


Warewashing Products

ผลิตภัณฑขจัดคราบมันครัวโมซาฯ Kitchen Cleaner & Degreaser

ขจัดคราบชา กาแฟ สีอาหาร คราบสกปรกท่ีเกาะติดแน�น

บนภาชนะ อาทิ จาน ชาม ถวยกาแฟและอุปกรณครัวอ�นๆ

ขจัดคราบใหหลุดออกงาย ลดแรงขัด

เหมาะสำหรับภาชนะที่ทำจากวัสดุประเภทเมลามีน

พลาสติก กระเบื้องเซรามิค สแตนเลส และอลูมิเนียม

รหัสสินคา (AG07)

Remove stains of tea, coffee, food colors

and dirt stains on the container; plates, bowls,

coffee cups and cooking equipments.

Remove stains off easily, less scrubbing

Suitable for melamine, plastic, ceramic tiles,

stainless steel and aluminum

สำหรับขจัดคราบไขมันที่ลางออกยาก

ขจัดคราบไขมัน คราบเหนียวในหองครัวที่ลางออกยาก

ไดสะอาดรวดเร็ว ลดแรงขัด

ฟองนอย ลางทำความสะอาดงาย

เหมาะสำหรับทำความสะอาดเตาทำอาหาร เคร�องดูดควัน

อางลางจาน บริเวณเตาแกส ผนังในหองครัว โตะอาหาร

พื้นหองครัว รวมถึงพื้นผิวของวัสดุตางๆที่มีคราบไขมัน

รหัสสินคา (AG06)

ขจัดคราบอาหารไหม คราบเขมาที่เกิดจากการเผาไหม

ในเตาอบ เตายาง เตาทอด ทอดูดควัน หัวเตาแกส

อุปกรณประกอบอาหารอ�นๆ ใหสะอาด เงางาม

สามารถใชกับพื้นผิวสแตนเลส เหล็ก กระเบื้องเคลือบ

และแกว

รหัสสินคา (AG08)

Remove burned, stains soot stain in the oven,

grill, hood, top of gas cooker and the cooking

equipment for clean and shiny

It can be used on surface of stainless steel,

glazed tile and glass

Powerful of removal greasy stains

Easy to rinse off

Suitable for stove, hood, sink, counter top, dining table

and washable kitchen surface

ผลิตภัณฑลางจานโมซาฯ กลิ่นมะนาว

ผลิตภัณฑลางจานและภาชนะโมซาฯ

Dishwashing Liquid

Lemon Scent Dishwashing Liquid

สำหรับภาชนะที่มีคราบมันหรือกลิ่นคาวไมมาก

ลางคราบมันและกล่ินคาวไดสะอาด ปราศจากกล่ินตกคาง

บนภาชนะ

ลางฟองออกงาย ไมสิ้นเปลืองน้ำ

มีใบรับรองจากกรมปศุสัตว เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

กลิ่นมะนาว (3.8L : AG01 / 20L : AD01)

Effectively clean and eliminate smell from food stains 

Easy to rinse off and save water

Suitable for food industry

Lemon scent

สำหรับขจัดคราบติดแนนบนภาชนะ

ผลิตภัณฑขจัดคราบติดแนนบนภาชนะโมซาฯ

Dip Away

สำหรับทำความสะอาดคราบอาหารไหม ฝงแนน

ผลิตภัณฑทำความสะอาดเตาอบและเตายาง โมซาฯ

Oven & Grill Cleaner

สำหรับภาชนะท่ีมีคราบไขมันและกล่ินคาวลางออกยาก

สูตรเขมขน ขจัดกล่ินคาว คราบไขมันและคราบอาหารตางๆ

ไดดี แมภาชนะพลาสติก

ผสม CAPB สารสังเคราะหจากธรรมชาติ

ผสมสารสกัดจากวานหางจระเข เพิ่มความชุมช�นใหกับมือ

มีใบรับรองจากกรมปศุสัตว เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

กลิ่นเลมอน (3.8L : AG05 / 20L : AD05)

Effectively clean and eliminate smell from food

stains, even from food plastic container 

Contains CAPB, a natural active ingredient

Plus Aloe Vera Extract, helps moisturize hands

Suitable for food industry

Lemon scent 

ผลิตภัณฑลางจานโมซาฯ ไรสีไรกลิ่น

Color & Fragrance Free Dishwashing Liquid

สำหรับภาชนะท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท

ไรสีไรกลิ่น

ลางคราบไขมันและกลิ่นคาวไดดี

pH เปนกลาง ลดโอกาสเกิดการระคายเคืองมือหลังใชงาน

มีใบรับรองจากกรมปศุสัตวและฮาลาล เหมาะสำหรับ

อุตสาหกรรมอาหาร

ปราศจากสีและน้ำหอม (3.8L : AG03 / 20L : AD03)

Color & Fragrance free without chemical residue

Effectively remove grease and fishy smell

Neutral pH

Suitable for food industry

ผลิตภัณฑลางจานโมซาฯ ผสมน้ำมันผิวมะนาว

Lemon Peel Oil Dishwashing Liquid

สำหรับภาชนะทั่วไป

ผสมน้ำมันผิวมะนาว ชวยขจัดคราบไขมันและกลิ่นคาว

ปริมาณฟองพอเหมาะ ลางออกงาย

กลิ่นมะนาว (3.8L : AG02 / 20L : AD02)

Enriched with natural lemon peel oil extract effectively

remove grease and fishy smell 

Good lather and easy to rinse off without chemical 

residue

Lemon scent



Laundry Products

ผลิตภัณฑซักผาโมซาฯ กลิ่นพิงค บลอสซั่ม

Clean and remove stubborn strain without damage the fabric

Prevent dirt return onto the clothes

Keep color bright

No white stain on fabric

Easy to rinse off and save water

Enriched with biodegradable raw materials

For color & white fabric

Long lasting fragrance

For handwash and machine wash, both front load

and top load

Certified by Department of Livestock

Pink Blossom scent

Liquid Laundry Detergent Pink Blossom scent

Liquid Laundry Detergent

สำหรับทำความสะอาดและดูแลผา 9 ประการในหนึ่งเดียว

ขจัดคราบสกปรกไดสะอาดหมดจด โดยไมทำลายเนื้อผา 

ผสมสารปองกันคราบสกปรกกลับคืนสูเนื้อผา

ทำใหซักไดสะอาดยิ่งขึ้น

ไมทำลายสีผา ทำใหผาสวยสดใสไมหมองคล้ำ

ไมทำใหเกิดคราบขาวบนผา

ปริมาณฟองพอเหมาะลางออกงาย ไมสิ้นเปลืองน้ำ

ประกอบดวยสารทำความสะอาดที่ยอยสลายได ในธรรมชาติ

เหมาะสำหรับผาสีและผาขาว

กลิ่นหอมละมุนยาวนาน

สำหรับซักมือ เคร�องฝาบนและฝาหนา

มีใบรับรองจากกรมปศุสัตว

กลิ่นพิงค บลอสซั่ม (3.8L : BG06 / 20L : BD06)

ผลิตภัณฑซักผาโมซาฯ

สำหรับผาที่ตองการดูแลเปนพิเศษ

ผสม Optical Brightener ชวยเพิ่มความขาวสะอาด

และคงสีผาใหสดใส

ผสมสารปองกันความสกปรกกลับคืนสูเนื้อผา

Neutral pH

เหมาะสำหรับซักมือและเคร�อง

มีใบรับรองจากกรมปศุสัตว

รหัสสินคา (BG01)

Specially formulated with Optical Brightener to make

the clothes clean, bright, vibrant and colorful

Prevent dirt return onto the clothes

Neutral pH

Suitable for both handwash and machine wash

Certified by Department of Livestock

Fabric Softener Pink Blossom scentผลิตภัณฑปรับผานุมโมซาฯ กลิ่นพิงค บลอสซั่ม

ผานุมหอม สำหรับผาทุกชนิดโดยเฉพาะผาขาว

ผานุมฟู รีดงาย

ปองกันกลิ่นอับชื้น

กลิ่นหอมละมุนยาวนาน

ผสมสารทำความนุมที่มีตนกำเนิดจากพืช

กลิ่นพิงค บลอสซั่ม (3.8L : BG08 / 20L : BD08)

Leave clothes soften, easy to iron

Prevents musty odors

Long lasting fragrance

Mixed with a soften from natural

Pink Blossom scent

สำหรับถนอมใยผาและปองกันกลิ่นอับชื้น

ใชเทคโนโลยี Encapsulated Fragrance ใหกลิ่นหอมยาวนานและหอมยิ่งขึ้นเม�อขยับหรือสัมผัส

Capsule ขนาดเล็กนับลานที่แทรกสูใยผาจะแตกตัวและคอยๆ ปลอยน้ำหอมออกมา

ผานุมฟู ไมลีบติดตัว

มี 3 กลิ่น กลิ่นเซ็นชวลพิงค (3.8L : BG02 / 20L : BD02)

กลิ่นชารมมิ่งไวโอเล็ต (3.8L : BG03 / 20L : BD03)

กลิ่นแพสชั่นบลู (3.8L : BG04 / 20L : BD04)

Specially formulated with advanced technology using Encapsulated Fragrance, these

microcapsules are embedded in fabrics during the washing process and then released

the scent overtime with every movement during the day

Leave clothes soften

3 scents: Sensual Pink, Charming Violet and Passion Blue

ผลิตภัณฑปรับผานุมโมซาฯ Fabric Softener



Housekeeping Products

ฆาเชื้อราและแบคทีเรีย 99.9% ทดสอบประสิทธิภาพการฆาเชื้อสำคัญ 4 ชนิด  staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis,

pseudomonas aeruginosa, trichophyton mentagrophytes

ชวยขจัดคราบสกปรก กลิ่นไมพึงประสงค

ไมทิ้งคราบเหนียวหรือรอยเทา

ใชทำความสะอาดพ้ืนไม ปารเก โมเสก กระเบ้ืองยาง หินออน หินขัด เซรามิค หรือพื้นผิวบริเวณหองครัว และสุขภัณฑตางๆ

ไดสะอาด ถูกสุขอนามัย

กลิ่นพิงคบูเก (CG14)

Kill 99.9% of fungus and bacteria 4 types; Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa,

Trichophyton mentagrophytes

Help to remove dirt stains and unpleasant odor

No footprints visible on the floor

Suitable for cleaning wood floor, parquet, mosaic, rubble tiles, ceramic tiles, marble or stone floors, kitchen countertops

and bathroom surfaces, keep them clean and hygienic

Pink Bouquet scent

ขจัดคราบสกปรก ฝุน ไขมัน และกลิ่นไมพึงประสงค โดยไมทำลายพื้นผิว

ไมทิ้งคราบเหนียวหรือรอยเทา

มี 2 กลิ่น กลิ่นฟลอรัลสวีท (CG03) และกลิ่นเพอเพิลสวีท (3.8L : CG04 / 20L : CD04)

For daily cleaning

Clean and remove dirt, tough grease and unpleasant odor without damage the surface

Dries with no stickiness residue or watermarks

Premium scents of Floral Sweet and Purple Sweet

ผลิตภัณฑสเปรยขจัดกลิ่นและปรับอากาศโมซาฯ สูตรน้ำ Deodorizer & Air Freshener Spray

ผลิตภัณฑดับกลิ่นฆาเชื้อโมซาฯ Disinfectant Deodorizer

Disinfectant Floor Cleaner

Floor Cleaner

พิ้งค ฟลอรัล มอรนิ่ง เฟรช

ขจัดกลิ่นไมพึงประสงคที่ตนตอของกลิ่นอยางรวดเร็วและไมกลับมามีกลิ่นอีก

ดับกลิ่นไมพึงประสงคถึง 8 ชนิด กลิ่นบุหรี่, กลิ่นอับของผา, กลิ่นเหง�อ, กลิ่นหองน้ำ, กลิ่นอาหาร,

กลิ่นจากบริเวณที่มีสัตวเลี้ยง และกลิ่นอับรองเทา

ใชกับวัสดุพื้นผิวผา อาทิ เสื้อผา ผามาน โซฟา เบาะรถยนต โดยไมทิ้งคราบดางบนผา

ปลอดภัยดวยสูตรน้ำและหัวสเปรยแบบไมใชแกส

มี 2 กลิ่น กลิ่นพิงคฟลอรัล (DG01) และกลิ่นมอรนิ่งเฟรช (DG04)

Eliminate unpleasant 8 kinds of odors such as cigarette odor, musty of fabric, sweaty, toilet odor,

food odor, pet and shoes odor

Can be used on fabric surfaces that are washable such as clothes, curtains, sofa without

leaving stains on the fabric

Safe with water-based formulation and non-aerosol bottle

Premium Scents of Pink Floral and Morning Fresh

ดับกลิ่นไมพึงประสงคและฆาเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราในบริเวณที่ตองการ

มี 2 กลิ่น กลิ่นมาดาม (CG10) และกลิ่นตะไครหอม (CG11)

For deodorizing and killing harmful germ and bacteria in bathroom, kitchen or any places that

need to be hygienic

Premium fresh scents of Madam and Lemongrass

สำหรับดับกลิ่นและฆาเชื้อโรคในขั้นตอนเดียว



ผลิตภัณฑทำความสะอาดเอนกประสงคโมซาฯ Multi-Purpose Cleaner

Help to remove dirt stain for multi-purpose cleaning

Snitable for all surface with including office equipments,

furniture, toilets and bathtubs

Floral scent 

ชวยขจัดคราบและทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไปไดเอนกประสงค

เหมาะสำหรับพื้นผิวทุกชนิด รวมถึงอุปกรณสำนักงาน

เฟอรนิเจอร และสุขภัณฑในหองน้ำ

กลิ่นฟลอรัล (CG12)

ผลิตภัณฑดันฝุนโมซาฯ สูตรน้ำ

ทำความสะอาดและเก็บฝุนละอองไดดี โดยไมทำลายพื้นผิว

พื้นผิวเงางาม

ผสมสารเคลือบลดการเกาะของฝุน

ใชไดกับพื้นผิวแข็งทุกชนิด ทั้งที่มีรูพรุนและไมมีรูพรุน

มีใบรับรองจากกรมปศุสัตว

รหัสสินคา (CG07)

Water based formulation, effectively collect dust

without damage surface

Leave floor shine

Suitable for all hard floor, both surface of porous

and non-porous

Anti-dust

Certified by Department of Livestock

ผลิตภัณฑปนเงาและลบรอยโมซาฯ

สำหรับปนเงา ลบรอย รักษาความเงางามของแวกซ ใหคงทน

สำหรับกำจัดฝุนแบบแหง ใชงานไดทันที และมีกลิ่นหอม

ลบรอยสนรองเทา รอยขูดขีดบนพื้นไดดี

ปนขึ้นเงาไดงาย

รหัสสินคา (CG18)

Effective to remove dirt, scratch, black marks

on the floor

Easy to apply with the machine

สำหรับพื้นผิวทั่วไปภายในบานและสำนักงาน

Housekeeping Products

ขจัดคราบไคลสบู และคราบสกปรกตางๆ

ไมมีสวนผสมของกรด จึงไมทำลายพื้นผิวหรือยาแนว กล่ินไมฉุนแสบจมูก และไมทำลายเย�อบุโพรงจมูก

ขณะสูดดมหรือใชงาน

มีใบรับรองจากกรมปศุสัตว

มี 2 กลิ่น กล่ินไพน หอมสะอาดสดช�น (CG02) กล่ินสวีทอโรมาเธอราพี หอมผอนคลาย (CG13)

Help to remove dirt stains, cleaning toilet bowl, urinal and bathtub

Non-acid based formulation, not damage to the surface or grout

Effectively clean with no strong smell and harmless to the membrane of nasal cavity while inhaling

or using the product

Certified by Department of Livestock

Pine scent and Sweet Aromatherapy

แหงเร็ว ไมทิ้งคราบ

ใชไดกับกระจกทุกชนิด ตลอดจนพื้นที่โครเมียม สแตนเลส

เซรามิค กระเบื้องเคลือบ

ไมทำลายยางใบปดน้ำฝน / ยางม็อบเช็ดกระจก

มีใบรับรองจากกรมปศุสัตว

รหัสสินคา (CG01)

Non Ammonium Hydroxide formula

Remove grime, grease and keep window clean

and sparkling

Suitable for mirror, stainless, chromium, glazed tile

Wiper rubber safe

Certified by Department of Livestock

Spray Buff

Dust Remover (Water based formula)



Housekeeping Products

สต๊ิกเกอรผลิตภัณฑสเปรยขจัดกล่ินและปรับอากาศ

สติ๊กเกอรผลิตภัณฑดับกลิ่นฆาเชื้อ

สติ๊กเกอรผลิตภัณฑเช็ดกระจก

สติ๊กเกอรผลิตภัณฑดันฝุน

สติ๊กเกอรผลิตภัณฑขจัดคราบมันครัว

710 มล.

Housekeeping Products

สำหรับเก็บฝุน ประหยัดเวลาในการทำความสะอาด

เก็บฝุนละอองไดดี ไมทำใหฝุนละอองฟุงกระจาย

ไมทำใหฟลมแวกซเหลือง

กลิ่นหอม

รหัสสินคา (CG15)

Prevent dust dispersion while cleaning

Prevent the coated wax film become yellow

Fresh scent

สำหรับเคลือบเงาพื้นใหเงางาม งายตอการรักษา

เคลือบงาย

ฟลมแวกซเคลือบพื้นผิวแข็งแรง ทนทานตอการขูดขีด

ประหยัดเวลาในการทำความสะอาด

รหัสสินคา (CG17)

Easy to apply

Coat the floor with wax film, durable for scratches

Save cleaning time

ผลิตภัณฑเคลือบเงาพื้นโมซาฯ

ผลิตภัณฑน้ำมันดันฝุนโมซาฯ Dust Remover

Floor Finish

Floor Stripperผลิตภัณฑลางลอกแวกซโมซาฯ

สูตรพรีเมี่ยม กลิ่นไมฉุน

ขจัดแวกซเกาไดอยางมีประสิทธิภาพ

พื้นไมล�นขณะทำงาน

กลิ่นไมฉุน

รหัสสินคา (CG19)

Effectively remove the ingrained wax stains

No slippery while cleaning

No smell pungent

Floor Cleaner

ผลิตภัณฑทำความสะอาด

อุปกรณทำความสะอาด

ผลิตภัณฑทำความสะอาดพื้น

ดูแลพื้น 6 ประการในหนึ่งเดียว

ขจัดคราบสกปรก

ขจัดกลิ่นอับ

พื้นไมเหนียว 

พื้นผิวเงางาม

ปกปองพื้นผิวลดการเกาะของฝุน

พื้นหอมยาวนาน

มี 2 กลิ่น กลิ่นสวีทตี้พิงค (ACG01)

และกลิ่นรีเฟรชชิ่งบลู (ACG02) 

สวีทตี้พิงค

ขนาดบรรจุ 5.2 L

รีเฟรชชิ่งบลู

ขนาดบรรจุ 5.2 L

Remove dirt stains

No Stickiness residue

Keep shiny on the surface

Protect & Anti-Dust on the floor

Long lasting fragrance

Premium scents of Sweety Pink and Morning Fresh

Sticker Deodorizer & Air Freshener Spray

Sticker Disinfectant Deodorizer

Sticker Glass Cleaner

Sticker Dust Remover

Sticker Kitchen Cleaner & Degreaser



set your

Conditioning Shampoo



No Paraben, SLS, Mineral Oil, and Silicone

สบูเหลวลางมือเวียลาฯ สูตรเฮฟวี่ ดิวตี้ Heavy Duty Liquid Hand Soap



Certified by Department of Livestock and Halal

และฮาลาล

ปราศจากสีและน้ำหอม (HG04) 

Clean hands without irritation

ปราศจากสีและน้ำหอม (3.8L : HG02 / 20L : HD02) 

Berries Extract Liquid Hand Soap

Certified by Department of Livestock and Halal

Color & Fragrance free



Pink Floral scent 

(3.8L : EHG02 / 20L : EHD01) 

Moisturizing Liquid Soapสบูเหลวมอยสเจอรไรซิ่ง เวียลาฯ

ผลิตภัณฑดูแลมือ

Accessories

สำหรับทำความสะอาด

ผสมมอยสเจอรไรเซอร ชวยบำรุงผิวใหนุม

ชุมช�น ไมแหงกราน

ถนอมผิวดวยสูตรปราศจาก Paraben,

SLS Mineral Oil และ Silicone

เหมาะสำหรับทำความสะอาดมือ

สามารถใชทำความสะอาดผิวกายได

มี 2 กลิ่น กลิ่นซอฟททัช (HG14)

และกลิ่นโอเชี่ยนเฟรช (HG15)

Enriched with moisturizer, help to nourish the skin

to be soft and moisturized

No Paraben, SLS, Silicon 

Suitable for cleaning hands and body skin

Premium Scents of Soft touch and Ocean Fresh

Hand Care

ซอฟททัช

ขนาดบรรจุ 3.8 L

โอเชี่ยนเฟรช

ขนาดบรรจุ 3.8 L

Personal Care

Leave hair healthy look, silky and supple with

refreshing scent



แอลกอฮอล แฮนด ซานิไทเซอร สเปรย Alcohol Hand Sanitizer Spray

แอลกอฮอล แฮนด ซานิไทเซอร สเปรย ไรกลิ่น Alcohol Hand Sanitizer Spray Fragrance Free

เอทิลแอลกอฮอลมากกวา 70% v/v สามารถลดการสะสมของเช้ือโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ

แหงเร็ว ไมเหนียวมือ

กล่ินหอมสดช�น (VHG08)

Hand sanitizer spray without water

Ethyl alcohol more than 70% v/v effectively reduce the accumulation of germs

Quick dry, not sticky on hands

Fresh scent

Hand sanitizer spray without water

Ethyl alcohol more than 70% v/v effectively reduce the accumulation of germs

Quick dry, not sticky on hands

Fragrance Free

เอทิลแอลกอฮอลมากกวา 70% v/v สามารถลดการสะสมของเช้ือโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ

แหงเร็ว ไมเหนียวเหนอะหนะ

ปราศจากน้ำหอม (VHG09)

Hand sanitizer gel without water

Ethyl alcohol more than 70% v/v effectively reduce the accumulation of germs

Quick dry, not sticky on hands

Fragrance Free

เอทิลแอลกอฮอลมากกวา 70% v/v สามารถลดการสะสมของเช้ือโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ

แหงเร็ว ไมเหนียวมือ

ปราศจากน้ำหอม (390 ml : VHB07 / 3.5L : VHG07)

เจลทำความสะอาดมือโดยไมตองใชน้ำ

แอลกอฮอล แฮนด ซานิไทเซอร เจล Alcohol Hand Sanitizer Gel

แอลกอฮอล แฮนด ซานิไทเซอร เจล ไรกลิ่น Alcohol Hand Sanitizer Gel Fragrance Free

เอทิลแอลกอฮอลมากกวา 70% v/v สามารถลดการสะสมของเชื้อโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ

แหงเร็ว ไมเหนียวมือ

กลิ่นหอมสะอาด (390 ml : VHB11 / 3.5L : VHG11)

เจลทำความสะอาดมือโดยไมตองใชน้ำ

Hand sanitizer gel without water

Ethyl alcohol more than 70% v/v effectively reduce the accumulation of germs

Quick dry, not sticky on hands

Fresh scent

Hand Sanitizer Products

ผลิตภัณฑทำความสะอาดมือไม ใชน้ำ

ขนาดบรรจุ 390 ml ขนาดบรรจุ 3.5 L

20 L 3.8 L 3.8 L 3.5 L 390 ml

ขนาดบรรจุ 390 ml ขนาดบรรจุ 3.5 L

แอลกอฮอลสเปรยทำความสะอาดมือโดยไมตองใชน้ำ

แอลกอฮอลสเปรยทำความสะอาดมือโดยไมตองใชน้ำ

ขนาดบรรจุ 3.5 L

ขนาดบรรจุ 3.5 L
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THAILAND 
TRUSTED QUALITY 

ISO 9001 : 2015 & ISO 22716 & ISO 14001: 2015 Certified 

GMP Household & GMP Cosmetics Certified 

◄ 

Tel. 0-2452-2786  fo. 0-2896-1648 

www.promptstore.com 
E-mail : pmitgroup@hotmail.com
ww.facebook.com/promptstore.clean 
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