Technical Bulletin
CCS 810 CAR WASH SHAMPOO
Car Wash Shampoo
Product description
CCS 810 CAR WASH SHAMPOO is a car foam shampoo
which removes stains and protects color of car. Will not
affect on coated film. The foam is easily rinsed. Non-toxic
and will not cause skin allergy
Benefit
 pH neutral & solvent free – will not cause skin
allergy
 Will not effect on coated film
Physical and Chemical Properties
Appearance : Blue viscous liquid
Odour : Floral
pH 100% by pH meter : 6.50 – 7.50
Specific gravity at 25C (g/cm3) : 1.000 – 1.040
Viscosity at 25C (CPS) : 1000 – 1200
Solubility in water : Completely soluble
Direction for use
1. Apply with spray foam machine - Use at 2 - 3 litres :
100 litres dilution with water. Pour the diluted
product into spray foam machine and thoroughly
spray onto the car, use sponge wipe on
the car and rinse off with water
2. If not have spray foam machine, Use at 1 Litre :
30 Litres dilution with water. Use sponge immerse
into the diluted product, then thoroughly wipe on
the car and rinse off with water

Caution
1. Do not ingest
2. Avoid contact with eyes
3. Wear rubber gloves for prolonged contact
or user who allergic
4. Do not discard CCS 810 CAR WASH
SHAMPOO 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 and animals
Emergency & First aid procedures
EYES : Flush with plenty of water and consult
a physician immediately if the symptom
is not well
INGESTION : Do not induce vomiting. Dilute by
drinking water or milk and consult
a physician immediately with
package and label of
CCS 810 CAR WASH SHAMPOO
Shelf life

: 2 Year

Packaging size
3.8 Litres, 5 Litres, 20 Litres, 200 Litres
and 1,000 Litres
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Technical Bulletin
แชมพูทาํ ความสะอาดรถ
รายละเอียดของผลิ ตภัณฑ์
ซีซีเอส 810 คาร์ วอช แชมพู ผลิตภัณฑ์โฟมแชมพูทําความสะอาด
รถ ใช้สาํ หรับขจัดคราบสกปรกต่างๆ โดยไม่ทําลายสีรถ
หรือทําลายชันฟิ ล์มของนํายาเคลือบสีรถ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีเนือ
โฟมทีสามารถล้างออกได้งา่ ย และไม่เกิดการะคายเคืองต่อผิวของ
ผูใ้ ช้งาน

คําเตื อน / ข้อควรระวัง
1. ห้าม กลืนกิน ซีซีเอส 810 คาร์ วอช แชมพู
2. ระวังอย่าให้เข้าตา
3. สําหรับผูท้ แพ้
ี สารเคมีงา่ ย ควรสวมใส่ถุงมือยาง
4. ห้าม ทิง ซีซีเอส 810 คาร์ วอช แชมพู
หรือภาชนะบรรจุลงในแม่นํา คู คลอง แหล่งนําสาธารณะ

ข้อดี
มีค่า pH เป็ นกลางและไม่มีส่วนประกอบของตัวทําละลาย
จึงไม่เกิดการระคายเคืองต่อผิวของผูใ้ ช้งาน
ผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่าวไม่ทําลายสีรถ และไม่ทาํ ลายชันฟิ ล์มของ
นํายาเคลือบสีรถ

การเก็บรักษา
1. เก็บในภาชนะทีปิ ดมิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลียง

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
ลักษณะทัวไป : เป็นของเหลวมีความหนืด สีฟ้ า
กลิน : ฟลอรัล
ความเป็นกรด – ด่าง : 6.50 – 7.50
ความถ่วงจําเพาะทีอุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส (g/cm3)
: 1.000 – 1.040
ความหนืดทีอุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส (CPS) : 1000 – 1200
ความสามารถในการละลายนํา : สามารถละลายนําได้อย่างสมบูรณ์

วิ ธีแก้พิษเบืองต้น
1. หากเข้าตา ให้รบี ล้างด้วยนําสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
2. หากกลืนกิน ซีซีเอส 810 คาร์ วอช แชมพู ห้าม ทําให้
อาเจียน ให้ดมนํ
ื าหรือนมปริมาณมากๆ เพือเจือจางแล้วรีบ
นําผูป้ ่วยส่งแพทย์ทนั ที พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากของ
ผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 810 คาร์ วอช แชมพู
อายุสินค้า

: 2 ปี

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

วิ ธีการใช้
1. กรณี ใช้ร่วมกับเครืองฉี ดโฟม ผสม ซีซีเอส 810 คาร์ วอช
แชมพู กับนําในอัตราส่วน ผลิ ตภัณฑ์ 2 – 3 ลิ ตร ต่อนํา 100
ลิ ตร เทผลิตภัณฑ์ททํี าการผสมแล้วใส่ในเครืองฉีดโฟม
แล้วนําไปฉีดพ่น ให้ทวตั
ั วรถ จากนันใช้ฟองนําเช็ดทําความ
สะอาด แล้วล้างออกด้วยนําสะอาด
2. ในกรณี ทีไม่มีเครืองฉี ดโฟม ให้ผสม ซีซีเอส 810 คาร์ วอช
แชมพู กับนําในอัตราส่วน ผลิ ตภัณฑ์ 1 ลิ ตร ต่อนํา 30 ลิ ตร
จากนันใช้ฟองนําชุบนํามาเช็ดทําความสะอาดให้ทวตั
ั วรถ
แล้วล้างออกด้วยนําสะอาด
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