Technical Bulletin
CCS 470 LAUNDRY SPOTTER B
Spot & Stain Remover
Product description

Storage & Handling information

CCS 470 LAUNDRY SPOTTER B is a highly active spot &
stain remover before normal washing cycle. This product
compose of Hydrogen peroxide (active oxygen) which for use
to attack and remove tough stain such as blood stain,
coffee stain, tea stain etc.
Benefit

1. Keep in a tightly sealed container
2. Store in a cool, dry, well ventilated area and out of
direct sunlight. Keep away from heat
3. Keep out of reach of children, food and animals
4. Keep away from Alkaline compound, Iron, Heavy metal,
Copper, Alloy, Reducing agent, Cyanides, Combustible
material such as paper, wood, oil

 Highly active spot & stain remover
Physical and Chemical Properties
Appearance : Colorless to light yellow liquid
Odour : Characteristic
pH 100% by pH meter : 0 – 2
Specific gravity at 25C (g/cm3) : 1.110 – 1.150
Solubility in water : Completely soluble

Direction for use
Spread the undiluted product onto the stain which need to be
clean, leave for 10 – 15 minutes, then rinse off with water and
wash this cloth or fabric in the next normal step

Caution
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 470 LAUNDRY SPOTTER B
or package into canal or the environment
5. Do not mix with chlorine compound, its may occur violent
chemical reaction

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 470 LAUNDRY SPOTTER B
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
1 Litre

Complete Chemical Manufacturing Co.,Ltd
99/133-4 Moo.2 Rama II Road Tumbon Pantainorasing Amphoe Muang Samutsakorn 74000
Phone : (034)-871628 Fax
: (034)-871627

www.completechemical.com

Technical Bulletin
ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบฝังแน่นและรอยเปื อนชนิดต่างๆ
รายละเอียดของผลิ ตภัณฑ์
ซีซีเอส 470 ลอนดรี สปอตเตอร์ บี ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบฝ ังแน่ น
และรอยเปือนชนิดต่างๆ บนผ้าก่อนการซักปกติ โดยผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวมีสว่ นผสมของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (แอคทีฟออกซิเจน)
ทีสามารถขจัดคราบสกปรกทีฝ ังแน่นและขจัดออกยากเช่น คราบ
เลือด, คราบชา, คราบกาแฟ เป็นต้น
ข้อดี
 สามารถขจัดคราบสกปรกฝ ังแน่นบนผ้าก่อนการซักปกติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
ลักษณะทัวไป : เป็นของเหลวใส ไม่มสี ี
กลิน : เฉพาะตัว
ความเป็นกรด – ด่าง : 0 – 2
ความถ่วงจําเพาะทีอุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส (g/cm3)
: 1.110 – 1.150
ความสามารถในการละลายนํา : สามารถละลายนําได้อย่างสมบูรณ์
วิ ธีการใช้
ให้ทาหรือป้ ายผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 470 ลอนดรี สปอตเตอร์ บี
ลงบนคราบสกปรกทีเลอะเปรอะเปือนบนผ้าให้ทวั ทิงไว้เป็นเวลา
10 – 15 นาที จากนันให้ลา้ งออกด้วยนําสะอาด แล้วนําผ้าไปซัก
ทําความสะอาดตามขันตอนการซักปกติ

การเก็บรักษา

คําเตือน / ข้อควรระวัง

อายุสินค้า

1. ห้าม กลืนกิน ซีซีเอส 470 ลอนดรี สปอตเตอร์ บี
2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ ต้องสวมถุงมือยาง, รองเท้ายาง,
ชุดปฏิบตั งิ าน และแว่นตากันสารเคมี
4. ห้าม ทิง ซีซีเอส 470 ลอนดรี สปอตเตอร์ บี หรือภาชนะ
บรรจุลงในแม่นํา คู คลอง แหล่งนําสาธารณะ
5. ห้าม ผสมกับสารเคมีจําพวกสารประกอบคลอรีน เพราะจะทําให้
เกิดปฏิกริ ยิ าเคมีอย่างรุนแรง

1. เก็บในภาชนะทีปิ ดมิดชิด สถานทีเก็บต้องแห้ง, เย็น
ห่างไกลจากความร้อน และไม่ถูกแสงแดด
2. เก็บให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลียง เก็บให้ห่างจาก
สารจําพวกด่าง, เหล็ก, โลหะหนัก, ทองแดง, อัลลอย,
รีดวิ ซิงส์ เอเจนท์, ไซยาไนด์, สารทีติดไฟได้งา่ ย
เช่น ไม้, กระดาษ, นํามัน

วิ ธีแก้พิษเบืองต้น
1. หากเข้าตา ให้รบี ล้างด้วยนําสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
2. หากสัมผัสผิวหนัง ให้ลา้ งออกด้วยนําสะอาดจํานวนมาก
ถ้าเปือนเสือผ้าให้รบี ถอดออก แล้วรีบชําระล้างร่างกาย
ด้วยสบูแ่ ละนําให้สะอาด
3. หากสูดดม ให้นําผูป้ ่วยออกไปยังบริเวณทีมีอากาศถ่ายเท
สะดวก
4. หากกลืนกิน ซีซีเอส 470 ลอนดรี สปอตเตอร์ บี
ห้าม ทําให้อาเจียน ให้ดมนํ
ื า หรือนมปริมาณมากๆ
เพือเจือจาง แล้วรีบนําผูป้ ่วยส่งแพทย์ทนั ที พร้อมภาชนะ
บรรจุและฉลากของผลิตภัณฑ์
ซีซีเอส 470 ลอนดรี สปอตเตอร์ บี

: 1 ปี
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