Technical Bulletin
Oxygen bleaching & destainer
Product description

Caution

CCS 195 CT DESTAINER is the product which use to
cleaning and destaining soil such as tea and coffee stain
from cup or other utensils and flatware which made from
melamine, tile or glazed tile etc.

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 195 CT DESTAINER or package
into canal or environment

Benefit
 Highly effective to cleaning and destaining tea and
coffee stain

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, heat,
flame, source of ignition, acidic chemical substance,
reducing agent, chlorine compound

Physical and Chemical Properties
Appearance : White fine granule
Odour : Characteristic
pH 0.1% soln : 10.50 – 11.50
Solubility in water : Completely soluble

Emergency & First aid procedures

Direction for use
1. For normal stain (Light soil)
Mixed CCS 195 CT DESTAINER 60 - 80 grams with
1 litre of hot water at temperature about 60 – 80 C.
Soak cup or other utensils into the solution about 15 - 30
minutes then scrub with scourer and rinse off with water.
2. For heavy stain
Mixed CCS 195 CT DESTAINER 90 - 110 grams with
1 litre of hot water at temperature about 60 – 80 C.
Soak cup or other utensils into the solution about 15 - 30
minutes then scrub with scourer and rinse off with water.

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 195 CT DESTAINER
INHALATION : Remove to fresh air. If not breathing,
give artificial respiration. If breathing is difficult,
give oxygen and get medical attention immediately.
Shelf life
: 1 Year

Packaging size : 5 kg , 20 kg
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Technical Bulletin
ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบชา คราบกาแฟ
รายละเอียดของผลิ ตภัณฑ์
ซีซีเอส 195 ซีที ดีสเทนเนอร์ เป็นผลิตภัณฑ์สาํ หรับขจัดคราบชา,
คราบกาแฟ ทีเกาะติดฝ ังแน่นอยู่บนถ้วยกาแฟ , อุปกรณ์เครืองครัว,
ภาชนะสําหรับใส่อาหาร หรืออุปกรณ์ทใช้
ี บนโต๊ะอาหาร ทีทํามาจาก
วัสดุจําพวกเมลามีน, กระเบือง, กระเบืองเคลือบ เป็ นต้น
ข้อดี
 มีประสิ ทธิ ภาพในการขจัดคราบชา, คราบกาแฟ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
ลักษณะทัวไป : เป็นเม็ดละเอียด สีขาว
กลิน : เฉพาะตัว
ความเป็นกรด – ด่าง : 10.50 – 11.50
ความสามารถในการละลายนํา : สามารถละลายนําได้อย่างสมบูรณ์
วิ ธีการใช้
1. กรณี คราบสกปรกทัวไป
ผสม ซีซีเอส 195 ซีที ดีสเทนเนอร์ 60 – 80 กรัม ต่อนํ า 1 ลิ ตร
โดยใช้นําร้อนทีอุณหภูม ิ 60 – 80 องศาเซลเซียส จากนันนํา
อุปกรณ์ทต้ี องการทําความสะอาดจุ่มแช่ลงในสารละลายทีเตรียมไว้
เป็นเวลา 15 – 30 นาที แล้วใช้ฟองนําหรือแปรงขัด และล้างออก
ด้วยนําสะอาด
2. กรณี คราบสกปรกมาก
ผสม ซีซีเอส 195 ซีที ดีสเทนเนอร์ 90 – 110 กรัม ต่อนํา
1 ลิ ตร โดยใช้นําร้อนทีอุณหภูม ิ 60 – 80 องศาเซลเซียส จากนัน
นําอุปกรณ์ทต้ี องการทําความสะอาดจุ่มแช่ลงในสารละลายทีเตรียม
ไว้เป็นเวลา 15 – 30 นาที แล้วใช้ฟองนําหรือแปรงขัด
และล้างออกด้วยนําสะอาด

คําเตือน / ข้อควรระวัง
1. ห้าม กลืนกิน ซีซีเอส 195 ซีที ดีสเทนเนอร์
2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ ต้องสวมถุงมือยาง, รองเท้ายาง,
ชุดปฏิบตั งิ าน แว่นตาและหน้ากากนิรภัย
4. ห้าม ทิง ซีซีเอส 195 ซีที ดีสเทนเนอร์ หรือภาชนะบรรจุ
ลงในแม่นํา คู คลอง แหล่งนําสาธารณะ

การเก็บรักษา
1. เก็บในภาชนะทีปิ ดมิดชิด สถานทีเก็บต้องแห้งและเย็น
ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลียง ความร้อน เปลวไฟ
แหล่งทีก่อให้เกิดประกายไฟหรือเกิดการระเบิด
สารเคมีประเภทกรด รีดวิ ส์ซงิ เอเจนท์ สารประกอบคลอรีน

วิ ธีแก้พิษเบืองต้น
1. หากเข้าตา ให้รบี ล้างด้วยนําสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
2. หากสัมผัสผิวหนัง ให้ลา้ งออกด้วยนําสะอาดจํานวนมาก
ถ้าเปือนเสือผ้าให้รบี ถอดออก แล้วรีบชําระล้างร่างกาย
ด้วยสบูแ่ ละนําให้สะอาด
3. หากสูดดม ให้นําผูป้ ่วยไปยังบริเวณทีมีอากาศถ่ายเทสะดวก
4. หากกลืนกิน ซีซีเอส 195 ซีที ดีสเทนเนอร์ ห้าม ทําให้
อาเจียน ให้ดมนํ
ื า หรือนมปริมาณมากๆ เพือเจือจาง
แล้วรีบนําผูป้ ่ วยส่งแพทย์ทนั ที พร้อมภาชนะบรรจุ
และฉลากของผลิตภัณฑ์ ซีซีเอส 195 ซีที ดีสเทนเนอร์
อายุสินค้า : 1 ปี

ขนาดบรรจุ : 5 kg , 20 kg
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