Technical Bulletin

Air freshener
Product description

Caution

CCS 250 Mrs. HOM A highly effective air freshener. Provides
a fresh and long lasting scent to the entire room. Perfect for
removing those damp, unpleasant odors in every corner of
your home, hotel, spa, restaurant, office, bathroom or car.
Provides a long lasting fresh scent (non- allergenic).
Benefit
 pH neutral, so be harmless for user
 Has a pleasant scent from the ingredient Breta fragance

1. Do not ingest
2. Avoid contact with eyes
3. Wear suitable gloves for prolong contact or user
who allergic
4. Do not discard CCS 250 Mrs HOM or package
into canal or environment

Physical and Chemical Properties
Appearance : Clear violet Liquid
Odour : Breta
pH 100% by pH meter : 7.00 – 8.00
Specific gravity at 25C (g/cm3) : 0.980 – 1.020
Solubility in water : Completely soluble

Direction for use
1.
2.

use at 1 : 1 dilution with water. Apply diluted product
with a spray bottle.
Thoroughly spray the area needed to be deodorized.

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

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
water or milk and consult a physician immediately with
package and label of CCS 250 Mrs. HOM .
Shelf life
: 2 Year

Packaging size
3.8 Litres standard,
5 Litres, 20 Litres, 200 Litres and 1,000 Litres: Special
Order
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Technical Bulletin
ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ
รายละเอียดของผลิ ตภัณฑ์

คําเตือน / ข้อควรระวัง

ซีซีเอส 250 มิ สซิ ส หอม ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ ใช้ปรับอากาศ
ภายในห้องหรือในบริเวณต่างๆ ให้มกี ลินหอมสดชืน และช่วยกําจัด
กลินอับหรือกลินทีไม่พงึ ประสงค์ สามารถนําไปใช้ปรับอากาศได้ใน
ทุกสถานทีไม่วา่ จะเป็นในบริเวณบ้าน โรงแรม สปา ภัตตาคาร
ออฟฟิ ศ สํานักงาน ห้องนํา หรือในรถยนต์ เป็นต้น ฯ

1. ห้าม กลืนกิน ซีซีเอส 250 มิ สซิ ส หอม
2. ระวังอย่าให้เข้าตา
3. ควรสวมใส่ถุงมือยาง ถ้าจะต้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์
เป็นเวลานาน หรือกับผูท้ แพ้
ี สารเคมีงา่ ย
4. ห้าม ทิง ซีซีเอส 250 มิ สซิ ส หอม หรือภาชนะบรรจุ
ลงในแม่นํา คู คลอง แหล่งนําสาธารณะ

ข้อดี
 มีค่า pH เป็ นกลาง จึงปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน
 มีส่วนผสมของนําหอม Breta fragance ทีให้กลินหอมสดชืน

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ

ลักษณะทัวไป : เป็นของเหลวใส สีมว่ ง
กลิน : Breta
ความเป็นกรด – ด่าง : 7.00 – 8.00
ความถ่วงจําเพาะทีอุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส (g/cm3)
: 0.980 – 1.020
ความสามารถในการละลายนํา : สามารถละลายนําได้อย่างสมบูรณ์

วิ ธีการใช้
1. นําผลิตภัณฑ์ผสมกับนําในอัตราส่วน 1 : 1 จากนันนํา ผลิตภัณฑ์
ทีผสมนําแล้วใส่ลงในขวดสเปรย์
2. จากนันนําไปเสปรย์ให้ทวบริ
ั เวณทีต้องการกําจัดกลินทีไม่พงึ
ประสงค์ หรือในบริเวณทีต้องการให้มกี ลินหอมสดชืน

การเก็บรักษา
1. เก็บในภาชนะทีปิดมิดชิด สถานทีเก็บต้องแห้งและเย็น
ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลียง

วิ ธีแก้พิษเบืองต้น
1. หากเข้าตา ให้รบี ล้างด้วยนํ าสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
2. หากสัมผัสผิวหนัง ให้ลา้ งออกด้วยนําสะอาดจํานวนมาก
ถ้าเปือนเสือผ้าให้รบี ถอดออก แล้วรีบชําระล้างร่างกาย
ด้วยสบูแ่ ละนําให้สะอาด
3. หากกลืนกิน ซีซีเอส 250 มิ สซิ ส หอม ห้าม ทําให้อาเจียน
ให้ดมนํ
ื า หรือนมปริมาณมากๆ เพือเจือจางแล้วรีบนําผูป้ ่วย
ส่งแพทย์ทนั ที พร้อมภาชนะบรรจุและฉลากของผลิตภัณฑ์
ซีซีเอส 250 มิ สซิ ส หอม

อายุสินค้า
ขนาดบรรจุ

: 2 ปี

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