Technical Bulletin
Hard surface cleaner/Sanitizer
Product description
CCS 141 RESULT/SANITIZER alkaline detergent is designed
for use as degreaser and sanitizer. CCS 141
RESULT/SANITIZER is a water soluble cleaner- degreaser
which rapidly emulsifies, suspends and removes all types
of animal, vegetable and petroleum oils. It is also extremely
efficient for removing greases and grime in industrial,
commercial and food processing area.

Benefit
 Cuts through grease and oil
 Multipurpose cleaner, sanitizer and degreaser

Physical and Chemical Properties
Appearance : Clear slight Liquid
Odour : Characteristic
pH 100% by universal indicator : 12 – 14
Specific gravity at 25C (g/cm3) : 1.050 – 1.090
Solubility in water : Completely soluble

2. Surface of equipment and machine cleaning
- Normal soil use at 1 litre : 20 litres dilution with water
- Heavy soil use at 1 litre : 5 litres dilution with water
Then immerse sponge into the solution and wipe on
the surface or spray the solution onto the surface which
need to be clean and scrub by brush and rinse off with
water.
3. High pressure washing
use at 1 litre : 50 litres dilution with water and applied
with High pressure washer
4. Cleaning by scrubbing machines
use at 1 litre : 50 litres dilution with water and applied
with Auto scrubber of slow speed polishing machine
5. Disinfecting
use at 1 litre : 50 litres dilution with water. Then
immerse and soak the mop or cloth into the solution
and wipe on the surface which need to be clean, leave
for at least 10 minutes and rinse off with water

Direction for use
1. Floor and wall cleaning

- Normal soil use at 1 litre : 20 litres dilution with water
- Heavy soil use at 1 litre : 5 litres dilution with water
Then immerse and soak the mop or cloth into the solution
and wipe on the surface which need to be clean
and scrub by brush and rinse off with water.
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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 141 RESULT/SANITIZER
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 acidic chemical substance

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 141 RESULT/SANITIZER
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
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Technical Bulletin
ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดและฆ่าเชือ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

3. สําหรั บการทําความสะอาดด้ วยเครื องฉีดแรงดันสูง

ซีซีเอส 141 รี ซัลท์ /แซนิไทเซอร์ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
และฆ่าเชือชนิดด่าง ทีสามารถขจัดและสลายคราบไขมัน ทังไขมันพืช
ไขมันสัตว์ รวมทังคราบนํามันเครือง ทีติดอยู่ตามพืน ฝาผนัง
พืนผิวเครืองมือ อุปกรณ์ และพืนผิวต่างๆ ในบริเวณห้ องครัวหรือ
สายการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร

ผสมผลิตภัณฑ์กบั นําใน อัตราส่ วน 1:50 แล้ วใช้ ทําความ
สะอาดด้ วยเครืองฉีดแรงดันสูง
4. สําหรั บการทําความสะอาดด้ วยเครื องขัดพืนอัตโนมัติ
ผสมผลิตภัณฑ์กบั นําใน อัตราส่ วน 1:50 แล้ วบรรจุลงใน
เครืองขัดพืนอัตโนมัติ แล้ วนําไปขัดถูให้ ทัวบริเวณทีต้ องการ
ทําความสะอาด
5. สําหรั บการฆ่ าเชือ
ผสมผลิตภัณฑ์กบั นําใน อัตราส่ วน 1:50 จากนันใช้ ผ้าหรือ
ผ้ าม็อบชุบ แล้ วนําไปเช็ดถูให้ ทัวบริเวณทีต้ องการ
ทําความสะอาด ทิงไว้ อย่างน้ อย 10 นาที แล้ วล้ างออก
ด้ วยนําสะอาด

ข้ อดี
 สลายและขจัดคราบไขมันได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
มีคุณสมบัติในการฆ่ าเชือโรค เชือแบคทีเรี ย

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
ลักษณะทัวไป : เป็ นของเหลวใส ไม่มีสี
กลิน : เฉพาะตัว
ความเป็ นกรด – ด่าง : 12 – 14
ความถ่วงจําเพาะทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (g/cm3)
: 1.050 – 1.090
ความสามารถในการละลายนํา : สามารถละลายนําได้ อย่างสมบูรณ์

วิธีการใช้
1. สําหรั บการทําความสะอาดพืน, ฝาผนัง
- กรณีการทําความสะอาดทัวไป ผสมผลิตภัณฑ์ กบั นํา
ใน อัตราส่ วน 1:20
- กรณีคราบสกปรกมาก ผสมผลิตภัณฑ์กบั นําใน อัตราส่ วน 1:5
จากนันใช้ ผ้าหรือผ้ าม็อบชุบ แล้ วนําไปเช็ดถูให้ ทวบริ
ั เวณทีต้ องการ
ทําความสะอาดและล้ างออกด้ วยนําสะอาด
2. สําหรั บการทําความสะอาดพืนผิวเครื องมือ เครื องจักร
วัสดุอุปกรณ์
- กรณีการทําความสะอาดทัวไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั นํา
ใน อัตราส่ วน 1:20
- กรณีคราบสกปรกมาก ผสมผลิตภัณฑ์กบั นําใน
อัตราส่ วน 1:5
จากนันใช้ ผ้าหรือฟองนําชุบ แล้ วนําไปเช็ดถูให้ ทวบริ
ั เวณที
ต้ องการ ทําความสะอาด แล้ วใช้ แปรงขัด และล้ างออกด้ วย
นําสะอาด
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คําเตือน / ข้ อควรระวัง
1. ห้ าม กลืนกิน ซีซีเอส 141 รี ซัลท์ /แซนิไทเซอร์
2. ระวังอย่าให้ เข้ าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ขณะใช้ ผลิตภัณฑ์ ต้ องสวมถุงมือยาง, รองเท้ ายาง, ชุด
ปฏิบตั ิงาน แว่นตาและหน้ ากากนิรภัย
4. ห้ าม ทิง ซีซีเอส 141 รี ซัลท์ /แซนิไทเซอร์ หรือภาชนะบรรจุ
ลงในแม่นํา คู คลอง แหล่งนําสาธารณะ

การเก็บรักษา
เก็บในภาชนะทีปิ ดมิดชิด สถานทีเก็บต้ องแห้ งและเย็น
ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลียง และ สารเคมีประเภทกรด

วิธีแก้ พษิ เบื องต้ น
1. หากเข้ าตา ให้ รีบล้ างด้ วยนําสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลา หากไม่ทเุ ลาให้ ไปพบแพทย์
2. หากสัมผัสผิวหนัง ให้ ล้างออกด้ วยนําสะอาดจํานวนมาก
ถ้ าเปื อนเสือผ้ าให้ รีบถอดออก แล้ วรีบชําระล้ างร่างกาย
ด้ วยสบู่และนําให้ สะอาด
3. หากสูดดม ให้ นําผู้ป่วยไปยังบริเวณทีมีอากาศถ่ายเทสะดวก
4. หากกลืนกิน ซีซีเอส 141 รี ซัลท์ /แซนิไทเซอร์
ห้ าม ทําให้ อาเจียน ให้ ดืมนําหรือนมปริ มาณมากๆ เพือเจือจาง
แล้ วรีบนําผู้ป่วยส่งแพทย์ทนั ที พร้ อมภาชนะบรรจุและฉลาก
ของผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 141 รี ซัลท์ /แซนิไทเซอร์

อายุสินค้ า

: 2 ปี

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