Technical Bulletin
Bleaching agent for white cloth or white fabric
Product description
Caution
CCS 434 CHLORINE POWDER is a powder chlorine bleach
for white cloth or white fabric. It contains Trichloroisocyanuric
acid use for remove blood stain, tea or coffee stain etc. After
cleaning, white cloths or white fabric look clean and bright.
This product is suitable for cotton, linen, polyester and acrylic
fabric
Benefit
 Good performance for removal stain
 After cleaning, white cloths or white fabric look clean
and bright

Physical and Chemical Properties
Appearance : White Powder
Odour : Chlorine like odour
pH 1% solution by pH meter : 9.00 – 10.00
Solubility in water : Completely soluble

Direction for use
Should wear gloves when use this product
1. For Normal Stain
Add CCS 434 CHLORINE POWDER 376 gram /
Dry cloth 100 kilograms together with powder detergent
into washing machine. Set temperature about
60 – 80 C and run the washing machine conform to
washing program
2. For Heavy Stain
Add CCS 434 CHLORINE POWDER 752 gram /
Dry cloth 100 kilograms together with powder detergent
into washing machine. Set temperature about
60 – 80 C and run the washing machine conform to
washing program

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 434 CHLORINE POWDER
or package into canal or the environment
5. Do not mix with acid, it may generate a toxic gas

Storage & Handling information

1. Keep in a tightly sealed container
2. Store in a cool, dry and well ventilated area
out of direct sunlight
3. Keep out of reach of children, food and animals
4. Keep away from reducing agents, heavy metal
compounds, acid, strong alkaline, peroxides
and combustible materials

Emergency & First aid procedures
EYES CONTACT : Flush with plenty of water and consult
a physician immediately if any symptoms persist.
SKIN CONTACT : Remove immediately from all
contaminated clothing and wash the skin with soap
and plenty of water.
INGESTION : Do not induce vomiting. Dilute by drinking
water and consult a physician immediately. Take the
package and label of CCS 434 CHLORINE POWDER
for identification.
INHALATION : Remove to fresh air. If not breathing,
give artificial respiration. If breathing is difficult,
give oxygen and get medical attention immediately.
Shelf life
: 1 year

Packaging size
25 Kg
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Technical Bulletin
ผลิตภัณฑ์ซกั ผ้าขาว ฟอกผ้าขาว
รายละเอียดของผลิ ตภัณฑ์

คําเตือน / ข้อควรระวัง

ซีซีเอส 434 คลอรีน พาวเดอร์ ผลิตภัณฑ์ผงซักผ้าขาว ทีมี
ส่วนประกอบของ Tricloroisocyanuric acid (คลอรีนผง) ใช้สาํ หรับ
ขจัดรอยเปือนและคราบสกปรกต่างๆ ทีติดในใยผ้า เช่น คราบเลือด,
คราบอาหาร คราบชา กาแฟ เป็นต้น ซึงจะช่วยทําให้ผา้ ขาวสะอาด
ยิงขึน โดยเหมาะสําหรับใช้กบั ผ้าคอตตอน, ลินิน, โพลีเอสเตอร์
และอะครีลคิ และสามารถใช้ได้กบั ผ้าขาวเท่านัน ไม่สามารถใช้กบั
ผ้าสีได้

1. ห้าม กลืนกิน ซีซีเอส 434 คลอรีน พาวเดอร์
2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ ต้องสวมถุงมือยาง, รองเท้ายาง,
ชุดปฏิบตั งิ าน แว่นตา หรือหน้ากากนิรภัย
4. ห้าม ทิง ซีซีเอส 434 คลอรีน พาวเดอร์ หรือภาชนะบรรจุ
ลงในแม่นํา คู คลอง แหล่งนําสาธารณะ
5. ห้าม ผสมกับกรด เพราะจะทําให้เกิดก๊าซพิษทีเป็นอันตราย
6. ห้าม ผสมกับสารเคมีจําพวกเปอร์อ๊อกไซด์ เพราะจะทําให้
เกิดปฏิกริ ยิ าเคมีอย่างรุนแรง

ข้อดี
 สามารถขจัดรอยเปื อน คราบสกปรกต่ างๆ ได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ จึงช่วยทําให้ผา้ ขาว สะอาด

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
ลักษณะทัวไป : ผงสีขาว
กลิน : คลอรีน
ความเป็นกรด – ด่าง : 9.00 – 10.00
ความสามารถในการละลายนํา : สามารถละลายนําได้อย่างสมบูรณ์

วิ ธีการใช้
1. สําหรับคราบสกปรกทัวไป
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ 376 กรัม / ผ้าแห้ง 100 กิ โลกรัม โดยใช้รว่ มกับ
ผงซักฟอกในขันตอนการซักด้วยเครืองซักผ้า โดยตังอุณหภูมขิ อง
การซักให้อยู่ในช่วง 60 – 80C
2. สําหรับคราบสกปรกมาก
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ 752 กรัม / ผ้าแห้ง 100 กิ โลกรัม โดยใช้รว่ มกับ
ผงซักฟอกในขันตอนการซักด้วยเครืองซักผ้า โดยตังอุณหภูมขิ อง
การซักให้อยู่ในช่วง 60 – 80C

การเก็บรักษา
1. เก็บในภาชนะทีปิดมิดชิด สถานทีเก็บต้องแห้ง, เย็น
และไม่ถูกแสงแดด
2. เก็บให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลียง
3. เก็บให้ห่างจากกรด, ด่างแก่, รีดวิ ซิงส์ เอเจนต์, โลหะหนัก,
เปอร์อ๊อกไซด์, วัตถุหรือสารเคมีทติี ดไฟได้งา่ ย

วิ ธีแก้พิษเบืองต้น
1. หากเข้าตา ให้รบี ล้างด้วยนํ าสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
2. หากสัมผัสผิวหนัง ให้ลา้ งออกด้วยนําสะอาดจํานวนมาก
ถ้าเปือนเสือผ้าให้รบี ถอดออก แล้วรีบชําระล้างร่างกาย
ด้วยสบูแ่ ละนําให้สะอาด
3. หากสูดดม ให้นําผูป้ ่วยไปยังบริเวณทีมีอากาศถ่ายเทสะดวก
4. หากกลืนกิน ซีซีเอส 434 คลอรีน พาวเดอร์
ห้าม ทําให้อาเจียนให้ดมนํ
ื า ปริมาณมากๆ เพือเจือจาง
แล้วรีบนําผูป้ ่ วยส่งแพทย์ทนั ที พร้อมภาชนะบรรจุและ
ฉลากของผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 434 คลอรีน พาวเดอร์
อายุสินค้า

: 1 ปี

ขนาดบรรจุ
25 กิโลกรัม
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