Technical Bulletin

Auto parts rinse aid
Product description
CCS 310 AUTO PARTS RINSE is a liquid rinse aid designed
as a water dispersant and rust inhibitor (for short period).
CCS 310 AUTO PARTS RINSE is to disperse the rinse water
to ensure the rapid drying and protect parts from corroding.

Benefit
 produces fast spot and streak free drying of all washed
articles.
 Activated rust inhibitors
 Works in hard or soft water

Physical and Chemical Properties
Appearance : Clear Liquid
Odour : Characteristic
pH 100% by pH meter : 7.50 – 8.50
Specific gravity at 25C (g/cm3) : 1.010 – 1.050
Solubility in water : Completely soluble

Direction for use
- For immersion use at 15 Litres : 85 Litres dilution with water.
Then immerse or soak the parts and equipment into
the solution, leave for minimum 5 minutes
- For spray use at 15 Litres : 85 Litres dilution with water.
Then spray the solution onto the parts and surface of
equipment, leave for minimum 5 minutes

Caution
1. Do not ingest
2. Avoid contact with eyes and skin.
3. Use rubber gloves to prevent skin contact
4. Do not discard CCS 310 AUTO PARTS RINSE
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 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 310 AUTO PARTS RINSE
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
ผลิตภัณฑ์ช่วยแห้ง สําหรับชินส่วนอะไหล่รถยนต์ตา่ งๆ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

คําเตือน / ข้ อควรระวัง

ซีซีเอส 310 ออโต้ พาร์ ท ริ นส์ ผลิตภัณฑ์ ช่วยแห้ งและป้องกันสนิม
สําหรับชินส่วนอะไหล่รถยนต์หรืออุปกรณ์ ต่างๆ ช่วยให้ ชินส่วนอะไหล่
รถยนต์หรืออุปกรณ์หลังทําความสะอาดแล้ วแห้ งเร็ วและช่วยป้องกัน
การเกิดสนิมบนพืนผิวชินส่วนอะไหล่รถยนต์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ด้ วย
ข้ อดี
 ช่ วยให้ ชิ นส่ วนอะไหล่ รถยนต์ แห้ งเร็ ว
และป้องกันการเกิดคราบนํ าบนชิ นส่ วนอะไหล่ รถยนต์
ที ทําความสะอาดแล้ ว
 ยับยั งการเกิดสนิมบนพื นผิวชิ นส่ วนอะไหล่ รถยนต์
สามารถใช้ ได้ ทั งในนํ าอ่ อนและนํ ากระด้ าง

1. ห้ าม กลืนกิน ซีซีเอส 310 ออโต้ พาร์ ท ริ นส์
2. ระวังอย่าให้ เข้ าตาหรือถูกผิวหนัง
3. ขณะใช้ ผลิตภัณฑ์ ควรสวมใส่ถงุ มือยางเพือป้องกันไม่ให้
ผลิตภัณฑ์สมั ผัสกับผิวหนัง
4. ห้ าม ทิง ซีซีเอส 310 ออโต้ พาร์ ท ริ นส์ หรือภาชนะบรรจุ
ลงในแม่นํา คู คลอง แหล่งนําสาธารณะ

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ

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 วยสบู่และนําให้ สะอาด
3. หากกลืนกิน ซีซีเอส 310 ออโต้ พาร์ ท ริ นส์
ห้ าม ทําให้ อาเจียน ให้ ดืมนํา หรือนมปริมาณมากๆ เพือ
เจือจางแล้ วรีบนําผู้ป่วยส่งแพทย์ทนั ที พร้ อมภาชนะบรรจุ
และฉลากของผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 310 ออโต้ พาร์ ท ริ นส์

ลักษณะทัวไป : เป็ นของเหลวใส
กลิน : เฉพาะตัว
ความเป็ นกรด – ด่าง : 7.50 – 8.50
ความถ่วงจําเพาะทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (g/cm3)
: 1.010 – 1.050
ความสามารถในการละลายนํา : สามารถละลายนําได้ อย่างสมบูรณ์

วิธีการใช้
- สําหรั บการจุ่มแช่
ผสมผลิตภัณฑ์ กบั นําในอัตราส่วน 15 : 85 จากนันนําชินส่วน
อะไหล่รถยนต์หรืออุปกรณ์ต่างๆจุ่มแช่ในสารละลายทีเตรี ยมไว้
เป็ นเวลานานอย่างน้ อย 5 นาที
- สําหรั บการพ่ นเสปรย์
ผสมผลิตภัณฑ์ กบั นําในอัตราส่วน 15 : 85 จากนันนําสารละลาย
ดังกล่าวไปพ่นสเปรย์ให้ ทัวพืนผิวของชินส่วนอะไหล่รถยนต์หรือ
อุปกรณ์ต่างๆ

การเก็บรักษา

1. เก็บในภาชนะทีปิ ดมิดชิด สถานทีเก็บต้ องแห้ งและเย็น
ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลียง

วิธีแก้ พษิ เบื องต้ น

อายุสินค้ า
ขนาดบรรจุ

: 2 ปี

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