Technical Bulletin
Sanitizing Liquid Hand Soap

Product description
CCS 182 ANTIBAC CLEAR HAND SOAP is a pH
neutral sanitizing liquid hand soap. This product
contains a very mild cleanser blended with
disinfectant which can kill and sanitize bacteria and
microorganism. This product actively removes soiling
whilst counteracting the drying effects of everyday
activity.

Benefit
 pH neutral, ultra-mild formula
 Contains disinfectant which can kill and sanitize
bacteria and microorganism to give a good health for you
 That leaves the hand feeling soft and not allergy
because this product not contain color and fragrance
additive

Physical and Chemical Properties
Appearance : Colorless viscous liquid
Odour : Characteristic
pH 100% by pH meter : 6.50 – 7.50
Specific gravity at 25C (g/cm3) : 0.994 – 1.034
Viscosity at 25C (CPS) : 1000 – 1200
Solubility in water : Completely soluble

Direction for use
Wet hands and apply 1-2 drop of CCS 182 ANTIBAC
CLEAR HAND SOAP. Massage it into the hands.
For proper hand cleaning scrub palms, backs of
hands, between fingers and under nails. Rinse off
with water and dry.

Caution
1. Do not ingest
2. Avoid contact with eyes.
3. Do not discard CCS 182 ANTIBAC CLEAR
HAND SOAP or package into canal or
environment

Storage & Handling information
1. Keep in tightly container
2. Store in a cool and dry place
3. Keep out of reach of children, food and animals

Emergency & First aid procedures
EYES : Flush with plenty of water and consult
a physician immediately if the symptom
is not well.
INGESTION : Do not induce vomiting. Dilute by
drinking water or milk and consult
a physician immediately with
package and label of
CCS 182 ANTIBAC CLEAR
HAND SOAP
Shelf life
: 2 Year

Packaging size
3.8 Litres, 5 Litres, 20 Litres, 200 Litres and
1,000 Litres
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Technical Bulletin
ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือฆ่าเชือแบคทีเรีย
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
ซีซีเอส 182 แอนติแบค เคลียร์ แฮนด์ โซป ผลิตภัณฑ์สบู่เหลว
ล้ างมือฆ่าเชือแบคทีเรียสูตรอ่อนโยน ทีมีค่า pH เป็ นกลาง มีสว่ นผสม
ของสารทําความสะอาดทีมีความอ่อนโยนต่อผิวหนังและมีส่วนผสม
ของสารฆ่าเชือ (Disinfectant) ทีสามารถทําลายและยับยังเชือ
แบคทีเรี ย จึงส่งผลต่อสุขอนามัยทีดีสาํ หรับคุณ

ข้ อดี
 สูตรอ่ อนโยนต่ อผิวหนัง
 มีส่วนผสมของสารฆ่ าเชื อ(Disinfectant) ที สามารถทําลาย
และยับยั งเชื อแบคทีเรี ยได้
 ให้ ความรู้ สึกสะอาด เนียนนุ่ ม
 ไม่ ก่อให้ เกิดอาการแพ้ ด้ วยสูตร ไร้ สี ไร้ กลิ น

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
ลักษณะทัวไป : เป็ นของเหลวมีความหนืด ใส ไม่มีสี
กลิน : เฉพาะตัว
ความเป็ นกรด – ด่าง : 6.50 – 8.50
ความถ่วงจําเพาะทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (g/cm3)
: 0.994 – 1.034

3. ห้ าม ทิง ซีซีเอส 182 แอนติแบค เคลียร์ แฮนด์ โซป
หรือภาชนะบรรจุ ลงในแม่นํา คู คลอง แหล่งนําสาธารณะ

การเก็บรักษา

1. เก็บในภาชนะทีปิ ดมิดชิด สถานทีเก็บต้ องแห้ งและเย็น
ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลียง

วิธีแก้ พษิ เบื องต้ น
1. หากเข้ าตา ให้ รีบล้ างด้ วยนําสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลา หากไม่ทเุ ลาให้ ไปพบแพทย์
2. หากกลืนกิน ซีซีเอส 182 แอนติแบค เคลียร์ แฮนด์ โซป
ห้ าม ทําให้ อาเจียน ให้ ดืมนํา หรือนมปริมาณมากๆ เพือ
เจือจาง แล้ วรีบนําผู้ป่วยส่งแพทย์ทนั ที พร้ อมภาชนะบรรจุ
และฉลากของผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 182 แอนติแบค เคลียร์
แฮนด์ โซป

อายุสินค้ า

: 2 ปี

ขนาดบรรจุ
3.8 ลิตร, 5 ลิตร, 20 ลิตร, 200 ลิตร และ 1,000ลิตร

ความหนืดทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (CPS) : 1000 – 1200
ความสามารถในการละลายนํา : สามารถละลายนําได้ อย่างสมบูรณ์

วิธีการใช้
ชโลมมือด้ วยนําพอเปี ยก แล้ วหยด ซีซีเอส 182 แอนติแบค เคลียร์
แฮนด์ โซป 1-2 หยด ลูบไล้ ให้ ทวมื
ั อ ขัดถูเบาๆ ทังหน้ ามือ หลังมือ
ซอกนิว และซอกเล็บ และภายหลังการทําความสะอาดต้ องล้ างออก
ด้ วยนําให้ สะอาด

คําเตือน / ข้ อควรระวัง
1. ห้ าม กลืนกิน ซีซีเอส 182 แอนติแบค เคลียร์ แฮนด์ โซป
2. ระวังอย่าให้ เข้ าตา
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