Technical Bulletin
Cleaning detergent
Product description

Caution
CCS 192 COMPLETE CREAM is a mild abrasive cleanser
1. Do not ingest
with superior cleaning action. Excellent for removing stubborn 2. Avoid contact with eyes and skin. Avoid to inhale
stains, soap scum build-ups, grease and numerous other
3. Wear suitable gloves, clothing, boots and
tough cleaning jobs. Safe for use on plastic, ceramics,
eyes/face protection
formica, vinyl, aluminium, stainless steel and other surfaces
4. Do not discard CCS 192 COMPLETE CREAM
not harmed by abrasive cleaner
or package into canal or environment
Storage & Handling information
Benefit
1. Keep in tightly container
 Excellent for removing stubborn stains, soap scum
build-ups, grease and numerous other tough cleaning 2. Store in a cool and dry place
3. Keep out of reach of children, food, animals.
jobs.
Emergency & First aid procedures
Safe for use on aluminum, stainless steel
EYES CONTACT : Flush with plenty of water and consult
Physical and Chemical Properties
a physician immediately if the symptom is not well.
Appearance : Light yellow slurry
SKIN CONTACT : Take off immediately all contaminated
Odour : Citrus
clothing and wash the skin with soap and plenty of water.
pH 100% by universal indicator : 9 - 10
INGESTION : Do not induce vomiting. Dilute by drinking
Solubility in water : Completely soluble
water or milk and consult a physician immediately with
Direction for use
package and label of CCS 192 COMPLETE CREAM
1.Spread undiluted product onto the equipment or surface
INHALATION : Remove to fresh air. If not breathing,
with need to be clean
give artificial respiration. If breathing is difficult,
2.Scrub with scourer
give oxygen and get medical attention immediately.
3.Thoroughly rinse off with water
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
ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด
รายละเอียดของผลิ ตภัณฑ์
ซีซีเอส 192 คอมพลีท ครีม เป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
เอนกประสงค์ชนิดครีม สําหรับขจัดคราบสกปรก คราบไขมัน คราบ
นํามันตามพืน ฝาผนัง และอุปกรณ์เครืองใช้ในห้องครัว ห้องนํา
อาคารสํานักงาน ใช้ได้ดกี บั พืนผิวทัวไปเช่น สุขภัณฑ์ พืนผิว
พลาสติก ผิวเคลือบ โฟไมก้า ไวนิล อลูมเิ นียมและแสตนเลส โดยไม่
ทําลายพืนผิว

ข้อดี
 สามารถขจัดคราบสกปรก คราบไขมัน คราบนํ ามันตามพืน
ฝาผนัง และอุปกรณ์ เครืองใช้ในห้องครัว ห้ องนํา อาคาร
สํานักงาน ได้เป็ นอย่างดี
สามาถใช้ได้กบั อลูมิเนี ยมและแสตนเลส โดยไม่ทาํ ลาย
พืนผิ ว

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
ลักษณะทัวไป : เป็นของเหลวข้นหนืดสีเหลืองอ่อน
กลิน : ส้ม
ความเป็นกรด – ด่าง : 9 – 10
ความสามารถในการละลายนํา : สามารถละลายนําได้อย่างสมบูรณ์

วิ ธีการใช้
1. ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ตอ้ งผสมนํา ทาลงบนพืนผิวหรืออุปกรณ์
ทีต้องการทําความสะอาด ใช้แปรงอ่อนหรือฟองนําขัด
จากนันล้างออกด้วยนํ าให้สะอาด

คําเตื อน / ข้อควรระวัง
1. ห้าม กลืนกิน ซีซีเอส 192 คอมพลีท ครีม
2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ ต้องสวมถุงมือยาง, รองเท้ายาง,
ชุดปฏิบตั งิ าน, แว่นตาและหน้ากากนิรภัย
4. ห้าม ทิง ซีซีเอส 192 คอมพลีท ครีม หรือภาชนะบรรจุ
ลงในแม่นํา คู คลอง แหล่งนําสาธารณะ
การเก็บรักษา
เก็บในภาชนะทีปิ ดมิดชิด สถานทีเก็บต้องแห้งและเย็น
ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลียง และสารเคมีประเภทด่าง
วิ ธีแก้พิษเบืองต้น
1. หากเข้าตา ให้รบี ล้างด้วยนํ าสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
2. หากสัมผัสผิวหนัง ให้ลา้ งออกด้วยนําสะอาดจํานวนมาก
ถ้าเปือนเสือผ้าให้รบี ถอดออก แล้วรีบชําระล้างร่างกาย
ด้วยสบูแ่ ละนําให้สะอาด
3. หากสูดดม ให้นําผูป้ ่วยไปยังบริเวณทีมีอากาศถ่ายเทสะดวก
4. หากกลืนกิน ซีซีเอส 192 คอมพลีท ครีม
ห้าม ทําให้อาเจียน ให้ดมนํ
ื า หรือนมปริมาณมากๆ
เพือเจือจางแล้วรีบนําผูป้ ่วยส่งแพทย์ทนั ที
พร้อมภาชนะบรรจุและฉลากของผลิตภัณฑ์
ซีซีเอส 192 คอมพลีท ครีม
อายุสินค้า

: 2 ปี

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

บริ ษทั คอมพลีท เคมีคอล แมนูแฟคเจอริ ง จํากัด
99/133-4 หมู่ที 2 ถนนพระราม 2 ตําบลพันท้ายนรสิงห์ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : (034)-871628
โทรสาร : (034)-871627
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