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เอซี 30
AC 30™ 

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดกรดสำหรับระบบซีไอพี
Acid CIP Cleaner

203-300003 : 35 กิโลกรัม (Kg.)
203-300007 : 240 กิโลกรัม (Kg.)
203-300008 : 1200 กิโลกรัม (Kg.)

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ
(Name and %Active Ingredient)
กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid).....................22.50 % W/W
กรดไนตริก (Nitric acid)..................................16.12 % W/W

UN 3264  Class 8

203-300003/6203/0416/ITH

สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
ผสมได้กับน้ำเท่าน้ัน
เก็บไว้ให้พ้นมือเด็ก

ประโยชน์
เอซี 30 เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดกรด ใช้สำหรับทำ
ความสะอาดขจัดคราบตะกรันนม และคราบตะกรันต่างๆ ในแท็งก์ 
ระบบท่อ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และการทำความสะอาด
ในระบบหมุนเวียนอัตโนมัติ (CIP) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม

วิธีใช้ 
1. ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด
2. หมุนเวียนในระบบ เอซี 30 ที่ความเข้มข้น 0.5-2 % โดย
 น้ำหนักต่อปริมาตร (เอซี 30 5-20 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร)  
 หมุนเวียนในระบบที่อุณหภูมิ 60-75 องศาเซลเซียส เป็น
 เวลา 10-45 นาที อัตราส่วนการใช้งานและระยะเวลาในการ
 หมุนเวียนขึ้นอยู่กับ ระดับความสกปรก ชนิด และขนาดของ
 อุปกรณ์
3. ล้างออกด้วยน้ำสะอาด

คำเตือน
1. ห้ามรับประทาน 
2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือ สูดดม
3. ขณะใช้ต้องสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง และภายหลังการใช้  
 หรือ หยิบจับ ควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายาง และมือด้วยน้ำ  
 และสบู่ทุกครั้ง
4. ห้ามทิ้ง เอซี 30 หรือ ภาชนะบรรจุในแม่น้ำ คู คลอง แหล่ง
 น้ำสาธารณะ

วิธีเก็บรักษา 
ปิดฝาให้สนิท เก็บในท่ีมิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เล้ียง

วิธีแก้พิษเบื้องต้น 
1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ หากเปื้อน
 เสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วล้างร่างกายด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
2. หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา   
 หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
3. หากรับพิษจากการสูดดม ให้รีบนำผู้ป่วยออกไปยังบริเวณที่
 มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
4. หากกลืนกิน เอซี 30 ห้ามทำให้อาเจียนให้ดื่มน้ำสะอาด  
 หรือ นมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อม
 ด้วยภาชนะบรรจุ หรือ ฉลากของผลิตภัณฑ์ 

การให้คำแนะนำทางการแพทย์กรณีฉุกเฉิน  
โทร : 001-1-651-222-5352

หมายเหตุ : หากต้องการทราบรายละเอียดวิธีการใช้เพิ่มเติม
โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของทางบริษัทฯ

FOR INDUSTRIAL USE ONLY

DO NOT MIX WITH ANYTHING BUT WATER

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

USE DIRECTIONS:
1. Pre-rinse with clean water after a suitable intermediate rinse.
2. Circulate AC 30 0.5-2 % w/v (5-20 g of AC 30 per 1 liter 
 of water). Circulate at a temperature of 60-75 °C, allow 
 contact time of 10-45 minutes. Concentration and circulation  
 time depends on soil load, type and size of equipment. 
3. Rinse with clean potable water.

CAUTIONS:
1. Do not drink.
2. Avoid contact with eyes, skin and inhaling.
3. Use rubber gloves, rubber shoes when using this product.  
 After used, please wash hands, rubber gloves and shoes
 with water and soap.
4. Do not dispose AC 30 or its used container in river, canal
 or public water.

HANDLING PROCEDURES:
Keep closed container in dry place and away from children, 
food and pet.

FIRST AID:
1. If skin contact: Flush with plenty of water. Remove clothes  
 and wash with water and soap.
2. If eyes contact: Immediately flush with plenty of water 
 until irritation has been reduced. Seek medical attention if  
 irritation persists.
3. If inhaled: Immediately move to fresh air.
4. If swallowed: Do not induce vomiting. Rinse mouth at once; 
 then drink large glasses of water or milk. Seek medical 
 attention immediately with its packaging or label.

For emergency medical information 
Call : 001-1-651-222-5352

Consult your Ecolab Specialist for specific use directions.

PROPERTIES:
AC 30 is a liquid concentrated acid cleaner designed to rapidly 
and effectively remove milkstone and mineral scales in tanks, 
pipelines, plate heat exchange and CIP systems. Suitable for food 
and beverage industries.
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