Technical Bulletin
Liquid disinfectant detergent

Product description

Benefit

2. For implement and equipment cleaning
- Normal soil Use at 1 litre : 200 litres dilution with water.
- Heavy soil Use at 1 litre : 100 litres dilution with water.
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.
- Disinfecting after completely clean, use at 1 litre: 80 litres
dilution with water. Then immerse and soak cloth or
sponge into the solution and wipe on the surface,
leave for minimum 10 min and wipe off with clean cloth
or rinse off with water. Or soak the implement or
equipment into the solution, leave for minimum 10 min
and rinse off with water

 Effective against gram negative bacteria

Caution

 Effective against gram positive bacteria

1. Do not ingest
2. Avoid contact with eyes and skin
3. Wear suitable gloves for prolong contact or who allergic
4. Do not discard CCS 161 BACTEX SP or package
into canal or environment

CCS 161 BACTEX SP is a liquid disinfectant designed for
used as a multipurpose disinfectant and is for use on most
types of materials, equipment and surfaces in food
manufacturing or food processing.
CCS 161 BACTEX SP is extremely effective against
both gram positive and gram negative bacteria.
CCS 161 BACTEX SP is suitable for use in the cleaning
and disinfecting of stainless steel tanks, pipes, processing
equipment, floors, walls, benches, etc.
CCS 161 BACTEX SP can be applied by soaking and allow
to stand for at least 10 minutes before rinse off with water.

Physical and Chemical Properties
Appearance : Light yellowish liquid
Odour : Characteristic
pH 100% by universal indicator : 9 - 11
Specific gravity at 25C (g/cm3) : 0.980 – 1.020
Solubility in water : Completely soluble

Direction for use
1. For floor, wall and surface cleaning
- Normal soil use at 1 litre : 200 litres dilution with water.
- Heavy soil use at 1 litre : 100 litres dilution with water.
Then immerse and soak sponge or mop into the solution
and wipe on the surface which need to be clean and scrub
by brush and rinse off with water.
- Disinfecting after completely clean, use at 1 litre : 80 litres
dilution with water. Then immerse and soak sponge or mop
into the solution and wipe on the surface which need to
be clean, leave for minimum 10 min and rinse off with water.

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 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 161 BACTEX SP
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 ความสะอาดและฆ่าเชืออเนกประสงค์
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
ซีซีเอส 161 แบคเทกซ์ เอสพี เป็ นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
และฆ่าเชืออเนกประสงค์ มีสว่ นผสมของ Quaternary Ammonium
compounds ทีมีคุณสมบัติในการฆ่าโรค เชือแบคทีเรีย เชือรา บนพืน
ฝาผนัง พืนผิววัสดุอปุ กรณ์ ในบริเวณทีเกียวข้ องกับกระบวนการผลิต
อาหาร ใช้ สําหรับทําความสะอาดและฆ่าเชือ ถังนํา ท่อนํา และวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ทีทําจากสแตนเลส รวมทัง พืน ฝาผนัง ทีนัง ชันวางของ
ซีซีเอส 161 แบคเทกซ์ เอสพี ยังสามารถใช้ แช่วสั ดุอปุ กรณ์ที
ต้ องการฆ่าเชือ โดยการแช่วสั ดุอปุ กรณ์ทีต้ องการฆ่าเชือลงใน ซีซีเอส
161 แบคเทกซ์ เอสพี ทิงไว้ อย่างน้ อย 10 นาที แล้ วล้ างออกด้ วย
นําสะอาด

ข้ อดี
 ยับยังและฆ่ าเชือโรค เชือแบคทีเรี ย เชือรา ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ

- สําหรั บคราบสกปรกมาก ผสมผลิตภัณฑ์ กบั นําอัตราส่วน
1:100
แล้ วใช้ ผ้าหรือฟองนําชุบ นํามาเช็ดให้ ทวบริ
ั เวณทีต้ องการ
ทําความสะอาด หรือใช้ แปรงขัดแล้ วล้ างออกด้ วยนําสะอาด
- สําหรั บการฆ่ าเชือ หลังทําความสะอาดแล้ ว ผสมผลิตภัณฑ์
กับนําอัตราส่วน 1 : 80 แล้ วใช้ ผ้าหรือฟองนําชุบนํามาเช็ด
ให้ ทวบริ
ั เวณหรือส่วนทีต้ องการฆ่าเชือ ทิงไว้ 10 นาที แล้ วเช็ด
หรือล้ างออกด้ วยนําสะอาด หรืออาจจุ่มแช่วสั ดุอปุ กรณ์ที
ต้ องการฆ่าเชือ ทิงไว้ อย่างน้ อย 10 นาที แล้ วล้ างออก
ด้ วยนําสะอาด

คําเตือน / ข้ อควรระวัง
1. ห้ าม กลืนกิน ซีซีเอส 161 แบคเทกซ์ เอสพี
2. ระวังอย่าให้ เข้ าตา หรือถูกผิวหนัง
3. ควรสวมใส่ถงุ มือยาง ถ้ าจะต้ องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์

ลักษณะทัวไป : เป็ นของเหลว, สีใสออกเหลือง
กลิน : เฉพาะตัว
ความเป็ นกรด – ด่าง : 9 - 11
ความถ่วงจําเพาะทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (g/cm3)

เป็ นเวลานาน หรือกับผู้ทีแพ้ สารเคมีง่าย
4. ห้ าม ทิง ซีซีเอส 161 แบคเทกซ์ เอสพี หรือภาชนะบรรจุ
ลงในแม่นํา คู คลอง แหล่งนําสาธารณะ

: 0.980 – 1.020
ความสามารถในการละลายนํา : สามารถละลายนําได้ อย่างสมบูรณ์

1. เก็บในภาชนะทีปิ ดมิดชิด สถานทีเก็บต้ องแห้ งและเย็น
ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลียง

วิธีการใช้
1. สําหรั บทําความสะอาดและฆ่ าเชือบนพืนและฝาผนัง
- สําหรั บคราบสกปรกทัวไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั นําอัตราส่วน 1:200
- สําหรั บคราบสกปรกมาก ผสมผลิตภัณฑ์ กบั นําอัตราส่วน 1:100
แล้ วใช้ ฟองนําชุบหรือจุ่มผ้ าม็อบ นํามาเช็ดให้ ทัวบริเวณทีต้ องการ
ทําความสะอาด หรือเทราดบนพืนผิวทีต้ องการทําความสะอาด
แล้ วใช้ แปรงขัดและล้ างออกด้ วยนําสะอาด
- สําหรั บการฆ่ าเชือ หลังจากทําความสะอาดแล้ ว ผสมผลิตภัณฑ์
กับนําอัตราส่วน 1:80 แล้ วใช้ ฟองนําชุบหรือจุ่มผ้ าม็อบ นํามาเช็ด
ให้ ทวบริ
ั เวณทีต้ องการฆ่าเชือ หรือเทราดบนพืนผิวทีต้ องการฆ่าเชือ
ทิงไว้ อย่างน้ อย 10 นาที แล้ วเช็ดหรือล้ างออกด้ วยนําสะอาด
2. สําหรั บทําความสะอาดและฆ่ าเชือเครื องมือและอุปกรณ์
- สําหรั บคราบสกปรกทัวไป ผสมผลิตภัณฑ์ กบั นําอัตราส่วน 1:200

การเก็บรักษา

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. หากกลืนกิน ซีซีเอส 161 แบคเทกซ์ เอสพี
ห้ าม ทําให้ อาเจียนให้ ดืมนํา หรือนมปริ มาณมากๆ
เพือเจือจางแล้ วรีบนําผู้ป่วยส่งแพทย์ทนั ที พร้ อมภาชนะบรรจุ
และฉลากของผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 161 แบคเทกซ์ เอสพี
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
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