช หรือแลคเกอร์ 

ให้กลิ่นหอมสดชื่น

ขนาด บรรจุ  ุ  1 ลิตร

ปริมาณการใช้โดยทั่วไปผสม

ผลิตภัณฑ์กับน�้า

ในอัตราส่วน 1 ต่อ 50

HG ปาร์เก้ วอชแอนด์ไชน์

(≠ parquet gloss cleaner)
ท�ำควำมสะอำดประจ�ำวัน และให้ควำมเงำในครำวเดียว

มีกลิ่นหอมสดชื่น ใช้ส�ำหรับพื้นไม้ปำร์เก้ที่เคลือบผิวด้วย

โพลียูรีเทน, วำนิช, แลคเกอร์ 

ท�ำให้พื้นไม้เงำสวยเหมือนใหม่

อยู่เสมอ ไม่มีสำรอันตรำยตกค้ำง 

สำมำรถย่อยสลำยได้เอง

ตำมธรรมชำติ

ขนาด บรรจุ  ุ 1 ลิตร

ปริมาณการใช้โดยทั่วไปผสม

ผลิตภัณฑ์กับน�้า

ในอัตราส่วน 1 ต่อ 100

HG ปาร์เก้ แมท

(≠ parquetp.e.polishmatt)
ส�ำหรับเคลือบฟิล์มด้ำน (สีพื้นผิวเดิมดูเข้มขึ้นเล็กน้อย โดยไม่มี

ควำมเงำ) ใช้กับพื้นไม้ปำร์เก้ ที่มีกำรเคลือบผิวด้วยโพลียูรีเทน,

วำนิช หรือแลคเกอร์ช่วยปกป้องพื้นผิว, พรำงรอยขีดข่วน, 

กันฝุ่นจับตัว ช่วยให้ท�ำควำมสะอำดง่ำย ด้วยกำรเคลือบ

ผลิตภัณฑ์ทับชั้นเคลือบเดิม โดยไม่ต้อง

ขัดพื้นใหม่ และไม่ท�ำให้ชั้นเคลือบ

เดิมเสียหำย

ขนาด บรรจุ  ุ  1 ลิตร

ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 

40 ตร.ม. ต่อการเคลือบ 1 ครั้ง

HG ปาร์เก้ โพลิช

(≠ parquetprotectivecoatingglossfinish)

ส�ำหรับเคลือบฟิล์มเงำบนพื้นไม้ปำร์เก้ ที่มีกำร

เคลือบผิวด้วยโพลียูรีเทน, วำนิชหรือแลคเกอร์ ท�ำให้

พื้นผิวมีควำมเงำ,พรำงรอยขีดข่วน, กันฝุ่นจับตัว 

ช่วยให้ท�ำควำมสะอำดง่ำย ด้วยกำรเคลือบ

ผลิตภัณฑ์ทับชั้นเคลือบเดิมโดยไม่ต้องขัดพื้นใหม่ 

และไม่ท�ำให้ชั้นเคลือบเดิมเสียหำย

ขนาด บรรจุ  ุ  1 ลิตร

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 

40 ตร.ม.ต่อการเคลือบ 

1 ครั้ง 

PROTECT YOUR FLOOR FROM SCRATCHES 
WITHOUT SHINE!

PROTECT WITH SHINE!

สะอาดทั่ว ไม่กลัวคราบหนัก

เหลือกลิ่นหอมไว้ ไม่เหลือคราบ
หอม สะอาดและเงาวาวในคราวเดียว

เคลือบผิวด้าน ต้านทานรอยขีดข่วน

ปกป้อง  เป็นประกาย

≠... LOOKS AFTER YOUR PARQUET!
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HG...ใช้ดีกับพื้นไม้ปาร์เก้



DULL VINYL OR LINOLEUM FLOOR?

HG ปาร์เก้ แว็กซ์ รีมูฟเวอร์
(≠ parquet wax remover)
ขจัดฝุ่น, ครำบสกปรก และลอกแว็กซ์เก่ำที่หมดอำยุ

บนพื้นไม้ปำร์เก้, ไม้จริงที่ไม่ได้ลง

แลคเกอร์, วำนิช หรือยูรีเทนไว้

ขนาด บรรจุ  ุ  1 ลิตร

ครอบคลุมพื้นที่ 15-20 ตร.ม.

HG ปาร์เก้ แว็กซ์
(≠ parquet liquid natural wax)

เคลือบปกป้องพื้นไม้ปำร์เก้ หรือไม้จริงที่ไม่ได้ลงวำนิช,

แลคเกอร์หรือยูรีเทนไว้ นอกจำกช่วยกันฝุ่น

และครำบสกปรกไม่ให้ลงเนื้อไม้แล้ว 

ยังช่วยให้สีเงำสวยเป็นธรรมชำติ

ขนาด บรรจุ  ุ 1 ลิตร

ครอบคลุมพื้นที่ 40-60 ตร.ม.

และ 20-40 ตร.ม.

ส�าหรับพื้นที่ไม่เคย

ลงแว็กซ์มาก่อน

HG ไวนิล คลีนแอนด์ไชน์

(≠ vinyl & linoleum 

nourishing gloss cleaner)
ท�ำควำมสะอำดพื้นกระเบื้องยำง

ประจ�ำวัน, ให้ควำมเงำ และช่วย

ปกป้องพื้นผิวในครำวเดียวกัน

ให้กลิ่นหอมสดชื่นทุกครั้งที่ถูพื้น

ขนาด บรรจุ  ุ  1 ลิตร

ปริมาณการใช้โดยทั่วไป

ผสมผลิตภัณฑ์กับน�้า

ในอัตราส่วน 1 ต่อ 100

VINYL AND LINOLEUM NEED MAINTENANCE TOO!

HG ไวนิล รีมูฟเวอร ์

(≠ vinyl & linoleum power cleaner)
ขจัดครำบฝุ่นฝังแน่น, ครำบสกปรก,

ใช้ลอกแว็กซ์ ส�ำหรับพื้นกระเบื้องยำง

ขนาด บรรจุ  ุ  1 ลิตร

ครอบคลุมพื้นที่ 25-50 ตร.ม.

HG ไวนิล กลอส

(≠ vinyl & linoleum protective 

coatingglossfinish)

เคลือบเงำกระเบื้องยำง,

ป้องกันฝุ่นจับตัว 

ช่วยให้ท�ำควำมสะอำดง่ำย

และลดกำรขีดข่วน

จำกกำรใช้งำน

ขนาด บรรจุ  ุ  1 ลิตร

ครอบคลุมพื้นที่

ประมาณ 40 ตร.ม.

POWERFUL CLEANING FOR VINYL OR LINOLEUM?

แว็กซ์หมองเก่า เอาออกง่าย

สะอาด เงางาม ท�าได้ทุกวัน

คราบฝังแน่น คราบหนัก ขจัดง่าย
ซีดหมอง ต้องเคลือบเงา วาววว

เคลือบผิวไม้   ให้สวยธรรมชาติ 

PARQUET & WOOD

≠... FOR YOUR VINYL & LINOLEUM!

CLEANING OR REMOVING OLD WAX LAYERS?

THE WAY TO KEEP UNVARNISHED
PARQUET IN TOP CONDITION!

18 www.naradee.com            080-804-5445

ปาร์เก้และไม้จริง

ถ้าเป็นกระเบื้องยาง วางใจ...HG



HG ลามิเนต วอชแอนด์ไชน์

(≠ laminate gloss cleaner)
ท�ำควำมสะอำดพื้นไม้ลำมิเนต

ประจ�ำสัปดำห์ และให้ควำมเงำ

ในครำวเดียว ให้กลิ่นหอมสดชื่น

ช่วยให้พื้นไม้ลำมิเนต

ดูสวยเหมือนใหม่

ขนาด บรรจุ  ุ  1 ลิตร

ปริมาณการใช้โดยทั่วไป

ผสมผลิตภัณฑ์กับน�้า

ในอัตราส่วน 1 ต่อ 100

KEEP LAMINATE LOOKING GOOD!

HG ลามิเนต คลีนเนอร์

(≠ laminate spray for daily use)

ท�ำควำมสะอำดไม้ลำมิเนตประจ�ำวัน

ขจัดฝุ่นได้อย่ำงรวดเร็วไม่ทิ้งครำบ

ไม่มีสำรอันตรำยตกค้ำง

ใช้งำนง่ำย ให้กลิ่นหอมสดชื่น

ขนาด บรรจุ  ุ  500 มล.

DUST-FREE LAMINATE 
EVERY DAY IN NO TIME!

HG ลามิเนต เพาเวอร์ฟูล
(≠ laminate power cleaner)
ขจัดคราบฝุ่นฝังแน่น, คราบไขมัน ใช้กับพื้นไม้ลามิเนต

ทุกชนิด เหมาะส�าหรับท�าความสะอาด

พื้นใหม่หลังการติดตั้ง

ขนาด บรรจุ  ุ  1 ลิตร

คลอบคลุมพื้นที่ 25 - 50 ตร.ม.

และ 10 - 15 ตร.ม

เมื่อใช้แบบไม่ผสม

HG ลามิเนต กลอส

(≠ laminateprotectivecoatingglossfinish)

ส�ำหรับเคลือบเงำพื้นไม้ลำมิเนต, ช่วยพรำงรอยด้ำน, 

ป้องกันพื้นผิว และลดกำรขีดข่วน 

จำกกำรสัญจร

ขนาด บรรจุ  ุ  1 ลิตร

ครอบคลุมพื้นที่

ประมาณ 60 ตร.ม

ต่อการเคลือบ 1ครั้ง

GIVES SHINE TO YOUR LAMINATE!GET RID OF STUBBORN DIRT

คงไว้ ให้ใหม่เสมอ

พลังขจัด คราบหนักฝังแน่น เปล่งประกายและปกป้อง ต้องเคลือบ...

เร็ว ... ไม่เห็นฝุ่น

≠... FOR YOUR LAMINATE FLOORING!
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HG...รักษา พื้นไม้ลามิเนต



HG อินเท็นซีฟ คลีนเนอร์
(≠ intensive plastic cleaner)
ขจัดครำบฝุ่น, ครำบนิโคติน

จำกควันบุหรี่, ครำบเขม่ำ

ใช้กับพลำสติกทุกชนิด, พื้นผิวทำสี,

วอลล์เปเปอร์ชนิดไวนิล

โดยไม่ท�ำให้ผิววัสดุหมองคล้ำ

ขนาด บรรจุ  ุ  500 มล.

SYNTHETICS NEED A SPECIAL CLEANER!

HG กลาส คลีนเนอร์

(≠ glass & mirror spray)

ท�าความสะอาดกระจก

และเครื่องแก้วทุกประเภท

โดยไม่ทิ้งรอย ประสิทธิภาพสูง

ใช้งานง่ายเพียงฉีดสเปรย์

ลงในบริเวณที่ต้องการ

แล้วเช็ดให้แห้ง

ขนาด บรรจุ  ุ 500มล.

HG ขจัดคราบนิโคติน, เขม่า
(≠ professional nicotine, soot 

and grease remover)
สูตรเข้มข้นประสิทธิภำพสูง ในกำรขจัด

เขม่ำ และครำบสกปรกจำกมลภำวะ 

โดยไม่เป็นผลเสียต่อวัสดุ ใช้กับผนังทำสี, 

วอลเปเปอร์ชนิดไวนิล และวัสดุสังเครำะห์

ขนาด บรรจุ  ุ  1 ลิตร

HG อินทีเรีย สเปรย์

(≠ multi cleaner interior spray)

ขจัดครำบฝุ่น, ครำบไขมัน,

รอยนิ้วมือ โดยไม่ทิ้งครำบไว้

สำมำรถใช้ได้กับพื้นผิวทุกชนิด

เช่น พลำสติก, ฟอร์ไมก้ำ,

ไม้ MDF พื้นผิวทำสี

ขนาด บรรจุ  ุ  500 มล.

REMOVE NICOTINE & SOOT EFFECTIVELY!

HG วินโดว์ คลีนเนอร์

(≠ window cleaner)
ท�าความสะอาดกระจกหน้าต่าง,สูตรเข้มข้นและมีประสิทธิภาพสูง

เหมาะกับกระจกขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในและภายนอกอาคาร

ใช้งานง่าย, ประหยัด, สะดวก ส�าหรับมืออาชีพ

นอกจากท�าความสะอาดได้หมดจดโดยไม่ทิ้งคราบแล้ว

ยังปลอดภัยต่อกรอบหน้าต่างที่ทาสี, เคลือบแลคเกอร์, 

พลาสติกทุกชนิด ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังผู้ใช้ 

เนื่องจากมีค่า pH เป็นกลาง และไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย

ขนาด บรรจุ  ุ 500มล.

PERMANENTLY CLEAN & STREAK-FREE GLASS 
AND MIRRORS!

YOUR INTERIORS CLEANED IN A TRICE!

PROFESSIONAL WINDOW CLEANERS 
USE IT TOO!

กระจกใส ไม่กัดขอบ (มือโปรยังชอบเลย)

แก้ว,กระจก ใสปิ๊ง! ไม่ทิ้งคราบไว้

คราบควันบุหรื่ คราบเขม่า เอาออก! น�้ายาเฉพาะ เหมาะกับพลาสติก

สะอาดได้ทุกเมื่อ ไม่ต้องรอ

≠... LOOKS AFTER YOUR INTERIORS!
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HG...ใส่ใจของใช้ในบ้าน



ELECTRONICAL TREATMENT WITHOUT STAINS

HG แชนเดอเลียร์ สเปรย์ คลีนเนอร์
(≠ chandelier spray cleaner)

ท�าความสะอาดโคมไฟระย้าคริสตัล

ให้แวววาวสวยได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทิ้งคราบ 

ใช้งานง่ายและช่วยลดการจับตัวของฝุ่น

ขนาด บรรจุ  ุ 500มล.

KEEP YOUR CHANDELIER CLEAN!

MAINTENANCE YOUR KEYBOARD! MAINTENANCE YOUR SCREEN!

HG คีย์บอร์ด คลีนเนอร์
(≠ keyboard cleaner)
ส�ำหรับท�ำควำมสะอำดแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

ที่สกปรกจำกครำบฝุ่น, ครำบเหงื่อไคล

หลังกำรใช้งำน ใช้ได้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ส่วนต่ำงๆ ยกเว้นจอมอนิเตอร์

ขนาด บรรจุ  ุ 100 มล.

HG ท�าความสะอาดจอ
(≠ screen cleaner)
สูตรพัฒนำเฉพำะส�ำหรับท�ำควำมสะอำดจอทุก

ชนิดโดยไม่ทิ้งรอยครำบ  ผ่ำนกำรทดสอบแล้วว่ำ

ใช้ได้กับจอทุกชนิดทั้งกับจอพลำสม่ำ TFT LED 

และ LCD

ขนาดบรรจุ 125 มล.

HG  ท�าความสะอาดเลนส์ 
(≠ glasses cleaner)
ท�ำควำมสะอำดเลนส์แว่นตำ เลนส์กล้องถ่ำยรูป ฯลฯ ได้อย่ำง

หมดจดและง่ำยดำย โดยไม่มีผลเสียต่อตัวโค้ทเลนส์ 

มีกลิ่นหอม แห้งไว 

ไม่เกิดฝ้ำเกำะหลังใช้งำน 

ขนาดบรรจุ 125 มล.

SAFETY CLEAN YOUR GLASSES & LENSES! 

HG เอ็กซ์ ไม้ช็อตยุง

(≠X electronicfly,waspandmosquitoeliminator)
ก�าจัดยุง แมลงวัน และแมลงรบกวนต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย 

โดยแมลงจะถูกไฟฟ้าช็อตตาย ใช้กระแสไฟฟ้าจากถ่านไฟฉาย

ขนาด AA 2 ก้อน (1.5 โวลต์) ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นพิษ หรือส่งกลิ่นเหม็น 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทนทานไม่เสียง่าย และเหมาะส�าหรับใช้งาน

ภายในบ้าน หรือระหว่างวันหยุดพักผ่อน ได้รับการรับรอง 

และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสหภาพยุโรป (EN 55014-1, EN 55014-2, 

EN 60335-1)

บรรจุ1ชิ้น

พร้อมถ่านไฟฉายขนาดAA2ก้อน

แค่สเปรย์ให้หยด ก็หยดย้อย!

คีย์บอร์ด ปลอดคราบ

กันฝ้า แห้งไว ไม่ท�าลายผิวเลนส์

ยุงตาย ไร้เสียงช็อต ปลอดกลิ่นไหม้

หน้าใส ใช้ได้ทุกจอ
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HG ท�าความสะอาดพรมและ

เฟอร์นิเจอร์บุผ้า (เอ็กซ์ตร้า สเปรย์)

(≠ carpet & upholstery stain 

spray)

ขจัดครำบสกปรก เช่น ครำบซอส, 

ครำบไขมัน, ครำบฝุ่นฝังแน่น ฯลฯ 

ใช้กับพรม, เฟอร์นิเจอร์บุผ้ำ, เบำะผ้ำใน

รถยนต์ ประสิทธิภำพสูงด้วยสูตรพลัง

ออกซิเจน ท�ำให้ขจัดครำบได้อย่ำงหมดจด

ขนาดบรรจุ 500 มล.

EFFECTIVELY REMOVES STUBBORN STAIN!

HG คาร์เปท คลีนเนอร์

(≠ carpet & upholstery cleaner)
ท�ำควำมสะอำดพรม

และเฟอร์นิเจอร์บุผ้ำได้อย่ำงหมดจด 

โดยไม่ท�ำลำยเนื้อผ้ำแล้ว

ยังเพิ่มคุณสมบัติกันฝุ่นให้กับเนื้อผ้ำ 

สำมำรถซักด้วยมือ หรือใช้กับ

เครื่องซักพรม

ขนาด บรรจุ  ุ 1 ลิตร

ครอบคลุมพื้นที่ 30-40 ตร.ม.

INTENSIVE CLEANING FOR CARPETS
AND UPHOLSTERY?

คราบหนัก ฝังแน่น ต้องแรงหน่อย !

ซักมือ/ซักเครื่อง หมดเรื่องคราบ ก�าราบฝุ่น

≠... THE ART OF CLEANING CARPETS!
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HG...ประณีต เรื่องเบาะและพรม



HG เลเทอร์ สเปรย์

(≠ leather spray)

สเปรย์ท�ำควำมสะอำด

และดูแลรักษำผลิตภัณฑ์หนังทุกประเภท

ใช้ได้กับเฟอร์นิเจอร์ กระเป๋ำ ฯลฯ

ที่เคลือบ HG โฟร์ อิน วัน มำก่อน

(ยกเว้นหนังกลับ) เมื่อใช้งำนเป็นประจ�ำ

จะช่วยให้หนังดูสวยและคงสภำพดี

ได้ยำวนำน

ขนาดบรรจุ 300 มล.

HG ดีพ คลีนเนอร์

(≠ deep cleaner for leather)
ขจัดคราบฝุ่นฝังแน่น ใช้กับผลิตภัณฑ์หนัง

(เบาะหนังรถยนต์, โซฟาหนัง, กระเป๋าหนัง ฯลฯ) 

สูตรตัวท�าละลายน�้า ประสิทธิภาพสูง ขจัดคราบสกปรกได้

อย่างล�้าลึก โดยไม่มีผลเสียต่อหนัง 

สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

ขนาดบรรจุ250มล.

HG โฟร์ อิน วัน

(≠ 4in1forleather)
ส�ำหรับบ�ำรุงรักษำผลิตภัณฑ์หนัง ท�ำให้หนังนุ่ม, สะอำด, 

สวย และช่วยปกป้องหนังจำกครำบสกปรก โดยใช้เทคโนโลยี

ล่ำสุด สูตรตัวท�ำละลำยน�้ำ เคลือบแล้วไม่ท�ำให้หนังลื่นหรือ

เหนียวเหนอะ ใช้งำนง่ำย เหมำะกับโซฟำหนัง, เบำะหนัง, 

กระเป๋ำหนัง  ส่วนต่ำงๆ ภำยในรถยนต์

ที่ท�ำจำกหนัง ฯลฯ

ขนาดบรรจุ 250 มล.

HG เลเทอร์ บาล์ม

(≠ leather balm)

ใช้ส�ำหรับผลิตภัณฑ์หนังท�ำให้หนังนุ่ม, ป้องกันไม่ให้หนัง

แห้ง ช่วยให้ผลิตภัณฑ์หนังสวยแบบธรรมชำติอย่ำงยำวนำน

ส่วนประกอบส�ำคัญคือ ลำโนลินและขี้ผึ้งจำกธรรมชำติ

มีกลิ่นหอม ใช้กับผลิตภัณฑ์หนังทุกชนิด 

ยกเว้นหนังกลับ

ขนาดบรรจุ 250 มล.

HG สเปรย์เคลือบกันคราบ กันน�้าส�าหรับหนัง

(≠ water, oil, grease & dirt repellent 

for leather)
ส�ำหรับเคลือบกันครำบสกปรกทุกชนิด 

(กันครำบน�้ำมัน, กันน�้ำ, กันฝุ่น)ไม่ให้ซึมลง 

ใช้ส�ำหรับผลิตภัณฑ์หนังทุกชนิด โดยเฉพำะหนังกลับ

(เบำะหนังรถยนต์, โซฟำหนัง ฯลฯ) 

ช่วยให้เช็ดท�ำควำมสะอำดง่ำย

ขนาด บรรจุ  ุ 300 มล.

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3.5 ตร.ม.

A THOROUGH OVERHAUL FOR LEATHER
FURNITURE!

KEEPS YOUR LEATHER SOFT, SUPPLE AND CLEAN!

INTENSIVE NOURISHMENT FOR LEATHER

THE BEST PROTECTION FOR
LEATHER SHOES AND JACKETS!

เพียงสะอาดและนุ่ม 

ท�าบ่อยก็คุ้มแล้ว

อ่อนโยนต่อหนัง ไม่อ่อนข้อต่อคราบ !!

บ�ารุงเต็มที่ หนังดีตลอด

มั่นใจ !! ไม่เปียก ไม่เลอะ

4 ผสาน ! นุ่ม สวย สะอาด กันคราบ

≠... FOR YOUR LEATHER!
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HG...ส�าหรับเครื่องหนังดีๆของคุณ



HG บีแว็กซ์

(≠ beeswax)

ส�ำหรับเคลือบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่ไม่ได้เคลือบผิว ทั้งไม้เก่ำและใหม่ ป้องกันผิวไม้แห้ง, 

ลดกำรขีดข่วนจำกกำรใช้งำน, กันฝุ่นจับตัว ใช้สำรเคลือบจำกธรรมชำติ 

คือขี้ผึ้งคุณภำพสูง เมื่อท�ำกำรเคลือบแล้ว เฟอร์นิเจอร์ดูเงำสวยแบบธรรมชำติ 

โดยไม่ท�ำให้พื้นผิวเหนียวเหนอะ

ขนาดบรรจุ 500 มล.

DON’T LET WOOD DRY OUT!

HG แว็กซ์น�้า-แอนทีค

(≠ liquid antique wax)

ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบหลัก จากขี้ผึ้งธรรมชาติ

คุณภาพสูง และคาร์นูบาแว็กซ์ 

ส�าหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้โบราณ 

ป้องกันผิวไม้แห้ง, กันฝุ่น, 

ใช้งานง่าย และให้ความมันวาว

ขนาดบรรจุ300มล.

RESTORE DULL WAXED FURNITURE
คืนความเงางาม ตามสมัย

อย่าปล่อยผิวไม้ ให้แห้งกร้าน

≠... FOR WOODEN FURNITURE
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HG...ดีกับเฟอร์นิเจอร์ไม้



HG เฟอร์นิเจอร์ โพลิช

(≠ furniture polish)

ท�ำควำมสะอำดและเคลือบเงำ,

ขจัดรอยนิ้วมือ, ขจัดครำบฝุ่น

ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกประเภท

(ไม้จริงที่ไม่ได้เคลือบผิว,

ไม้เคลือบวีเนียร์, เคลือบแลคเกอร์, 

ไม้เคลือบน�้ำมัน, เคลือบแว็กซ์, 

ไม้ทำสี ฯลฯ) โดยใช้น�้ำมันจำก

ธรรมชำติเป็นสำรประกอบหลัก

ช่วยลดกำรขีดข่วนจำกกำรใช้งำน

ขนาด บรรจุ  ุ 300 มล.

MAKE YOUR FURNITURE 
LOOK SHINY!

OPTIMUM PROTECTION FOR UNTREATED
WOODEN FURNITURE!

REMOVE OLD AND DIRTY LAYERS OF WAX

LOOK AFTER YOUR WOODEN FURNITURE!

HG เฟอร์นิเจอร์ รีสตอเรอร์

(≠ meubeline furniture restorer) 
ผลิตภัณฑ์คุณภำพสูงส�ำหรับแก้ปัญหำครำบรอยน�้ำ และ

แอลกอฮอล์ ที่ติดบนเฟอร์นิเจอร์ไม้สีเข้ม คืนควำมใหม่ดูสวยเงำ

เป็นธรรมชำติให้กับเฟอร์นิเจอร์ที่สีซีดจำง พรำงรอยขีดข่วนบน

พื้นผิวเฟอร์นิเจอร์  เหมำะส�ำหรับดูแลรักษำเฟอร์นิเจอร์ที่ท�ำสี 

ลงแลคเกอร์ น�้ำมัน แว็กซ์ หรือกับเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้เคลือบ  

ส�ำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้สีอ่อน แนะน�ำให้ใช้ 

HG ไลท์วู๊ดเฟอร์นิเจอร์รีสตอเรอร์ 

ขนาดบรรจุ 250 มล.

HG เฟอร์นิเจอร์ แว็กซ์ รีมูฟเวอร์

(≠ furniture wax remover)
ส�ำหรับลอกแว็กซ์เก่ำที่เสื่อมสภำพ หรือมีครำบสกปรก

ฝังแน่น กำรลอกแว็กซ์เก่ำออกก็จะท�ำให้

ครำบสกปรกออกด้วย

ขนาดบรรจุ 300 มล.

HG ป้องกันเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง

(≠ protector for untreated wooden furniture)

ส�ำหรับเคลือบกันครำบสกปรก, กันน�้ำ, กันน�้ำมัน, กันฝุ่น

ไม่ให้ซึมลงเนื้อไม้, ป้องกันเกิดรอยวงจำกแก้วน�้ำ 

ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ที่อยู่ภำยในอำคำร

หลังเคลือบผลิตภัณฑ์แล้ว

เฟอร์นิเจอร์ไม้ดูเป็นธรรมชำติ

และสัมผัสได้ถึงเนื้อไม้จริง

ขนาด บรรจุ  ุ 250 มล.

ครอบคลุมพื้นที่ 4.5-6.5 ตร.ม.
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ให้เฟอร์ฯคุณสวย ด้วยความเงา

ไม้ข้า ! คราบอย่าแตะ

ซ่อมแซมรอยคราบ คืนสภาพให้เหมือนใหม่

แว็กซ์ ์สกปรกและเก่า เอาออกดีกว่า



HG ก�าจัดกลิ่น

(≠ eliminator of all unpleasant smells at source)

ส�ำหรับก�ำจัดกลิ่นเหม็น เช่น กลิ่นปัสสำวะ,อุจจำระ,อำเจียน, กลิ่นสัตว์เลี้ยง, 

กลิ่นนิโคตินจำกควันบุหรี่ ฯลฯ โดยใช้เอ็นไซม์ และจุลินทรีย์จำกธรรมชำติ

ที่มีประสิทธิภำพสูงในกำรย่อยสลำยสำเหตุของกลิ่นให้หมดไป 

ต่ำงจำกกำรใช้น�้ำหอมกลบกลิ่น ซึ่งเมื่อกลิ่นน�้ำหอมระเหยหมด กลิ่นเหม็นก็ยังอยู่

ขนาดบรรจุ 500 มล.

HG สเปรย์ก�าจัดกลิ่นฉี่แมว

(≠ against urine smell)
กลิ่นปัสสำวะของสัตว์เลี้ยงมักจะยังมีอยู่ 

แม้ท�ำควำมสะอำดแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้ถูกพัฒนำขึ้น

โดยเฉพำะ ในกำรก�ำจัดกลิ่นอย่ำงได้ผล ไม่ได้กลบกลิ่น 

แต่จะสลำยกลิ่นให้หมดไปภำยใน 30 นำที 

ใช้ได้ดีกับโซฟำที่ยังมีกลิ่นฉี่แมวค้ำงอยู่

ขนาดบรรจุ 500 มล.

HG สเปรย์ดับกลิ่นเหม็นทรายแมว

(≠ cat litter deodorizer)
ก�ำจัดกลิ่นกระบะถ่ำย (ทรำยแมว) สูตรเฉพำะจำกสำรชีวภำพ 

ไม่มีกลิ่น สำมำรถก�ำจัดกลิ่นเหม็นจำกกระบะทรำยแมว

ได้อย่ำงง่ำยดำย ไม่เป็นอันตรำยต่อคน

และสัตว์ ไม่ต้องเปลี่ยนทรำยแมวบ่อยๆ

ขนาดบรรจุ 500 มล.

GET RID OF ALL UNPLEASANT ODOURS!

REMOVE CAT URINE ODOUR EFFECTIVELY  PREVENTS A SMELLY CAT LITTER TRAY

กลิ่นจากคราบ ก�าราบอยู่ !

สลายกลิ่นฉี่ ใช้ดี ปลอดภัย กระบะถ่าย หายเหม็นซักที !

≠... FOR PLEASANT 
SMELLS & ODOURS
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กลิ่นไม่ดี ให้ HG...ช่วย 



BAD SMELLS AFTER COOKING?

MAKE YOUR TEXTILES SMELL FRESH AGAIN!

NASTY SMELL BIN?SHOES FRESH SCENT ONCE AGAIN !

HG ฟอกอากาศ
(≠ air neutralizer for all bad smells)
ช่วยท�ำให้อำกำศสดชื่น โดยกำรสลำยกลิ่น

ที่ไม่พึงประสงค์ในอำกำศ เช่น สลำยกลิ่น

หลังกำรท�ำอำหำร, กำรสูบบุหรี่, กำรใช้ห้องน�้ำ ฯลฯ 

สำรที่ใช้สกัดจำกพืช ไม่ใช่น�้ำหอมกลบกลิ่น 

ผลิตภัณฑ์จะฟอกอำกำศ โดยท�ำปฏิกิริยำกับ

โมเลกุลของกลิ่นในอำกำศ ท�ำให้กลิ่นหมดไป

โดยสิ้นเชิง

ขนาดบรรจุ 400 มล.

HG ขจัดกลิ่นถังขยะ

(≠ against bin smell)
ส�ำหรับขจัดกลิ่นในถังขยะ ซึ่งมีสำเหตุจำกกำรเน่ำเหม็น

ของขยะมูลฝอย เช่น ผักผลไม้  สิ่งปฏิกูลอื่นๆ 

ประสิทธิภำพสูง และมีกลิ่นหอมสดชื่น

ขนาดบรรจุ 500 กรัม

HG ก�าจัดกลิ่นบนผ้า
(≠ textile spray for all unpleasant smells 

at source)

ส�ำหรับก�ำจัดกลิ่นบนผ้ำทุกชนิด เช่น กลิ่นอำหำร, 

กลิ่นควันบุหรี่ ฯลฯ ที่ติดตำมเสื้อผ้ำ, โซฟำบุผ้ำ,

ผ้ำม่ำน, ที่นอน ฯลฯ สำรที่ใช้ก�ำจัดกลิ่น 

ไม่ใช่น�้ำหอม เป็นสำรที่สกัดจำกพืช 

โดยจะท�ำปฎิกิริยำกับโมเลกุลของกลิ่น

ที่ติดตำมเส้นใยผ้ำให้หมดไป 

โดยไม่ท�ำให้สีและเนื้อผ้ำเปลี่ยนแปลง

ขนาดบรรจุ 400 มล.

HG ขจัดกลิ่นรองเท้า

(≠ shoes deo)

สูตรเฉพำะส�ำหรับขจัดกลิ่นในรองเท้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ

คืนกลิ่นสดชื่นให้รองเท้ำน่ำสวมใส่

ใช้ได้กับรองเท้ำทุกชนิด

ทั้งรองเท้ำกีฬำ และรองเท้ำผ้ำใบ

ขนาดบรรจุ 250 มล. 

กลิ่นเหม็นคลุ้ง ไม่ยุ่งยาก

กลิ่นติดผ้า ปัญหาจิ๊บๆ

ขยะหอม ? ได้เหรอ ??กลิ่นรองเท้า รีบเอาออก...ให้ไว
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กลิ่นลำเวนเดอร์

ชนิดไร้กลิ่น

กล่องดูดควำมชื้น

HG แดชบอร์ด ไชน์ ฟินิช 

(≠ dashboard spray shinefinish)
ท�ำควำมสะอำด, ให้ควำมเงำและปกป้องวัสดุภำยในรถยนต์

ที่ท�ำจำกพลำสติก, ยำง, ไวนิล, และหนัง เหมำะส�ำหรับบริเวณแผงหน้ำปัดรถยนต์,

แผงประตูทั้งที่หุ้มผ้ำและแบบตกแต่ง ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอมใช้งำนง่ำย

ขนาดบรรจุ 400 มล.

HG แดชบอร์ด แมท ฟินิช 

(≠ dashboardspraymattfinish)

ท�ำควำมสะอำดและปกป้องวัสดุภำยในรถยนต์ที่ท�ำจำกพลำสติก, ยำง, ไวนิล, และ

หนัง เหมำะส�ำหรับบริเวณแผงหน้ำปัดรถยนต์, แผงประตูทั้งที่หุ้มผ้ำและแบบตกแต่ง

ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอม ใช้งำนง่ำย

ขนาดบรรจุ 400 มล.

KEEP YOUR DASHBOARD & INTERIOR IN TOP CONDITION!
ให้ห้องโดยสาร สะอาด สวย

GET RID OF DAMP AND PREVENT MOULD, WOOD ROT AND VERMIN

HG ดูดความชื้น

(≠ moisture absorber)
ส�ำหรับดูดควำมชื้นในบริเวณที่มีควำมชื้นสูง อำกำศถ่ำยเทไม่สะดวก ซึ่งเป็นสำเหตุให้รำเจริญเติบโต และเกิดกลิ่นอับ 

ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กล่องดูดควำมชื้น และสำรดูดควำมชื้นปริมำณ 450 กรัม ตัวกล่องดูดควำมชื้นได้รับกำร

ออกแบบมำให้ใช้ง่ำย อำยุกำรใช้งำนนำน มีประสิทธิภำพในกำรกักเก็บควำมชื้นได้ดี พร้อมสำรดูดควำมชื้น (ชนิดไร้กลิ่น 

หรือกลิ่นลำเวนเดอร์ให้เลือก) ซึ่งสำมำรถดูดควำมชื้นได้ปริมำณมำกกว่ำสำรดูดควำมชื้น ทั่วไปถึง 1.5 เท่ำ

ใช้ส�ำหรับห้องขนำด 40 ลูกบำศก์เมตร

1 ชุดประกอบด้วยกล่องดูดความชื้น และสารดูดความชื้นปริมาณ 450 กรัม

REFILL

ดูดซับความชื้น คืนความสดชื่นให้ห้อง

≠... FOR YOUR CAR!
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HG คาร์ แว็กซ์ แชมพู

(≠ car wax shampoo)

แชมพูล้ำงรถยนต์ควำมเข้มข้นสูง

สูตรผสมแว็กซ์ขจัดครำบฝุ่น

นอกจำกท�ำควำมสะอำดแล้ว

ยังให้ควำมเงำในครำวเดียว

ไม่ท�ำให้สีรถหมองและ

ไม่เป็นผลเสียกับแว็กซ์ที่เคลือบไว้

ขนาดบรรจุ 1 ลิตร

ล้างรถได้ 50-60 ครั้ง

HG ท�าความสะอาดล้อแม็ก

(≠ wheel rim fast cleaner)
ขจัดครำบฝุ่นฝังแน่น,ครำบน�้ำมัน,

ครำบจำระบี, ครำบไขมัน

ใช้กับล้อแม็กที่เป็นโลหะ

หรืออัลลอย

ขนาดบรรจุ 500 มล.

HG เมทัล ไชน์

(≠ metal shine)

ท�ำควำมสะอำด, เคลือบเงำ, ปกป้องชิ้นส่วน

โลหะรถยนต์ (โครเมี่ยม, สแตนเลส, 

ทองแดง, อลูมิเนียม) ในครำวเดียว

ขนาดบรรจุ 250 มล.

HG อินเซ็ค รีมูฟเวอร์

(≠ insect remover for cars)
ขจัดซำกแมลงที่ติดตำมรถยนต์

(กันชน, ฝำกระโปรง, กระจก ฯลฯ)

ส่วนผสมที่ใช้ปลอดภัยต่อพื้นผิว

ทุกส่วนของรถ

ขนาดบรรจุ 750 มล.

HG คาร์ วินด์สกรีน คลีนเนอร์

(≠ car windscreen cleaner)
ท�ำควำมสะอำดกระจกรถยนต์

โดยไม่ทิ้งรอยครำบไว้

ท�ำให้ทัศนวิสัยในกำรขับรถดีขึ้น

ใช้งำนง่ำยและรวดเร็ว

ไม่มีผลเสียต่อขอบยำงกระจก

ขนาดบรรจุ 750 มล.

CLEANING AND WAXING 
YOUR CAR IN A SINGLE ACTION!

KEEP YOUR CAR WINDOWS & MIRRORS 
STREAK-FREE

DULL CHROME?

ทีเดียว..เกลี้ยงเกลาและเงางาม

ซากแมลงเล็กๆ อาจไม่ใช่เรื่องเล็ก

ล้อสะอาดไม่ใช่แค่สวย 

ลดสึกหรอด้วย !
ปล่อยให้หมองนาน บานปลายนะ!

กระจกสะอาดใส ปลอดภัยขึ้น !

INSECT RESIDUES?

CLEAN BRAKE MARKS ON 
YOUR ALLOYWHEELS!
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HG สติ๊กเกอร์ รีมูฟเวอร์

(≠ sticker remover)
ใช้ลอกสติ๊กเกอร์, ขจัดครำบกำว, ครำบยำงมะตอย, ครำบยำงไม้,

หมึกพิมพ์, หมึกปำกกำลูกลื่น ฯลฯ บนพื้นผิววัสดุเกือบทุกชนิด

ขนาดบรรจุ 300 มล.

HG ลอกวอลล์เปเปอร์

(≠ wallpaper remover)
ส�าหรับลอกวอลล์เปเปอร์ทุกชนิด ให้ลอกออกจากผนัง

ได้อย่างง่ายดาย สูตรเข้มข้น และมีประสิทธิภาพสูง

สามารถละลายกาวทุกชนิด

ที่ใช้ติดวอลล์เปเปอร์

ขนาดบรรจุ500มล.

ครอบคลุมพื้นที่วอลล์เปเปอร์

ประมาณ100-200ตร.ม  

HG ลอกสี

(≠ powerful paint remover)
ส�ำหรับลอกสีน�้ำมัน, สีน�้ำ ลอกวำนิชชนิดอีพ็อกซี่, โพลียูเรเทน, 

อัลขิด, อะคริลิค ใช้ได้กับวัสดุทุกชนิด ไม่มีส่วนผสมของ

เมธิลีนคลอไรด์, เมทำนอล 

ประสิทธิภำพสูง ไม่ระคำยผิวหนังผู้ใช้

ขนาดบรรจุ 750 มล. 

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2 ตรม.

HG ขจัดคราบกาว

(≠ floorglueremover)
ขจัดคราบกาวที่หลงเหลืออยู่ หลังการรื้อวัสดุจากพื้นผิว เช่น 

พรม, ไวนิล, พื้นไม้ปาร์เก้, กระเบื้อง ฯลฯ ประสิทธิภาพสูง

สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ 

ไม่มีส่วนประกอบของเมทิลคลอไรด์ 

และเมทานอล ซึ่งเป็นสารที่อันตราย

ต่อสิ่งแวดล้อม

ขนาดบรรจุ750มล.

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ1ตร.ม.

HG ขจัดคราบซิลิโคนยาแนว 

(≠ silicon seal remover)
ใช้ขจัดครำบและลอกซิลิโคนยำแนว โดยใช้แปรงจุ่ม

ผลิตภัณฑ์แล้วทำบนซิลิโคนให้ชุ่ม ก็จะสำมำรถลอก

ซิลิโคนออกได้อย่ำงง่ำยดำยและหมดจด 

ใช้กับกระจก, สแตนเลส, กระเบื้อง เซรำมิค, 

กระเบื้องเคลือบ, พลำสติก ฯลฯ 

ปลอดภัยกับวัสดุทุกประเภท

ขนาดบรรจุ 100 มล.

ครอบคลุมพื้นที่ 10-15 เมตร

พร้อมแปรงและด้ามแซะพลาสติก

ในกล่อง

สติ๊กเกอร์..ใครเคยลอก จะรู้ !!

แผ่นใหญ่ ลอกได้เร็วจัง !!

ทาแล้วขูด ยากแมะ?

ลอกที ยังกะลอกคราบ....เกลี้ยง !

ลอกกาว ง่ายกว่าลอกการบ้านอีก !?

≠... FOR ALL JOBS IN AND AROUND THE HOUSE!

UNSIGHTLY MARKS?

THE QUICKEST WAY TO REMOVE WALLPAPER!

REMOVE PAINT RESIDUE?

SILICONE SEALANT DIFFICULT TO REMOVE?

REMOVING GLUE RESIDUE?
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HG กราฟฟิตี้ รีมูฟเวอร์ 

(≠ graffitiremover)
ขจัดครำบสีพ่น (กรำฟฟิตี้) ปำกกำเคมี,ปำกกำมำร์คเกอร์

บนพื้นผิวที่เคลือบด้วยแลคเกอร์, พื้นผิวทำสี, พลำสติก, 

แก้ว, โลหะ, หินอ่อน, หินแกรนิต,

หินธรรมชำติ, คอนกรีต, กระเบื้อง

ฯลฯ

ขนาดบรรจุ 600 มล.

HG ขจัดสนิม

(≠ rust remover)
ขจัดสนิมที่เกิดบนผิววัสดุโลหะต่ำงๆ เช่น อุปกรณ์ท�ำสวน, 

เตำย่ำง, เฟอร์นิเจอร์สนำม, รั้ว ฯลฯ

หลังจำกขจัดสนิมออกแล้ว ยังช่วยชะลอ

กำรเกิดสนิม และสำมำรถทำสีทับได้

ขนาดบรรจุ 500 มล.

HG ท�าความสะอาดยูพีวีซี

(≠ upvc “powerful” cleaner)
ท�ำควำมสะอำดยูพีวีซี และพลำสติกสังเครำะห์ทุกชนิด

(เช่น กรอบประตู, หน้ำต่ำงยูพีวีซี)

ขจัดครำบฝุ่น, ครำบสกปรก

จำกสภำวะอำกำศ, ครำบนิโคติน

จำกควันบุหรี่ ประสิทธิภำพสูง

โดยไม่กัดกร่อนวัสดุ

ขนาดบรรจุ 500 มล.

HG วอเตอร์ชีล

(≠ water seal for outside walls)
ส�ำหรับเคลือบผนังภำยนอกอำคำรเพื่อป้องกันน�้ำ ไม่ให้ซึม

ผ่ำนผนังซึ่งเป็นสำเหตุกำรเกิดรอยช�้ำน�้ำ, ตะไคร่น�้ำ, รำด�ำ 

ใช้กับผนังอิฐ, หินทรำย, หินธรรมชำติทุกชนิด

หลังกำรเคลือบไม่ท�ำให้พื้นผิวดูเปลี่ยนแปลง 

และควำมชื้นภำยในผนังยังระเหยออกได้

ส่วนประกอบส�ำคัญเกิดจำกนวัตกรรม

ล่ำสุด ท�ำให้ปกป้องผนังได้นำนถึง 10 ปี

ขนาด บรรจุ  ุ 1 ลิตร

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2-10 ตรม.

(ขึ้นอยู่กับความพรุนของวัสดุ)

HG แฮนด์ คลีนซิ่ง เจล

(≠ hand cleansing gel)
ท�ำควำมสะอำดมือที่สกปรกจำกงำนช่ำง 

เช่น ครำบจำระบี, ครำบน�้ำมันเครื่อง ฯลฯ

ได้อย่ำงหมดจดและรวดเร็ว

ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์คือ 

น�้ำมันซิตรัสจำกธรรมชำติ มีกลิ่นหอม

สดชื่น ไม่มีส่วนผสมที่ท�ำให้ระคำยเคือง

ต่อผิวผู้ใช้

ขนาดบรรจุ 500 มล.

YOUR UPVC AS GOOD AS NEW AGAIN! MAKE YOUR HOUSE FRONT INVISIBLY
WATER- REPELLENT!

REALLY DIRTY HANDS?

TROUBLESOME YOUNG NEIGHBOURS? GET RID OF RUST!

สลายศิลป์...ไม่ประสงค์ !

ใหม่เหมือนเก่า ไม่สิ! ใหม่เหมือนเดิม!!

สาบานว่ามือ???

เคลือบผนัง  เนี่ย!! มองการณ์ไกล

สนิม : มีแต่ขึ้นไม่มีลง .. ชีวิตแสนดี
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ส�ำหรับดูแลรักษำและคงควำมเงำของวัสดุ

ผลิตภัณฑ์ผ้ำผลิตจำกเส้นใยคุณภำพสูง และเคลือบสำร

ซึ่งพัฒนำเฉพำะส�ำหรับขัดเงำวัสดุ และขจัดครำบหมอง

ที่เกิดจำกกำรออกซิเดชั่นได้อย่ำงง่ำยดำย 

นอกจำกนี้ ผ้ำซึ่งมีขนำดใหญ่ (31 X 31 ซม.)

ท�ำให้นิ้วมือไม่สัมผัสวัสดุระหว่ำงกำรใช้งำน

มีให้เลือก 3 ชนิด ตำมประเภทของวัสดุ

HG ผ้าซิลเวอร์ ไชน์

(≠ silver shine cloth)

ส�ำหรับเครื่องเงิน

HG ผ้าจิวเวอรี่ ไชน์

(≠ gold and jewellery shine cloth)

ส�าหรับทอง เครื่องประดับเพชร และอัญมณี

HG ผ้าคอปเปอร์ ไชน์

(≠ copper shine cloth)

ส�ำหรับทองแดง ทองเหลือง และบรอนซ์

HG ถุงมือซิลเวอร์ โพลิช

(≠ silver polishing gloves)
ส�ำหรับดูแลรักษำและคงควำมเงำของวัสดุ ที่ท�ำจำกเงิน 

หรือเคลือบด้วยเงิน ถุงมือผลิตจำกเส้นใยคุณภำพสูง และเคลือบสำร 

ซึ่งพัฒนำโดยเฉพำะส�ำหรับขัดเงำวัสดุ และขจัดครำบหมอง

ที่เกิดจำกกำรออกซิเดชั่นได้อย่ำงง่ำยดำย โดยไม่ท�ำให้นิ้วมือสัมผัส

วัสดุระหว่ำงกำรใช้งำน สำมำรถใช้ได้กับทอง, ทองเหลือง และบรอนซ์

ขนาดบรรจุ 1 กล่อง มี 1 คู่

ขนาดบรรจุ 1 กล่อง มี 1 ผืน

BRING SHINE QUICKLY TO LARGE COPPER AND SILVER ITEMS TOO!

KEEP SILVER, COPPER AND 
GOLD SHINE EVERY DAY

ผืนเดียวผ่อง!!

ถุงมือ ขัดมันส์... ให้ มัน วาว

≠...FOR ALL YOUR GOLD, SILVER AND COPPER!
HG...โลหะ มณี เงางาม
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SHINY SILVER

CLEAN YOUR COPPER & BRASS

PROTECT AGAINST DEPOSITS AND OXIDATION

JUST DIP YOUR SILVER CUTLERY!

POLISHING COPPER IS FUN!

GET JEWELLERY CLEAN QUICKLY!

HG ซิลเวอร์ อิมเมอร์ชั่น บาธ

(≠ silver immersion bath)

ส�ำหรับท�ำควำมสะอำด และขจัดครำบหมองของเครื่องเงิน

และวัสดุเคลือบเงินเหมำะกับวัสดุที่มีขนำดใหญ่

หรือมีรูปทรงที่ยำกต่อกำรขัด

ขนาดบรรจุ 300 กรัม

(3 ซองๆ ละ 100 กรัม)

ปริมาณการใช้งาน

100 กรัม ต่อน�้า 3 ลิตร

HG ซิลเวอร์ ฟาสต์ ไชน์

(≠ silver fast shine dip)

ท�ำควำมสะอำดเครื่องเงินให้เงำงำมเหมือนใหม่

เพียงจุ่มเครื่องเงินลงในผลิตภัณฑ์ภำยใน 5-10 วินำที

เครื่องเงินก็สวยเหมือนใหม่

เหมำะส�ำหรับเครื่องประดับเงิน,

ช้อนส้อมที่ท�ำด้วยเงิน

ขนาดบรรจุ 650 มล.

HG คอปเปอร์ ไชน์ แชมพู

(≠ copper ‘shine’shampoo)

ส่วนประกอบหลักจำกธรรมชำติ 

ส�ำหรับท�ำควำมสะอำดและคืนควำมเงำ

ให้กับวัสดุที่ท�ำจำกทองแดง 

และทองเหลืองทุกชนิด ใช้งำนง่ำย

ขนาดบรรจุ 500 มล.

HG ซิลเวอร์ & คอปเปอร์ โพลิช โนมอร์ฟินิช

(≠ silver,copper&brasspolish-no-more-finish)

ส�ำหรับเคลือบปกป้องเครื่องเงิน, ทองแดงและทองเหลือง

จำกครำบหมองและรอยด�ำที่เกิดขึ้น

จำกกำรออกซิเดชั่น ผลิตภัณฑ์ไม่มีสี 

หลังเคลือบ พื้นผิวดูไม่เปลี่ยนแปลง

(invisible) สำมำรถใช้กับทองเหลือง 

และบรอนซ์ได้

ขนาดบรรจุ 200 มล.

HG คอปเปอร์ ไชน์ โพลิช

(≠ copper ‘shine’ polish)

ส่วนประกอบหลักจำกธรรมชำติส�ำหรับเคลือบเงำวัสดุ

ที่ท�ำจำกทองแดง, ทองเหลือง, บรอนซ์(โลหะผสมทองแดง) 

ไม่มีผงขัดเป็นส่วนผสม ใช้งำนง่ำย 

นอกจำกให้ควำมเงำแล้ว ยังสำมำรถ

ขจัดครำบหมอง และรอยด�ำได้

ขนาดบรรจุ 140 มล.

HG จิวเวอรี่ คลีนเนอร์

(≠ jewellery cleaning bath)

ส�ำหรับท�ำควำมสะอำดเครื่องประดับ 

(เพชร,พลอย,ทับทิม, บุษรำคัม, มรกต, หยก, โอปอล, 

ไข่มุก, ทองค�ำ ฯลฯ) ให้เงำงำม ใช้สะดวก เพียงใช้ปำกคีบ

เครื่องประดับ จุ่มลงในผลิตภัณฑ์ ประมำณ 5 นำที 

ใช้แปรงขัดเบำๆแล้วล้ำงด้วยน�้ำสะอำด

ขนาดบรรจุ 300 มล.

พร้อมปากคีบ และแปรงขัด

อยู่ในขวด

เงิน เงา ง่าย

ทองแดง ทองเหลือง...เรืองรอง!

เคลือบเงาไว้ ไม่ต้องขัดบ่อย

แป๊บเดียว...ปิ๊ง!!

ขัดผิวทองแดง แสนเพลิน

จุ่มมณีให้ราศีจับ!
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HG ก�าจัดกลิ่นเสื้อผ้ากีฬา

(≠ detergent additive against nasty odours 

in sportswear)
ส�ำหรับก�ำจัดกลิ่นเสื้อผ้ำที่เกิดจำกกำรเล่นกีฬำ ซักไม่สะอำด หรือ

เกิดจำกกำรทิ้งไว้นำนกว่ำจะซัก ท�ำให้กลิ่นเหม็นปรำกฎชัดตอนรีดผ้ำ 

หรือตอนสวมใส่ ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภำพสูงในกำรแทรกลงในเส้นใยผ้ำ 

เพื่อก�ำจัดกลิ่นเหม็น ใช้ร่วมกับผงซักฟอกปกติ ทั้งเครื่องซักผ้ำ หรือซักมือ

ขนาดบรรจุ 500 กรัม 

ปริมาณการใช้โดยทั่วไปครั้งละ 25 กรัม หรือ 50 กรัม 

กรณีที่กลิ่นเหม็นมาก

HG ซักผ้าขาว

(≠ whiter than white special detergent)
ส�ำหรับซักท�ำควำมสะอำดผ้ำขำว และช่วยคงควำมขำวได้

นำน นอกจำกนี้ ยังคืนควำมขำวให้กับผ้ำขำวที่หมองจำก

กำรซักรวมกับผ้ำสีอื่น หรือหมองเพรำะครำบสกปรก 

จำกกำรใช้งำน

ขนาดบรรจุ 400 กรัม

ปริมาณการใช้ครั้งละประมาณ

80 กรัม

HG ซักผ้าสีเข้ม

(≠ blacker than black special detergent 

for dark textiles)
สูตรพัฒนำเฉพำะส�ำหรับซักผ้ำที่มีสีเข้มให้คงสีเข้มสวย 

นอกจำกนี้ ยังคืนควำมเข้มให้กับเสื้อผ้ำ ที่ซีดจำง

จำกกำรใช้งำนให้ดูเหมือนใหม่

ขนาดบรรจุ 500 กรัม 

ใช้ได้ 10 ครั้ง (ซักมือ)

HG ออกซี่ สเตน วันเดอร์

(≠ oxi stain wonder)
สูตรพลังออกซิเจนในกำรขจัดครำบสกปรกฝังแน่นบนผ้ำ 

ที่มีสำเหตุจำกอำหำร, ไวน์, ชำ, กำแฟ, ซอส ฯลฯ 

และยังก�ำจัดกลิ่นได้ลึกถึงเส้นใยผ้ำ ใช้แช่ผ้ำก่อนซัก

เพื่อขจัดครำบสกปรก หรือเพิ่มพลังกำรซัก

โดยใช้ร่วมกับผงซักฟอกทั่วไป

ใช้ได้ทั้งผ้ำสีและผ้ำขำว

ขนาดบรรจุ 500 กรัม

HG ซักผ้าวูล

(≠ special detergent for 

wool, down and delicates)
สูตรอ่อนโยนส�ำหรับซักผ้ำที่ต้องกำร

กำรถนอมเป็นพิเศษ ไม่ท�ำลำยเนื้อผ้ำ

หรือท�ำให้ผ้ำเสียรูปทรง เหมำะส�ำหรับ

ผ้ำที่ท�ำจำกเส้นใยขนสัตว์, ผ้ำไหม,

ผ้ำลินิน

ขนาดบรรจุ 750 มล.

ปริมาณการใช้1 ฝา ส�าหรับซักมือ

TOUGH STAINS IN TEXTILES?
KEEP YOUR FABRIC CLEAN AND 
PERMANENTLY SOFT!

DARK TEXTILES AS NEW AGAIN!WHITE TEXTILE STAYS / 
BECOMES WHITER THAN WHITE!

ออกก�าลัง มั่นใจ ไม่เหม็นแล้ว...มาเร้ววว!

ขาว ขาว ... เร้าใจ!

คราบหนัก อยากลองของ? ของอ่อนไหว ต้องใช้ของอ่อนโยน

เข้ม...ซะใหม่ !

≠... LOOKS AFTER ALL YOUR TEXTILES!
HG...ดูแลเสื้อผ้าคุณอย่างดี
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HG พรี-วอช

(≠ spots and stains pre-wash)

ขจัดครำบไคล, ครำบสกปรกบนผ้ำก่อนซัก

ช่วยให้ขั้นตอนกำรซักล้ำง เป็นไปอย่ำงง่ำยดำย 

ไม่กัดสีผ้ำ

ขนาดบรรจุ 500 มล.

HG เอ็กซ์ตร้า พรี-วอช สเปรย์

(≠ spots and stains pre-wash 

extra strong spray)

ประสิทธิภำพสูงด้วยสูตรพลังออกซิเจน 

ขจัดครำบสกปรกฝังแน่นบนผ้ำก่อนซัก เช่น 

ครำบไวน์, ซอส, น�้ำผลไม้, ช็อคโกแลต ฯลฯ 

เหมำะกับผ้ำทุกชนิด

ขนาดบรรจุ 500 มล.

MAKE YOUR RAINCOAT REALLY WATERTIGHT!

HG สเปรย์เคลือบกันคราบ กันน�้าส�าหรับผ้า

(≠ water, oil, grease & dirt repellent 

for textiles)
ส�ำหรับเคลือบกันครำบสกปรกทุกชนิด 

(กันครำบน�้ำมัน, กันน�้ำ, กันฝุ่น ฯลฯ) ไม่ให้ซึมลง

ใช้ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ผ้ำทุกชนิด (เบำะผ้ำในรถยนต์, 

โซฟำบุผ้ำ ฯลฯ) ช่วยใหเ้ช็ดท�ำควำมสะอำดง่ำย

ขนาด บรรจุ  ุ 300 มล. 

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3.5 ตร.ม.

HG เคลือบกันคราบ กันน�้า ส�าหรับผ้าใบ

(≠ waterproof for awnings, tarpaulins and tents)
ใช้เคลือบกันน�้ำ กันครำบและฝุ่น ส�ำหรับกันสำด,ผ้ำใบ,เต้นท์และศำลำสวน ผลิตภัณฑ์

เหมำะกับผ้ำฝ้ำย,ผ้ำฝ้ำยผสมโพลีเอสเทอร์,ผ้ำลินิน,ผ้ำใบ,อะครีลิคและไวนิล ใช้งำนง่ำย 

ให้ผลเร็ว เพียงสเปรย์ให้ทั่วพื้นผิว

ที่ต้องกำร

ขนาด บรรจุ  ุ 500 มล.

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10 ตรม.

ป้ายก่อนซัก ส�าหรับคราบเบา

วางใจ! ไม่เลอะ ไม่เปียก

ช่วยทุเลา ส�าหรับคราบหนัก

YOUR SUN SCREEN OR TENT SIMPLE WATERPROOF! 

งานง่ายๆ....เคลือบผ้าใบให้กันน�้า

AWAY WITH STAINS, DIRTY COLLARS OR CUFFS! EXTRA STRONG! NOW REMOVES EVEN THE 
WORST STAINS!
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www.naradee.com

โครงการ คริสตัลดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)

อาคาร J2 ชั้น1 ห้อง108-109 

โทร. 02-102-2371 

          

naradee STORE : เปิดทุกวัน (12:00 น. - 19:00 น.)

โครงการ เดอะคริสตัล เอส บี ราชพฤกษ์

อาคาร B ชั้น1 ห้อง 115

โทร. 02-102-5520

             

ผู้ผลิต : HG อินเตอร์เนชั่นแนล บี.วี. ประเทศเนเธอร์แลนด์

ผู้น�าเข้า : บริษัท นาราดี เทรดดิ้ง จ�ากัด

สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

โทร : 02-152-8981-3 แฟ็กซ์ 02-152-8980

อีเมล info@naradee.com

 

call 080-804-5445

@naradee HG Thailand
naradee STORE


