Technical Bulletin
High Performance Bottle Washing Additive
Product description
CCS 525 COMPLETE ADD is a liquid bottle washing additive
to caustic bath. CCS 525 COMPLETE ADD is based on a
mixture of highly reactive sequestrants and surfactants
Benefit
 Has a powerful anti-scaling action, stable in alkaline
condition
 Strong sequestering power
 Especially suitable for cleaning of bottles with labels
difficult to remove
 Provides excellent cleaning properties on soiled bottle
 Prevents redeposition of soils

Physical and Chemical Properties
Appearance : Light brown liquid
Odour : Characteristic
pH 100% by universal indicator : 2 – 4
Specific gravity at 25C (g/cm3) : 1.210 – 1.250
Solubility in water : Completely soluble

Direction for use
Use at 0.10 – 0.50 %v/v of the content of the caustic bath.
Use at temperatures from cold up to 80C. (May foam at
lower temperatures)

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 525 COMPLETE ADD
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
alkaline 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 525 COMPLETE ADD
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
20 Litres, 200 Litres, 1,000 Litres, 1200 Kgs
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Technical Bulletin
ผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพในการทําความสะอาดขวดแก้ว
รายละเอียดของผลิ ตภัณฑ์
ซีซีเอส 525 คอมพลีท แอด เป็นผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพทีใช้
ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดขวดประเภทด่าง (caustic) ทีใช้ใน
การทําความสะอาดขวดแก้ว (ขวดเบียร์, ขวดเครืองดืม, ขวดสุรา,
ขวดนําอัดลม เป็นต้น) ซึงผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีส่วนผสมของสารจับ
ความกระด้างในนํ าทีเป็นสาเหตุของการเกิดคราบตะกรัน จับไอออน
ของโลหะหนัก และประกอบด้วยส่วนผสมของสารทําความสะอาด

ข้อดี
 มีประสิทธิภาพสูงในการจับความกระด้างในนําทีเป็นสาเหตุของ
การเกิดคราบตะกรัน และมีประสิทธิภาพในการจับไอออนของ
โลหะหนัก
 มีประสิทธิภาพสูงในการขจัดคราบสกปรกทีเกาะติดบนขวดแก้ว
 ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวถูกออกแบบมาเพือช่วยให้ฉลากทีติดขวด
หลุดลอกออกได้อย่างง่ายดาย
 ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวประกอบด้วยสารทีช่วยป้ องกันไม่ให้คราบ
สกปรกทีขจัดออกกลับมาเกาะติดบนขวดทีทําความสะอาดแล้ว

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
ลักษณะทัวไป : เป็นของเหลวใส สีนําตาลอ่อน
กลิน : เฉพาะตัว
ความเป็นกรด – ด่าง : 2 – 4
ความถ่วงจําเพาะทีอุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส (g/cm3)
: 1.210 – 1.250
ความสามารถในการละลายนํา : สามารถละลายนําได้อย่างสมบูรณ์

วิ ธีการใช้
ให้ผสมผลิตภัณฑ์ลงในอ่างของผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดขวดทีเป็น
ด่าง (caustic bath) ทีเตรียมไว้ โดยใช้ความเข้มข้น 0.10 – 0.50
%v/v โดยช่วงอุณหภูมทิ ใช้
ี ในการทําความสะอาด ใช้ได้ตงแต่
ั
อุณหภูมหิ อ้ งจนถึงอุณหภูมปิ ระมาณ 80 องศาเซลเซียส

คําเตื อน / ข้อควรระวัง
1. ห้าม กลืนกิน ซีซีเอส 525 คอมพลีท แอด
2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ ต้องสวมถุงมือยาง, รองเท้ายาง,
ชุดปฏิบตั งิ าน, แว่นตาและหน้ากากนิรภัย
4. ห้าม ทิง ซีซีเอส 525 คอมพลีท แอด หรือภาชนะบรรจุ
ลงในแม่นํา คู คลอง แหล่งนําสาธารณะ
การเก็บรักษา
เก็บในภาชนะทีปิ ดมิดชิด สถานทีเก็บต้องแห้งและเย็น
ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลียง และสารเคมีประเภทด่าง
วิ ธีแก้พิษเบืองต้น
1. หากเข้าตา ให้รบี ล้างด้วยนําสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
2. หากสัมผัสผิวหนัง ให้ลา้ งออกด้วยนําสะอาดจํานวนมาก
ถ้าเปือนเสือผ้าให้รบี ถอดออก แล้วรีบชําระล้างร่างกาย
ด้วยสบูแ่ ละนําให้สะอาด
3. หากสูดดม ให้นําผูป้ ่วยไปยังบริเวณทีมีอากาศถ่ายเทสะดวก
4. หากกลืนกิน ซีซีเอส 525 คอมพลีท แอด
ห้าม ทําให้อาเจียน ให้ดมนํ
ื า หรือนมปริมาณมากๆ
เพือเจือจางแล้วรีบนําผูป้ ่วยส่งแพทย์ทนั ที
พร้อมภาชนะบรรจุ และฉลากของผลิตภัณฑ์
ซีซีเอส 525 คอมพลีท แอด
อายุสินค้า

: 2 ปี

ขนาดบรรจุ
20 ลิตร, 200 ลิตร, 1,000 ลิตร, 1200 กิโลกรัม
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