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1. ชื�อผลติภณัฑแ์ละบรษิทัผูผ้ลติ               
ผลติภัณฑ ์ กปัตัน ไฟเบอรซ์เีมนตช์ลิด ์ 
ขอ้บง่ใช ้ สนํี�าอะครลิกิแท ้พรเีมีHยมพลัส สําหรับทาภายนอกและภายใน 
ชืHอบรษัิทผูผ้ลติ กปัตัน โคท๊ติ�ง จํากดั 
สถานทีHตั �ง 906 หมู ่15 ถนนเทพารักษ์ กม.22 ต.บางเสาธง 

อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 10570 
โทรศัพท ์ 02-7061794-7 
โทรสาร 02-7061791 

2. การบง่ชี�อนัตราย                 
ขอ้ความแสดงความอันตราย 
อาจเป็นอันตรายเมืHอกลนืกนิ  
อาจเป็นอันตรายเมืHอหายใจเขา้ไป 
เป็นอันตรายตอ่สิHงมชีวีติในนํ�า 
เป็นอันตรายตอ่สิHงมชีวีติในนํ�าและมผีลกระทบระยะยาว 

องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS 
 

คําสัญญาณ 
ระวัง 

ขอ้ควรระวัง 

1. ผลติภัณฑน์ี�ใชสํ้าหรับวัตถไุมใ่ชก้บัคนและสัตว ์
2. ควรเก็บไวใ้นทีHแหง้อณุหภมูปิกตปิิดฝาภาชนะใหส้นทิเก็บใหพ้น้มอืเด็ก   
    และเมืHอผสมนํ�าตอ้งใชใ้หห้มด 
3. เกบ็ใหห้า่งไกลอาหารเครืHองดืHมและผลติภัณฑอ์าหารสตัว ์
4. ทําการขนยา้ยอยา่งระมัดระวังโดยใหส้นิคา้ดา้นมฝีาอยูด่า้นบนตลอดเวลา 
5. หา้มรับประทาน ดืHม หรอืสบูบหุรีHขณะทีHทํางาน 
6. ขณะทํางานควรแตง่กายใหม้ดิชดิสวมหนา้กากป้องกันสกีระเด็นเขา้ตา 
7. หลกีเลีHยงการสมัผัสผวิหนังหากหลกีเลีHยงไมไ่ดใ้หล้า้งผวิหนังทันทดีว้ยสบู่  
    และนํ�าจํานวนมาก 
8. ในกรณีกระเดน็เขา้ตาใหล้า้งดว้ยนํ�าสะอาดจํานวนมากแลว้รบีไป 
    พบแพทยท์ันท ี
9. ควรทํางานในสถานทีHทีHมอีากาศถา่ยเทสะดวก 
10.หา้มสดูดมไอระเหยหรอืละออง 
11.อปุกรณ์ทีHใชท้าสคีวรไดรั้บมาตรฐาน 
12.หากสหีกลงพื�นใหทํ้าความสะอาดดว้ยทรายแหง้หรอืดนิแหง้ 
13.หา้มทิ�งสหีรอืภาชนะบรรจลุงทอ่ระบายนํ�าหรอืแหล่งนํ�าตามธรรมชาต ิ
14.ภาชนะทีHใชแ้ลว้ใหก้ําจัดตามคําแนะนําอยา่งเหมาะสมหรอืตามทีHกฏหมายกําหนด 
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3. องคป์ระกอบ/ขอ้มูลของสว่นประกอบ             
สารเคม ี CAS สดัสว่น (%) 
ไทเทเนียมไดออกไซด ์ 13463-67-7 40.0 
แคลเซยีมคารบ์อเนต 471-34-1 16.0 
อะครลิกิ โพลเิมอร ์ 25852-37-3 38.0 
สารเตมิแตง่ 57-55-6 1.5 
นํ�า 7732-18-5 4.5 

4. การปฐมพยาบาล                 
การปฐมพยาบาลเบื�องตน้ 
การสมัผัสทางผวิหนัง  : ลา้งดว้ยสบูแ่ละนํ�าจํานวนมากทันท ี
การสมัผัสกับดวงตา   : ลา้งดว้ยนํ�าสะอาดจํานวนมากทันทอียา่งนอ้ย 15-20 นาท ี 
  เปิดดวงตาขณะลา้ง    
การสดูดม              : เคลืHอนยา้ยผูป่้วยไปอยูใ่นทีHทีHมอีากาศถา่ยเทสะดวก 
การรบัประทาน        : ในกรณีทีHกลนืเขา้ไปอยา่ทําใหอ้าเจยีน รบีดืHมนํ�าสะอาดตามใน 

ปรมิาณมากๆ อยา่งนอ้ย 1-2 แกว้ แลว้รบีพบแพทยท์ันท ี

5. การดบัเพลงิ                 
วัสดทุีHใชด้ับเพลงิ ดับดว้ยโฟมทีHทนแอลกอฮอล ์คารบ์อนไดออกไซด ์ผงเคมแีหง้ หรอืละอองนํ�า 
อปุกรณืป้องกนัในการดับเพลงิ เจา้หนา้ทีHดับเพลงิควรสวมใสเ่สื�อผา้ทีHเหมาะสมเพืHอการป้องกันและ 

เครืHองชว่ยหายใจ 

6. การปฏบิตัเิมื�อเกดิการร ั�วไหล               
การป้องกนัสว่นบคุคล ใชห้รอืสวมอปุกรณ์ป้องกนัอันตรายสว่นบคุคลทีHระบไุวใ้นบททีH 8 
วธิกีารจัดเก็บและทําความสะอาด 

หลกีเลีHยงการปลอ่ยใหไ้หลลงทางระบายนํ�าหรอืแหลง่นํ�า 
ใชว้ัสดดุดูซับทีHไม่กอ่ใหเ้กดิการตดิไฟ เชน่ ทราย ดนิ 
การทําหกหรอืปลอ่ยสูแ่หลง่นํ�าทีHไมส่ามารถควบคมุไดใ้หแ้จง้หน่วยราชการ 
ทีHเกีHยวขอ้ง 

7. การจดัการและการจดัเก็บ               
การจัดการ หลกีเลีHยงการสมัผัสกับผวิหนังและนัยนต์า ใชเ้ฉพาะบรเิวณทีHอากาศถา่ยเทไดด้ ี

หลกีเลีHยงการหายใจเอาไอระเหยทมีคีวามเขม้ขน้สงูเขา้ไป 
การจัดเกบ็ ควรเกบ็ในทีHแหง้ มอีณุหภมูปิกต ิหลกีเลีHยงนํ�าหรอืสภาวะทีHเย็นหรอืรอ้นเกนิไป 

และไมค่วรเปิดฝาเมืHอไมไ่ดใ้ชง้าน 

8. การควบคุมการสมัผสั/การป้องกนัสว่นบคุคล           
มาตรการดา้นวศิวกรรม จัดเตรยีมการระบายอากาศใหเ้หมาะสม 
อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล 
การป้องกนันัยน์ตา แวน่ตานริภัย 
การป้องกนัมือ ถงุมอืยางสังเคราะหห์รอืพลาสตกิ 

9. ขอ้มูลทางกายภายและขอ้มลูทางเคม ี             
ลักษณะทางกายภาพ ของเหลว 
ส ี ตามแคตตาล็อก 
คา่ pH  8.5-9.0 
คา่ความถว่งจําเพาะ 1.31-1.35 กโิลกรัม/ลติร 
สว่นประกอบของสารทีHเป็นอันตราย ไมม่ ี
การตดิไฟ ไมม่ ี
จดุวาบไฟ ไมม่ ี
การละลายนํ�า ไมล่ะลาย 
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10. ความเสถยีรและการทําปฏกิริยิา             
ความเสถยีรทางเคม ี  ผลติภัณฑม์คีวามเสถยีรทางเคม ี
สภาวะทีHควรหลกีเลีHยง  ควรป้องกนัจากนํ�า อากาศทีHรอ้นและเย็นจัด 
สารอันตรายทีHเกดิจากการสลายตัว  หากเกดิเพลงิไหมอ้าจทําใหเ้กดิควนั คารบ์อนมอนอนไซด ์คารบ์อนไดออกไซด ์

11. ขอ้มูลทางพษิวทิยา               
พษิเฉียบพลัน   
พษิเฉียบพลันทางปาก  LD50 > 4117 mg/kg (หนู)   
พษิเฉียบพลันทางผวิหนัง LD50 > 12581 mg/kg (หนู) 
พษิเฉียบพลันทางตอ่การหายใจ(ไอ) LD50 > 17 mg/l  (หนู / 4 ชัHวโมง) 

12. ขอ้มูลทางนเิวศนว์ทิยา               
ความเป็นพษิต่อระบบนเิวศน์ 
พษิเฉยีบพลนั                

สารประกอบ ความเป็นพษิ นเิวศนว์ทิยา เวลา(ช ั�วโมง) 
Ammonia 27% LD50 0.024-0.093 mg/l  Invertebrate Toxicity  96 
Biocide 1 LD50 1.1 mg/l   Fish Toxicity 96 
Biocide 2   LC50  0.022 mg/L Algae Toxicity 72 
การสะสมทางชวีภาพ                 
Ammonia 27 % Log low :  2.6-4.3 
Biocide 1  Class 1   
Biocide 2    Class 1   
หมายเหต ุ: Ammonia 27%, Biocide 1,2  จัดเป็นองคป์ระกอบของสารประเภทสารเตมิแตง่ 

13. ขอ้ควรคาํนงึในการกําจดั               
ขั �นตอนในการกําจัด สามารถทิ�งรวมกับของเสยีอืHนๆได ้ทั �งนี�ตอ้งไมข่ัดตอ่กฏระเบยีบตา่งๆ  

ตามกฏหมาย 

14. ขอ้มูลเกี�ยวกบัการขนสง่               
หมายเลข UN ไมไ่ดรั้บการระบ ุ
ชั �นและลําดับความเสีHยง ไมไ่ดรั้บการระบ ุ
ขอ้ควรรู ้ ไมใ่ชส้ัญลักษณ์ UNRTDG ภายใต ้ขอ้แนะนําของสหประชาชาตวิา่ดว้ยการ 

ขนสง่สนิคา้อันตราย Model Regulations  

15. ขอ้มูลเกี�ยวกบักฏขอ้บงัคบั               
Safety Phrase S24 : หลกีเลีHยงการสมัผัสโดยตรง 

S28 : เมืHอสัมผัสใหล้า้งออกดว้ยนํ�าสบู ่ตามดว้ยนํ�าสะอาดปรมิาณมาก 

16. ขอ้มูลอื�น ๆ                  
ออกเมืHอ 16/10/61 

 


