Technical Bulletin

Bathroom cleaner
Product description

Caution

CCS 220 BATHROOM CLEANER This powerful cleaner
contains a blend of acid and surfactants for the easy removal
of rust-stain, scale and other stain from toilet floors, walls and
sanitary wares. Surfaces look like new again after cleaning.
Benefit
 Powerful cleaner
 Not have pungent odour from acid

Storage & Handling information

 have good smell from Breta fragance

Physical and Chemical Properties
Appearance : Green Liquid
Odour : Breta
pH conc by universal indicator : 0 – 2
Specific gravity at 25C (g/cm3) : 1.050 – 1.090
Solubility in water : Completely soluble

Direction for use

1. Do not ingest
2. Avoid contact with eyes and skin or inhale
3. Wear suitable gloves, clothing, boots and
eyes/face protection
4. Do not discard CCS 220 BATHROOM CLEANER
or package into canal or environment
1. Keep in tightly container
2. Store in a cool and dry place
3. Keep out of reach of children, food, animals
and alkaline chemical substance

Emergency & First aid procedures
EYES CONTACT : Flush with plenty of water and consult
a physician immediately if the symptom is not well.
SKIN CONTACT : Take off immediately all contaminated

clothing and wash the skin with soap and plenty of water.
INGESTION : Do not induce vomiting. Dilute by drinking
use at 1 litre : 10 litres dilution with water
water or milk and consult a physician immediately with
Apply with mop or cloth immerse and soak into the solution
package and label of CCS 220 BATHROOM CLEANER.
and wipe on the surface which need to be clean. Scrub with
INHALATION : Remove to fresh air. If not breathing,
stiff brush and rinse off with water.
give artificial respiration. If breathing is difficult,
– For Heavy soil
give oxygen and get medical attention immediately.
Take the undiluted product onto the surface which need to be
Shelf life
: 2 Year
clean and scrub with scourer or stiff brush and rinse off with
Packaging size
water
3.8 Litres, 5 Litres, 20 Litres, 200 Litres and 1,000 Litres
- For normal soil (or daily cleaning)
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Technical Bulletin
ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดห้องนํา และเครืองสุขภัณฑ์
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

คําเตือน / ข้ อควรระวัง

ซีซีเอส 220 บาธรู ม คลีนเนอร์ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดห้ องนํา
และเครืองสุขภัณฑ์ทีมีสว่ นผสมของกรดและสารทําความสะอาด
ทีสามารถขจัดคราบสกปรกฝั งแน่น เช่นคราบเหลือง คราบหินปูน
คราบไคลสบู่ ทีพบบริเวณพืนห้ องนํา ฝาผนัง ร่องกระเบือง โถสุขภัณฑ์
อ่างอาบนํา อ่างล้ างหน้ า เป็ นต้ น

ข้ อดี

1. ห้ าม กลืนกิน ซีซีเอส 220 บาธรู ม คลีนเนอร์
2. ระวังอย่าให้ เข้ าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ขณะใช้ ผลิตภัณฑ์ ต้ องสวมถุงมือยาง, รองเท้ ายาง,
ชุดปฏิบตั ิงาน แว่นตา หรือหน้ ากากนิรภัย
4. ห้ าม ทิง ซีซีเอส 220 บาธรู ม คลีนเนอร์ หรือภาชนะบรรจุ
ลงในแม่นํา คู คลอง แหล่งนําสาธารณะ

 ขจัดคราบสกปรกฝั งแน่ นได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
 มีส่วนผสมของกรดที ปราศจากกลิ นฉุน
 มีส่วนผสมของนํ าหอมBreta ที ให้ กลิ นหอมสดชื น

1. เก็บในภาชนะทีปิ ดมิดชิด สถานทีเก็บต้ องแห้ งและเย็น
ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลียง และ สารเคมีประเภทด่าง

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ

การเก็บรักษา

วิธีแก้ พษิ เบื องต้ น

1. หากเข้ าตา ให้ รีบล้ างด้ วยนําสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลา หากไม่ทเุ ลาให้ ไปพบแพทย์
2. หากสัมผัสผิวหนัง ให้ ล้างออกด้ วยนําสะอาดจํานวนมาก
ถ้ าเปื อนเสือผ้ าให้ รีบถอดออก แล้ วรีบชําระล้ างร่างกาย
ด้ วยสบู่ และนําให้ สะอาด
: 1.050 – 1.090
ความสามารถในการละลายนํา : สามารถละลายนําได้ อย่างสมบูรณ์ 3. หากกลืนกิน ซีซีเอส 220 บาธรู ม คลีนเนอร์
ห้ าม ทําให้ อาเจียนให้ ดืมนํา หรือนมปริ มาณมากๆ เพือเจือจาง
วิธีการใช้
แล้ วรีบนําผู้ป่วยส่งแพทย์ทนั ที พร้ อมภาชนะบรรจุและฉลาก
1. สําหรั บคราบสกปรกทัวไป (หรื อสําหรั บทําความสะอาดพืนผิว
ของผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 220 บาธรู ม คลีนเนอร์
ประจําวัน) ผสมผลิตภัณฑ์กบั นําในอัตราส่ วน 1:10 จากนันใช้ ผ้า
4. หากสูดดม ให้ นําผู้ป่วยไปยังบริเวณทีมีอากาศถ่ายเทสะดวก
หรือฟองนําชุบ หรือจุ่มผ้ าม็อบ แล้ วนําไปเช็ดถูให้ ทวบริ
ั เวณทีต้ องการ อายุสินค้ า
: 2 ปี
ทําความสะอาดหรือใช้ แปรงขัดแล้ วล้ างออกด้ วยนําสะอาด
ขนาดบรรจุ
2. สําหรั บคราบสกปรกมาก ให้ เทผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องผสมนํา
3.8 ลิตร, 5 ลิตร, 20 ลิตร, 200 ลิตร และ 1,000 ลิตร
ลงบนพืนผิวทีต้ องการทําความสะอาดแล้ วใช้ ฟองนําเช็ดหรือ
ใช้ แปรงขัดแล้ วล้ างออกด้ วยนําสะอาด
ลักษณะทัวไป : เป็ นของเหลวใส สีเขียว
กลิน : Breta
ความเป็ นกรด – ด่าง : 0 - 2
ความถ่วงจําเพาะทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (g/cm3)

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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