Technical Bulletin

CCS 199 GLASS CLEANER
Glassware cleaning detergent
Product description
CCS 199 GLASS CLEANER is a pH neutral cleaning
detergent. Hygienically cleans and removes dirty and
other stains from glassware such as beer glass,
soft drink glass or other utensil which made from
glass. More over this product is suitable for cleaning
other utensil which made from plastic or glazed tile.
Benefit
 pH neutral & solvent free
 Environmentally Friendly – Readily
Biodegradable
 Produces fast spot and streak free drying of all
washed articles.
Physical and Chemical Properties
Appearance : Colorless liquid
Odour : Characteristic
pH 100% by pH meter : 6.50 – 7.50
Specific gravity at 25C (g/cm3) : 0.990 – 1.030
Solubility in water : Completely soluble
Direction for use
Recommended dilution rates may vary.
Type of soil

Quantity

Regular soil

1 : 60 of water

Heavy soil

1 : 30 of water

Apply by sponge. Agitate and thoroughly 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 199 GLASS CLEANER
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 199 GLASS CLEANER
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
ผลิตภัณฑ์ลา้ งแก้ว ล้างภาชนะอุปกรณ์ทีทําจากแก้ว
รายละเอียดของผลิ ตภัณฑ์

คําเตือน / ข้อควรระวัง

ซีซีเอส 199 กลาส คลีนเนอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ลา้ งแก้ว ทีมีคา่ pH
เป็นกลาง ใช้สาํ หรับขจัดและล้างคราบสกปรกบนแก้วนําดืม
แก้วเบียร์ หรือภาชนะอุปกรณ์ททํี าจากแก้ว นอกจากนียังสามารถ
ใช้ทําความสะอาดภาชนะหรืออุปกรณ์ททํี าจากพลาสติก หรือ
กระเบืองเคลือบ

1. ห้าม กลืนกิน ซีซีเอส 199 กลาส คลีนเนอร์

ข้อดี
มีค่า pH เป็ นกลางและไม่มีส่วนประกอบของตัวทําละลาย

ทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
 เป็ นมิ ตรต่อสิ งแวดล้อม เนื องจากมีส่วนผสม
ของสารลดแรงตึงผิ วทีสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
(Biodegradable)
 ช่วยให้แก้วนํา, ภาชนะหรืออุปกรณ์ ทีทําความสะอาด
แห้งเร็วและป้ องกันการเกิ ดคราบนําบนภาชนะ หรืออุปกรณ์
ทีทําความสะอาดแล้ว

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
ลักษณะทัวไป : เป็นของเหลวใส ไม่มสี ี
กลิน : เฉพาะตัว
ความเป็นกรด – ด่าง : 6.50 – 7.50
ความถ่วงจําเพาะทีอุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส (g/cm3)
: 0.990 – 1.030
ความสามารถในการละลายนํา : สามารถละลายนําได้อย่างสมบูรณ์

วิ ธีการใช้

2. ระวังอย่าให้เข้าตา
3. ควรสวมใส่ถุงมือยาง ถ้าจะต้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์
เป็นเวลานาน หรือกับผูท้ แพ้
ี สารเคมีงา่ ย
4. ห้าม ทิง ซีซีเอส 199 กลาส คลีนเนอร์
หรือภาชนะบรรจุลงในแม่นํา คู คลอง แหล่งนําสาธารณะ

การเก็บรักษา
1. เก็บในภาชนะทีปิดมิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลียง

วิ ธีแก้พิษเบืองต้น
1. หากเข้าตา ให้รบี ล้างด้วยนํ าสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
2. หากกลืนกิน ซีซีเอส 199 กลาส คลีนเนอร์ ห้าม ทําให้
อาเจียน ให้ดมนํ
ื าหรือนมปริมาณมากๆ เพือเจือจางแล้วรีบนํา
ผูป้ ่วยส่งแพทย์ทนั ที พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากของผลิตภัณฑ์
ซีซีเอส 199 กลาส คลีนเนอร์

อายุสินค้า

: 2 ปี

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

ชนิ ดคราบสกปรก

ปริ มาณการใช้

คราบสกปรกทัวไป

1 ส่วน ต่อนํา 60 ส่วน

คราบสกปรกมาก

1 ส่วน ต่อนํา 30 ส่วน

ใช้ฟองนําชุบ แล้วนํามาล้างแก้วนํา ภาชนะ อุปกรณ์ตามปกติ
และล้างออกด้วยนําสะอาด

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

