Technical Bulletin
Powder starch for cloths stiffness
Product description
CCS 480 STARCH POWDER is a laundry power
starch. Provide cloth stiffness and glossiness.
Moreover starch will also function as a soil release
agent, The starch film on the fibers will act as a
protective layer, thus restricting penetration of soil into
the fibers. CCS 480 STARCH POWDER can be used
for starching cotton bed sheets, table linen, cotton
napkin and polyester table linen
Benefit
 Provides cloth stiffness and glossiness
Physical and Chemical Properties
Appearance : White powder
Odour : Characteristic
Solubility in water : Colloidal dispersible in hot water
Direction for use
This product should be applied in the last rinse of a
washer or in the last section of a continuous batch
washer
(This product must be apply with hot water and
continuous stirring)
- Standard cotton (bed sheets, pillowcase, napkin
and shirts)
5 – 7 g / 1 Kg Dry good
- Table linen
5 – 9 g / 1 Kg Dry good
- Polyester
12 – 15 g/ 1 Kg Dry good

Caution
1. Do not ingest
2. Avoid contact with eyes
3. Do not discard CCS 480 STARCH POWDER
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 480 STARCH POWDER
Shelf life

: 2 Year

Packaging size
25 Kg
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Technical Bulletin
ผลิตภัณฑ์แป้งอัดกลีบผ้า
รายละเอียดของผลิ ตภัณฑ์
ซีซีเอส 480 สตาร์ช พาวเดอร์ ผลิตภัณฑ์แป้ งอัดกลีบผ้า ช่วยทํา
ให้ผา้ มีความแข็ง สามารถขึนรูปได้งา่ ย นอกจากนีชันแป้ งทีทําการ
เคลือบลงบนผ้าจะช่วยป้ องกันไม่ให้คราบสกปรกเกาะติดเข้าไปใน
ใยผ้า ส่งผลให้การซักทําความสะอาด ขจัดคราบสกปรกสามารถทํา
ได้งา่ ย โดยผลิตภัณฑ์สามารถใช้ได้กบั ผ้าคอตตอน ผ้าลินิน ผ้าโพลี
เอสเตอร์
ข้อดี
 ทําให้ผา้ มีความแข็ง ขึนรูปได้ง่าย และมีความคงตัว

คําเตือน / ข้อควรระวัง
1. ห้าม กลืนกิน ซีซีเอส 480 สตาร์ช พาวเดอร์
2. ระวังอย่าให้เข้าตาหรือถูกผิวหนัง
3. ห้าม ทิง ซีซีเอส 480 สตาร์ช พาวเดอร์ หรือภาชนะบรรจุ
ลงในแม่นํา คู คลอง แหล่งนําสาธารณะ

การเก็บรักษา
1. เก็บในภาชนะทีปิดมิดชิด สถานทีเก็บต้องแห้งและเย็น
ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลียง

วิ ธีแก้พิษเบืองต้น

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
ลักษณะทัวไป : ผงสีขาว
กลิน : เฉพาะตัว
ความสามารถในการละลายนํา : สามารถละลายนําได้ เมือละลายใน
นําร้อน

วิ ธีการใช้
การลงแป้ งจะลงในนําสุดท้ายหรือขันตอนสุดท้ายของการซักผ้า
(โดยขันตอนการลงแป้ งนันจะต้องใช้นําร้อนในการละลายแป้ ง และ
จะต้องมีการกวนอย่างสมําเสมอ เพือไม่ให้แป้ งจับตัวเป็นก้อน)
อัตราส่วนการใช้งาน แสดงตามด้านล่าง
- ผ้าคอตตอน (เช่นผ้าปูเตียง, ปลอกหมอน, ผ้าเช็ดปาก เสือเชิต)
ใช้ผลิตภัณฑ์ 5 – 7 กรัม / ผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
- ผ้าปูโต๊ะ (ลิ นิน)
ใช้ผลิตภัณฑ์ 5 – 9 กรัม / ผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
- ผ้าโพลีเอสเตอร์
ใช้ผลิตภัณฑ์ 12 – 15 กรัม / ผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม

1. หากเข้าตา ให้รบี ล้างด้วยนํ าสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
2. หากสัมผัสผิวหนัง ให้ลา้ งออกด้วยนําสะอาดจํานวนมาก
ถ้าเปือนเสือผ้าให้รบี ถอดออก แล้วรีบชําระล้างร่างกาย
ด้วยสบูแ่ ละนําให้สะอาด
3. หากกลืนกิน ซีซีเอส 480 สตาร์ช พาวเดอร์
ห้าม ทําให้อาเจียน ให้ดมนํ
ื า หรือนมปริมาณมากๆ เพือ
เจือจางแล้วรีบนําผูป้ ่ วยส่งแพทย์ทนั ที พร้อมภาชนะบรรจุ
และฉลากของผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 480 สตาร์ช พาวเดอร์

อายุสินค้า

: 2 ปี

ขนาดบรรจุ
25 กิโลกรัม
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