Technical Bulletin

Dust-off cleaning liquid
Product description

Caution

CCS 640 MOP OIL is a product use for remove dust stain on
floor or surface. It is suitable for tile, marble, polished stone,
granite or finished floor and surface etc.

1. Do not ingest
2. Avoid contact with eyes and skin. Avoid to inhale
3. Use rubber gloves and eyes/face protection
4. Do not discard CCS 640 MOP OIL
or package into canal or environment

Benefit
 Highly effective for remove dust stain

Physical and Chemical Properties

Storage & Handling information

Appearance : Colorless liquid
Odour : Characteristic
pH 100% by universal indicator : 4 - 6
Specific gravity at 25C (g/cm3) : 0.720 – 0.760
Solubility in water : Not soluble in water

Emergency & First aid procedures

Direction for use
1.
2.
3.
4.

Take the undiluted product into spray bottle.
Thoroughly spray this product onto the cleaned mop.
Leave for 3 – 6 hours or until the mop dry.
Take this mop wipe on the surface which need to be
clean.

1. Keep in tightly container
2. Store in a cool and dry place
3. Keep out of reach of children, food, animals, flame
and heat
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 640 MOP OIL
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
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
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www.completechemical.com

Technical Bulletin
ผลิตภัณฑ์ดนั ฝุ่ น
คําเตือน / ข้อควรระวัง

รายละเอียดของผลิ ตภัณฑ์
ซีซีเอส 640 ม็อบ ออยล์ ผลิตภัณฑ์ดนั ฝุ่ น ใช้สาํ หรับทําความ
สะอาด ขจัดคราบฝุ่ นละอองบนพืนทีเกิดขึนเป็นประจําทุกวัน
ซึงจะช่วยทําให้พนหลั
ื งทําความสะอาดแล้วมีความสะอาดเงางาม
เหมาะสําหรับใช้กบั พืนกระเบือง พืนหินอ่อน พืนหินขัด พืนแกรนิต
หรือพืนทีทําการเคลือบเงาพืนหรือเคลือบแวกซ์แล้ว เป็นต้น
ข้อดี
 ทําให้พืนผิ วทีทําความสะอาดแล้วเงางาม ปราศจาก
ฝุ่ นละออง

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
ลักษณะทัวไป : เป็นของเหลวใส ไม่มสี ี
กลิน : เฉพาะตัว
ความเป็นกรด – ด่าง : 4 - 6
ความถ่วงจําเพาะทีอุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส (g/cm3)
: 0.720 – 0.760
ความสามารถในการละลายนํา : ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวไม่ละลายนํา

วิ ธีการใช้
1. เทผลิตภัณฑ์ใส่ในกระบอกฉีด (โดยไม่ตอ้ งผสมนํา)
2. ฉีดนํายาดังกล่าวลงบนผ้าม็อบสําหรับใช้ดนั ฝุ่ นทีสะอาด
โดยฉีดแค่พอหมาดๆ จนทัว
3. แขวนผ้าม็อบผึงไว้ให้แห้งเป็นเวลาอย่างน้อย 3 – 6 ชัวโมง
4. จากนันนําผ้าม็อบดังกล่าวไปทําการเช็ดฝุ่ นบนพืนทีต้องการ
ทําความสะอาดให้ทวั

1. ห้าม กลืนกิน ซีซีเอส 640 ม็อบ ออยล์
2. ระวังอย่าให้เข้าตาหรือถูกผิวหนัง
3. ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ควรสวมใส่ถุงมือยางเพือป้ องกันไม่ให้
ผลิตภัณฑ์สมั ผัสกับผิวหนัง
4. ห้าม ทิง ซีซีเอส 640 ม็อบ ออยล์ หรือภาชนะบรรจุ
ลงในแม่นํา คู คลอง แหล่งนําสาธารณะ

การเก็บรักษา
1. เก็บในภาชนะทีปิ ดมิดชิด สถานทีเก็บต้องแห้งและเย็น
ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลียง เปลวไฟ และความร้อน

วิ ธีแก้พิษเบืองต้น
1. หากเข้าตา ให้รบี ล้างด้วยนําสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
2. หากสัมผัสผิวหนัง ให้ลา้ งออกด้วยนําสะอาดจํานวนมาก
ถ้าเปือนเสือผ้าให้รบี ถอดออก แล้วรีบชําระล้างร่างกาย
ด้วยสบูแ่ ละนําให้สะอาด
3. หากกลืนกิน ซีซีเอส 640 ม็อบ ออยล์ ห้าม ทําให้อาเจียน
ให้ดมนํ
ื า หรือนมปริมาณมากๆ เพือเจือจางแล้วรีบนําผูป้ ่วย
ส่งแพทย์ทนั ที พร้อมภาชนะบรรจุและฉลากของผลิตภัณฑ์
ซีซีเอส 640 ม็อบ ออยล์

อายุสินค้า : 2 ปี
ขนาดบรรจุ
3.8 ลิตร, 5 ลิตร, 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
โทรศัพท์ : (034)-871628
โทรสาร : (034)-871627
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