Technical Bulletin
Liquid Laundry Alkaline Builder
Product description
CCS 405 BUILDER is a highly active alkaline builder.
These boost the detergents cleaning effectiveness by
separate minerals to soften the water, pH buffering
which making the detergent more effective. Moreover
This formula composes of polymeric soil suspension
additive. It can reduce soil redeposition, anti-greying
properties guarantees long lasting whiteness of fabric
Benefit

 Enhances wash performance
 Combine with polymeric soil suspension additive
which can reduces soil redeposition, anti-greying
properties guarantees long lasting whiteness of fabric
 Phosphate free
Physical and Chemical Properties
Appearance : Colorless to Amber Liquid
Odour : Characteristic
pH 100% by universal indicator : 13 – 14
Specific gravity at 25C (g/cm3) : 1.380 – 1.420
Solubility in water : Completely soluble

Direction for use
Add CCS 405 BUILDER into the washing machine conform
to the washing program. The dosage show below
Type of soil

Quantity

Light soil

2 - 3 ml/ Dry Cloth 1 Kg

Medium soil

3 - 5 ml / Dry Cloth 1 Kg

Heavy soil

4 - 10 ml / Dry Cloth 1 Kg

Caution
1. Do not ingest
2. Avoid contact with eyes and skin. Avoid to inhale
3. Wear suitable gloves, clothing, boots and eyes/face
protection
4. Do not discard CCS 405 BUILDER 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, animals and
acidic 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
water or milk and consult a physician immediately with
package and label of CCS 405 BUILDER
INHALATION : Remove to fresh air. If not breathing, give
artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen
and get medical attention immediately.
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
ผลิตภัณฑ์ชนิดด่างเสริมการซัก
รายละเอียดของผลิ ตภัณฑ์
ซีซีเอส 405 บิ ลเดอร์ ผลิตภัณฑ์ชนิดด่างเสริมการซัก ทีมีคุณสมบัติ
ในการเพิมประสิทธิภาพการซักทําความสะอาดของผลิตภัณฑ์ซกั ผ้า
ให้ดยี งขี
ิ น โดยการปรับค่า pH ของการซักผ้าเพือให้สามารถขจัด
คราบไขมัน คราบสกปรกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวยังมีสว่ นผสมของ polymeric soil suspension
ทีช่วยป้ องกันไม่ให้คราบสกปรกย้อนกลับมาเกาะติดบนเนือผ้า
ระหว่างการซักทําความสะอาด จึงทําให้เสือผ้าขาว สะอาด สีสนั สดใส
ไม่หมองคลํา
ข้อดี
 เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดด่างเสริมการซัก ทีมีประสิทธิภาพสูง
 มีสว่ นผสมของ polymeric soil suspension ทีช่วยป้ องกัน
ไม่ให้คราบสกปรกย้อนกลับมาเกาะติดบนเนือผ้าระหว่างการซัก
ทําความสะอาด จึงทําให้เสือผ้าขาว สะอาด สีสนั สดใส ไม่หมองคลํา
 ปราศจากสารฟอสเฟต
คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
ลักษณะทัวไป : เป็นของเหลวใส ไม่มสี ี - สีเหลืองอําพัน
กลิน : เฉพาะตัว
ความเป็นกรด – ด่าง : 13 – 14
ความถ่วงจําเพาะทีอุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส (g/cm3)
: 1.380 – 1.420
ความสามารถในการละลายนํา : สามารถละลายนําได้อย่างสมบูรณ์
วิ ธีการใช้
เติมผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 405 บิ ลเดอร์ ลงในเครืองซักผ้า ตาม
โปรแกรมการซัก โดยปริมาณการใช้ตามตารางด้านล่าง
ปริ มาณคราบสกปรก

ปริ มาณการใช้

คราบสกปรกน้อย

2 - 3 มล./ นําหนักผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม

คราบสกปรกปานกลาง

3 - 5 มล./ นําหนักผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม

คราบสกปรกมาก

4 – 10 มล./ นําหนักผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม

คําเตือน / ข้อควรระวัง
1. ห้าม กลืนกิน ซีซีเอส 405 บิ ลเดอร์
2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ ต้องสวมถุงมือยาง, รองเท้ายาง,
ชุดปฏิบตั งิ าน แว่นตาและหน้ากากนิรภัย
4. ห้าม ทิง ซีซีเอส 405 บิ ลเดอร์ หรือภาชนะบรรจุ
ลงในแม่นํา คู คลอง แหล่งนําสาธารณะ

การเก็บรักษา
1. เก็บในภาชนะทีปิดมิดชิด สถานทีเก็บต้องแห้งและเย็น
ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลียง และสารเคมีประเภทกรด

วิ ธีแก้พิษเบืองต้น
1. หากเข้าตา ให้รบี ล้างด้วยนํ าสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
2. หากสัมผัสผิวหนัง ให้ลา้ งออกด้วยนําสะอาดจํานวนมาก
ถ้าเปือนเสือผ้าให้รบี ถอดออก แล้วรีบชําระล้างร่างกาย
ด้วยสบูแ่ ละนําให้สะอาด
3. หากสูดดม ให้นําผูป้ ่วยออกไปยังบริเวณทีมีอากาศถ่ายเท
ได้สะดวก
4. หากกลืนกิน ซีซีเอส 405 บิ ลเดอร์ ห้าม ทําให้อาเจียน
ให้ดมนํ
ื า หรือนมปริมาณมากๆ เพือเจือจาง แล้วรีบนํา
ผูป้ ่วยส่งแพทย์ทนั ที พร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก
ของผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 405 บิ ลเดอร์
อายุสินค้า : 2 ปี

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