Technical Bulletin
Carpet cleaning detergent
Product description

Caution

CCS 711 CARPET FRESH LF It is a special product
produced for carpet and sofa cleaning. It has low
foam. It remove stains easily and does not leave any
residue on the carpet. It is suitable for use with carpet
washing machine.

1. Do not ingest
2. Avoid contact with eyes and skin
3. Wear suitable gloves for prolong contact
or user who allergic
4. Do not discard CCS 711 CARPET FRESH LF
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 acid chemical substance

Benefit
 It remove stains easily
 Low foam
Physical and Chemical Properties
Appearance : Clear slight – yellowish Liquid
Odour : Characteristic
pH 100% by universal indicator : 11 – 13
Specific gravity at 25C (g/cm3) : 1.030 – 1.070
Solubility in water : Completely soluble

Emergency & First aid procedures

EYES CONTACT : Flush with plenty of water and
consult a physician immediately if the symptom
is not well.
Direction for use
Mix product 1 liters per 128 liters of water. Then fill SKIN CONTACT : Take off immediately all
contaminated clothing and wash the skin with
this solution in carpet extraction machine and use
equipment follow by instruction of extraction machine soap and plenty of water.
INGESTION : Do not induce vomiting. Dilute by
(Extraction type).
drinking water or milk and consult a physician
immediately with package and label of CCS 711
CARPET FRESH LF
Shelf life : 2 Year

Packaging size
3.8 Litres, 5 Litres, 20 Litres, 200 Litres
and 1,000 Litres
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ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดพรม
รายละเอียดของผลิ ตภัณฑ์
ซีซีเอส 711 คาร์เพ็ท เฟรช แอลเอฟ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
พรมและโซฟา ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวสามารถทําความสะอาดและขจัด
คราบสกปรกต่างๆ ทีเลอะเปรอะเปือนอยู่ตามพรมหรือโซฟาได้อย่าง
ง่ายดาย โดยสามารถใช้ผลิตภัณฑ์รว่ มกับซักเครืองซักพรม (ประเภท
เอ็กซ์แทรคชัน)

ข้อดี
 ขจัดคราบสกปรกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 มีฟองน้ อย จึงง่ายต่อการทําความสะอาด

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ

ลักษณะทัวไป : เป็นของเหลวไม่มสี ี - สีเหลืองอ่อน
กลิน : เฉพาะตัว
ความเป็นกรด – ด่าง : 11 - 13
ความถ่วงจําเพาะทีอุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส (g/cm3)
: 1.030 – 1.070
ความสามารถในการละลายนํา : สามารถละลายนําได้อย่างสมบูรณ์

วิ ธีการใช้
ผสมผลิตภัณฑ์ 1 ลิ ตร ต่อ นํา 128 ลิ ตร แล้วบรรจุใส่ลงใน
เครืองซักพรม จากนันนําไปทําความสะอาดตามวิธกี ารใช้งาน
ของเครืองหรือใช้ตามคําแนะนําของผูผ้ ลิตเครือง

คําเตือน / ข้อควรระวัง
1. ห้าม กลืนกิน ซีซีเอส 711 คาร์เพ็ท เฟรช แอลเอฟ
2. ระวังอย่าให้เข้าตา หรือถูกผิวหนัง
3. ควรสวมใส่ถุงมือยาง ถ้าจะต้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์
เป็นเวลานาน หรือกับผูท้ แพ้
ี สารเคมีงา่ ย
4. ห้าม ทิง ซีซีเอส 711 คาร์เพ็ท เฟรช แอลเอฟ
หรือภาชนะบรรจุลงในแม่นํา คู คลอง แหล่งนําสาธารณะ

การเก็บรักษา
1. เก็บในภาชนะทีปิดมิดชิด สถานทีเก็บต้องแห้งและเย็น
ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลียง และสารเคมีประเภทกรด

วิ ธีแก้พิษเบืองต้น
1. หากเข้าตา ให้รบี ล้างด้วยนํ าสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
2. หากสัมผัสผิวหนัง ให้ลา้ งออกด้วยนําสะอาดจํานวนมาก
ถ้าเปือนเสือผ้าให้รบี ถอดออก แล้วรีบชําระล้างร่างกาย
ด้วยสบูแ่ ละนําให้สะอาด
3. หากกลืนกิน ซีซีเอส 711 คาร์เพ็ท เฟรช แอลเอฟ
ห้าม ทําให้อาเจียน ให้ดมนํ
ื า หรือนมปริมาณมากๆ
เพือเจือจางแล้วรีบนําผูป้ ่วยส่งแพทย์ทนั ที
พร้อมภาชนะบรรจุ และฉลากของผลิตภัณฑ์
ซีซีเอส 711 คาร์เพ็ท เฟรช แอลเอฟ

อายุสินค้า

: 2 ปี

ขนาดบรรจุ
3.8 ลิตร, 5 ลิตร, 20 ลิตร, 200 ลิตร และ 1,000 ลิตร
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