Technical Bulletin
Floor Finish
Product description

Caution

CCS 611 SUPER SHINE is a specially designed floor finish.
This finish put a protective, safe, and attractive coating over
the surface, which protective the floor, increases stain and
water resistance and makes cleaning easier. It is suitable
for rubber tile, marble, polished stone, granite, etc.

1. Do not ingest
2. Avoid contact with eyes and skin
3. Use rubber gloves to prevent skin contact
4. Do not discard CCS 611 SUPER SHINE
or package into canal or environment

Benefit
 Attractive coating over the surface, the surface looks
clean and shine
 Highly effective for protects the floor from scratch,
increases stain and water resistance

Physical and Chemical Properties
Appearance : Milky Liquid
Odour : Characteristic
pH 100% by universal indicator : 9 - 11
Specific gravity at 25C (g/cm3) : 1.010 – 1.050
Solid content : 17.50 – 17.70
Solubility in water : Completely soluble

Direction for use
1. Remove formerly finishes for the thorough cleaning of the
floor surface (by use CCS 620 STRIP OFF) and thoroughly
rinse off with water.
2. Pour the product into the bucket, immerse and soak mop
into it and spread on the surface which need to coat
(Use product 1 Litre : 40 square metres) and leave for
45 min until dry. Then coat the surface again 1 – 2 time
3. Should coat the surface again, if you need more gloss &
shine (Coating not over 3 times / day)

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 611 SUPER SHINE
Shelf life
: 1 Year

Packaging size
3.8 Litres, 5 Litres, 20 Litres, 200 Litres and 1,000 Litres

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
ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพืน
รายละเอียดของผลิ ตภัณฑ์

คําเตือน / ข้อควรระวัง

ซีซีเอส 611 ซูเปอร์ ไชน์ ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพืนสูตรพิเศษ
ซึงจะช่วยทําให้พนผิ
ื วทีทําการเคลือบเงา มีความเงางาม
ดูเหมือนใหม่ พร้อมกับช่วยปกป้ องการเกิดรอยขีดข่วนบนพืนผิว
ได้เป็นอย่างดี จึงช่วยทําให้งา่ ยต่อการทําความสะอาด
เหมาะสําหรับใช้กบั พืนกระเบืองยาง พืนหินอ่อน พืนหินขัด
พืนแกรนิต เป็นต้น
ข้อดี
 ทําให้พืนผิ วทีเคลือบมีความเงางาม ดูเหมือนใหม่อีกครัง
 ปกป้ องการเกิ ดรอยขีดข่วนบนพืนผิ วได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

1. ห้าม กลืนกิน ซีซีเอส 611 ซูเปอร์ ไชน์
2. ระวังอย่าให้เข้าตาหรือถูกผิวหนัง
3. ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ควรสวมใส่ถุงมือยางเพือป้ องกันไม่ให้
ผลิตภัณฑ์สมั ผัสกับผิวหนัง
4. ห้าม ทิง ซีซีเอส 611 ซูเปอร์ ไชน์ หรือภาชนะบรรจุ
ลงในแม่นํา คู คลอง แหล่งนําสาธารณะ

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ

1. หากเข้าตา ให้รบี ล้างด้วยนําสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
2. หากสัมผัสผิวหนัง ให้ลา้ งออกด้วยนําสะอาดจํานวนมาก
ถ้าเปือนเสือผ้าให้รบี ถอดออก แล้วรีบชําระล้างร่างกาย
ด้วยสบูแ่ ละนําให้สะอาด
3. หากกลืนกิน ซีซีเอส 611 ซูเปอร์ ไชน์
ห้าม ทําให้อาเจียน ให้ดมนํ
ื า หรือนมปริมาณมากๆ
เพือเจือจางแล้วรีบนําผูป้ ่วยส่งแพทย์ทนั ที พร้อมภาชนะ
บรรจุและฉลากของผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 611 ซูเปอร์ ไชน์

ลักษณะทัวไป : เป็นของเหลว สีขาวนม
กลิน : เฉพาะตัว
ความเป็นกรด – ด่าง : 9 – 11
ความถ่วงจําเพาะทีอุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส (g/cm3)
: 1.010 – 1.050
ค่าปริมาณเนือสาร : 17.50 – 17.70
ความสามารถในการละลายนํา : สามารถละลายนําได้อย่างสมบูรณ์

วิ ธีการใช้
1. ควรลอกพืนทีเคลือบเงาเดิมออกก่อน (โดยใช้ผลิตภัณฑ์
ซีซีเอส 620 สตริ ป ออฟ) จากนันล้างออกด้วยนําให้สะอาด
แล้วทําให้พนผิ
ื วแห้งสนิทก่อนทําการเคลือบเงา
2. เทผลิตภัณฑ์ลงในถัง แล้วใช้มอ็ บทีสะอาดจุ่มพอชุม่ จากนันจึง
นําไปถูพนที
ื ต้องการเคลือบเงาให้เรียบสมําเสมอ โดยปริมาณ
การใช้นํายาจะขึนอยู่กบั พืนทีทีจะทําการเคลือบเงา คือ
ใช้ผลิ ตภัณฑ์ 1 ลิ ตร / พืนที 40 ตารางเมตร จากนันทิงไว้ให้
แห้งประมาณ 45 นาที ก่อนทีจะเคลือบรอบที 2 – 3 ต่อไป
3. หากต้องการความเงางามมากขึนให้เคลือบซําตามต้องการ
(วันละไม่เกิน 3 รอบ)

การเก็บรักษา
1. เก็บในภาชนะทีปิ ดมิดชิด สถานทีเก็บต้องแห้งและเย็น
ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลียง

วิ ธีแก้พิษเบืองต้น

อายุสินค้า : 1 ปี
ขนาดบรรจุ
3.8 ลิตร, 5 ลิตร, 20 ลิตร, 200 ลิตร และ 1,000 ลิตร
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