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FILL-TEX  01  :    จารบีป้องกันการจับตายของโลหะ 
จารบีป้องกนัการจบัตายของโลหะ และทั้งยงัใหก้ารหล่อลื่น  ช่วยใหข้นัเกลียวไดแ้น่น และถอดง่าย ป้องกนัสนิม  
การกดักร่อน ไม่มีปฏิกิริยากบัโลหะ ไม่มีสารตะกัว่ เหมาะกบัลกัษณะงานท่ีมีอุณหภูมิ ระหว่าง 180-1300 c 

FILL-TEX 02  :     จารบีสังเคราะห์ทนความร้อนสูงและอุณหภูมิต ่า 
จารบีที่ผลิตจากสารสังเคราะห์ เหมาะกบัการใชง้านที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง -50 – 200 c  

FILL-TEX 03  :   จารบีหล่อล่ืนจุดศูนย์กลาง 
จารบีชนิดพิเศษสามารถรับแรงเหวี่ยงไดดี้ ยดึเกาะไดดี้ ไม่หลุดจากศูนยแ์มน้มีแรงเหวี่ยงมาก  ๆ 

FILL-TEX 04   :   ซิลิโคนคอมพาวด์ 

ซิลิโคนเหมาะส าหรับโอริง 
FILL-TEX 05  :   จารบีเฟ่ืองเกียร์เปิด 

จารบีส าหรับเฟ่ืองเกียร์เปิด  ทนแรงกด ทนแรงสลดั ทนแรงเหวี่ยงไดสู้ง ไม่เหนียวเหนอะนะ ไม่ขดูฟันเฟ่ือง 
เหมาะส าหรับงานกลางแจง้ 
FILL-TEX 06  :   จารบีทนความร้อนและความเยน็ 

จารบีท่ีเหมาะทั้งอากาศร้อนและอากาศเยน็ เหมาะส าหรับการใชง้านในอุณหภูมิท่ี -73 -300 c  และยงัป้องกนัการ
กดักร่อนไดดี้เยีย่มอีกดว้ย 
FILL-TEX 07  :   จารบีส าหรับลูกปืนมอเตอร์ไฟฟ้า 
จารบีที่มีส่วนผสมของสาร polyhexamine และสาร mos2 ที่มีคุณสมบติัทนความร้อนสูงและป้องกนัการกดั
กร่อนไดดี้เยีย่ม สามารถใชไ้ดดี้ในอุณหภูมิ 325 c 

FILL-TEX 08  :   จารบีส าหรับลวดสลิงและโซ่ 

จารบีส าหรับหล่อลื่นลวดสลิง และโซ่ สามารถเคลือบติดไดดี้ ไม่ถูกสลดัออกแมอ้ยูใ่นที่ท่ีมีอุณหภูมิสูง 
FILL-TEX 09  :   จารบีส าหรับโรเลอร์และบูช 

จารบีกึ่งน ้ามนั ผสมสารหวัเช้ือ polyhexamine เป็นฟิล์มเคลือบผิวโลหะ หล่อลื่นและแทรกซึมไดดี้ ไม่จบัตวั
เป็นกอ้นในแบร่ิง ไม่ท าใหเ้กิดการอุดตนั สามารถป้องกนัน ้า  ฝุ่ น และการผุกร่อนเป็นอยา่งดี 
FILL-TEX 10  :   จารบีทนความร้อนและแรงกดสูง (สีแดง) 
จารบีทนความร้อนและแรงกดสูง ทนการกดักร่อน ยดึเกาะไดดี้ สามารถป้องกนัน ้า  ฝุ่ น เหมาะส าหรับเคร่ืองจกัร
ที่มีแรงกดสูง 
FILL-TEX 11  :    จารบีทนความร้อนและแรงกดสูงผสมสารเมกาไลท์ 

จารบีสีแดงทนความร้อนและแรงกดสูงผสมสาร เมกาไลท ์เหมาะส าหรับเคร่ืองจกัรที่มีความเร็วรอบสูงและยงัทน
แรงกดกระแทกสูง ป้องกนัการกดักร่อน ป้องกนัน ้า  ทนต่อกรด ป้องกนัสนิม และไม่เป็นส่ือน าไฟฟ้า ทนความ
ร้อนไดสู้งกว่า 300 c 
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FILL-TEX 12  :   จารบีเอนกประสงค์ 

จารบีเอนกประสงคเ์หมาะส าหรับลูกปืนทุกชนิด  ทั้งเคร่ืองจกัร รถยนตแ์ละรถบรรทุก สามารถป้องกนัน ้า 
ป้องกนัการกนักร่อน ส่ิงสกปรก เช่น ฝุ่ น โคลน ไดดี้  ทนอุณหภูมิไดถ้ึง 300 c 

FILL-TEX 13  :   จารบีทนความร้อนสูงผสมสารกราไฟต์ 

จารบีทนความร้อนสูง ไม่หยดในขณะที่ใชง้านในอุณหภูมิสูง เหมาะกบังานในหอ้งอบหรือเตาเผา  
FILL-TEX 14  :   จารบีทนความร้อนสูงผสมสาร mos 2 (สีเทา) 
จารบีทนความร้อนสูง สามารถทนแรงกดและแรงกระแทกไดดี้ มีส่วนผสมของสารโมดินัม่ไดซัลไฟด ์ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพในการช่วยลดการสึกหรอและการเสียดสีไดดี้เยีย่ม 

FILL-TEX 15  :   จารบีทนความร้อนชนิดพิเศษ 

จารบีทนความร้อนชนิดพิเศษ ช่วยลดการสึกหรอและการเสียดสีของลูกปืน และเพลา  ป้องกนัน ้าและส่ิงสกปรก
ไดดี้ เหมาะส าหรับลกัษณะงานที่มีอุณหภูมิสูงโดยเฉพาะ 
FILL-TEX 16  :   จารบีทนความร้อนสูงผสมสารเมกาไลท์ (สีทอง) 
จารบีทนความร้อนสูงท่ีไม่ละลาย  ผสมสารเมกาไลท ์ช่วยลดการสึกหรอและยดึเกาะไดดี้ ป้องกนัน ้าและส่ิง
สกปรก เหมาะส าหรับเคร่ืองจกัรที่ตอ้งเดินเคร่ืองตลอดเวลา ที่ตอ้งใชอุ้ณหภูมิสูงและมีความร้อนสะสม 

 

SPECIAL LUBRICANT 
 

FILL-TEX 001  :   หัวเช้ือน ้ามันเคร่ืองชนิดพิเศษ 

หวัเช้ือชนิดพิเศษที่ท  าใหเ้กิดฟิลม์บาง ๆ เคลือบตามช้ินส่วนของเคร่ืองยนต ์ท าใหเ้คร่ืองยนตเ์ดินสะดวก ป้องกนั
การสึกหรอของลูกเบ้ียว และส่วนอืน่ ๆ ของเคร่ืองยนต ์ลดการสึกหรอของเคร่ืองยนต ์ลดการเกิดตะกอน เขม่า 
และยางวาณิช ยดือายกุารใชง้านของใส้กรอง สามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองยนตท์ุกชนิด  อตัราส่วนผสม 1 : 20 ลิตร 
FILL-TEX 002  :   หัวเช้ือน ้ามันเกียร์ชนิดพิเศษ 

มีส่วนผสมของสาร E.P และ โพลาร์ มีคุณสมบติัในการควบคุมการแปรสภาพของน ้ามนั ท าใหค้วามหนืดของ
น ้ามนัคงที มีอายกุารใชง้านยาวข้ึน ช่วยลดการสึกหรอและท าใหก้ารหล่อลื่นมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน อตัรา
ส่วนผสม 2-3 เปอร์เซ็นต ์ ยกเวน้เกียร์อตัโนมติั เกียร์ไฮโดรลิค เกียร์ทอ็กซ์ 

FILL-TEX 003  :   หัวเช้ือน ้ามันโซล่าชนิดเข้มข้น 

หวัเช้ือท่ีผสมเขา้กบัน ้ามนัดีเซลไดดี้ ท  าใหก้ารเผาไหมไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์  ลดควนัด า ท  าใหเ้คร่ืองยนตส์ะอาด ยดื
อายกุารใชง้านของป้ัมหวัฉีด ช่วยท าความสะอาดระบบเช้ือเพลิงภายใน และดูดซับความช้ืน 

FILL-TEX 004  :   หัวเช้ือน ้ามันเตา 
หวัเช้ือชนิดเขม้ขน้ ช่วยขจดัคราบเผาไหมไ้ม่หมดในน ้ามนัเตา เพื่อการเผาไหมท่ี้สมบูรณ์ ท าใหก้ารไหลของ
น ้ามนัเตาสะดวกข้ึน ช่วยรักษาคุณภาพของน ้ามนัเตา 
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FILL-TEX 005  :   หัวเช้ือน ้ามันไฮโดรลิค ชนิดพิเศษ 

หวัเช้ือชนิดเขม้ขน้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของน ้ามนัไฮโดรลิคชนิดธรรมดา ทนแรงกดสูง ช่วยลดการรวมตวัของ
ออกซิเจนในอากาศ ป้องกนัการเกิดสนิมและกดักร่อนในเคร่ืองยนต ์ยดือายกุารเปลี่ยนถ่ายน ้ามนัไดย้าวนานข้ึน 

FILL-TEX 006  :   หัวเช้ือน ้ามันเบนซิลชนิดพิเศษ 

หวัเช้ือท่ีผสมกบัน ้ามนัเบนซิลไดดี้ ท  าใหห้วัฉีดสะอาด มีอายกุารใชง้านยาวนานข้ึน เพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ือง
ข้ึน  ท  าใหส้ิ้นเปลื้องน ้ามนัเช้ือเพลิงนอ้ยลง ลดการสึกหรอบริเวณ RING BELT  และแผ่นฟิลม์บาง ๆ ช่วย
ป้องกนัการสึกหรอของเคร่ืองยนต ์ และป้องกนัการจบัตวัของน ้ามนัเช้ือเพลิง 
FILL-TEX 007  :   หัวเช้ือน ้ามันเคร่ืองเบนซิล 2 จังหวะ ชนิดพิเศษ 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพท าใหก้ารสูญเปล่าของน ้ามนันอ้ยลง ส าหรับเคร่ืองยนตท่ี์หลวม ป้องกนัการสึกหรอ ลดการ
เสียดสี การเกิดเขม่า ยางวาณิช 

FILL-TEX 008  :   น ้ามันหล่อเยน็ 

ใชผ้สมกบัน ้าช่วยลดความร้อน ระบายความร้อนไดดี้ ช่วยลดความร้อนท่ีปลายมีดจึงไม่ตอ้งลบับ่อย ๆ ช่วยใหไ้ด้
งานที่มีคุณภาพ ไม่ระคายเคื่องต่อผิวหนงั จึงปลอดภยักบัผูใ้ชแ้ละยงัมีสารป้องกนัเช้ือแบคทีเรีย ป้องกนัการบูดได้
เป็นอยา่งดี 
FILL-TEX 009  :   น ้ามันป้ัมข้ึนรูปชนิดพิเศษ 

ใชผ้สมกบัน ้าเพื่อใหไ้ดคุ้ณสมบติัท่ีดีและเหมาะสมส าหรับงานข้ึนรูปสแตนเลสสตีล เช่น ภาชนะเคร่ืองครัว 
ช้ินส่วนรถยนต ์
FILL-TEX 010  :   น ้ามันหยดโซ่ชนิดพิเศษ 

ผลิตจากน ้ามนัพื้นฐานท่ีมีคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพช่วยยดึเกาะและรับแรงกดสูง เพื่อใชห้ล่อลื่นโซ่และแบ
ร่ิง ในทุกสภาวะอุณหภูมิ มีอตัราการระเหยต ่า 
FILL-TEX 011  :   น ้ามันสังเคราะห์ทนความร้อน ส าหรับหยดโซ่และแบร่ิง 
น ้ามนัสังเคราะห์ผสมสารเพิ่มคุณภาพเพื่อรับแรงกดสูง เพื่อใชห้ล่อลื่นโซ่และแบร่ิงในสภาพการใชง้านที่มี
อุณหภูมิสูงเป็นเวลายาวนาน ดว้ยคุณสมบติัการระเหยต ่า จึงท าใหฟิ้ลม์น ้ามนัปกป้องสามารถใชง้านไดท่ี้อุณหภูมิ
สูงถึง 250 c  iso 220, 320 
FILL-TEX 012  :   น ้ามันหล่อล่ืนเคร่ืองป้ัมสุญญากาศ 

น ้ามนัมีค่าความดนัไอน ้าต  ่า ขณะใชง้านท่ีมีอุณหภูมิสูง สามารถหล่อลื่นไดอ้ยา่งดีเยีย่ม   iso 32.46,68,100 
FILL-TEX 013  :   น ้ามันสังเคราะห์หยดโซ่และแบร่ิงทนความร้อนสูง 
น ้ามนัสังเคราะห์ท่ีผสมสารเพิ่มคุณภาพ(mos 2และ สารกราไฟต)์ เพื่อใชห้ล่อลื่นโซ่และแบร่ิงในอุณหภูมิท่ีสูง
เป็นเวลานาน ๆ ดว้ยอตัราการระเหยที่ต  ่า ท  าใหมี้ฟิลม์น ้ามนัปกป้อง สามารถใชง้านท่ีมีอุณหภูมิสูงไดถ้ึง 600 c 

iso 220,320 
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FILL-TEX 014  :   น ้ามันเทอร์ไบน์ชนิดพิเศษ 

น ้ามนัหล่อลื่นระบบกงัหนัเทอร์ไบน์ ท่ีขบัเคลื่อนดว้ยไอน ้าหรือก๊าซท่ีรอบจดัและมีความร้อนสูงหรือใชห้ล่อลื่น
ในส่วนเคร่ืองกลที่ละเอียด และระบบหมุนเวียนเพื่อแบร่ิงต่าง ๆ และสามารถใชไ้ดก้บัระบบไฮโดรลิค หรือใช้
หล่อลื่นเคร่ืองอดัอากาศ  เป็นตน้ iso 32,46,68,100 
FILL-TEX 015  :   น ้ามันสงเคราะห์ส าหรับเคร่ืองท าความเยน็ 

น ้ามนัสังเคราะห์ท่ีเหมาะส าหรับงานท่ีใชอุ้ณหภูมิต ่าถึง -60 c เพราะมีความคงตวัดีและมีจุดไหลเทต ่า iso 

32,46,68,100 
FILL-TEX 016  :   น ้ามันถ่ายเทความร้อน 

น ้ามนัคุณภาพสูง มีค่าความดนัไอต ่า ไม่ท าปฎิกิริยากบัอากาศมีค่าความหนืดต ่า สามารถใชง้านไดท่ี้อุณหภูมิสูงถึง 
320 c และระบบปิดที่ 220 c  
FILL-TEX 017  :   น ้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า 
เป็นน ้ามนัชนิดพิเศษใชส้ าหรับหมอ้แปลงไฟฟ้า สวิตซ์เกียร์ เซอร์กติเบรกเกอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ มี
คุณสมบติัเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยีย่ม 

FILL-TEX 018  :   น ้ามันซิลิโคนชนิดพิเศษ  
น ้ามนัพิเศษช่วยในการหล่อลื่นท่ีไดจ้ากากรสังเคราะห์ดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั สามารถใชง้านไดท่ี้อุณหภูมิสูง
มากและต ่ามาก เหมาะส าหรับโรงงานอิเลคโทรนิค โรงงานพลาสติกและเป็นตวัน าความร้อนไดเ้ป็นอยา่งดี 

FILL-TEX 019  :   น ้ามันฟุ๊ดเกรดสังเคราะห์ส าหรับอุณหภูมิต ่า 
สามารถใชใ้นอุณหภูมิต  ่าถึง -76 c  สามารถใชไ้ดใ้นโรงงานผลิตอาหารและยา 
FILL-TEX 020  :   น ้ามันหล่อล่ืนเอนกประสงค์ไม่เป็นพิษ 

น ้ามนัท่ีไดรั้บการกลัน่เป็นพิเศษ มีสีใสและไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและรส เหมาะส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารและยา 
FILL-TEX 021  :   น ้ามนัหล่อเยน็ชนิดน ้ามนัลว้น (STRAIGHT CUTTING OIL) น ้ามนัหล่อ
เยน็ มีความหนืดต ่า ไดรั้บการพฒันามาเพื่องานตดักลึงโลหะ 
FILL-TEX 022  :   น ้ามันหล่อเยน็สงเคราะห์ชนิดผสมน ้า 
น ้ามนัหล่อเยน็ชนิดผสมน ้า เหมาะส าหรับงานปานกลางท่ีตอ้งการความสะอาดไม่เปอะเป้ือนช้ินงาน ใชไ้ดก้บั
อลูมิเนียมโดยไม่ท าใหเ้กิดคราบหรือรอยด่าง 
FILL-TEX 023  :   น ้ายาท าความสะอาดเอนกประสงค์ (ผสมน ้าเป็นสีนม) 
น ้ายาท าความสะอาดสารพดัประโยชน์ สามารถท าความสะอาดพื้นผิวโลหะและอโลหะ ไม่เป็นอนัตรายต่อ
ผิวหนงั ไม่มีส่วนผสมของกรดหรือด่าง เหมาะส าหรับใชล้า้งคราบน ้ามนัและคราบ จารบีทุกชนิดและไม่ท้ิงคราบ
น ้ามนั 

FILL-TEX 024  :   ครีมล้างมือ (ท าความสะอาดเอนกประสงค์ชนิดครีม) 
ครีมท าความสะอาดเอนกประสงค ์ทั้งไขมนั จารบี ยางมะตอย ใชง้านไดส้ะดวกไม่เหนียวติดมือ ไม่กดัหรือท าลาย 
พื้นผิวท่ีตอ้งการท าความสะอาด 
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FILL-TEX  
FILL-TEX 025  :   น ้ามันเคร่ืองดีเซล 
น ้ามนัเคร่ืองสูตรพิเศษ ส าหรับเคร่ืองยนตดี์เซลท่ีใชง้านหนกัมีก  าลงัแรงจดั หล่อลื่นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ป้องกนัการ
เสียดสีของลูกสูบ ป้องกนัสนิมและการกดักร่อน ลดคราบเขม่าในหอ้งเผาไหม ้ยดือายกุารใชง้านยาวนาน ได้
มาตรฐาน AIP CA 4 /SJ SAW 15W40 ,20W50 

FILL-TEX 026  :   น ้ามันเคร่ืองดีเซลชนิดพิเศษ 

น ้ามนัเคร่ืองชนิดพิเศษท่ีมีอายกุารใชง้านยาวนาน ป้องกนัเคร่ืองยนตไ์ดดี้เยีย่ม ผลิตจากฐานน ้ามนับริสุทธ์ิ  
สามารถท าความสะอาดเคร่ืองยนตใ์นขณะใชง้าน ป้องกนัการสึกหรอของเคร่ืองยนต ์ 
FILL-TEX 027  :   น ้ามันเคร่ืองเบนซิล 
น ้ามนัเคร่ืองเกรดรวมผลิตจากฐานน ้ามนับริสุทธ์ิจึงมีความหนืดคงที ช่วยลดการสึกหรือ ช่วยลา้งตะกอนท าให้
เคร่ืองยนตส์ะอาด ไดรั้บมาตรฐาน AIP SJ/CH4 20W50,  

FILL-TEX 028  :   น ้ามันป้ัมลมสังเคราะห์ชนิดพิเศษ 

ผลิตจากจากกระบวนการผลิต โดยฐานของน ้ามนัเป็น  SPECIAL BLENDED POLYOLESTERS และ 
NATA  เบอร์ 32,46 เหมาะส าหรับเคร่ืองอดัอากาศแบบ โรตาลี ่สรู  เบอร์ 68,100 เหมาะส าหรับเคร่ืองอดัอากาศ
แบบ โรตาร่ี เวน  เบอร์ 100,150 เหมาะส าหรับเคร่ืองอดัอากาศแบบลูกสูบ อายกุารใชง้านถึง 16,000 ช.ม 
FILL-TEX 029  :   น ้ามันป้ัมลมชนิดพิเศษ 

น ้ามนัท่ีใชห้ล่อลื่นกบัเคร่ืองป้ัมลมโดยเฉพาะ มีความหนืดสูง ท าหนา้ท่ีเสมือนซีลป้องกนัลมร่ัวออกจากประเกน็ 
แหวนและลูกสูบ  หล่อลื่นวาลว์ ไม่ก่อใหเ้กิดคราบเขม่า  ลดการสึกหรอและเสียดสี ระบายความร้อนไดดี้ มีอายุ
การใชง้านไดถ้ึง 2,000 ช.ม  ใชไ้ดก้บัทั้งป้ัมลมชนิดลูกสูบ โรตาร่ี สรู และโรตาร่ี เวน 

FILL-TEX 030  :   น ้ามันหล่อล่ืนทางลม 

ผสมสารพิเศษท่ีท าใหน้ ้าและน ้ามนัผสมเป็นเน้ือเดียวกนั มีสารตา้นทานการเกิดฟองอากาศ จึงช่วยลดแรงดนัตาม
ซีลต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่นลดการเสียดสีและสึกหรอ ลดการเกิดสนิม ISO 32,46,68,100,150 
FILL-TEX 031  :   น ้ามันป้ัมลมสังเคราะห์ 

ผลิตจากสารโพลีอลัฟาโอเลอิน (PAO) ป้องกนัการเกิด OXIDATION ,ลดการเกิดเขม่าและฟองไม่รวมตวักบัน ้า 
อายกุารใชง้านโดยประมาณ 6,000-8,000 ช.ม  เบอร์ 32,46 เหมาะส าหรับเคร่ืองอดัอากาศแบบ โรตาร่ี สรู และ 
เบอร์ 68,100 เหมาะส าหรับเคร่ืองอดัอากาศแบบ โรตาร่ี เวน และแบบลูกสูบ  เบอร์ 100,150 เหมาะส าหรับเคร่ือง
อดัอากาศแบบ ลูกสูบ 

FILL-TEX 032  :   น ้ามันไฮโดรลิคทนไฟชนิดพิเศษ 

ผลิตจากสารประเภทไกลคอล ละลายน ้าไดดี้ มีคุณสมบติัพิเศษป้องกนัไฟ ป้องกนัการกดักร่อนและการสึกหรอ 
เหมาะสับเคร่ืองจกัรในโรงงานหล่อ ระบบไฮโดรลิคในโรงงานทัว่ไป 

FILL-TEX 033  :   น ้ามันไฮโดรลิคสังเคราะห์ชนิดพิเศษ 

ผลิตจากสาร (PAO) มีส่วนผสมของสารพิเศษที่ป้องกนัการเกิดฟองอากาศ ป้องกนัการกดักร่อน อื่น ๆ มีอายกุาร
ใชง้านยาวนานประมาณ 4,000-6,000 ช.ม  ISO 32,46,68,100 
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FILL-TEX 034  :   น ้ามันไฮโดรลิคชนิดพิเศษ 

น ้ามนัไฮโดรลิคชนิดพิเศษ ท่ีมีส่วนผสมของสาร ANTI-FOAM ผสมหวัเช้ือป้องกนัการเกิดฟองอากาศ อนัเป็น
สามารถที่ท  าใหก้  าลงัอดัตก มีสารป้องกนัการรวมตวักบัน ้า  และยงัหล่อลื่นไดอ้ยา่งดีเยีย่ม  ISO 32,46,68,100 
FILL-TEX 035  :   น ้ามันไฮโดรลิคเกรดสูงชนิดพิเศษ 

น ้ามนัไฮโดรลิคเกรดสูงชนิดพิเศษ ท่ีช่วยหล่อลื่นช้ินส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองจกัร มีสารเพิ่มคุณภาพป้องกนัการเกิด
ฟองอากาศ มีสารป้องกนัการรวมตวักบัน ้า ทนต่อแรงเฉือน ใชไ้ดดี้กบัทุกสภาวะ ISO 32,46,68,100 
FILL-TEX 036  :   น ้ามันไฮโดรลิคชนิดพิเศษทนความเยน็ 

น ้ามนัท่ีผลิตจากน ้ามนัพาราฟินท่ีปราศจากข้ีผึ้ง จึงไม่จบัตวัเป็นกอ้น แมใ้นอุณหภูมิ -70 c เหมาะส าหรับงาน
ไฮโดรลิคท่ีอยูใ่นหอ้งแช่แข็ง ISO  32,46,68,100 
FILL-TEX 037  :   น ้ามันเกียร์ฐานพาราฟินบริสุทธ์ิ 
น ้ามนัเกียร์ท่ีเหมาะกบัเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั ซ่ึงมีขนาดเลก็แต่ประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถใชไ้ดก้บัเกียร์ทอ็กซ์ 
หอ้งเกียร์และเกียร์ทองเหลืองได ้มีสารตา้นทานการเกิดฟองอากาศ ช่วยลดการเกิดตะกอนและยางเหนียว และ
ช่วยลดอุณหภูมิในหอ้งเกียร์ได ้ISO 32,46,68,100,150 
FILL-TEX 038  :   น ้ามันเกียร์อเนกประสงค์ (สีแดง) 
น ้ามนัเกียร์ท่ีผสมสาร POLYMINE  ช่วยลดการเสียดสีภายในหอ้งเกียร์และเฟืองทา้ย ในขณะที่เคร่ืองท างานดว้ย
แรงกดสูง เคลือบโลหะไดดี้ มีสารตา้นทานการเกิดฟอง ไม่รวมตวักบัน ้า ISO 220,320,460 
FILL-TEX 039  :   น ้ามันเกียร์ส าหรับงานหนักมากชนิดพิเศษ 

น ้ามนัเกียร์ GL6 ชนิดพิเศษส าหรับงานหนกัมาก ๆ ป้องกนัการสึกหรอจากการกระแทรกและการเสียดสี หล่อลื่น
ไดดี้เยีย่มและทัว่ถึง ป้องกนัน ้า ช่วยระบายความร้อนไดดี้  ISO 220,320,460 
FILL-TEX 040  :   น ้ามันเกียร์สังเคราะห์ส าหรับงานอุตสาหกรรมชนิดพิเศษ 

น ้ามนัท่ีมีค่าความหนืดที่เหมาะสมกบังานอุตสาหกรรม ป้องกนัการสึกหรอ การกดักร่อน การเกิดสนิม ใชไ้ดก้บั
เกียร์อุตสาหกรรมทุกชนิด รวมถึงเกียร์ทองเหลือง ISO 220,320,460 
 

CHEMICAL 
FILL-TEX 041  :   น ้ายาท าความสะอาดภายในเคร่ืองยนต์ 

น ้ายาท่ีช่วยปรับสภาพกรด-ด่างภายในเคร่ืองยนตใ์หเ้ป็นกลาง ขจดัคราบสกปรก ป้องกนัการสะสมของเขม่าและ
ตะกอน ช่วยท าความสะอาดวาลว์และกระเด่ืองวาลว์ 
FILL-TEX 042  :   น ้ายาท าความสะอาดมอเตอร์ไฟฟ้า 
น ้ายาท่ีช่วยขจดัคราบ จารบี น ้ามนั กาว จากผิวโลหะและอโลหะ ไดอ้ยา่งดีเยีย่มแมใ้นขณะเคร่ืองจกัรท างานอยู ่
ไม่เป็นพิษและไม่ติดไฟ ไม่ท าใหเ้กิดฟิลม์หรือคราบหลงัการลา้ง 
FILL-TEX 043  :   น ้ายาท าความสะอาดเอนกประสงค์ 

น ้ายาท่ีใชท้  าความสะอาดคราบจารบี น ้ามนั ฝุ่ นหรือส่ิงสกปรกต่าง ๆ ตามพื้นผิวโลหะ น ้ามนัในอู่ซ่อมรถยนต ์ 
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FILL-TEX 044  :   น ้ายาขจัดสนิม 

เคมีเขม้ขน้ส าหรับการขจดัสนิม ขดัเงา และท าความสะอาดผิดหนา้โลหะ  ก่อนการทาสี ขจดัรอยฝ้า และละลาย
น ้ามนัท่ีเคลือบผิวโลหะอีกทั้งยงัป้องกนัไม่ใหเ้กิดสนิมชัว่คราวก่อนทาสี 

FILL-TEX 045  :   น ้ายาเคลือบป้องกันสนิม 

น ้ายาเคลือบป้องกนัสนิม ป้องกนัการกดักร่อน เพราะมีคุณสมบติัท่ีสามารถแทรกซึมไปทัว่ผิวของโลหะ จึงท าให้
เกิดแผ่นฟิลม์บาง ๆ ท่ีเคลือบป้องกนัการแตกลอก หรือไหลเยิม้ในทุกสภาพอากาศ แมแ้ต่ในสภาพอากาศท่ีเป็น
กรดหรือด่างกต็าม 

FILL-TEX 046  :   น ้ายาไล่ความช้ืนและป้องกันความช้ืน 

น ้ายาผสมสารพิเศษท่ีแทรกซึมไดอ้ยา่งดีเยีย่ม เคลือบเป็นฟิลม์บาง ๆ ที่ช้ินงานป้องกนัไม่ใหส้ัมผสัความช้ืน 
เหมาะกบัการใชง้านที่อุณหภูมิ -15 F ถึง 300 F และไม่เป็นส่ือน าไฟฟ้าและไม่ติดไฟ 

FILL-TEX 047  :   เคมีหยดุสนิมและแปรสภาพสนิม 

เคมีชนิดพิเศษท่ีสามารถหยดุสนิมและแปรสภาพสนิมใหก้ลายเป็นเน้ือเหลก็เป็นเกาะคุม้กนัไม่ใหเ้กิดสนิมอีกดว้ย 
FILL-TEX 048  :   น ้ายาป้องกันการกัดกร่อน 

น ้ายาท่ีมีคุณภาพในการควบคุมและป้องกนัการเกิดออกไซด ์และผุกร่อนของโลหะชนิดต่าง ๆ ภายหลงัจากการ
กดัสนิมแลว้ น ้ายาจะแทรกซึมและเคลือบเป็นฟิลม์บาง ๆ ช่วยป้องกนัช้ินส่วนต่าง ๆ  เหมาะส าหรับการป้องกนั
โครงสร้างเหลก็ต่าง ๆ  
FILL-TEX 049  :   น ้ายาป้องกันตะกรันและสนิมในระบบคูลล่ิงทาวเวอร์ 
เป็นเคมีที่มีส่วนช่วยในการป้องกนัไม่ใหต้ะกรันตกผนึกจบัตวัแน่นและเกิดสนิมแดง ซ่ึงเป็นสาเหตุที่ท  าใหก้าร
ระบายความร้อนไดไ้ม่ดี  เพราะถา้เคร่ืองจกัรมีอุณหภูมิสูงเป็นอนัตรายต่อการใชง้าน 

FILL-TEX 050  :   น ้ายาล้างคราบคาร์บอนและวาณิช 

น ้ายาลา้งคราบคาร์บอน ส่ิงปกปรกจากเขม่าท่ีติดแน่น จารบี ไขมนั  ลอกสีบางชนิดออกจากเหลก็ และโลหะ 
FILL-TEX 051  :   น ้ายาป้องกันตะไคร่น ้าในคูลล่ิงทาวเวอร์ 
น ้ายาควบคุมและป้องกนัตะไคร่น ้าและแบคทีเรียท่ีปรากฏในท่อส่งน ้าและท่อหวัฉีด ลดปัญหาการอุดตนัในท่อน ้า
และป้ัม ไม่เกิดการกดักร่อน ไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 

FILL-TEX 052  :   น ้ายาล้างตะไคร้น ้า สนิมและตะกรันในคูลล่ิงทาวเวอร์ 
น ้ายาลา้งตะไคร่น ้าจะแทรกซึมเขา้ไปในส่ิงสกปรกจนเกิดการหลอมตวัและหลุดออกมาเอง ใชไ้ดก้บัน ้าทุกสภาพ 
ทั้งที่เป็นกรดและด่าง 
FILL-TEX 053  :   น ้ายาล้างสนิมและตะกรัน 

น ้ายาเคมีก  าจดัสนิมและตะกรันต่าง ๆ ท่ีติดอยูบ่นผิวของโลหะ อิฐ คอนกรีต อื่น ๆ โดยไม่ละลายหรือกดัโลหะ ไม่
ควรใชก้บัโลหะอ่อนหรืออลูมิเนียม 

FILL-TEX 054  :   น ้ายาล้างฟินคอยล์ 
น ้ายาลา้งฟินคอยลข์องเคร่ืองปรับอากาศ โดยไม่กดัผิวอลูมิเนียมฟินคอยล ์ท าใหย้ดือายกุารใชง้านไดน้านยิง่ข้ึน 
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FILL-TEX 
FILL-TEX 055  :   น ้ายาล้างสนิมและตะกรันในหม้อน ้าเคร่ืองยนต์ 

น ้ายาลา้งสนิมและตะกรันในหมอ้น ้าเคร่ืองยนต ์ซ่ึงช่วยใหก้ารหมุนเวียนของระบบทางเดินน ้าในหมอ้น ้าดีข้ึน เพื่อ
การระบายความร้อนไดดี้  
FILL-TEX 056  :   หัวเช้ือน ้ายารักษาหม้อน ้ารถยนต์ 

น ้ายารักษาหมอ้น ้ารถยนตช์นิดเขม้ขน้ ป้องกนัสนิมและการกดักร่อนของหมอ้น ้า รักษาซีลและหล่อลื่นป้ัมน ้าลด
ความร้อน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบถ่ายเทความร้อน 

FILL-TEX 057  :   น ้ายาวาณิชเคลือบมอเตอร์ ส าหรับงานปานกลาง (สีใส) 
เคมีใชส้ าหรับการป้องกนัการร่ัวไหลของกระแสไฟฟ้าทุกชนิด ใชง้านง่ายและทนทาน สามารถใชไ้ดก้บั
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด 

FILL-TEX 058  :   น ้ายาวาณิชเคลือบมอเตอร์ ส าหรับงานหนัก (สีแดง) 
เคมีใชส้ าหรับการป้องกนัการร่ัวไหลของกระแสไฟฟ้า เคลือบผิวไดดี้ ทนต่อกรด-ด่าง, น ้าและน ้ามนั สามารถ
ใชไ้ดก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด 

FILL-TEX 059  :   น ้ายารมด า 
น ้ายาพิเศษท่ีเหมาะกบังานท่ีตอ้งการท าใหเ้ป็นสีด า ไม่ตอ้งผสมสารเคมีอื่น ๆ ใชง้านง่าย เพียงแค่ชุบทาหรือแช่
ช้ินงานกไ็ด ้

FILL-TEX 060  :   น ้ายาป้องกันสนิมและการกัดกร่อนในระบบเคร่ืองท าความเยน็แบบปิด (ชินเลอร์) 
น ้ายาเคมีท่ีป้องกนัการเกิดสนิม ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีในการป้องกนัรักษาระบบเคร่ืองท าความเยน็แบบปิด ระบบน ้าร้อน 
ระบบเตาอบ คอยลเ์คร่ืองท าความเยน็ 

FILL-TEX 061  :   น ้ายาท าความสะอาดเอนกประสงค์เข้มข้น (ชนิดผสมน ้า) 
เคมีท าความสะอาด ขจดัคราบไขมนัและส่ิงสกปรกต่าง ๆ ชนิดน ้าเขม้ขน้ สามารถผสมน ้าไดม้ากถึง 20-30 เท่า 
 

SPRAY 

 
FILL-TEX 0001  :   สเปรย์ซิลิโคนหล่อล่ืน ( ALL PURPOSE SILICONE LUBE) 
ซิลิโคนหล่อลื่นชนิดพิเศษ ส าหรับงานท่ีตอ้งการหล่อลื่น รวมทั้งงานสไลดต่์าง ๆ งานฉีดพลาสติก สามารถใชง้าน
ไดทุ้กสภาวะอากาศ 
FILL-TEX 0002  :   สเปรย์กัดสนิมคลายน๊อต ( PENETRANT SPRAY ) 
น ้ายามีลกัษณะใส แทรกซึมเพื่อขจดัสนิมและคราบสกปรกไดดี้เยีย่ม อีกทั้งยงัป้องกนัความช้ืนและการกดักร่อน
จึงท าใหส้นิมเกิดข้ึนนอ้ยลงหลงัใชง้าน 

FILL-TEX 0003  :   สเปรย์ท าความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า ( CONTACT CLEANER ) 
น ้ายาท าความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า ชนิดแหง้เร็ว  ก  าจดัคราบน ้ามนัและจารบี โดยไม่มีผลใด ๆ ต่อสภาพแวดลอ้ม 
ไม่มีผลต่อพลาสติก และไม่ติดไฟ เหมาะส าหรับใชท้  าความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้าและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด 
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FILL-TEX 
 

 

FILL-TEX 0004  :   สเปรย์ฉีดสายพาน (SUPER BELT) 

ฉีดเพื่อเพิ่มแรงดึงไดม้ากข้ึน กว่า 40 % ไม่มีส่วนผสมของยางดิบและน ้ามนัสน จึงไม่ท าใหส้ายพรานเป่ือยและ
ขาดเร็ว ท าใหส้ายพานใชไ้ดมี้ประสิทธิภาพและยดึอายกุารใชง้านของสายพราน ใชไ้ดก้บัสายพรานทุกชนิด 

FILL-TEX 0005  :   สเปรย์น ้ามันแทรกซึมหล่อล่ืนโซ่และลวดสลิง (CHAIN AND PIN BUSHING       

LUBE) 
น ้ามนัหล่อลื่นชนิดพิเศษส าหรับอุปกรณ์ของโซ่ทุกชนิด สามารถแทรกซึมเขา้ไปหล่อลื่นโซ่ลดการสึกหรอและยดื
อายกุารใชง้านไดย้าวนานยิง่ข้ึน  
FILL-TEX 0006  :   สเปรย์ล้างแม่พิมพ์ (โมลด์) 
สเปรยช์นิดพิเศษที่มีประสิทธิภาพดีในการลา้งท าความสะอาดแม่พิมพไ์ดดี้มาก โดยสามารถลา้งคราบ  ไขมนัและ
จารบีและส่ิงสกปรกอื่น ๆ ออกจากแม่พิมพไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

FILL-TEX 0007  :   สเปรย์เคลือบป้องกันสนิม 

น ้ายาเคลือบป้องกนัสนิม มีคุณสมบติัเคลือบป้องกนัสนิมได ้ทั้งอุปกรณ์เคร่ืองมืองานซ่อมบ ารุง และ แม่พิมพ ์ซ่ึง
มีประสิทธิภาพการป้องกนั และการกดักร่อนไดย้าวนาน แมอ้ยูใ่นท่ีท่ีมีความช้ืน ไม่ติดไฟ และสามารถลา้งออก
ไดง่้าย ดว้ยสารละเหยอยา่งอ่อน  
FILL-TEX 0008  :   กาวอีพอกซ่ี (EPOXY PUTTY A+B) 
เป็นผลิตภณัฑท์ี่มีลกัษณะเป็น เรซ่ิน 2 ท่อน เม่ือผสมกนัแลว้จะแขง็ตวัไดเ้หมือนเหลก็ สามารถสกดั เจาะ กลึง 
หรือทาสีทบัได ้ทนต่อกรด-ด่าง และยงัสามารถแขง็ตวัใตผ้ิวน ้าไดดี้ แขง็ตวัภายใน 2-3 ชัว่โมง 
FILL-TEX 0009  :   กาวอีพอซ่ี (EPOXY PUTTY FAST A+B) 
เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะเป็น เรซ่ิน 2 ท่อน เม่ือผสมกนัแลว้จะแขง็ตวัไดเ้หมือนเหลก็ สามารถสกดั เจาะ กลึง 
หรือทาสีทบัได ้ทนต่อกรด-ด่าง และยงัสามารถแขง็ตวัใตผ้ิวน ้าไดดี้ แขง็ตวัภายใน 5-10 นาท ี

FILL-TEX 0010  :   สเปรย์ฉีดเฟ่ืองเกียร์และลวดสลิง  
สเปรยห์ล่อลื่นสามารถรับแรงกดไดสู้ง สามารถแทรกซึมเขา้เฟ่ืองเกียร์ ลวดสลิง เพื่อป้องกนัน ้า สนิม และการกดั
กร่อน เหมาะส าหรับเฟ่ืองเกียร์เปิด และลวดสลิง 
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