Technical Bulletin

Spray Buff
Product description
CCS 632 TERRAZZO GUARD is a spray buff finish for high
speed floor burnishing machine. It is used for prevent and
maintain terrazzo floor which has burnished in the past by
Crystallization system together with marble & terrazzo polish
product “CCS 631 MARBLE SHINE”. This product make the
terrazzo floor looks gloss & shine and prevent the floor form
dirt, water spot or water marks, etc. This product suitable for
marble, terrazzo, and concrete
Benefit
 After burnishing, the surface looks clean, gloss
and shine
Physical and Chemical Properties
Appearance : Milky liquid
Odour : Characteristic
pH 100% by universal indicator : 10 – 12
Specific gravity at 25C (g/cm3) : 1.010 – 1.050
Solid content : 7 – 9
Solubility in water : Completely soluble
Direction for use
1. Sweep the dirtiness on the floor surface and thorough
cleaning and rinse off with water.
2. Use at 1 : 5 dilution with water (for narrow area)
Spray this product onto the floor surface (segment by
segment, each segment area about 1 – 2 squaremetres)
and immediately burnish by high speed floor burnishing
machine together with white floor pad or natural blend pad
3. Use at 1 : 40 dilution with water (for wide area) Apply by
mop immerse or soak into the solution and wipe on the
surface (segment by segment, each segment area about
15 – 20 squaremetres), immediately burnish by high speed
floor burnishing machine together with white floor pad or
natural blend pad

4. After already burnish, should to remove dust stain by
use dust-off cleaner again
Caution
1. Do not ingest
2. Avoid contact with eyes and skin
3. Use rubber gloves to prevent skin contact
4. Do not discard CCS 632 TERRAZZO GUARD
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 632 TERRAZZO GUARD
Shelf life

: 1 Year

Packaging size
3.8 Litres, 5 Litres, 20 Litres, 200 Litres
and 1,000 Litres
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Technical Bulletin
ผลิตภัณฑ์สเปรย์ปันเงาพืน
รายละเอียดของผลิ ตภัณฑ์
ซีซีเอส 632 เทอรัสโซ การ์ด เป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ปนเงาพื
ั
น ใช้
สําหรับปกป้ องและบํารุงรักษาพืนหินทีผ่านการปนเงาด้
ั
วยระบบ
Crystallization ด้วยผลิตภัณฑ์ขดั เงาพืนหินอ่อนและหินขัด
ซีซีเอส 631 มาร์เบิ ล ไชน์ ซึงจะช่วยทําให้สภาพพืนหินมีความเงางาม
ปกป้ องพืนหินจากคราบนํา และคราบสกปรกต่างๆ พร้อมลดรอยขีด
ข่วนบนพืนและยืดอายุหรือลดความถีในการปนเงาด้
ั
วยระบบ
Crystallization เหมาะสําหรับใช้กบั พืนหินอ่อน พืนหินขัด และคอนกรีต
ข้อดี
 ทําให้พนหิ
ื นทีทําการปนเงามี
ั
ความเงางาม ดูเหมือนใหม่
พร้อมปกป้ องพืนหินจากคราบนํา และคราบสกปรกต่างๆ

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ

ลักษณะทัวไป : เป็นของเหลว สีขาวนม
กลิน : เฉพาะตัว
ความเป็นกรด – ด่าง : 10 – 12
ความถ่วงจําเพาะทีอุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส (g/cm3)
: 1.010 – 1.050
ค่าปริมาณเนือสาร : 7 – 9
ความสามารถในการละลายนํา : สามารถละลายนําได้อย่างสมบูรณ์

วิ ธีการใช้

ปนเงาสี
ั
ขาวหรือแผ่นขนหมู ปนเงาจนพื
ั
นแห้งและขึนเงา
จากนันค่อยทําในส่วนถัดไป จนเสร็จพืนทีทีต้องการปนเงา
ั
4. หลังจากปนเงาเสร็
ั
จแล้วให้ทําความสะอาดโดยการดันฝุ่ น
อีกครัง

คําเตือน / ข้อควรระวัง
1. ห้าม กลืนกิน ซีซีเอส 632 เทอรัสโซ การ์ด
2. ระวังอย่าให้เข้าตาหรือถูกผิวหนัง
3. ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ควรสวมใส่ถุงมือยางเพือป้ องกันไม่ให้
ผลิตภัณฑ์สมั ผัสกับผิวหนัง
4. ห้าม ทิง ซีซีเอส 632 เทอรัสโซ การ์ด หรือภาชนะบรรจุ
ลงในแม่นํา คู คลอง แหล่งนําสาธารณะ

การเก็บรักษา
1. เก็บในภาชนะทีปิดมิดชิด สถานทีเก็บต้องแห้งและเย็น
ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลียง

วิ ธีแก้พิษเบืองต้น
1. หากเข้าตา ให้รบี ล้างด้วยนํ าสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
2. หากสัมผัสผิวหนัง ให้ลา้ งออกด้วยนําสะอาดจํานวนมาก
ถ้าเปือนเสือผ้าให้รบี ถอดออก แล้วรีบชําระล้างร่างกาย
ด้วยสบูแ่ ละนําให้สะอาด
3. หากกลืนกิน ซีซีเอส 632 เทอรัสโซ การ์ด
ห้าม ทําให้อาเจียน ให้ดมนํ
ื า หรือนมปริมาณมากๆ เพือ
เจือจางแล้วรีบนําผูป้ ่ วยส่งแพทย์ทนั ที พร้อมภาชนะบรรจุ
หรือฉลากของผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 632 เทอรัสโซ การ์ด

1. ทําความสะอาด โดยเก็บกวาดขยะ ผงฝุ่ น และล้างทําความสะอาด
พืนผิวประจําวันให้เรียบร้อย
2. ผสมผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 632 เทอรัสโซ การ์ด กับนําในอัตราส่วน
1 : 5 (สําหรับพืนทีทีไม่กว้างมาก) จากนันจึงสเปรย์ผลิตภัณฑ์ที
ผสมนําแล้วลงบนพืนทีทีต้องการปนเงาที
ั
ละส่วน เป็นเนือทีประมาณ
1 – 2 ตารางเมตร เดินเครืองปนเงาความเร็
ั
วรอบสูงทันทีโดยใช้แผ่น อายุสินค้า
: 1 ปี
ปนเงาสี
ั
ขาวหรือแผ่นขนหมู ปนเงาจนพื
ั
นแห้งและขึนเงา จากนัน
ค่อยทําในส่วนถัดไป จนเสร็จพืนทีทีต้องการปนเงา
ั
ขนาดบรรจุ
3. ผสมผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 632 เทอรัสโซ การ์ด กับนําในอัตราส่วน
3.8 ลิตร, 5 ลิตร, 20 ลิตร, 200 ลิตร และ 1,000 ลิตร
1 : 40 (สําหรับพืนทีทีมีความกว้างมาก) แล้วใช้มอ็ บจุ่มลงใน
ผลิตภัณฑ์ทผสมนํ
ี
าแล้ว นําไปถูลงบนพืนทีละส่วน ประมาณ 15 –
20 ตารางเมตร เดินเครืองปนเงาความเร็
ั
วรอบสูงทันทีโดยใช้แผ่น
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