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1. ชื�อผลติภณัฑแ์ละบรษิทัผูผ้ลติ           
ผลติภัณฑ ์ กปัตัน วอเตอร ์รเีพลแลนท ์

 ขอ้บง่ใช ้ Emulsion of alkylalkoxy silanes / siloxanes. 
 ชืQอบรษัิทผูผ้ลติ กปัตัน โคท๊ติ�ง จํากดั 
 สถานทีQตั �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 
 อาจเป็นอันตรายเมืQอกลนืกนิ  
 อาจเป็นอันตรายเมืQอหายใจเขา้ไป 
 เป็นอันตรายตอ่สิQงมชีวีติในนํ�า 
 เป็นอันตรายตอ่สิQงมชีวีติในนํ�าและมผีลกระทบระยะยาว 
 
 องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS 
 

 

 
 
 
 
 คําสัญญาณ 
 ระวัง 
 
 ขอ้ควรระวัง 
 
 1. ผลติภัณฑน์ี�ใชสํ้าหรับวัตถไุมใ่ชก้บัคนและสัตว ์
 2. ควรเก็บไวใ้นทีQแหง้อณุหภมูปิกตปิิดฝาภาชนะใหส้นทิเก็บให ้  

    พน้มอืเด็กและเมืQอผสมนํ�าตอ้งใชใ้หห้มด 
 3. เกบ็ใหห้า่งไกลอาหารเครืQองดืQมและผลติภัณฑอ์าหารสตัว ์

4. ทําการขนยา้ยอยา่งระมัดระวังโดยใหส้นิคา้ดา้นมฝีาอยูด่า้นบน 
    ตลอดเวลา 

 5. หา้มรับประทานดืQมหรอืสบูบหุรีQขณะทีQทํางาน 
 6. ขณะทํางานควรแตง่กายใหม้ดิชดิสวมหนา้กากป้องกนัสกีระเด็นเขา้ตา 

7. หลกีเลีQยงการสัมผัสผวิหนังหากหลกีเลีQยงไมไ่ดใ้หล้า้งผวิหนังทันทดีว้ยสบู ่ 
    และนํ�าจํานวนมาก 

 8. ในกรณีกระเดน็เขา้ตาใหล้า้งดว้ยนํ�าสะอาดจํานวนมากแลว้รบีไป 
    พบแพทยท์ันท ี

 9. ควรทํางานในสถานทีQทีQมอีากาศถา่ยเทสะดวก 
 10.หา้มสดูดมไอระเหยหรอืละออง 
 11.อปุกรณ์ทีQใชท้าสคีวรไดร้ับมาตรฐาน 
 12.หากสหีกลงพื�นใหทํ้าความสะอาดดว้ยทรายแหง้หรอืดนิแหง้ 

13.หา้มทิ�งสหีรอืภาชนะบรรจลุงทอ่ระบายนํ�าหรอืแหลง่นํ�าตามธรรมชาต ิ
14.ภาชนะทีQใชแ้ลว้ใหกํ้าจัดตามคําแนะนําอยา่งเหมาะสมหรอืตามทีQกฏหมายกําหนด 

PRODUCT DATA FOR  
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กัปตัน วอเตอร ์รเีพลแลนท ์
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3. องคป์ระกอบ/ขอ้มูลของสว่นประกอบ           
สารเคม ี CAS สดัสว่น (%) 

 silanes / siloxanes - secret 
 นํ�า 7732-18-5 secret 
  

4. การปฐมพยาบาล              
การปฐมพยาบาลเบื�องตน้  
การสัมผัสทางผวิหนัง  : ลา้งดว้ยสบูแ่ละนํ�าจํานวนมากทันท ี

 การสัมผัสกับดวงตา   : ลา้งดว้ยนํ�าสะอาดจํานวนมากทันทอียา่งนอ้ย  
   15-20 นาท ีเปิดดวงตาขณะลา้ง   

การสดูดม              : เคลืQอนยา้ยผูป่้วยไปอยูใ่นทีQทีQมอีากาศถา่ยเทสะดวก 
 การรบัประทาน        : ในกรณีทีQกลนืเขา้ไปอยา่ทําใหอ้าเจยีน  
   รบีดืQมนํ�าสะอาดตามในปรมิาณมากๆ อยา่งนอ้ย 1-2 แกว้   

แลว้รบีพบแพทยท์ันท ี
 
 5. การดบัเพลงิ               

วัสดทุีQใชด้ับเพลงิ ดับดว้ยโฟมทีQทนแอลกอฮอล ์คารบ์อนไดออกไซด ์ผงเคมแีหง้ หรอืละอองนํ�า 
อปุกรณืป้องกนัในการดับเพลงิ เจา้หนา้ทีQดับเพลงิควรสวมใสเ่สื�อผา้ทีQเหมาะสมเพืQอการป้องกันและ 

   
   6. การปฏบิตัเิมื�อเกดิการร ั�วไหล     

  
  

การป้องกนัสว่นบคุคล ใชห้รอืสวมอปุกรณ์ป้องกนัอันตรายสว่นบคุคลทีQระบไุวใ้นบททีQ 8 
วธิกีารจัดเก็บและทําความสะอาด 

 หลกีเลีQยงการปลอ่ยใหไ้หลลงทางระบายนํ�าหรอืแหลง่นํ�า 
 ใชว้ัสดดุดูซับทีQไม่กอ่ใหเ้กดิการตดิไฟ เชน่ ทราย ดนิ 
 การทําหกหรอืปลอ่ยสูแ่หลง่นํ�าทีQไมส่ามารถควบคมุไดใ้หแ้จง้หน่วยราชการ 

ทีQเกีQยวขอ้ง 
 
 7. การจดัการและการจดัเก็บ             

การจัดการ หลกีเลีQยงการสมัผัสกับผวิหนังและนัยนต์าใชเ้ฉพาะบรเิวณทีQอากาศถา่ยเทไดด้ ี
หลกีเลีQยงการหายใจเอาไอระเหยทมีคีวามเขม้ขน้สงูเขา้ไป 

 การจัดเกบ็ ควรเกบ็ในทีQแหง้ มอีณุหภมูปิกต ิหลกีเลีQยงนํ�าหรอืสภาวะทีQเย็นหรอืรอ้นเกนิไป 
และไม่ควรเปิดฝาเมืQอไมไ่ดใ้ชง้าน 

 
 8. การควบคุมการสมัผสั/การป้องกนัสว่นบคุคล         

มาตรการดา้นวศิวกรรม จัดเตรยีมการระบายอากาศใหเ้หมาะสม 
 อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล 
 การป้องกนันัยนต์า แวน่ตานริภัย 
 การป้องกนัมอื ถงุมอืยางสังเคราะหห์รอืพลาสตกิ 
 
 9. ขอ้มลูทางกายภายและขอ้มลูทางเคม ี           

ลักษณะทางกายภาพ ของเหลว 
 ส ี ใส 
 คา่ pH  8.5-10.0 
 คา่ความถว่งจําเพาะ 0.980-1.00 กโิลกรัม/ลติร 
 สว่นประกอบของสารทีQเป็นอันตราย ไมม่ ี
 การตดิไฟ ไมม่ ี
 จดุวาบไฟ ไมม่ ี
 การละลายนํ�า ไมล่ะลาย 
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10. ความเสถยีรและการทําปฏกิริยิา           
ความเสถยีรทางเคม ี ผลติภัณฑม์คีวามเสถยีรทางเคม ี

 สภาวะทีQควรหลกีเลีQยง ควรป้องกนัจากนํ�า อากาศทีQรอ้นและเย็นจัด 
 สารอันตรายทีQเกดิจากการสลายตัว หากเกดิเพลงิไหมอ้าจทําใหเ้กดิควนัคารบ์อนมอนอนไซด ์คารบ์อนไดออกไซด ์

 11. ขอ้มลูทางพษิวทิยา             
พษิเฉียบพลัน   

 พษิเฉียบพลันทางปาก  LD50 > 4117 mg/kg (หนู)   
 พษิเฉียบพลันทางผวิหนัง LD50 > 12581 mg/kg (หนู) 
 พษิเฉียบพลันทางตอ่การหายใจ(ไอ) LD50 > 17 mg/l  (หนู / 4 ชัQวโมง) 
 
 12. ขอ้มลูทางนเิวศนว์ทิยา             

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศน์ 
 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�งรวมกับของเสยีอืQนๆไดท้ั �งนี�ตอ้งไมข่ดัตอ่กฏระเบยีบตา่งๆ 
ตามกฏหมาย 

 
 14. ขอ้มลูเกี�ยวกบัการขนสง่             

หมายเลข UN ไมไ่ดรั้บการระบ ุ
 ชั �นและลําดับความเสีQยง ไมไ่ดรั้บการระบ ุ
 ขอ้ควรรู ้ ไมใ่ชส้ัญลักษณ์ UNRTDG ภายใต ้ขอ้แนะนําของสหประชาชาตวิา่ดว้ยการ 

ขนสง่สนิคา้อันตราย Model Regulations  
 
 15. ขอ้มลูเกี�ยวกบักฏขอ้บงัคบั             

Safety Phrase S24 : หลกีเลีQยงการสมัผัสโดยตรง 
 S28 : เมืQอสมัผัสใหล้า้งออกดว้ยนํ�าสบู ่ตามดว้ยนํ�าสะอาดปรมิาณมาก 

16. ขอ้มลูอื�น ๆ                
ออกเมืQอ 05/04/62 

  


