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1. ชื�อผลติภณัฑแ์ละบรษิทัผูผ้ลติ               
 ผลติภัณฑ ์ เฟรชชีCคลนี ชารโ์คลคลนี ชนดิกึCงเงา 
 ขอ้บง่ใช ้ สนํี�าอะครลิกิแท ้100% อัลตรา้พรเีมีCยม สําหรับทาภายใน 

 ชืCอบรษัิทผูผ้ลติ กปัตัน โคท๊ติ�ง จํากดั 
 สถานทีCตั �ง 906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22 ต.บางเสาธง 

 อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 10570 
 โทรศัพท ์ 02-7061794-7 
 โทรสาร 02-7061791 
 
 2. การบง่ชี�อนัตราย                 

ขอ้ความแสดงความอันตราย 
อาจเป็นอันตรายเมืCอกลนืกนิ   
อาจเป็นอันตรายเมืCอหายใจเขา้ไป  
เป็นอันตรายตอ่สิCงมชีวีติในนํ�า  
เป็นอันตรายตอ่สิCงมชีวีติในนํ�าและมผีลกระทบระยะยาว 

องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS 
 

 

 
คําสัญญาณ 
-- 

ขอ้ควรระวัง 

1. ผลติภัณฑน์ี�ใชสํ้าหรับวัตถไุมใ่ชก้บัคนและสัตว ์
2. ควรเก็บไวใ้นทีCแหง้อณุหภมูปิกตปิิดฝาภาชนะใหส้นทิเก็บใหพ้น้มอืเด็ก   
    และเมืCอผสมนํ�าตอ้งใชใ้หห้มด 
3. เกบ็ใหห้า่งไกลอาหารเครืCองดืCมและผลติภัณฑอ์าหารสตัว ์
4. ทําการขนยา้ยอยา่งระมัดระวังโดยใหส้นิคา้ดา้นมฝีาอยูด่า้นบนตลอดเวลา 
5. หา้มรับประทานดืCมหรอืสบูบหุรีCขณะทีCทํางาน 
6. ขณะทํางานควรแต่งกายใหม้ดิชดิสวมหนา้กากป้องกนัสกีระเด็นเขา้ตา 
7. หลกีเลีCยงการสมัผัสผวิหนังหากหลกีเลีCยงไมไ่ดใ้หล้า้งผวิหนังทันทดีว้ยสบู ่ 
    และนํ�าจํานวนมาก 
8. ในกรณีกระเดน็เขา้ตาใหล้า้งดว้ยนํ�าสะอาดจํานวนมากแลว้รบีไป 
    พบแพทยทั์นท ี
9. ควรทํางานในสถานทีCทีCมอีากาศถา่ยเทสะดวก 
10.หา้มสดูดมไอระเหยหรอืละออง 
11.อปุกรณ์ทีCใชท้าสคีวรไดร้ับมาตรฐาน 
12.หากสหีกลงพื�นใหทํ้าความสะอาดดว้ยทรายแหง้หรอืดนิแหง้ 
13.หา้มทิ�งสหีรอืภาชนะบรรจลุงทอ่ระบายนํ�าหรอืแหลง่นํ�าตามธรรมชาต ิ
14.ภาชนะทีCใชแ้ลว้ใหกํ้าจัดตามคําแนะนําอยา่งเหมาะสมหรอืตามทีC 
    กฏหมายกําหนด 

          

           

PRODUCT DATA FOR  

DECORATIVE WATERBORNE COATING 

 

 

เฟรชชี�คลนี ชารโ์คลคลนี  
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3. องคป์ระกอบ/ขอ้มูลของสว่นประกอบ             
สารเคม ี      CAS             สดัสว่น (%) 
ไทเทเนียมได
ออกไซด ์ 13463-67-7 30.5 
แคลเซยีมคารบ์อเนต 471-34-1 15.0 
อะครลิกิ โพลเิมอร ์ 25852-37-3 32.0 
สารเตมิแตง่ 57-55-6 2.5 
นํ�า 7732-18-5 20.0 

4. การปฐมพยาบาล                 
การปฐมพยาบาลเบื�องตน้ 
การสัมผัสทางผวิหนัง  : ลา้งดว้ยสบูแ่ละนํ�าจํานวนมากทันท ี

การสัมผัสกับดวงตา              :    
ลา้งดว้ยนํ�าสะอาดจํานวนมากทันทอียา่งนอ้ย 15-20 
นาท ีเปิดดวงตาขณะลา้ง     

การสดูดม              : เคลืCอนยา้ยผูป่้วยไปอยูใ่นทีCทีCมอีากาศถา่ยเทสะดวก 

การรบัประทาน        : 
ในกรณีทีCกลนืเขา้ไปอยา่ทําใหอ้าเจยีนรบีดืCมนํ�าสะอาด
ตามใน 
ปรมิาณมากๆ อยา่งนอ้ย 1-2 แกว้ แลว้รบีพบแพทยท์ันท ี

5. การดบัเพลงิ                 
วัสดทุีCใชด้ับเพลงิ ดับดว้ยโฟมทีCทนแอลกอฮอล ์คารบ์อนไดออกไซดผ์งเคมแีหง้หรอืละอองนํ�า 
อปุกรณืป้องกนัในการดับเพลงิ เจา้หนา้ทีCดับเพลงิควรสวมใสเ่สื�อผา้ทีCเหมาะสมเพืCอการป้องกันและ 

เครืCองชว่ยหายใจ 

6. การปฏบิตัเิมื�อเกดิการร ั�วไหล               
การป้องกนัสว่นบคุคล ใชห้รอืสวมอปุกรณ์ป้องกนัอันตรายสว่นบคุคลทีCระบไุวใ้นบททีC 8 
วธิกีารจัดเก็บและทําความสะอาด 

หลกีเลีCยงการปลอ่ยใหไ้หลลงทางระบายนํ�าหรอืแหลง่นํ�า 
ใชว้ัสดดุดูซับทีCไม่กอ่ใหเ้กดิการตดิไฟ เชน่ ทราย ดนิ 
การทําหกหรอืปลอ่ยสูแ่หลง่นํ�าทีCไม่สามารถควบคมุไดใ้หแ้จง้หน่วยราชการ 
ทีCเกีCยวขอ้ง 

7. การจดัการและการจดัเก็บ               
การ
จัดการ หลกีเลีCยงการสมัผัสกับผวิหนังและนัยนต์าใชเ้ฉพาะบรเิวณทีCอากาศถ่ายเทไดด้ ี

หลกีเลีCยงการหายใจเอาไอระเหยทมีคีวามเขม้ขน้สงูเขา้ไป 
การ
จัดเกบ็ ควรเกบ็ในทีCแหง้มอีณุหภมูปิกตหิลกีเลีCยงนํ�าหรอืสภาวะทีCเย็นหรอืรอ้นเกนิไป 

และไมค่วรเปิดฝาเมืCอไมไ่ดใ้ชง้าน 

8. การควบคุมการสมัผสั/การป้องกนัสว่นบคุคล           
มาตรการดา้น
วศิวกรรม จัดเตรยีมการระบายอากาศใหเ้หมาะสม 
อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล 
การป้องกนันัยนต์า แวน่ตานิรภัย 
การป้องกนัมอื ถงุมอืยางสังเคราะหห์รอืพลาสตกิ 

9. ขอ้มลูทางกายภายและขอ้มลูทางเคม ี             
ลักษณะทางกายภาพ ของเหลว 
ส ี ตามแคตตาล็อก 
คา่ pH  8.5-9.0 
คา่ความถว่งจําเพาะ 1.22-1.26 กโิลกรัม/ลติร 
สว่นประกอบของสารทีCเป็นอันตราย ไมม่ ี
การตดิไฟ ไมม่ ี
จดุวาบไฟ ไมม่ ี
การละลายนํ�า ไมล่ะลาย 
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10. ความเสถยีรและการทําปฏกิริยิา             
ความเสถยีรทางเคม ี  ผลติภัณฑม์คีวามเสถยีรทางเคม ี
สภาวะทีCควรหลกีเลีCยง  ควรป้องกนัจากนํ�า อากาศทีCรอ้นและเย็นจัด 
สารอันตรายทีCเกดิจากการสลายตัว  หากเกดิเพลงิไหมอ้าจทําใหเ้กดิควนั คารบ์อนมอนอนไซด ์คารบ์อนไดออกไซด ์

11. ขอ้มลูทางพษิวทิยา               
พษิเฉียบพลัน   
พษิเฉียบพลันทางปาก  LD50 > 1281000 mg/kg (หนู)   
พษิเฉียบพลันทางผวิหนัง LD50 > 605504 mg/kg (หนู) 

พษิเฉียบพลันทางตอ่การหายใจ(ไอ) 
LD50 > 5600 mg/l  (หนู / 4 
ชัCวโมง) 

12. ขอ้มลูทางนเิวศนว์ทิยา               
ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศน์ 
พษิเฉยีบพลนั   ไมจํ่าแนกกลุม่           
การสะสมทาง
ชวีภาพ  ไมจํ่าแนกกลมุ           

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

ตามกฏหมาย 

14. ขอ้มลูเกี�ยวกบัการขนสง่               
หมายเลข UN ไมไ่ดรั้บการระบ ุ
ชั �นและลําดับความ
เสีCยง ไมไ่ดรั้บการระบ ุ
ขอ้ควรรู ้ ไมใ่ชส้ัญลักษณ์ UNRTDG ภายใต ้ขอ้แนะนําของสหประชาชาตวิา่ดว้ยการ 

ขนสง่สนิคา้อันตราย Model Regulations  

15. ขอ้มลูเกี�ยวกบักฏขอ้บงัคบั               
Safety Phrase S24 : หลกีเลีCยงการสมัผัสโดยตรง 

S28 : เมืCอสมัผัสใหล้า้งออกดว้ยนํ�าสบู ่ตามดว้ยนํ�าสะอาดปรมิาณมาก 

16. ขอ้มลูอื�น ๆ                  
ออกเมืCอ 
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