Technical Bulletin

CCS 188 SANIGEL
Alcohol Gel Disinfectant
Product description
CCS 188 SANIGEL is an alcohol gel disinfectant
based on Ethyl alcohol (Denatured). It is used for kill
and sanitize microorganism such as bacteria (both gram
negative, gram positive), mould & fungi, E.Coli etc.
and it suitable for skin antisepsis.
Benefit
 Effective both gram positive and gram negative
bacteria, mould & fungi , E.Coli.
Physical and Chemical Properties
Appearance : Light pink gel
Odour : Alcohol like
pH 100% by pH meter : 6.50 – 7.50
Solubility in water : Completely soluble
Direction for use
1. For skin antisepsis on your hand
Apply 2 – 4 drop of CCS 188 SANIGEL. Massage it
into the hands. For proper hand cleaning scrub palms,
backs of hands, between fingers and under nails.

Caution
1. Do not ingest
2. Avoid contact with eyes
3. Do not discard CCS 188 SANIGEL
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, animals,
heat, flame, oxidizing materials
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 188 SANIGEL
Shelf life
: 1 Year
Packaging size
3.8 Litres, 5 Litres, 20 Litres, 200 Litres and
1,000 Litres
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Technical Bulletin
ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือฆ่าเชือโรค
รายละเอียดของผลิ ตภัณฑ์

คําเตือน / ข้อควรระวัง

ซีซีเอส 188 แซนิ เจล ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอลล์ลา้ งมือฆ่าเชือโรค
ทีมีสว่ นผสมของเอธิล แอลกอฮอลล์ (Ethyl alcohol) ทีสามารถฆ่า
และยับยังเชือแบคทีเรีย (ทัง gram positive และ gram negative),
เชือรา, E.Coli และอืนๆ เป็นต้น

1. ห้าม กลืนกิน ซีซีเอส 188 แซนิ เจล
2. ระวังอย่าให้เข้าตา
3. ห้าม ทิง ซีซีเอส 188 แซนิ เจล

ข้อดี
มีประสิ ทธิ ภาพในการฆ่าเชือโรคได้เป็ นอย่างดี
คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
ลักษณะทัวไป : เป็นเจลใส สีชมพูอ่อน
กลิน : แอลกอฮอลล์
ความเป็นกรด – ด่าง : 6.50 – 7.50
ความสามารถในการละลายนํา : สามารถละลายนําได้อย่างสมบูรณ์

วิ ธีการใช้
1. สําหรับการฆ่าเชื อโรคบนมือ
หยดผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 188 แซนิ เจล ลงบนฝ่ ามือ2 – 4 หยด
ลูบไล้ให้ทวมื
ั อ ขัดถูเบาๆ ทังหน้ามือ หลังมือ ซอกนิว
และซอกเล็บ

หรือภาชนะบรรจุลงในแม่นํา คู คลอง แหล่งนําสาธารณะ

การเก็บรักษา
1. เก็บในภาชนะทีปิดมิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลียง
ความร้อน เปลวไฟ สารออกซิไดส์

วิ ธีแก้พิษเบืองต้น
1. หากเข้าตา ให้รบี ล้างด้วยนํ าสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
2. หากกลืนกิน ซีซีเอส 188 แซนิ เจล
ห้าม ทําให้อาเจียนให้ดมนํ
ื า หรือนมปริมาณมากๆ
เพือเจือจางแล้วรีบนําผูป้ ่วยส่งแพทย์ทนั ที พร้อมภาชนะ
บรรจุ ฉลาก ของผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 188 แซนิ เจล

อายุสินค้า

: 1 ปี

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