Clean ConfidenceCare
ผลิตภัณฑขจัดคราบไขมัน ทริปเพิล ซี
 ใหกลิ่นสะอาด หอม สดชื่น
 ไมทําลายสิ่งแวดลอม เพราะสามารถยอยสลายไดในธรรมชาติ
 ไมทําลายพื้นผิวที่ทําความสะอาด และชวยยืดอายุของอุปกรณตางๆใหนานขึน้
 ปราศจากสารเคมีที่มอี ันตรายรุนแรง
ผลิตภัณฑขจัดคราบไขมัน ทริปเพิล ซี ใชทําความสะอาดคราบสกปกรก และคราบไขมันตามพื้นผิวตางๆ
เชนบริเวณ หองครัว เตาแกส เตาอบ พัดลมดูดอากาศ ตูเย็น ฝาผนัง โรงอาหาร รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ทั่วไป
ทริปเพิล ซี เปนเครือ่ งหมายการคาของบริษัท อินนิออส เอเชียติก๊ เคมีภัณฑ จํากัด ภายใตการควบคุมการผลิตที่
ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการดานคุณภาพ ISO 9001และระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม
ISO 14001 รวมทั้ง การคงไวซึ่งมาตรฐานทางดานความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม จึงทําใหมั่นใจไดวา
ทริปเพิล ซี เปนผลิตภัณฑ ที่มคี ุณภาพ ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมและการใชงาน ผลิตภัณฑ ทริปเพิล ซี
จึงสามารถตอบสนองความตองการของทานไดเปนอยางดี
วิธีการใช
สําหรับคราบไขมันที่สกปรกมาก
ผสม ผลิตภัณฑขจัดคราบไขมัน ทริปเพิล ซี กับน้ําในอัตราสวน 1 : 10 ฉีด ลงบริเวณพื้นผิวที่ตองการ ทําความ
สะอาด ทิ้งไวประมาณ 5 นาที แลวเช็ดดวยผาชุบน้ําที่สะอาดอีกครั้ง
สําหรับคราบไขมันที่สกปกรกนอย
ผสม ผลิตภัณฑขจัดคราบไขมัน ทริปเพิล ซี กับน้ําในอัตราสวน 1 : 40 ใชผาจุมในผลิตภัณฑขจัดคราบไขมัน
ทริปเพิล ซี ทีผ่ สมแลวเช็ดใหทั่วบริเวณพื้นผิวที่ตอ งการทําความสะอาดทิ้งไวใหแหงโดยไมตองลางน้ําซ้ํา
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คําเตือน
1. หามรับประทาน
2. ระวังอยาใหเขาตา ถูกผิวหนังหรือสูดดม
3. ขณะใชควรใสถุงมือยาง รองเทายางและภายหลังจากการใชหรือหยิบจับ ควรลางถุงมือยาง รองเทา และ
มือดวยน้ําและสบูทกุ ครั้ง
4. หามทิ้ง ผลิตภัณฑขจัดคราบไขมัน ทริปเพิล ซี หรือภาชนะบรรจุลงในแมน้ํา คู คลอง แหลงน้ําสาธารณะ
วิธีการเก็บรักษา
เก็บในที่มดิ ชิด หางจากเด็ก อาหาร และสัตวเลี้ยง
วิธีแกพิษเบื้องตน
1.หากถูกผิวหนังใหลางออกดวยน้ําจํานวนมากๆ หากเปอ นเสือ้ ผาใหรีบถอดออกแลวรางกายดวยน้ําสะอาดและน้ํา
สบูทุกครั้ง
2.หากเขาตาใหลางดวยน้ําสะอาดจรอาการระคายเคืองทุเลา หากไมทุเลาใหไปพบแพทย
3.หากกลืนกิน ผลิตภัณฑขจัดคราบไขมัน ทริปเพิล ซี หามทําใหอาเจียน ใหดื่มน้ําหรือนมในปริมาณมากๆ แลวรีบ
น้ําผูปวยสงแพทยทันที พรอมดวยภาชนะบรรจุหรือฉลากของ ผลิตภัณฑขจัดคราบไขมัน ทริปเพิล ซี
ขอกําหนดการใชงานของผลิตภัณฑ
Product Information
pH
11-13
Active
7.0%
w/w
Sodium
ingredient
metasilicate
0.5% w/w
EthoxylateNonylphenol
2.0% w/w DiethyleneGlygol
Monobutyl Ether
Dilution ratio 1:40 (Light duty)
1:10 (Heavy duty)
Shelf life
2 Years

ขอกําหนดผลิตภัณฑ
ความเปนกรด-ดาง 11-13
สารออกฤทธิ์
7.0%(น.น) โซเดียมเมตตา
ซิลเิ คต
0.5%(น.น) เอททอกซิเลต
โนนิลฟนอล
2.0%(น.น) ไดเอทิลินไกล
คอลโมโนบิวทิลอิเทอร
อัตราสวนผสมตอ 1:40 (งานสกปรกเล็กนอย)
น้ํา
1:10 (งานสกปรกมาก)
อายุผลิตภัณฑ
2 ป
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MATERIAL SAFETY DATA SAEET
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Chemical Product and Company Identification
Product name Alist Supply Co., Ltd
Manufacturer INEOS Asiatic Chemical Co., Ltd.
303 Moo 4Bangpoo Industrial Estate Soi.5
Praksa district MuangSumutprakarn 10280 Thailand
Tel :02-7093650,02-7096701
Fax :02-7094270,02-7094276,02-7093650 ext.123
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.Composition/Information on Ingredient
Sodium metasilicate
Ethoxylatenonylphenol
Diethyleneglycol monobutyl ether
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.Hazards Identification
Routes of entry Inhalation, Skin contact and Eye contact
Potential Acute Health Effects
Eyes
May be severely irritating to eyes.
Skin
May be severely irritating to skin.
Inhalation
May be irritating to nose, throat and respiratory tract.
Ingestion
May be irritating to mouth, throat and stomach.
Medical conditions aggravated by overexposure
Person with pre-existing skin disorders may be more susceptible to irritating effects.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.First-Ais Measures
Eye contact
Flush immediately with running water for at least 15 minutes, keep eyelids
open. Get medical attention.
Skin contact
Flush immediately with plenty of water. Get medical attention.
Inhalation
If breathing is difficult : remove to fresh air. Get medical attention.
Ingestion
Immediately drink plenty of water. Get medical attention.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.Fire-Fighting Measures
Flammability of product
None known.
Flash point
None.
Product of combustion
None know.
Fire fighting media and instruction Extinguish with water spray or carbon dioxide, dry
Powder or appropriate foam. Normal fire fighting procedure
may be used.
Special remarks on fire and exposure hazard
None know.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.Accidental Release Measures
Personal precautions Put on appropriate personal protective equipment (See section 8)
Environmental precautions and clean up methods In the event of major spillage ; use appropriate
Containment to avoid environmental contamination. Sweep or scrape up material. Place in suitable clean, dry
containers for disposal by approved methods. Use a water rinse for final clean up.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.Handling and Storage
Handling
Avoid contact with eyes, skin, and clothing. Do not taste or swallow. Avoid breathing vapor or
spray mists. Wash thoroughly after handling. Remove and wash contaminated
to avoid environmental contamination. Sweep or scrape up material. Place in suitable clean, dry containers
clothing and footwear before re-use. Product residue may remain on/in empty container. All precautions for
handling the product must be used in handling the empty container and residue. For industrial use only.
Storage Store in a dry, cool and well-ventilated are. Protect form freezing. Keep container
Tightly closed. Keep out of reach of children.

8.Exposure Controls/Personal Protection
Engineering control No Special ventilation requirements. General room ventilation is adequate.
Personal protection
Eyes
Safety glasses with side shields.
Hands
Chemical resistant gloves. Included : Neoprene gloves.
Respiratory
No special requirements under normal use condition.
Feet
No special requirements under normal use condition.
Body
If major exposure is possible, wear suitable protective clothing.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.Physical and Chemical Properties
Appearance
Clear liquid
Color
Clear slightly yellow
pH
11-13 (basic)
Density
1.0 -1.1 typical
Solubility
Completely soluble in water.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.Stability and Reactivity
Stability and reactivity
Product is stable.
Conditions of instability
None known.
Incompatibility with various substances None known.
Hazardous decomposition products
When exposed to fire, produces normal products of
Combustion.
Hazardous polymerization
Will not occur.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.Toxicolgoical Information
Acute toxicity
Oral (LD 50) estimated to be greater than 16000 mg/kg (rat).
Effect to chronic exposure
None know.
Other toxic effect
None know.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.Ecological Information
Not available
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.Disposal Considerations
Waste information
No special precautions. Dispose of according to all federal, state and
local regulations.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.Transport Information
DOT classification
Not regulated
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.Regulatory Information
None known.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.Other Information
Alist Supply is the trademark of INEOS Asiatic Chemical Co., Ltd.
Alist Supply is the product brand in Professional cleaning product.
Notice to reader
This document has been prepared using data from sources considered technically reliable.it does not constitute a
warranty, express or implied, as to the accuracy of the information contained within. Actual
condition of use and handling beyond seller’s control. Users is responsible to evaluate all available information
when using product for any particular use and to comply with all Federal, State, Provincial and Local Laws and
regulations.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ชื่อสารเคมี / บริษทั ผูผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑขจัดคราบไขมัน ทริปเพิล ซี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.สวนประกอบของผลิตภัณฑ (Composition/Information on Ingredient)
Sodium metasilicate
Ethoxylatenonylphenol
Diethylene glycol monobutyl ether
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.ผลกระทบตอรายกาย (HazardsIdentification)
การสัมผัสทางตา
สามารถทําใหเกิดการระคายเคืองรุนเรืองตอตา และอาจรุนแรงถึงขัน้ ตาบอดได
การสัมผัสทางผิวหนัง สามารถทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง
การสัมผัสทางหายใจ อาจทําใหเกิดการระคายเคืองถึงขัน้ รุนแรงตอระบบทางเดินหายใจเรื้องรังเชน หอบหืด
หลอดลมอักเสบ อาจทําใหเกิดการระคายเคือง ไดงายขึน้
การสัมผัสระบบทางเดินอาหาร ทําใหเกิดการระคายเคืองถึงขัน้ รุนแรงตอระบบทางเดินอาหาร ตั้งแตปาก คอ
และ กระเพาะอาหาร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.วิธีการปฐมพยาบาล เมือ่ ไดรับสารเขารางกาย(Forst-Aid Measurdes)
การสัมผัสทางตา
ลางตาดวยน้ําสะอาดแบบไหลผาน ปริมาณมากๆ ทันทีอยางนอย 15 นาที
หากมีอาการรุนแรงรีบนําสงแพทยทันที
การสัมผัสทีผ่ ิว
ลางดวยน้ําสะอาดปริมาณมากๆทันทีอยางนอย 15 นาที หากมีอาการรุนแรงรีบนําสง
แพทยทันที
การสัมผัสทางเดินหายใจ หากหายใจติดขัด ใหนําผูปวยไปอยูบริเวณทีอ่ ากาศถายเทสะดวก และรีบนําสงแพทย
ทันที
การสัมผัสทางระบบทางเดินอาหาร
หามทําใหอาเจียน ใหดื่มน้ําสะอาดมากๆ หามใหอาหารใดๆ ทางปาก
และรีบนําสงแพทย ทันที
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.การติดไฟ (Fire-Fighting Measures)
ความไวไฟของสินคา
โดยปกติเปนสารที่ไมไวไฟ
อุปกรณดับไฟทีเ่ หมาะสม
ละอองน้ํา(Water Spray)หรือ คารบอนไดออกไซต,ผงเคมีแหง
หรือโฟม ภายใตวิธีการดับเพลิงปกติ
การระบุสัญลักษณทางดานความปลอดภัย (พิเศษ) สารกัดกรอน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.การปฏิบัตเิ มื่อสารเคมีรั่วไหล (Accidental Release Measures)
การปองกันภัยสวนบุคคล
สวมใสอุปกรณปอ งกันภัยสวนบุคคลที่เหมาะสมตามขอ 8
การปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการทําความสะอาดหากเกิดการรั่วไหล
หากสิ้นคารั่วไหลมาก ควรเก็บกักไวในภาชนะ เพื่อปองกันการปนเปอ นตอ
สิ่งแวดลอมเก็บ
ภาชนะดังกลาวเพือ่ การกําจัดตามขอกําหนดของเทศบาลตอไป
ทําความสะอาดพื้นดวยน้ํามากๆ จนสะอาด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.การใชและการเก็บรักษา (Handling and Storage)
การใชงาน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสนัยนตา ผิวหนังและเสื้อผา หามรับประทาน หลีกเลี่ยงการ
หายใจเอาไอของสินคา, ลางมือใหสะอาดหลักการใชงาน ทําความสะอาดเสือ้ ผา
รองเทา
อื่นๆ ที่สัมผัสกับสินคากอนการใชงานครั้งตอไป ควรกลั้วภาชนะดวยน้ําสะอาด
ในการใช
งานครั้งสุดทายกอนการทิ้งภาชนะบรรจุ
การจัดเก็บ
ปดฝาใหแนน เก็บในทีเ่ ย็นและแหง มีการระบายอากาศที่ดี หลีกเหลีย่ งการเก็บ
ในที่เย็นจัด
และควรเก็บหางจากเด็ก
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.อุปกรณความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมี (Exposure Controls / Personal Protection)
ตา
แวนตาปองกันการกระเด็นของสาร
มือ
ถุงมือที่ทนสารเคมี เชน ถุงมือนิโอพริน

ระบบหายใจ
ละอองของ

หากการระบบถายเทอากาศไมเพียงพอ ควรสวมเครือ่ งหรือหนากากกันไอหรือ

สารทีอ่ าจเกิดขึน้ ได
เทา
ควรใชรองเทาที่ปอ งกันการสัมผัสตอกันโดยตรง
รางกาย
หากมีการรั่วไหลมากควรใชชุดปองกันและรองเทาทีเ่ หมาะสม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.คุณสมบัติทางกายภาพ และเคมี (Physical and Chemical Properties)
สถานะ
ของเหลว
ความเปนกรด-ดาง
11-13
การละลาย
ละลายในน้ําไดดีมาก
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.เสถียรภาพและความวองไวตอการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)
โดยปกติสนิ คาจะมีเสถียรภาพสูง หากเกิดการไหม ไฟจะสามารถติด ไฟ และใหแกสทีเ่ กิดจากการเผาไหม
ได ขอควรระวัง ไมควรจัดเก็บใกลสารเคมีทเี่ ปนกรด เนือ่ งจากอาจทําปฏิกริ ิยากันได
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.ขอมูลทางพิษวิทยา (Toxicological Information)
เปนสารกัดกรอน ซึ่งอาจทําใหเกิดการระคายเคืองตั้งแตเล็กนอยถึงรุนแรงได
LD 50 มากกวา 16,000 มก/กก. (หู ทางปาก)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.ขอมูลทางระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม (Ecological Information)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.การกําจัด (Disposal Considerations)
หลังจากใชสินคาหมดแลว ควรกลั้วภาชนะดวยน้ําสะอาดหลายๆครั้งเพือ่ ลดสารเคมีตกคางในภาชนะ เพือ่ ลดสาร
ตกคางในภาชนะ และกําจัดภาชนะตามขอกําหนดของทางเทศบาลตอไป.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.การขนสง (Transport Information)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.ขอมูลทางกฎหมาย (Regulatory Information)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.ขอมูลอื่นๆ (Other Information)
ทริปเพิล ซี เปนเครือ่ งหมายการคาของ บริษัทอินนิออส เอเชียติก๊ เคมีภัญฑ จํากัด
ทริปเพิล ซี เปนสินคาในกลุม Professional Cleaning Product.
หมายเหตุ
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้น โดยขอมูลทีเ่ ชื่อถือไดทางดานเทคนิค จึงไมเกี่ยวของกับการรับประกันตางๆ ทีอ่ าจ
เกีย่ วของได การใชงานสามารถอางอิงจากเอกสารการใชงานของสินคานัน้ ๆ (Product Data Sheet)

