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GIỚI THIỆU 
 

Công ty TNHH Sản xuất hóa chất và Dịch vụ công nghiệp (PROCIS Co., Ltd), 
với mục tiêu phát triển nội địa hóa sản xuất và dịch vụ công nghiệp , định 
hướng hoạt động chính trong các lĩnh vực: 

 Nghiên cứu, phát triển và sản xuất các dòng sản phẩm hóa chất tổng 
hợp công nghiệp chất lượng cao tại Việt Nam, với giá thành nội địa 
hóa, thay thế cho các sản phẩm nhập khẩu; 

 Tư vấn và cung cấp các giải pháp làm sạch và vệ sinh công nghiệp, 
cung cấp hóa phẩm và dịch vụ tẩy rửa và làm sạch hệ thống công 
nghiệp như đường ống bể chứa, nồi hơi, hệ thống trao đổi nhiệt…   

 Cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế, lắp đặt các hệ thống xử lý 
nước cấp, nước tinh khiết, nước thải, nước công nghiệp, xử lý khói 
bụi, ô nhiễm khí thải…; 

 
ABOUT COMPANY 
 
Chemical Production & Industrial Services Co., Ltd (PROCIS Co., Ltd), with 
the aim of localizing chemical development, manufacturing and industrial 
technical services, we focus on activities below: 

 Developping and producing of synthersis industrial chemical 
products in Vietnam, with high quality and localized expenses, to 
replace for imported products; 

 Supplying consultant and solution for industrial cleaning and 
sanitary, supplying chemical and cleaning services for industrial 
plant and system, such as piping, tankage, boiler, exchanger…  

 Supplying engineering and installtion services for water & waste 
water treatment system, dust, smock and air polution equipment 
and system… 

 
 

SẢN PHẨM 
 

HÓA PHẨM TẨY RỬA CÔNG NGHIỆP - V.CLEAN SERIES 
 Hóa phẩm tổng hợp, chuyên dụng tẩy rửa làm sạch công nghiệp. 
 Hoạt tính cao, an toàn sử dụng và an toàn môi trường. 
 Tẩy rửa làm sạch các loại chất bẩn, cáu cặn, gỉ sắt, hữu cơ, dầu mỡ... 
 Công thức điều chỉnh theo từng điều kiện thực tế.  

INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS – V.CLEAN SERIES 
 Blended mixture chemicals, specialized for industrial cleaning. 
 High activity, safety and environmental friendly. 
 Effective to all scales, dust, rust, organics, oil & grease… 
 Customized formulation, depends on realized conditions.  

HÓA PHẨM TẨY RỬA DÂN DỤNG – SMART CLEANER SERIES 
 Hóa phẩm tổng hợp, chuyên dụng tẩy rửa làm sạch dân dụng. 

 Hoạt tính cao, an toàn sử dụng và an toàn môi trường. 
 Tẩy rửa làm sạch các loại chất bẩn, cáu cặn, gỉ sắt, hữu cơ, dầu mỡ... 

RESIDENTIAL CLEANING CHEMICALS – SMART CLEANER SERIES 
 Blended mixture chemicals, specialized for industrial cleaning. 

 High activity, safety and environmental friendly. 
 Effective to all scales, dust, rust, organics, oil & grease… 



HÓA PHẨM XỬ LÝ NƯỚC - V.TREAT SERIES 
 Chống cáu cặn, ăn mòn, xử lý rong rêu, vi sinh vật… 
 Ứng dụng xử lý nước nồi hơi, hệ thống làm mát, lọc màng RO… 
 An toàn sử dụng, an toàn hệ thống và an toàn môi trường.  

WATER TREATMENT CHEMICALS – V.TREAT SERIES 
 Antiscalant, anti-corrosion, algaecide, disinfection… 
 Broad application: Boiler, Cooling, Membrane systems… 
 Safety for handling, utilization and system. Eco-friendly. 

KEO DÁN – WELD.ON & SEALANT SERIES 
 Keo dán WELD.ON series, hệ dung môi, khô nhanh, không tạo vết. 

 Hỗn hợp SEALANT dán cạnh, dán mặt, làm kín mối dán. 
 Keo dán EPOXY 1 thành phần, 2 thành phần.  

ADHESIVES – WELD.ON & SEALANT SERIES 
 WELD.ON series, solvent based glue, fast drying and transparent. 

 SEALANT, a solvent & material mixture, suitable for glue and sealing. 
 1 part & 2 part EPOXY glue and adhesive. 

 

HÓA PHẨM CÔNG THỨC 
 Chất tẩy sơn hệ nước và hệ dung môi. 
 Tẩy gỉ sắt thép, chuyển hóa gỉ, làm sạch nhôm, thép không gỉ. 
 Hóa phẩm nghiên cứu sản xuất theo đơn hàng.  

FUNCTIONAL CHEMICALS 
 Solvent based & Water based paint stripper.  
 Rust cleaner, rust converter. Alum and Stainless Steel cleaner. 
 Customizing chemicals. 

 
 

DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP 
 

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT & ỨNG DỤNG 
 Nghiên cứu sản xuất hóa chất theo yêu cầu của Khách hàng. 
 Nghiên cứu sản xuất nội địa hóa, thay thế hóa phẩm nhập khẩu. 
 Nghiên cứu tái sử dụng nước thải, chất thải công nghiệp. 

RESEARCH, PRODUCTION & APPLICATION 
 Research and produce chemicals as Customer’s demand.  
 Localization of chemical production, to replace imported ones. 
 Research to re-use industrial solid waste & waste water.  

TẨY RỬA VÀ NÂNG CẤP 
 Tẩy dầu mỡ, cặn bẩm, gỉ sắt, làm sạch đường ống bể chứa. 

 Tẩy cáu cặn, rong rêu trong các hệ thống nước công nghiệp. 
 Cải tạo, chống ăn mòn, chống gỉ kết cấu sắt thép công nghiệp. 

CLEANING & UPGRADING SERVICES 
 Removing oil & grease, sediments, rust from tankage & piping.  

 Removing scales, algae… from industrial water systems. 
 Upgrading, rust prevention of industrial steel structures. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 PROCIS CO., LTD 
Liason address: 16/160 Lac Long Quan str., Tay Ho, Hanoi 

Tel: (+84-24) 3748 0118   Fax: (+84-24) 3755 7429  
Weblink: www.hoachatkythuat.com 
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