Technical Bulletin

Marble & Terrazzo Polish
Product description
CCS 631 MARBLE SHINE is a marble & terrazzo polish. This
formula compose of Calcium carbonate which increase the
efficiency of polish and maintain or remove the spot from
scratching on the surface
Benefit
 After polish, the surface looks clean, smooth and
spotless
Physical and Chemical Properties
Appearance : Yellow powder
Odour : Characteristic
pH 1% solution by pH meter : 0 – 2
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. Divide the floor surface into segment, each the segment
has the area about 4 squaremetres and polish on floor
surface segment by segment
3. Spray the water on the floor surface and use CCS 631
MARBLE SHINE 1 tablespoon / segment. Use floor
scrubber together with the red floor pad (speed 175 – 300
rpm) buff on the floor and rinse off with water
4. Drain the water, wait until dry and buff the floor surface
again with the white floor pad

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 631 MARBLE SHINE
or package into canal or environment
Storage & Handling information
1. Keep in a 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 631 MARBLE SHINE
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
5 Kg, 18 Kg
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Technical Bulletin
ผลิตภัณฑ์ขดั เงาพืนหินอ่อน พืนหินขัด
รายละเอียดของผลิ ตภัณฑ์
ซีซีเอส 631 มาร์เบิ ล ไชน์ เป็นผลิตภัณฑ์ขดั เงาสําหรับพืนหินอ่อน พืน
หินขัด ทีมีสว่ นประกอบของ Calcium carbonate ใช้ในการขัดเงาพืนผิว
และงานบํารุงรักษา หรืองานซ่อมแซมรอยขีดข่วนบนพืนผิวให้งา่ ยขึน
ข้อดี
 ทําให้พืนผิ วทีทําการขัดเงามีความสะอาด, เรียบเนี ยน และไม่
มีจดุ หรือรอยด่างจากรอยขีดข่วน

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
ลักษณะทัวไป : เป็นผง สีเหลือง
กลิน : เฉพาะตัว
ความเป็นกรด – ด่าง : 0 – 2

วิ ธีการใช้

คําเตื อน / ข้อควรระวัง
1. ห้าม กลืนกิน ซีซีเอส 631 มาร์เบิ ล ไชน์
2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ ต้องสวมถุงมือยาง, รองเท้ายาง,
ชุดปฏิบตั งิ าน, แว่นตาและหน้ากากนิรภัย
4. ห้าม ทิง ซีซีเอส 631 มาร์เบิ ล ไชน์ หรือภาชนะบรรจุ
ลงในแม่นํา คู คลอง แหล่งนําสาธารณะ
การเก็บรักษา
เก็บในภาชนะทีปิ ดมิดชิด สถานทีเก็บต้องแห้งและเย็น
ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลียง และสารเคมีประเภทด่าง
วิ ธีแก้พิษเบืองต้น
1. หากเข้าตา ให้รบี ล้างด้วยนํ าสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
2. หากสัมผัสผิวหนัง ให้ลา้ งออกด้วยนําสะอาดจํานวนมาก
ถ้าเปือนเสือผ้าให้รบี ถอดออก แล้วรีบชําระล้างร่างกาย
ด้วยสบูแ่ ละนําให้สะอาด
3. หากสูดดม ให้นําผูป้ ่วยไปยังบริเวณทีมีอากาศถ่ายเทสะดวก
4. หากกลืนกิน ซีซีเอส 631 มาร์เบิ ล ไชน์ ห้าม ทําให้อาเจียน
ให้ดมนํ
ื าหรือนมปริมาณมากๆ เพือเจือจางแล้วรีบนําผูป้ ่วย
ส่งแพทย์ทนั ที พร้อมภาชนะบรรจุ
และฉลากของผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 631 มาร์เบิ ล ไชน์

1. ทําความสะอาดพืนผิวทีต้องการและล้างลอกผลิตภัณฑ์เคลือบผิวเก่า
ออก ด้วยผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 620 สตริ ป ออฟ
2. เตรียมพืนทีทีต้องการขัดเงา โดยแบ่งพืนทีเป็ นส่วนๆ ส่วนละ
ประมาณ 4 ตารางเมตร
3. พรมนําบนพืนให้เปียกพอประมาณและใช้ผลิตภัณฑ์ ซีซเี อส 631
มาร์เบิล ไชน์ 1 ช้อนโต๊ะ ต่อพืนที 4 ตารางเมตร แล้วใช้แผ่นขัดสีแดง
โดยใช้ความเร็วรอบอยู่ระหว่าง 175 – 300 รอบต่อนาที ขัดเงาพืนผิวให้
ทัว แล้วล้างออกด้วยนําสะอาด
4. ดูดนําออกอีกครัง ทิงให้แห้งแล้วปนเงาด้
ั
วยแผ่นขัดสีขาวและขัดเพิม
ในส่วนอืนๆ ทีต้องการ
อายุสินค้า

:

1 ปี

ขนาดบรรจุ
5 กิโลกรัม , 18 กิโลกรัม
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