Technical Bulletin
CCS 400 LAUNDRY DETERGENT
Manual washing liquid laundry detergent
Product description
CCS 400 LAUNDRY DETERGENT is a manual
washing liquid laundry detergent. It is used for clean
and remove stain on fabrics or clothes. After cleaning,
fabrics or clothes are clean, white and have good
smell.
Benefit
 Solvent free
 Contain anti - redeposition agent
 Environmentally Friendly – Readily
Biodegradable
Physical and Chemical Properties
Appearance : Blue viscous liquid
Odour : K-essence
pH 100% by pH meter : 7.50 – 8.50
Specific gravity at 25C (g/cm3) : 1.010 – 1.050
Viscosity at 25C (CPS) : 1000 – 1200
Solubility in water : Completely soluble
Direction for use
1. For heavy soil
Spread the undiluted product onto the stain, leave for
10 min and wash these clothes in the normal step.
2. For normal soil
Use at 100 - 200 ml : 10 litres dilution with water.
Then immerse the clothes into the solution, leave for
10 min, gently crush and thoroughly rinse off with
water.

Caution
1. Do not ingest
2. Avoid contact with eyes
3. Wear rubber gloves for prolonged contact
or user who allergic
4. Do not discard CCS 400 LAUNDRY
DETERGENT 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 : 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 400 LAUNDRY DETERGENT
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
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว สําหรับการซักด้วยมือ
รายละเอียดของผลิ ตภัณฑ์
ซีซีเอส 400 ลอนดรี ดีเทอร์เจนท์ ผลิตภัณฑ์ซกั ผ้าชนิดเหลว
สําหรับซักด้วยมือ ใช้สาํ หรับขจัดรอยเปือน และคราบสกปรกต่างๆ
บนเนือผ้า เสือผ้า ทําให้เสือผ้าทีทําความสะอาดแล้ว ขาว สะอาด
และมีกลินหอมสดชืน

ข้อดี
ไม่มีส่วนประกอบของตัวทําละลายทีเป็ นอันตรายต่อ

สุขภาพ
 มีส่วนผสมของสารกันคราบคืน ซึงเป็ นสารทีช่วยไม่ให้
คราบสกปรกหรือสิ งสกปรกทีหลุดออกไปแล้วขณะซัก
กลับมาเกาะติ ดทีเนื อผ้าอีก จึงทําให้ผ้าที ผ่านการซักแล้วมี
ความขาว สะอาด ดูเหมือนใหม่อีกครัง
 เป็ นมิ ตรต่อสิ งแวดล้อม เนื องจากมีส่วนผสม
ของสารลดแรงตึงผิ วทีสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
(Biodegradable)

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
ลักษณะทัวไป : เป็นของเหลวใส มีความหนืด, สีฟ้ า
กลิน : K-Essence
ความเป็นกรด – ด่าง : 7.50 – 8.50
ความถ่วงจําเพาะทีอุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส (g/cm3)
: 1.010 – 1.050
ความหนืดทีอุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส (CPS) : 1000 - 1200
ความสามารถในการละลายนํา : สามารถละลายนําได้อย่างสมบูรณ์

วิ ธีการใช้
1. สําหรับคราบสกปรกทัวไป
ให้ผสมผลิตภัณฑ์กบั นํ าในอัตราส่วน 100 - 200 มิ ลลิ ลิตร
ต่อนํา 10 ลิ ตร นําเสือผ้าแช่ทงไว้
ิ ประมาณ 10 นาที จากนัน
ให้ขยีผ้าเบาๆ แล้วล้างออกด้วยนําสะอาด
2. สําหรับการขจัดคราบสกปรกก่อนการซักปกติ
(กรณี คราบสกปรกมาก)
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 400 ลอนดรี ดีเทอร์เจนท์

โดยไม่ตอ้ งผสมนําป้ ายลงบนคราบสกปรกให้ทวั ทิงไว้ประมาณ
10 นาที จากนันจึงนําผ้าไปซักตามปกติ

คําเตือน / ข้อควรระวัง
1. ห้าม กลืนกิน ซีซีเอส 400 ลอนดรี ดีเทอร์เจนท์
2. ระวังอย่าให้เข้าตา
3. ควรสวมใส่ถุงมือยาง ถ้าจะต้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์
เป็นเวลานาน หรือกับผูท้ แพ้
ี สารเคมีงา่ ย
4. ห้าม ทิง ซีซีเอส 400 ลอนดรี ดีเทอร์เจนท์
หรือภาชนะบรรจุลงในแม่นํา คู คลอง แหล่งนําสาธารณะ

การเก็บรักษา
1. เก็บในภาชนะทีปิดมิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร
และสัตว์เลียง

วิ ธีแก้พิษเบืองต้น
1. หากเข้าตา ให้รบี ล้างด้วยนําสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
2. หากกลืนกิน ซีซีเอส 400 ลอนดรี ดีเทอร์เจนท์
ห้าม ทําให้อาเจียน ให้ดมนํ
ื า หรือนมปริมาณมากๆ เพือ
เจือจางแล้ว รีบนําผูป้ ่ วยส่งแพทย์ทนั ที พร้อมภาชนะ
บรรจุ ฉลาก ของผลิตภัณฑ์
ซีซีเอส 400 ลอนดรี ดีเทอร์เจนท์

อายุสินค้า : 2 ปี
ขนาดบรรจุ
3.8 ลิตร, 5 ลิตร, 20 ลิตร, 200 ลิตร และ 1,000 ลิตร
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