Technical Bulletin
Acid Detergent Sanitizer
Product description
CCS 526 COMPLETE SANITIZER is as acid detergent
sanitizer which is based on Sulphuric acid and short chain
organic acids. Develop for automatic cleaning and sanitizing
of pipelines, fermentation vessels, storage tank and bright
beer tank
Benefit
 Possess a strong bacterial action on yeasts, gram positive
and gram negative bacteria
 Posses excellent rinsing properties minimizing the rinse
time and also the volume of rinse water required
 Suitable for use in CIP systems with recovery facilities

Physical and Chemical Properties
Appearance : Clear colorless liquid
Odour : Characteristic
pH 100% by universal indicator : 0 – 2
Specific gravity at 25C (g/cm3) : 1.250 – 1.290
Solubility in water : Completely soluble

Direction for use
Use at 0.60 % - 1.00 %v/v dilution with water at ambient
temperature , Contact time : 20 - 30 min and rinse off with
water

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 526 COMPLETE SANITIZER
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 526 COMPLETE SANITIZER
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 and 1,000 Litres
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Technical Bulletin
ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดและฆ่าเชือประเภทกรด
รายละเอียดของผลิ ตภัณฑ์
ซีซีเอส 526 คอมพลีท แซนิ ไทเซอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือประเภท
กรด ทีมีส่วนประกอบหลักคือ กรดซัลฟิ วริก และกรดอินทรีย์อนๆ
ื ใช้
ในการทําความสะอาดและฆ่าเชือในระบบไลน์ท่อ ถังหมักเบียร์ หรือ
ถังเก็บเบียร์ เป็นต้น

ข้อดี
 มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชือแบคทีเรีย ทังแกรมบวกและ
แกรมลบ, ยีสต์
 เมือทําความสะอาดแล้ว สามารถล้างออกด้วยนําเปล่าได้งา่ ย จึง
ช่วยลดระยะเวลาในการทําความสะอาด และประหยัดนําทีใช้ใน
การล้างทําความสะอาดด้วย
 เหมาะสําหรับใช้กบั ระบบ CIP

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
ลักษณะทัวไป : เป็นของเหลวใส ไม่มสี ี
กลิน : เฉพาะตัว
ความเป็นกรด – ด่าง : 0 – 2
ความถ่วงจําเพาะทีอุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส (g/cm3)
: 1.250 – 1.290
ความสามารถในการละลายนํา : สามารถละลายนําได้อย่างสมบูรณ์

วิ ธีการใช้
ให้ผสมผลิตภัณฑ์กบั นํ าในอัตราส่วน 0.60 – 1.00 % v/v ทําความ
สะอาดเป็นระยะเวลาประมาณ 20 – 30 นาที ทีอุณหภูมปิ กติ แล้ว
ล้างออกด้วยนําสะอาด

คําเตื อน / ข้อควรระวัง
1. ห้าม กลืนกิน ซีซีเอส 526 คอมพลีท แซนิ ไทเซอร์
2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ ต้องสวมถุงมือยาง, รองเท้ายาง,
ชุดปฏิบตั งิ าน, แว่นตาและหน้ากากนิรภัย
4. ห้าม ทิง ซีซีเอส 526 คอมพลีท แซนิ ไทเซอร์ หรือภาชนะ
บรรจุ 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 526 คอมพลีท แซนิ ไทเซอร์
ห้าม ทําให้อาเจียน ให้ดมนํ
ื า หรือนมปริมาณมากๆ
เพือเจือจางแล้วรีบนําผูป้ ่วยส่งแพทย์ทนั ที
พร้อมภาชนะบรรจุ และฉลากของผลิตภัณฑ์
ซีซีเอส 526 คอมพลีท แซนิ ไทเซอร์
อายุสินค้า

: 2 ปี

ขนาดบรรจุ
20 ลิตร, 200 ลิตร และ 1,000 ลิตร

บริ ษทั คอมพลีท เคมีคอล แมนูแฟคเจอริ ง จํากัด
99/133-4 หมู่ที 2 ถนนพระราม 2 ตําบลพันท้ายนรสิงห์ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
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