Technical Bulletin
Oven and Grill Cleaner

Product description
CCS 150 ACCELERATOR is a concentrated heavy duty

alkaline detergent designed for the daily cleaning of ovens,
grills and other cooking equipment. CCS 150 ACCELERATOR
rapidly removes carbonized food deposits and heavily
congealed fats and greases. CCS 150 ACCELERATOR
contains sequestrants, builders and a highly efficient
detergent system for easy rinsing from all surfaces.

(DO NOT allow equipment to dry when heating).
3. Scrub with scourer and rinse off with water.
CCS 150 ACCELERATOR is not suitable for
use on aluminium surfaces and/or equipment.

Caution

Physical and Chemical Properties

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 150 ACCELERATOR or package
into canal or environment
5. Do not mix with hot water

Appearance : Clear Brown Liquid
Odour : Characteristic
pH 100% by universal indicator : 13 – 14
Specific gravity at 25C (g/cm3) : 1.360 – 1.400
Solubility in water : Completely soluble

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

Benefit
 Highly concentrated formula
 No harsh scrubbing required
 Contains sequestrants for increasing cleaning efficiency

Storage & Handling information

Direction for use

Emergency & First aid procedures

 General Cleaning
CCS 150 ACCELERATOR may also be diluted with up to
20 parts of water for the periodic cleaning of heavily soiled
areas. The dilution rate may be altered depending upon the
degree of soil. Then immerse and soak cloth or sponge into
the solution and wipe on the surface which need to be clean
and scrub by brush and rinse off with water.
 Heavy soil cleaning
1. Remove excess greases, fats and carbonized deposits with
a spatula or other suitable implement and rinse off with
water.

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 150 ACCELERATOR
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

2. Spray undiluted product directly onto equipment which
need to be cleaned. Heat equipment to approximately 80C
and leave for 5 to10 minutes.

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

Packaging size
3.8 Litres, 5 Litres, 20 Litres, 200 Litres and 1,000 Litres
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Technical Bulletin
ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดอุปกรณ์ประกอบอาหาร
เตาอบ เตาย่าง หรือเครืองทอดอาหาร
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
ซีซีเอส 150 แอคเซลเลอเรเตอร์ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
ชนิดด่างสูตรเข้ มข้ น ใช้ ในการทําความสะอาด ขจัดคราบไขมัน
คราบไหม้ และคราบเศษอาหารต่างๆ ทีแห้ งและแข็งติดอยู่บน
อุปกรณ์ประกอบอาหาร อุปกรณ์เตาอบ เตาย่าง หรือเครืองทอดต่างๆ

ข้ อดี
 สูตรเข้ มข้ น
 ไม่ เปลืองแรงขัด
 มีส่วนผสมของสารลดความกระด้ างของนํ า ซึงจะช่ วยเพิม
ประสิทธิภาพในการทําความสะอาดให้ มากขึน

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
ลักษณะทัวไป : เป็ นของเหลวใส สีนําตาล
กลิน : เฉพาะตัว
ความเป็ นกรด – ด่าง : 13 – 14
ความถ่วงจําเพาะทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (g/cm3)
: 1.360 – 1.400
ความสามารถในการละลายนํา : สามารถละลายนําได้ อย่างสมบูรณ์

วิธีการใช้
- สําหรั บการทําความสะอาดคราบสกปรกทัวไป ให้ ผสม ซีซีเอส
150 แอคเซลเลอเรเตอร์ กับนําในอัตราส่วน 1 : 20 (อัตราส่วนผสม
ทีใช้ อาจแตกต่างไปจากนี ขึนอยู่กบั ปริ มาณของคราบสกปรก) จากนัน
ใช้ ผ้าหรือฟองนําชุบแล้ วนําไปเช็ดให้ ทวบริ
ั เวณหรือส่วนทีต้ องการ หรือ
อาจใช้ แปรงขัดจนคราบสกปรกออกหมด แล้ วล้ างออกด้ วยนําสะอาด
- สําหรั บการทําความสะอาดคราบสกปรกมาก ในกรณีทีมีคราบ
ไหม้ หรือคราบไขมันเกาะติดเป็ นชันหนามากๆ ให้ ใช้ เกรียงหรืออุปกรณ์
ทีมีความเหมาะสมแซะคราบไหม้ หรือคราบไขมันดังกล่าวให้ หลุดออก
ให้ มากทีสุด แล้ วล้ างออกด้ วยนําสะอาด จากนันให้ เทหรือเสปรย์
ซีซีเอส 150 แอคเซลเลอเรเตอร์ โดยไม่ต้องผสมนําลงบนอุปกรณ์
เตาอบ เตาย่าง หรือเครืองทอด แล้ วอุ่นเตาหรือเครืองทอดให้ มี
อุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 – 10 นาที
ระวังอย่ าให้ แห้ ง แล้ วใช้ ฟองนําหรือแปรงขัดจนคราบสกปรก
ออกหมด แล้ วล้ างออกด้ วยนําสะอาด

ห้ ามใช้ ซีซีเอส 150 แอคเซลเลอเรเตอร์ กับวัสดุ
หรื อพืนผิวทีเป็ นอะลูมิเนียม

คําเตือน / ข้ อควรระวัง
1. ห้ าม กลืนกิน ซีซีเอส 150 แอคเซลเลอเรเตอร์
2. ระวังอย่าให้ เข้ าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ขณะใช้ ผลิตภัณฑ์ ต้ องสวมถุงมือยาง, รองเท้ ายาง,
ชุดปฏิบตั ิงาน แว่นตาและหน้ ากากนิรภัย
4. ห้ าม ทิง ซีซีเอส 150 แอคเซลเลอเรเตอร์ หรือ
ภาชนะบรรจุลงในแม่นํา คู คลอง แหล่งนําสาธารณะ
5. ห้ าม ผสม ซีซีเอส 150 แอคเซลเลอเรเตอร์ กับนําร้ อน

การเก็บรักษา

1. 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 150 แอคเซลเลอเรเตอร์
ห้ าม ทําให้ อาเจียน ให้ ดืมนําหรือนมปริ มาณมากๆ เพือ
เจือจางแล้ วรีบนําผู้ป่วยส่งแพทย์ทนั ที พร้ อมภาชนะบรรจุ
ฉลากของผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 150 แอคเซลเลอเรเตอร์

อายุสินค้ า

: 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

www.completechemical.com

