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1. ชือ่ผลติภณัฑแ์ละบรษิทัผูผ้ลติ     

ผลติภัณฑ ์ สทีำถนนชนดิสะทอ้นแสง กปัตนั เบอร ์ 713 

ขอ้บง่ใช ้ สทีำถนนชนดิสะทอ้นแสง (เหลอืง) 

 ชือ่บรษัิทผูผ้ลติ กปัตนั โคท๊ติง้ จ ำกดั 

  สถำนทีต่ัง้ 906 หมู ่15 ถนนเทพำรักษ์ กม.22 ต.บำงเสำธง 

 

อ.บำงเสำธง จ.สมทุรปรำกำร 10570 

 โทรศพัท ์ 02-7061794-7 

  โทรสำร 02-7061791 

  

     2. การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย (Hazards identification) 

กำรจ ำแนกประเภทสำรหรอืสำรผสม                                    

ไวไฟสงู 

    ระคำยเคอืงตอ่ตำและผวิหนัง 

  อนัตรำยไดเ้มือ่สดูดม  

   อำจท ำใหเ้กดิอำกำรงว่งและมนึงง 

  เป็นพษิตอ่ส ิงมชีวีติในน ้ำมำก อำจท ำใหเ้กดิผลเสยีระยะยำวตอ่สภำพแวดลอม้ทำงน ้ำ 

 

 

 
 

   

 

 

   

 

สำรอนัตรำย 

   

     3. องคป์ระกอบ/ขอ้มลูของสว่นประกอบ   

     สว่นประกอบ  CAS no. EC Number % ประเภทอนัตรำย 

คลอรเินต รับเบอร ์เรซนิ 108-88-3 203-625-9 4.3 R11 R38 R48/20 R63 R65 R67 

อะครลีกิ เรซนิ  28262-63-7 - 5 - 

โทลอูนี 108-88-3 203-625-9 24.7 R11 R20 R48 R63 R65 R67 

  

   

S16S25S29S33 

ไซลนี 1330-20-7 215-535-7 3.3 R10 R11 R20 R20/21 R38 

แคลเซยีมคำรบ์อเนต 1317-65-3 - 15.2 - 

สำรปรงุแตง่ Not Registered - 6.5 - 

ผงสเีหลอืง  12656-85-8 231-846-0 9 R33 R40 R61 S45 S53 

ลกูแกวสะทอ้นแสง 65997-17-3 - 32 - 

     4. การปฐมพยาบาล       

ขอ้มลูทัว่ไป  : ใชด้ว้ยควำมระมดัระวงั เป็นอนัตรำยตอ่ปอด ควรมกีำรตรวจสอบสขุภำพและประเมนิสภำพพืน้ที ่

 

  ท ำงำนตดิตำมตรวจสขุภำพอยำ่งสม ำ่เสมอ หำกเกดิผืน่ขึน้บรเิวณผวิหนังใหร้บีไปพบแพทยโ์รค 

  ผวิหนังทนัท ี

กำรสดูดมเขำ้ไป : ท ำใหร้ำ่งกำยของผูป่้วยอบอุน่ในทีท่ีเ่งยีบและมอีำกำศบรสิทุธิ ์ถำ้ผูป่้วยหยดุหำยใจใหท้ ำกำรผำย 

 

  ปอดถำ้ผูป่้วยหมดสตคิวรท ำใหฟ้ื้น รบีน ำไปพบแพทย ์

เอกสารขอ้มลูความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์

สทีาถนนชนดิสะทอ้นแสง กปัตนั 

เบอร ์ 713 
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กำรถกูผวิหนัง  : ถอดเสือ้ผำ้ทีเ่ป้ือนสำรออก ลำ้งผวิหนังใหห้มดดว้ยสบูแ่ละน ้ ำสะอำดหรอืใชน้ ้ำยำลำ้งท ำควำม 

 

  สะอำดผวิทีเ่หมำะสม อยำ่ใชต้วัท ำละลำยหรอืทนิเนอร ์

กำรเขำ้ตำ  : ถอดคอนแทกเลนสอ์อก ท ำกำรเลกิเปลอืกตำและลำ้งออกดว้ยน ้ำสะอำดไมต่ ำ่กวำ่ 10 นำท ีถำ้ม ี

 

  อำกำรผดิปกตใิหร้บีน ำผูป่้วยไปพบแพทย ์

กำรกลนืเขำ้ไป  

 

: อยำ่ท ำใหอ้ำเจยีน ถำ้กลนืเขำ้ไปโดยบงัเอญิใหร้บีไปพบแพทย ์นอนพกัผอ่น ขอค ำแนะน ำจำก 

  แพทย ์

     5. การดบัเพลงิ       

อปุกรณ์ผจญเพลงิทีเ่หมำะสม  : ขอ้แนะน ำ โฟมทีท่นตอ่แอลกอฮอล คำรบ์อนไดออกไซด ์ผงเคมแีหง้ ละอองน ้ำ อยำ่ใชน้ ้ำฉีด 

อันตรำยจำกเพลงิไหมแ้ละกำรระเบดิ : ผลติภัณฑท์ีเ่กดิจำกกำรสลำยตวัอำจเป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพ หำกเกดิเพลงิไหมจ้ะท ำใหเ้กดิควนั 

  หนำทบึทีม่อีนัตรำย 

กำรป้องกนัตวัในกำรผจญเพลงิ  : อปุกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภัยสว่นบคุคลทีจ่ ำเป็นแสดงไวใ้นหมวด 8 พนักงำน 

 

  ดบัเพลงิควรใชเ้ครือ่งชว่ยหำยใจระบบป้อนอำกำศขณะปฏบิตังิำนกบัเพลงิขนำดใหญ ่ 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

 

: อยำ่ปลอ่ยใหส้ำรรั่วไหลลงทำงระบำยหรอืแหลง่น ้ ำขณะท ำกำรดบัไฟ ท ำกำรหลอ่เย็นภำชนะ  

  บรรจแุบบปิดในกองเพลงิดว้ยน ้ำ 

     6. การปฏบิตัเิม ือ่เกดิการร ัว่ไหล     

กำรระวงัเบือ้งตน้  : ท ำกำรก ำจัดสิง่ทีก่อ่ใหเ้กดิกำรตดิไฟและท ำกำรระบำยอำกำศ หลกีเลีย่งกำรสดูดมไอระเหย  

 

  ศกึษำมำตรกำรกำรป้องกนัทีร่ะบไุวใ้นหมวด7และ8 

 กำรรั่วไหล  : บรรจใุนภำชนะทีเ่ตรยีมไวใ้นกำรก ำจัดตำมระเบยีบขอ้บงัคบัในแตล่ะทอ้งถิน่ บรรจแุละดดูซบัดว้ย 

 

  สำรทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิกำรตดิไฟ เชน่ ทรำย ดนิอยำ่ปลอ่ยใหไ้หลลงสญูทำงระบำยน ้ำหรอืแหลง่น ้ำ  

  ท ำควำมสะอำดดว้ยผงซกัฟอก หลกีเลีย่งกำรใชต้วัท ำละลำย ถำ้สำรไหลลงสูท่ำงระบำยน ้ำ 

 

  หรอืทอ่น ้ำเสยีใหร้บีแจง้แกผู่เ้กีย่วขอ้งทีร่ับผดิชอบ ในกรณีทีป่นเป้ือนในล ำธำร แมน่ ้ำหรอื 

  ทะเลสำบใหต้ดิตอ่ส ำนักงำนตวัแทนสิง่แวดลอ้ม 

     7. การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้านและเก็บรกัษา    

ค ำแนะน ำในกำรขนสง่  : ระเบยีบขอ้บงัคบัในกำรขนสง่สำมำรถประยุกตใ์ชก้ับกำรขนสง่ผลติภัณฑน์ี้ไดค้วรป้องกันอปุกรณ์  

ไฟฟ้ำตำมทีม่ำตรฐำนก ำหนด อย่ำใชค้วำมดันเพือ่ท ำใหภ้ำชนะว่ำงเนื่องจำกไมใ่ชภ่ำชนะทีท่น

แรงดนั เก็บผลติภัณฑน์ีใ้นภำชนะบรรจทุีม่วีสัดเุดยีวกบัภำชนะทีข่นสง่ อปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคล

ดหูมวด 8 หำ้มสบูบหุรี ่ทำนอำหำรหรอืดืม่น ้ำในพืน้ทีท่  ำงำน ปิดภำชนะใหแ้น่น เก็บไวใ้หห้ำ่งจำก

ควำมรอ้น ประกำยไฟและเปลวไฟ ผูป้ฏบิตังิำนควรสวมเสือ้ผำ้และรองเทำ่ทีป้่องกันไฟฟ้ำสถติย ์ใช ้

สำยดนิทกุครัง้ทีม่กีำรถำ่ยเทออกจำกภำชนะบรรจ ุผลติภัณฑอ์ำจท ำใหเ้กดิไฟฟ้ำสถติย ์ใชอ้ปุกรณ์

ที่ป้องกันกำรระเบิดไม่ควรใชผ้ลติภัณฑ์นี้ในบริเวณที่ใกลเ้คียงกับเปลวไฟหรือสิง่ที่ก่อใหเ้กิด

ประกำยไฟ ป้องกนักำรเกดิกำรรวมตัวกันของไอในอำกำศทีอ่ำจตดิไฟหรอืระเบดิไดแ้ละหลกีเลีย่ง

กำรรวมตัวของไอที่มีคีำ่สงูกวำ่คำ่ขดีจ ำกัดในกำรสัมผัสไออำจรวมตัวกับอำกำศและกอ่ใหเ้กดิกำร

ระเบดิได ้ไอระเหยจะหนักกว่ำอำกำศและกระจำยตัวในทีต่ ่ำหลกีเลีย่งกำรสัมผัสกับผลติภัณฑท์ี่

ประกอบดว้ยสำรอพ็ีอกซเีนือ่งจำกอำจกอ่ใหเ้กดิอำกำรแพไ้ด ้

กำรจัดเก็บ : ภำชนะทีเ่ปิดแลว้ควรท ำกำรปิดกลบัใหแ้น่นและวำงในแนวตัง้เพือ่ป้องกันกำรรั่วไหล หำ้มสบูบหุรี ่ 

เก็บใหห้ำ่งจำกสำรออกซไิดซแ์ละสำรเคมทีีม่คีวำมเป็นกรดหรอืดำ่งอยำ่งแรง เก็บในทีแ่หง่ เย็นและ

มกีำรระบำยอำกำศอย่ำงเหมำะสม เก็บใหห้่ำงจำกควำมรอ้น แหล่งที่ตดิไฟอย่ำใหถู้กแสงแดด

โดยตรง อำ่นค ำเตอืนในสลำก จัดเก็บตำมระเบยีบขอ้บงัคบัส ำหรับวสัดทุีต่ดิไฟได ้ 
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8. การควบคมุการสมัผสั/การป้องกนัสว่นบคุคล    

มำตรกำรทำงวศิวกรรม 

 

: จัดเตรยีมกำรระบำยอำกำศใหhเหมำะสม เชน่ กำรระบำยอำกำศเฉพำะทีห่รอืกำรระบำยอำกำศ 

  รวม 

คำ่ขดีจ ำกดั 
 

   สว่นประกอบ 

    : โทลอูนี  LD 50 636  มลิลกิรัม / กโิลกรัม 

 

 

TLV-TWA 100 ppm (121 มลิลกิรัม / ตำรำงเมตร)  

 

TLV-STEL 150 ppm (240 มลิลกิรัม / ตำรำงเมตร) 

อปุกรณป้องกนัสว่นบคุคล 

   กำรป้องกนักำรหำยใจ : ใชต้วักรองถำ่นกมัมนัตเ์มือ่ปฏบิตังิำนโดยใชล้กูกลิง้หรอืแปรง ใชห้นำ้กำกป้องกนัสำรเคมทีีม่ ี

 

  ถำ่นกมัมนัตแ์ละตวักรองป้องกนัฝุ่ น (A2/P2 ) เมือ่ปฏบิตังิำนโดยใชก้ำรพน่ 

กำรป้องกนัผวิหนัง 

 

: สวมใสเ่สือ้ผำ้ป้องกนัไฟฟ้ำสถติยท์ีท่ ำจำกใยธรรมชำตหิรอืใยสงัเครำะหท์ีท่นควำมรอ้น ควรสวม 

  ใสเ่สือ้ผำ้ แบบป้องกนัเต็มตวัขณะท ำกำรพน่ 

กำรป้องกนัมอื 

: ใชถ้งุมอืแบบ พวีซี/ีอวีเีอแอล สำมำรถใชค้รมีป้องกนัผวิไดแ้ตค่วรใชค้วบคูก่บัถงุมอื อยำ่ใชค้รมี

ทำบรเิวณผวิทีเ่กดิกำรปนเป้ือนแลว้ 

กำรป้องกนัตำ : สวมใสแ่วน่ตำนริภัยทีป้่องกนักำรกระเด็นของำรเคม ี

     9. ขอ้มลูทางกายภายและขอ้มลูทางเคม ี   

ลกัษณะทำงกำยภำพ  : ของเหลว 

   กลิน่  : ไมร่นุแรง 

   ส ี : เหลอืงไมส่ะทอ้นแสง 

  จดุวำบไฟ  : 6.9 °C 

   ควำมหนำแน่น  : - 

   กำรละลำย  : ไมล่ะลำยในน ้ ำ 

  

     10. ความเสถยีรและการท าปฏกิริยิา     

ควำมเสถยีร : ผลติภัณฑจ์ะมคีวำมเสถยีรถำ้จัดเก็บและขนสง่ภำยใตส้ภำวะทีก่ ำหนด ( ดหูมวด 7 ) 

สำรอนัตรำยทีเ่กดิจำกกำรสลำยตวั                   : หำกเกดิเพลงิไหมอ้ำจท ำใหเ้กดิควนั คำรบ์อนมอนนอกไซด ์คำรบ์อนไดออกไซดแ์ละออกไซด ์

                                                                 ของไนโตรเจน 

วสัดทุีค่วรหลกีเลีย่ง  : เก็บใหห้ำ่งจำกสำรออกซไิดซ ์สำรทีม่คีวำมเป็นกรดหรอืดำ่งอยำ่งแรง 

     11. ขอ้มลูทางพษิวทิยา       

ทัว่ไป : ไมม่ขีอ้มลูทำงพษิวทิยำในตวัผลติภณัฑ ์เมือ่พจิำรณำคณุสมบตัขิองสว่นประกอบในสำรอพีอกซ ี

 

และขอ้มลูทำงพษิวทิยำพบวำ่ กำรใชง้ำนอำจกอ่ใหเ้กดิกำรระคำยเคอืงตอ่ระบบทำงเดนิหำยใจและ

ผวิหนังท ำใหเ้กดิกำรระคำยเคอืงตอ่ตำ เยือ่บเุมอืกและผวิหนัง กำรสมัผสัซ ำ้ๆและเปนเวลำนำนอำจ

กอ่ใหเ้กดิกำรระคำยเคอืงและกำรแพท้ีส่ง่ผลขำ้งเคยีงหลกีเลีย่งกำรสดูดมไอระเหยและละอองขณะ

ปฏบิตังิำน 

กำรสดูดม  : กำรอยูใ่นทีท่ีม่ปีรมิำณไอระเหยของตวัท ำละลำยอนิทรยีส์งูอำจท  ำใหเ้กดิผลกระทบทีร่นุแรงตอ่ 

  

รำ่งกำยเชน่ กำรระคำยเคอืงของเยือ่บเุมอืกและระบบทำงเดนิหำยใจและผลกระทบรนุแรงตอ่ไตและ

ระบบประสำทสว่นกลำงอำกำรทีบ่ง่บอก ไดแ้ก ่ กำรปวดศรษีะ หนำ้มดื ออ่นเพลยี เมือ่ยลำ้ งว่งซมึ 

 

 และอำจรนุแรงถงึหมดสต ิ

กำรสมัผสัผวิหนัง 

: กำรสมัผสัซ ำ้ๆและเป็นเวลำนำนอำจกอ่ใหเ้กดิกำรระคำย

เคอืงและกำรอกัเสบของผวิหนัง เนือ่งจำก กำรสมัผสัผวิหนัง 

 

ผลติภัณฑม์คีณุสมบตัใินกำรก ำจัดไขมนั ผลติภัณฑน์ีป้ระกอบดว้ยอพ็ีอกซแีละเอไมนท์ีส่ง่ผล

กระทบตอ่ผวิหนัง เชน่เกดิกำรแพ ้กำรสมัผสัซ ำ้ๆ และเป็นเวลำนำนอำจกอ่ใหเ้กดิกำรระคำยเคอืง
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และกำรแพท้ีส่ง่ผลขำ้งเคยีงกบัอพ็ีอกซชีนดิอืน่ อำกำรอำจเกดิขึน้หลงักำรสมัผสัในระยะเวลำสัน้ๆ 

  กำรสมัผสัดวงตำ  : กำรกระเด็นเขำ้ตำอำจกอ่ใหเ้กดิกำรระคำยเคอืงและอำจเป็นปฏกิริยิำรำ้ยแรงเฉพำะที ่

กำรกลนืกนิ  : สำมำรถถกูดดูซมึไดโ้ดยระบบยอ่ยอำหำร อำจเกดิอนัตรำยตอ่ตบัและไต กำรกลนืกนิโดยบงัเอญิ 

 

  อำจท ำใหเ้กดิกำรอำเจยีนและกำรเจ็บปวดในชอ่งทอ้ง เสีย่งตอ่กำรเกดิโรคจำกสำรเคม ี

     12. ขอ้มลูทางนเิวศนว์ทิยา     

ควำมเป็นพษิ 

   สว่นประกอบ 

   โทลอูนี  LC50 (ปลำ) = 76 มลิลกิรัมตอ่ลติร (96 ชัว่โมง) 

     13. ขอ้ควรค านงึในการก าจดั     

วธิกีำรก ำจัด 

           ควรหลกีเลีย่งและลดกำรสรำ้งขยะหำกเป็นไปได ้กำรทิง้ผลติภัณฑท์ีม่มีำกเกนิพอและไม่สำมำรถรีไซเคลิผ่ำนบรษัิทผูร้ับก ำจัดขยะทีไ่ดร้ั บ

อนุญำต ิกำรก ำจัดผลติภัณฑ ์สำรละลำยและผลพลอยไดจ้ำกกำรผลติควรเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดกำรป้องกันสิง่แวดลอ้มและกำรก ำจัดของเสยีรวมทัง้

ขอ้ก ำหนดของทอ้งถิน่ดว้ย หลกีเลีย่งกำรท ำใหว้ัตถแุตกกระจำยและสัมผัสกับพีน้ดนิ ทำงเดนิน ้ ำทอ่ระบำยน ้ ำและทอ่ระบำยของเสยีตำ่งๆ ของเสยี

รวมถงึภำชนะบรรจทุีใ่ชง้ำนแลว้ควรไดร้ับกำรก ำจัดตำมระเบยีบขอ้บงัคบัวำ่ดว้ยเรือ่งกำรควบคมุมลพษิและสิง่แวดลอ้มประเภทของเสยี  

08 01 11 : สขีองเสยีและสำรเคลอืบเงำทีม่ตีวัท ำละลำยอนิทรยีห์รอืสำรอนัตรำยอืน่ ๆ 

08 01 12 : สขีองเสยีและสำรเคลอืบเงำท ีไมใ่ช ่08 01 11 

08 01 17 : ของเสยีจำกกำรใชส้หีรอืน ้ ำยำเคลอืบเงำทีม่ตีวัท ำละลำยอนิทรยีห์รอือืน่ๆ ทีเ่ป็นอนัตรำย 

08 01 18  : ของเสยีจำกกำรใชส้หีรอืกำรก ำจดสัำรเคลอืบเงำท ีไมใ่ช ่08 01 17  

20 01 27  : สหีมกึกำวและเรซนิทีม่สีำรอนตรำย 

 20 01 28 : สหีมกึกำวและเรซนิอืน่ ๆ ทไีมใ่ช ่20 01 27 

     14. ขอ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่     

กำรขนสง่ทำงบก/ทำงเรอื/ทำงอำกำศ 

  UN No.  1263 

   Class Primary 3 Flammable Liquid 

  Packing Group III 

   Proper Shipping Name PAINT 

   Label 
 

   

         

กำรขนสง่นีอ้ำ้งถงึขอ้ก ำหนดทีร่ะบไุวร้ะเบยีบขอ้บงัคบัตำมADR-ส ำหรับกำรขนสง่โดยรถ RID-ส ำหรับกำรขนสง่โดยรถไฟ MIDG-ส ำหรับกำรขนสง่  

ทำงเรอืและ ICAO/IATA-ส ำหรับกำรขนสง่ทำงอำกำศ 

  

     15. ขอ้มลูเกีย่วกบักฏขอ้บงัคบั     

ขอ้บงัคบั  : ฉลำกทีต่ดิอำ้งองิตำมขอ้มลูลำ่สดุตำมขอ้ระเบยีบบงัคบั CHIP 

ฉลำกอนัตรำย 

 

:  
 

   

     

 

อนัตรำย 

   สว่นประกอบ  : โทลอูนี  

   ลกัษณะอนัตรำย  : ระคำยเคอืง 

   อำร-์เฟส  R11             สำรไวไฟสงู 
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R20  อนัตรำยเมือ่สดูดม 

 

 

R48       เป็นอนัตรำยรำ้ยแรงตอ่สขุภำพ เมือ่ไดร้บ้ตดิตอ่เป็นเวลำนำน  

 

R63           เป็นไปไดท้ีม่คีวำมเสีย่งในกำรเกดิอนัตรำยตอ่เด็กทีอ่ยูใ่นครรภ ์ 

 

R65            อนัตรำย : อำจเป็นสำเหตทุ ำใหป้อดไดร้บ้ควำมเสยีหำยหำกกลนืกนิ  

 

R67       ไอระเหยอำจ ท ำใหเ้กดิอำกำรมนึงง และเวยีนศรีษะ 

เอส-เฟส  S16          เก็บใหห้ำ่งจำกแหลง่ทีม่สีำรตดิไฟ-หำ้มสบูบหุร ี  

 

S25            หลกีเลีย่งกำรสมัผสกับัตำ 

 

 

S29  หำ้มเทลงในทอ่ระบำยน ้ำ 

 

 

S33 ระมดัระวงัในกำรตรวจวดัประจไุฟฟ้ำสถติย ์

     16. ขอ้มลูอืน่ ๆ        

กำรสงวนสทิธิเ์รยีกรอ้ง      ขอ้มลูใน MSDS นีอ้ำศยัพืน้ฐำนควำมรูท้ีม่อียูแ่ละกฏหมำยในปัจจบุนั หำ้มใชผ้ลติภัณฑน์ีเ้พือ่ 

วตัถปุระสงคอ์ืน่นอกจำกทีร่ะบไุวใ้นขอ้ที ่1 โดยไมม่กีำรศกึษำเอกสำรค ำแนะน ำในกำรจัดกำรกบัสำร

กอ่น ถอืเป็นควำมรับผดิชอบของผูใ้ชง้ำนทีจ่ะตอ้งด ำเนนิกำรใดๆก็ตำมทีจ่ ำเป็น เพือ่ใหเ้ป็นไปตำม

ขอ้บงัคบัและกฏหมำยทอ้งถิน่ ขอ้มลู MSDS นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่อธบิำยขอ้ก ำหนดดำ้นควำม

ปลอดภัยของผลติภัณฑ ์และมไิดม้วีตัถปุระสงค ์เพือ่รับประกนัคณุสมบตัขิองผลติภัณฑแ์ตอ่ยำ่งใด 

 

 

ทบทวนครัง้ที ่1 12/2561 
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1. ชือ่ผลติภณัฑแ์ละบรษิทัผูผ้ลติ       

ผลติภัณฑ ์ สทีำถนนชนดิสะทอ้นแสง กปัตนั เบอร ์ 715  

ขอ้บง่ใช ้ สทีำถนนชนดิสะทอ้นแสง (แดง) 

 ชือ่บรษัิทผูผ้ลติ กปัตนั โคท๊ติง้ จ ำกดั 

  สถำนทีต่ัง้ 906 หมู ่15 ถนนเทพำรักษ์ กม.22 ต.บำงเสำธง 

 

อ.บำงเสำธง จ.สมทุรปรำกำร 10570 

 โทรศพัท ์ 02-7061794-7 

  โทรสำร 02-7061791 

  

     2. การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย (Hazards identification) 

กำรจ ำแนกประเภทสำรหรอืสำรผสม                                    

ไวไฟสงู 

    ระคำยเคอืงตอ่ตำและผวิหนัง 

  อนัตรำยไดเ้มือ่สดูดม  

   อำจท ำใหเ้กดิอำกำรงว่งและมนึงง 

  เป็นพษิตอ่สงิมชีวีติในน ้ำมำก อำจท ำใหเ้กดิผลเสยีระยะยำวตอ่สภำพแวดลอม้ทำงน ้ำ 

 

 
 

 

   

     

     

 

สำรอนัตรำย 

   

     3. องคป์ระกอบ/ขอ้มลูของสว่นประกอบ       

     สว่นประกอบ  CAS no. EC Number % ประเภทอนัตรำย 

คลอรเินต รับเบอร ์เรซนิ 108-88-3 203-625-9 4.3 R11 R38 R48/20 R63 R65 R67 

อะครลีกิ เรซนิ  28262-63-7 - 5 - 

โทลอูนี 108-88-3 203-625-9 27.7 R11 R20 R48 R63 R65 R67 

     S16S25S29S33 

ไซลนี 1330-20-7 215-535-7 3.3 R10 R11 R20 R20/21 R38 

แคลเซยีมคำรบ์อเนต 1317-65-3 - 15.2 - 

สำรปรงุแตง่ Not Registered - 6.5 - 

ผงสแีดง 48:4 5280-66-0 226-102-7 4.1 - 

ผงสสีม้ 12656-85-8 - 1.5 - 

ไทเทเนยีมไดออกไซด ์ 13463-67-7 - 0.4 - 

ลกูแกว้สะทอ้นแสง 65997-17-3 - 32 - 

          

     

     

เอกสารขอ้มลูความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์

สทีาถนนชนดิสะทอ้นแสง กปัตนั 

เบอร ์ 715 
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4. การปฐมพยาบาล       

ขอ้มลูทัว่ไป  : ใชด้ว้ยควำมระมดัระวงั เป็นอนัตรำยตอ่ปอด ควรมกีำรตรวจสอบสขุภำพและประเมนิสภำพพืน้ที ่

 

   ท ำงำนตดิตำมตรวจสขุภำพอยำ่งสม ำ่เสมอ หำกเกดิผืน่ขึน้บรเิวณผวิหนังใหร้บีไปพบแพทยโ์รค 

  ผวิหนังทนัท ี

กำรสดูดมเขำ้ไป : ท ำใหร้ำ่งกำยของผูป่้วยอบอุน่ในทีท่ีเ่งยีบและมอีำกำศบรสิทุธิ ์ถำ้ผูป่้วยหยดุหำยใจใหท้ ำกำรผำย 

 

  ปอด ถำ้ผูป่้วยหมดสตคิวรท ำใหฟ้ื้น รบีน ำไปพบแพทย ์

กำรถกูผวิหนัง  : ถอดเสือ้ผำ้ทีเ่ป้ือนสำรออก ลำ้งผวิหนังใหห้มดดว้ยสบูแ่ละน ้ ำสะอำดหรอืใชน้ ้ำยำลำ้งท ำควำม 

 

  สะอำดผวิทีเ่หมำะสม อยำ่ใชต้วัท ำละลำยหรอืทนิเนอร ์

กำรเขำ้ตำ  : ถอดคอนแทกเลนสอ์อก ท ำกำรเลกิเปลอืกตำและลำ้งออกดว้ยน ้ำสะอำดไมต่ ำ่กวำ่ 10 นำท ีถำ้ม ี

 

  อำกำรผดิปกตใิหร้บีน ำผูป่้วยไปพบแพทย ์

กำรกลนืเขำ้ไป  

 

: อยำ่ท ำใหอ้ำเจยีน ถำ้กลนืเขำ้ไปโดยบงัเอญิใหร้บีไปพบแพทย ์นอนพกัผอ่น ขอค ำแนะน ำจำก 

  แพทย ์

     5. การดบัเพลงิ       

อปุกรณ์ผจญเพลงิทีเ่หมำะสม  : ขอ้แนะน ำ โฟมทีท่นตอ่แอลกอฮอล คำรบ์อนไดออกไซด ์ผงเคมแีหง้ ละอองน ้ำ อยำ่ใชน้ ้ำฉีด 

อนัตรำยจำกเพลงิไหมแ้ละกำรระเบดิ 

 

: ผลติภัณฑท์ีเ่กดิจำกกำรสลำยตวัอำจเป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพ หำกเกดิเพลงิไหมจ้ะท ำใหเ้กดิควนั 

  หนำทบึทีม่อีนัตรำย 

กำรป้องกนัตวัในกำรผจญเพลงิ  : อปุกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภัยสว่นบคุคลทีจ่ ำเป็นแสดงไวใ้นหมวด 8 พนักงำน 

 

  ดบัเพลงิควรใชเ้ครือ่งชว่ยหำยใจระบบป้อนอำกำศขณะปฏบิตังิำนกบัเพลงิขนำดใหญ ่ 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

 

: อยำ่ปลอ่ยใหส้ำรรั่วไหลลงทำงระบำยหรอืแหลง่น ้ ำขณะท ำกำรดบัไฟ ท ำกำรหลอ่เย็นภำชนะบรรจ ุ

  แบบปิดในกองเพลงิดว้ยน ้ำ 

     6. การปฏบิตัเิม ือ่เกดิการร ัว่ไหล       

กำรระวงัเบือ้งตน้  : ท ำกำรก ำจัดสิง่ทีก่อ่ใหเ้กดิกำรตดิไฟและท ำกำรระบำยอำกำศ หลกีเลีย่งกำรสดูดมไอระเหย ศกึษำ 

 

  มำตรกำรกำรป้องกนัทีร่ะบไุวใ้นหมวด7และ8 

 กำรรั่วไหล  : บรรจใุนภำชนะทีเ่ตรยีมไวใ้นกำรก ำจัดตำมระเบยีบขอ้บงัคบัในแตล่ะทอ้งถิน่ บรรจแุละดดูซบัดว้ยสำร 

 

  ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิกำรตดิไฟ เชน่ ทรำย ดนิ อยำ่ปลอ่ยใหไ้หลลงสญูทำงระบำยน ้ำหรอืแหลง่น ้ำ ท ำ 

  ควำมสะอำดดว้ยผงซกัฟอก หลกีเลีย่งกำรใชต้วัท ำละลำย ถำ้สำรไหลลงสูท่ำงระบำยน ้ำ 

 

  หรอืทอ่น ้ำเสยีใหร้บีแจง้แกผู่เ้กีย่วขอ้งทีร่ับผดิชอบ ในกรณีทีป่นเป้ือนในล ำธำร แมน่ ้ำหรอืทะเลสำบ 

  ใหต้ดิตอ่ส ำนักงำนตวัแทนสิง่แวดลอ้ม 

     7. การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้านและเก็บรกัษา    

ค ำแนะน ำในกำรขนสง่  : ระเบยีบขอ้บังคับในกำรขนสง่สำมำรถประยุกตใ์ชก้ับกำรขนส่งผลติภัณฑน์ี้ไดค้วรป้องกันอปุกรณ์  

ไฟฟ้ำตำมทีม่ำตรฐำนก ำหนด อยำ่ใชค้วำมดนัเพือ่ท ำใหภ้ำชนะวำ่งเนื่องจำกไมใ่ชภ่ำชนะทีท่นแรงดัน 

เก็บผลติภัณฑน์ีใ้นภำชนะบรรจทุีม่วีสัดเุดยีวกบัภำชนะทีข่นสง่ อปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคลดหูมวด 8 

หำ้มสูบบุหรี่ ทำนอำหำรหรือดืม่น ้ำในพืน้ทีท่  ำงำน ปิดภำชนะใหแ้น่น เก็บไวใ้หห้่ำงจำกควำมรอ้น 

ประกำยไฟและเปลวไฟ ผูป้ฏบิัตงิำนควรสวมเสือ้ผำ้และรองเทำ่ทีป้่องกันไฟฟ้ำสถติย ์ ใชส้ำยดนิทกุ

ครัง้ทีม่กีำรถำ่ยเทออกจำกภำชนะบรรจ ุผลติภัณฑอ์ำจท ำใหเ้กดิไฟฟ้ำสถติย ์ใชอ้ปุกรณ์ทีป้่องกันกำร

ระเบดิไมค่วรใชผ้ลติภัณฑน์ีใ้นบรเิวณทีใ่กลเ้คยีงกบัเปลวไฟหรอืสิง่ทีก่อ่ใหเ้กดิประกำยไฟ ป้องกนักำร

เกดิกำรรวมตวักนัของไอในอำกำศทีอ่ำจตดิไฟหรอืระเบดิไดแ้ละหลกีเลีย่งกำรรวมตัวของไอที่มีคีำ่สงู

กวำ่คำ่ขดีจ ำกดัในกำรสมัผสัไออำจรวมตัวกับอำกำศและกอ่ใหเ้กดิกำรระเบดิได ้ไอระเหยจะหนักกวำ่

อำกำศและกระจำยตัวในทีต่ ่ำหลกีเลีย่งกำรสัมผัสกับผลติภัณฑท์ีป่ระกอบดว้ยสำรอพ็ีอกซเีนื่องจำก

อำจกอ่ใหเ้กดิอำกำรแพไ้ด ้

กำรจัดเก็บ : ภำชนะทีเ่ปิดแลว้ควรท ำกำรปิดกลับใหแ้น่นและวำงในแนวตัง้เพือ่ป้องกันกำรรั่วไหล หำ้มสบูบหุรี ่ 

เก็บใหห้ำ่งจำกสำรออกซไิดซแ์ละสำรเคมทีีม่คีวำมเป็นกรดหรอืดำ่งอย่ำงแรง เก็บในทีแ่หง่ เย็นและมี
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กำรระบำยอำกำศอยำ่งเหมำะสม เก็บใหห้ำ่งจำกควำมรอ้น แหลง่ทีต่ดิไฟอย่ำใหถ้กูแสงแดดโดยตรง 

อำ่นค ำเตอืนในสลำก จัดเก็บตำมระเบยีบขอ้บงัคบัส ำหรับวสัดทุีต่ดิไฟได ้ 

     8. การควบคมุการสมัผสั/การป้องกนัสว่นบคุคล    

มำตรกำรทำงวศิวกรรม  : จัดเตรยีมกำรระบำยอำกำศใหhเหมำะสม เชน่ กำรระบำยอำกำศเฉพำะทีห่รอืกำรระบำยอำกำศรวม 

คำ่ขดีจ ำกดั 
 

   สว่นประกอบ 

    : โทลอูนี  LD 50 636  มลิลกิรัม / กโิลกรัม 

 

 

TLV-TWA 100 ppm (121 มลิลกิรัม / ตำรำงเมตร)  

 

TLV-STEL 150 ppm (240 มลิลกิรัม / ตำรำงเมตร) 

อปุกรณป้องกนัสว่นบคุคล 

   กำรป้องกนักำรหำยใจ : ใชต้วักรองถำ่นกมัมนัตเ์มือ่ปฏบิตังิำนโดยใชล้กูกลิง้หรอืแปรง ใชห้นำ้กำกป้องกนัสำรเคมทีีม่ ี

 

  ถำ่นกมัมนัตแ์ละตวักรองป้องกนัฝุ่ น (A2/P2 ) เมือ่ปฏบิตังิำนโดยใชก้ำรพน่ 

กำรป้องกนัผวิหนัง 

 

: สวมใสเ่สือ้ผำ้ป้องกนัไฟฟ้ำสถติยท์ีท่ ำจำกใยธรรมชำตหิรอืใยสงัเครำะหท์ีท่นควำมรอ้น ควรสวมใส ่

  เสือ้ผำ้ แบบป้องกนัเต็มตวัขณะท ำกำรพน่ 

กำรป้องกนัมอื 

 

: ใชถ้งุมอืแบบ พวีซี/ีอวีเีอแอล สำมำรถใชค้รมีป้องกนัผวิไดแ้ตค่วรใชค้วบคูก่บัถงุมอื อยำ่ใชค้รมีทำ 

  บรเิวณผวิทีเ่กดิกำรปนเป้ือนแลว้ 

กำรป้องกนัตำ : สวมใสแ่วน่ตำนริภัยทีป้่องกนักำรกระเด็นของำรเคม ี

     9. ขอ้มลูทางกายภายและขอ้มลูทางเคม ี   

ลกัษณะทำงกำยภำพ  : ของเหลว 

   กลิน่  : ไมร่นุแรง 

   ส ี : แดงสะทอ้นแสง 

  จดุวำบไฟ  : 6.9 °C 

   ควำมหนำแน่น  : - 

   กำรละลำย  : ไมล่ะลำยในน ้ ำ 

  

     10. ความเสถยีรและการท าปฏกิริยิา     

ควำมเสถยีร : ผลติภัณฑจ์ะมคีวำมเสถยีรถำ้จัดเก็บและขนสง่ภำยใตส้ภำวะทีก่ ำหนด ( ดหูมวด 7 ) 

สำรอนัตรำยทีเ่กดิจำกกำรสลำยตวั                  : หำกเกดิเพลงิไหมอ้ำจท ำใหเ้กดิควนั คำรบ์อนมอนนอกไซด ์คำรบ์อนไดออกไซดแ์ละออกไซดข์อง 

                                                               ไนโตรเจน 

วสัดทุีค่วรหลกีเลีย่ง  : เก็บใหห้ำ่งจำกสำรออกซไิดซ ์สำรทีม่คีวำมเป็นกรดหรอืดำ่งอยำ่งแรง 

     11. ขอ้มลูทางพษิวทิยา       

ทัว่ไป : ไมม่ขีอ้มลูทำงพษิวทิยำในตวัผลติภัณฑ ์เมือ่พจิำรณำคณุสมบตัขิองสว่นประกอบในสำรอพีอกซแีละ 

 

  ขอ้มลูทำงพษิวทิยำพบวำ่กำรใชง้ำนอำจกอ่ใหเ้กดิกำรระคำยเคอืงตอ่ระบบทำงเดนิหำยใจและ  

 

  ผวิหนังท  ำใหเ้กดิกำรระคำยเคอืงตอ่ตำ เยือ่บเุมอืกและผวิหนัง กำรสมัผสัซ ำ้ๆและเปนเวลำนำนอำจ 

  กอ่ใหเ้กดิกำรระคำยเคอืงและกำรแพท้ีส่ง่ผลขำ้งเคยีงหลกีเลีย่งกำรสดูดมไอระเหยและละอองขณะ 

  ปฏบิตังิำน 

กำรสดูดม  : กำรอยูใ่นทีท่ีม่ปีรมิำณไอระเหยของตวัท ำละลำยอนิทรยีส์งูอำจท  ำใหเ้กดิผลกระทบทีร่นุแรงตอ่ 

  

  รำ่งกำยเชน่ กำรระคำยเคอืงของเยือ่บเุมอืกและระบบทำงเดนิหำยใจและผลกระทบรนุแรงตอ่ไตและ 

  ระบบประสำทสว่นกลำงอำกำรทีบ่ง่บอก ไดแ้ก ่ กำรปวดศรษีะ หนำ้มดื ออ่นเพลยี เมือ่ยลำ้ งว่งซมึ 

 

  และอำจรนุแรงถงึหมดสต ิ

 กำรสมัผสัผวิหนัง : กำรสมัผสัซ ำ้ๆและเป็นเวลำนำนอำจกอ่ใหเ้กดิกำรระคำยเคอืงและกำรอกัเสบของผวิหนัง เนือ่งจำก 

 

  ผลติภัณฑม์คีณุสมบตัใินกำรก ำจัดไขมนั ผลติภัณฑน์ีป้ระกอบดว้ยอพ็ีอกซแีละเอไมนท์ีส่ง่ผลกระทบ 
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  ตอ่ผวิหนัง เชน่เกดิกำรแพ ้กำรสมัผสัซ ำ้ๆและเป็นเวลำนำนอำจกอ่ใหเ้กดิกำรระคำยเคอืงและกำรแพ ้

  ทีส่ง่ผลขำ้งเคยีงกบัอพ็ีอกซชีนดิอืน่ อำกำรอำจเกดิขึน้หลงักำรสมัผสัในระยะเวลำสัน้ๆ 

กำรสมัผสัดวงตำ  : กำรกระเด็นเขำ้ตำอำจกอ่ใหเ้กดิกำรระคำยเคอืงและอำจเป็นปฏกิริยิำรำ้ยแรงเฉพำะที ่

กำรกลนืกนิ  : สำมำรถถกูดดูซมึไดโ้ดยระบบยอ่ยอำหำร อำจเกดิอนัตรำยตอ่ตบัและไต กำรกลนืกนิโดยบงัเอญิ 

 

  อำจท ำใหเ้กดิกำรอำเจยีนและกำรเจ็บปวดในชอ่งทอ้ง เสีย่งตอ่กำรเกดิโรคจำกสำรเคม ี

     12. ขอ้มลูทางนเิวศนว์ทิยา     

ควำมเป็นพษิ 

   สว่นประกอบ 

   โทลอูนี  LC50 (ปลำ) = 76 มลิลกิรัมตอ่ลติร (96 ชัว่โมง) 

     13. ขอ้ควรค านงึในการก าจดั     

วธิกีำรก ำจัด 

           ควรหลกีเลีย่งและลดกำรสรำ้งขยะหำกเป็นไปได ้กำรทิง้ผลติภัณฑท์ีม่มีำกเกนิพอและไมส่ำมำรถรไีซเคลิผำ่นบรษัิทผูร้ับก ำจัดขยะทีไ่ดร้ับอนุญำต ิ

กำรก ำจัดผลติภัณฑ ์สำรละลำยและผลพลอยไดจ้ำกกำรผลติควรเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดกำรป้องกันสิง่แวดลอ้มและกำรก ำจัดของเสยีรวมทัง้ขอ้ก ำหนด

ของทอ้งถิน่ดว้ย หลกีเลีย่งกำรท ำใหว้ตัถแุตกกระจำยและสัมผัสกับพีน้ดนิ ทำงเดนิน ้ ำทอ่ระบำยน ้ ำและทอ่ระบำยของเสยีตำ่งๆ ของเสยีรวมถงึภำชนะ

บรรจทุีใ่ชง้ำนแลว้ควรไดร้ับกำรก ำจัดตำมระเบยีบขอ้บงัคบัวำ่ดว้ยเรือ่งกำรควบคมุมลพษิและสิง่แวดลอ้มประเภทของเสยี    

08 01 11 : สขีองเสยีและสำรเคลอืบเงำทีม่ตีวัท ำละลำยอนิทรยีห์รอืสำรอนัตรำยอืน่ ๆ 

08 01 12 : สขีองเสยีและสำรเคลอืบเงำท ีไมใ่ช ่08 01 11 

08 01 17 : ของเสยีจำกกำรใชส้หีรอืน ้ ำยำเคลอืบเงำทีม่ตีวัท ำละลำยอนิทรยีห์รอือืน่ๆ ทีเ่ป็นอนัตรำย 

08 01 18  : ของเสยีจำกกำรใชส้หีรอืกำรก ำจดสัำรเคลอืบเงำท ีไมใ่ช ่08 01 17  

20 01 27  : สหีมกึกำวและเรซนิทีม่สีำรอนตรำย 

 20 01 28 : สหีมกึกำวและเรซนิอืน่ ๆ ทไีมใ่ช ่20 01 27 

     14. ขอ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่     

กำรขนสง่ทำงบก/ทำงเรอื/ทำงอำกำศ 

  UN No.  1263 

   Class Primary 3 Flammable Liquid 

  Packing Group III 

   Proper Shipping Name PAINT 

   

Label 

 

 
 

   

     

     

     กำรขนสง่นีอ้ำ้งถงึขอ้ก ำหนดทีร่ะบไุวร้ะเบยีบขอ้บงัคบัตำมADR-ส ำหรับกำรขนสง่โดยรถ RID-ส ำหรับกำรขนสง่โดยรถไฟ MIDG-ส ำหรับกำรขนสง่ทำง  

เรอืและ ICAO/IATA-ส ำหรับกำรขนสง่ทำงอำกำศ 

  

     15. ขอ้มลูเกีย่วกบักฏขอ้บงัคบั     

ขอ้บงัคบั  : ฉลำกทีต่ดิอำ้งองิตำมขอ้มลูลำ่สดุตำมขอ้ระเบยีบบงัคบั CHIP 

ฉลำกอนัตรำย 

 

:  
 

   

     

 

อนัตรำย 

   สว่นประกอบ  : โทลอูนี  
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ลกัษณะอนัตรำย  : ระคำยเคอืง 

   อำร-์เฟส  R1              สำรไวไฟสงู 

  

 

R20  อนัตรำยเมือ่สดูดม 

 

 

R48       เป็นอนัตรำยรำ้ยแรงตอ่สขุภำพ เมือ่ไดร้บ้ตดิตอ่เป็นเวลำนำน  

 

R63           เป็นไปไดท้ีม่คีวำมเสีย่งในกำรเกดิอนัตรำยตอ่เด็กทีอ่ยูใ่นครรภ ์ 

 

R65            อนัตรำย : อำจเป็นสำเหตทุ ำใหป้อดไดร้บ้ควำมเสยีหำยหำกกลนืกนิ  

 

R67       ไอระเหยอำจ ท ำใหเ้กดิอำกำรมนึงง และเวยีนศรีษะ 

เอส-เฟส  S16          เก็บใหห้ำ่งจำกแหลง่ทีม่สีำรตดิไฟ-หำ้มสบูบหุร ี  

 

S25            หลกีเลีย่งกำรสมัผสกับัตำ 

 

 

S29  หำ้มเทลงในทอ่ระบำยน ้ำ 

 

 

S33 ระมดัระวงัในกำรตรวจวดัประจไุฟฟ้ำสถติย ์

     16. ขอ้มลูอืน่ ๆ        

กำรสงวนสทิธิเ์รยีกรอ้ง      ขอ้มลูใน MSDS นีอ้ำศยัพืน้ฐำนควำมรูท้ีม่อียูแ่ละกฏหมำยในปัจจบุนั หำ้มใชผ้ลติภัณฑน์ีเ้พือ่ 

วตัถปุระสงคอ์ืน่นอกจำกทีร่ะบไุวใ้นขอ้ที ่1 โดยไมม่กีำรศกึษำเอกสำรค ำแนะน ำในกำรจัดกำรกับสำร

กอ่น ถอืเป็นควำมรับผดิชอบของผูใ้ชง้ำนทีจ่ะตอ้งด ำเนนิกำรใดๆก็ตำมทีจ่ ำเป็น เพือ่ใหเ้ป็นไปตำม

ขอ้บังคับและกฏหมำยทอ้งถิน่ ขอ้มูล MSDS นี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธบิำยขอ้ก ำหนดดำ้นควำม

ปลอดภัยของผลติภัณฑ ์และมไิดม้วีตัถปุระสงค ์เพือ่รับประกนัคณุสมบตัขิองผลติภัณฑแ์ตอ่ยำ่งใด 

 

 

ทบทวนครัง้ที ่1 12/2561 
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1. ชือ่ผลติภณัฑแ์ละบรษิทัผูผ้ลติ     

ผลติภัณฑ ์ สทีำถนนชนดิสะทอ้นแสง กปัตนั เบอร ์ 717  

ขอ้บง่ใช ้ สทีำถนนชนดิสะทอ้นแสง (ขำว) 

 ชือ่บรษัิทผูผ้ลติ กปัตนั โคท๊ติง้ จ ำกดั 

  สถำนทีต่ัง้ 906 หมู ่15 ถนนเทพำรักษ์ กม.22 ต.บำงเสำธง 

 

อ.บำงเสำธง จ.สมทุรปรำกำร 10570 

 โทรศพัท ์ 02-7061794-7 

  โทรสำร 02-7061791 

  

     2. การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย (Hazards identification) 

กำรจ ำแนกประเภทสำรหรอืสำรผสม                                    

ไวไฟสงู 

    ระคำยเคอืงตอ่ตำและผวิหนัง 

  อนัตรำยไดเ้มือ่สดูดม  

   อำจท ำใหเ้กดิอำกำรงว่งและมนึงง 

  เป็นพษิตอ่สงิมชีวีติในน ้ำมำก อำจท ำใหเ้กดิผลเสยีระยะยำวตอ่สภำพแวดลอม้ทำงน ้ำ 

 

 
 

 

   

     

 

สำรอนัตรำย 

   

     3. องคป์ระกอบ/ขอ้มลูของสว่นประกอบ   

    

 

สว่นประกอบ   CAS no. EC Number %  ประเภทอนัตรำย 

คลอรเินต รับเบอร ์เรซนิ 108-88-3 203-625-9 4.3 R11 R38 R48/20 R63 R65 R67 

อะครลีกิ เรซนิ  28262-63-7  - 5 - 

โทลอูนี 108-88-3  203-625-9  24.7 R11 R20 R48 R63 R65 R67 

        S16S25S29S33 

ไซลนี 1330-20-7  215-535-7  3.3 R10 R11 R20 R20/21 R38 

แคลเซยีมคำรบ์อเนต 1317-65-3  - 15.2 - 

สำรปรงุแตง่ Not Registered  - 6.5 - 

ไทเทเนยีมไดออกไซด ์ 13463-67-7 -  9.5 - 

ลกูแกว้สะทอ้นแสง 65997-17-3 -  32 - 

     4. การปฐมพยาบาล       

ขอ้มลูทัว่ไป  : ใชด้ว้ยควำมระมดัระวงั เป็นอนัตรำยตอ่ปอด ควรมกีำรตรวจสอบสขุภำพและประเมนิสภำพพืน้ที ่

 

  ท ำงำน ตดิตำมตรวจสขุภำพอยำ่งสม ำ่เสมอ หำกเกดิผืน่ขึน้บรเิวณผวิหนังใหร้บีไปพบแพทยโ์รค 

  ผวิหนังทนัท ี

กำรสดูดมเขำ้ไป : ท ำใหร้ำ่งกำยของผูป่้วยอบอุน่ในทีท่ีเ่งยีบและมอีำกำศบรสิทุธิ ์ถำ้ผูป่้วยหยดุหำยใจใหท้ ำกำรผำย 

เอกสารขอ้มลูความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์

สทีาถนนชนดิสะทอ้นแสง กปัตนั 

เบอร ์ 717 
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  ปอด ถำ้ผูป่้วยหมดสตคิวรท ำใหฟ้ื้น รบีน ำไปพบแพทย ์

กำรถกูผวิหนัง  : ถอดเสือ้ผำ้ทีเ่ป้ือนสำรออก ลำ้งผวิหนังใหห้มดดว้ยสบูแ่ละน ้ ำสะอำดหรอืใชน้ ้ำยำลำ้งท ำควำม 

 

  สะอำดผวิทีเ่หมำะสม อยำ่ใชต้วัท ำละลำยหรอืทนิเนอร ์

กำรเขำ้ตำ  : ถอดคอนแทกเลนสอ์อก ท ำกำรเลกิเปลอืกตำและลำ้งออกดว้ยน ้ำสะอำดไมต่ ำ่กวำ่ 10 นำท ีถำ้ม ี

 

  อำกำรผดิปกตใิหร้บีน ำผูป่้วยไปพบแพทย ์

กำรกลนืเขำ้ไป  : อยำ่ท ำใหอ้ำเจยีน ถำ้กลนืเขำ้ไปโดยบงัเอญิใหร้บีไปพบแพทย ์นอนพกัผอ่น ขอค ำแนะน ำจำกแพทย ์

     5. การดบัเพลงิ       

อปุกรณ์ผจญเพลงิทีเ่หมำะสม  : ขอ้แนะน ำ โฟมทีท่นตอ่แอลกอฮอล คำรบ์อนไดออกไซด ์ผงเคมแีหง้ ละอองน ้ำ อยำ่ใชน้ ้ำฉีด 

อนัตรำยจำกเพลงิไหมแ้ละกำรระเบดิ : ผลติภัณฑท์ีเ่กดิจำกกำรสลำยตวัอำจเป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพ หำกเกดิเพลงิไหมจ้ะท ำใหเ้กดิควนัหนำ 

  ทบึทีม่อีนัตรำย 

กำรป้องกนัตวัในกำรผจญเพลงิ  : อปุกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภัยสว่นบคุคลทีจ่ ำเป็นแสดงไวใ้นหมวด 8 พนักงำน 

 

  ดบัเพลงิควรใชเ้ครือ่งชว่ยหำยใจระบบป้อนอำกำศขณะปฏบิตังิำนกบัเพลงิขนำดใหญ ่ 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

 

: อยำ่ปลอ่ยใหส้ำรรั่วไหลลงทำงระบำยหรอืแหลง่น ้ ำขณะท ำกำรดบัไฟ ท ำกำรหลอ่เย็นภำชนะบรรจ ุ

  แบบปิดในกองเพลงิดว้ยน ้ำ 

 

    6. การปฏบิตัเิม ือ่เกดิการร ัว่ไหล     

กำรระวงัเบือ้งตน้  : ท ำกำรก ำจัดสิง่ทีก่อ่ใหเ้กดิกำรตดิไฟและท ำกำรระบำยอำกำศ หลกีเลีย่งกำรสดูดมไอระเหย ศกึษำ 

 

  มำตรกำรกำรป้องกนัทีร่ะบไุวใ้นหมวด7และ8 

 กำรรั่วไหล  : บรรจใุนภำชนะทีเ่ตรยีมไวใ้นกำรก ำจัดตำมระเบยีบขอ้บงัคบัในแตล่ะทอ้งถิน่ บรรจแุละดดูซบัดว้ยสำร 

 

  ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิกำรตดิไฟ เชน่ ทรำย ดนิ อยำ่ปลอ่ยใหไ้หลลงสญูทำงระบำยน ้ำหรอืแหลง่น ้ำ ท ำ 

  ควำมสะอำดดว้ยผงซกัฟอก หลกีเลีย่งกำรใชต้วัท ำละลำย ถำ้สำรไหลลงสูท่ำงระบำยน ้ำ 

 

  หรอืทอ่น ้ำเสยีใหร้บีแจง้แกผู่เ้กีย่วขอ้งทีร่ับผดิชอบ ในกรณีทีป่นเป้ือนในล ำธำร แมน่ ้ำหรอืทะเลสำบ 

  ใหต้ดิตอ่ส ำนักงำนตวัแทนสิง่แวดลอ้ม 

     7. การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้านและเก็บรกัษา    

ค ำแนะน ำในกำรขนสง่  : ระเบยีบขอ้บังคับในกำรขนส่งสำมำรถประยุกตใ์ชก้ับกำรขนส่งผลติภัณฑน์ี้ไดค้วรป้องกันอปุกรณ์  

ไฟฟ้ำตำมทีม่ำตรฐำนก ำหนด อยำ่ใชค้วำมดนัเพือ่ท ำใหภ้ำชนะวำ่งเนื่องจำกไมใ่ชภ่ำชนะทีท่นแรงดัน 

เก็บผลติภัณฑน์ีใ้นภำชนะบรรจทุีม่วีสัดเุดยีวกบัภำชนะทีข่นสง่ อปุกรณ์ป้องกันภัยสว่นบคุคลดหูมวด 8 

หำ้มสูบบหุรี ่ทำนอำหำรหรอืดืม่น ้ำในพืน้ทีท่  ำงำน ปิดภำชนะใหแ้น่น เก็บไวใ้หห้่ำงจำกควำมรอ้น 

ประกำยไฟและเปลวไฟ ผูป้ฏบิัตงิำนควรสวมเสือ้ผำ้และรองเทำ่ทีป้่องกันไฟฟ้ำสถติย ์ ใชส้ำยดนิทกุ

ครัง้ทีม่กีำรถำ่ยเทออกจำกภำชนะบรรจ ุผลติภัณฑอ์ำจท ำใหเ้กดิไฟฟ้ำสถติย ์ใชอ้ปุกรณ์ทีป้่องกันกำร

ระเบดิไมค่วรใชผ้ลติภัณฑน์ีใ้นบรเิวณทีใ่กลเ้คยีงกบัเปลวไฟหรอืสิง่ทีก่อ่ใหเ้กดิประกำยไฟ ป้องกันกำร

เกดิกำรรวมตวักนัของไอในอำกำศทีอ่ำจตดิไฟหรอืระเบดิไดแ้ละหลกีเลีย่งกำรรวมตัวของไอที่มีคีำ่สงู

กวำ่คำ่ขดีจ ำกดัในกำรสมัผสัไออำจรวมตัวกับอำกำศและกอ่ใหเ้กดิกำรระเบดิได ้ไอระเหยจะหนักกวำ่

อำกำศและกระจำยตัวในทีต่ ่ำหลกีเลีย่งกำรสัมผัสกับผลติภัณฑท์ีป่ระกอบดว้ยสำรอพ็ีอกซเีนื่องจำก

อำจกอ่ใหเ้กดิอำกำรแพไ้ด ้

กำรจัดเก็บ : ภำชนะทีเ่ปิดแลว้ควรท ำกำรปิดกลับใหแ้น่นและวำงในแนวตัง้เพือ่ป้องกันกำรรั่วไหล หำ้มสบูบหุรี ่ 

เก็บใหห้ำ่งจำกสำรออกซไิดซแ์ละสำรเคมทีีม่คีวำมเป็นกรดหรอืดำ่งอย่ำงแรง เก็บในทีแ่หง่ เย็นและมี

กำรระบำยอำกำศอยำ่งเหมำะสม เก็บใหห้ำ่งจำกควำมรอ้น แหลง่ทีต่ดิไฟอย่ำใหถ้กูแสงแดดโดยตรง 

อำ่นค ำเตอืนในสลำก จัดเก็บตำมระเบยีบขอ้บงัคบัส ำหรับวสัดทุีต่ดิไฟได ้ 
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8. การควบคมุการสมัผสั/การป้องกนัสว่นบคุคล    

มำตรกำรทำงวศิวกรรม  : จัดเตรยีมกำรระบำยอำกำศใหhเหมำะสม เชน่ กำรระบำยอำกำศเฉพำะทีห่รอืกำรระบำยอำกำศรวม 

คำ่ขดีจ ำกดั 
 

   สว่นประกอบ 

    : โทลอูนี  LD 50 636  มลิลกิรัม / กโิลกรัม 

 

 

TLV-TWA 100 ppm (121 มลิลกิรัม / ตำรำงเมตร)  

 

TLV-STEL 150 ppm (240 มลิลกิรัม / ตำรำงเมตร) 

อปุกรณป้องกนัสว่นบคุคล 

   

กำรป้องกนักำรหำยใจ 

: ใชต้วักรองถำ่นกมัมนัตเ์มือ่ปฏบิตังิำนโดยใชล้กูกลิง้หรอืแปรง ใชห้นำ้กำกป้องกนัสำรเคมทีีม่ถีำ่นกมั

มนัต ์

 

  และตวักรองป้องกนัฝุ่ น (A2/P2 ) เมือ่ปฏบิตังิำนโดยใชก้ำรพน่ 

กำรป้องกนัผวิหนัง 

: สวมใสเ่สือ้ผำ้ป้องกนัไฟฟ้ำสถติยท์ีท่ ำจำกใยธรรมชำตหิรอืใยสงัเครำะหท์ีท่นควำมรอ้น ควรสวมใส่

เสือ้ผำ้ แบบป้องกนัเต็มตวัขณะท ำกำรพน่ 

กำรป้องกนัมอื 

: ใชถ้งุมอืแบบ พวีซี/ีอวีเีอแอล สำมำรถใชค้รมีป้องกนัผวิไดแ้ตค่วรใชค้วบคูก่บัถงุมอื อยำ่ใชค้รมีทำ

บรเิวณผวิทีเ่กดิกำรปนเป้ือนแลว้ 

กำรป้องกนัตำ : สวมใสแ่วน่ตำนริภัยทีป้่องกนักำรกระเด็นของำรเคม ี

     9. ขอ้มลูทางกายภายและขอ้มลูทางเคม ี   

ลกัษณะทำงกำยภำพ  :  ของเหลไวไฟ  

  กลิน่  : ไมร่นุแรง 

   ส ี : ขำว สะทอ้นแสง 

  จดุวำบไฟ  : 6.9 °C 

   ควำมหนำแน่น  : - 

   กำรละลำย  : ไมล่ะลำยในน ้ ำ 

  

     10. ความเสถยีรและการท าปฏกิริยิา     

ควำมเสถยีร : ผลติภัณฑจ์ะมคีวำมเสถยีรถำ้จัดเก็บและขนสง่ภำยใตส้ภำวะทีก่ ำหนด ( ดหูมวด 7 ) 

สำรอนัตรำยทีเ่กดิจำกกำรสลำยตวั                   : หำกเกดิเพลงิไหมอ้ำจท ำใหเ้กดิควนั คำรบ์อนมอนนอกไซด ์คำรบ์อนไดออกไซดแ์ละออกไซดข์อง 

                                                                 ไนโตรเจน 

วสัดทุีค่วรหลกีเลีย่ง  : เก็บใหห้ำ่งจำกสำรออกซไิดซ ์สำรทีม่คีวำมเป็นกรดหรอืดำ่งอยำ่งแรง 

     11. ขอ้มลูทางพษิวทิยา       

ทัว่ไป : ไมม่ขีอ้มลูทำงพษิวทิยำในตวัผลติภณัฑ ์เมือ่พจิำรณำคณุสมบตัขิองสว่นประกอบในสำรอพีอกซแีละ 

 

  ขอ้มลูทำงพษิวทิยำพบวำ่กำรใชง้ำนอำจกอ่ใหเ้กดิกำรระคำยเคอืงตอ่ระบบทำงเดนิหำยใจและ  

 

  ผวิหนังท  ำใหเ้กดิกำรระคำยเคอืงตอ่ตำ เยือ่บเุมอืกและผวิหนัง กำรสมัผสัซ ำ้ๆและเปนเวลำนำนอำจ 

  กอ่ใหเ้กดิกำรระคำยเคอืงและกำรแพท้ีส่ง่ผลขำ้งเคยีงหลกีเลีย่งกำรสดูดมไอระเหยและละอองขณะ 

  ปฏบิตังิำน 

กำรสดูดม  : กำรอยูใ่นทีท่ีม่ปีรมิำณไอระเหยของตวัท ำละลำยอนิทรยีส์งูอำจท  ำใหเ้กดิผลกระทบทีร่นุแรงตอ่ 

  

  รำ่งกำยเชน่ กำรระคำยเคอืงของเยือ่บเุมอืกและระบบทำงเดนิหำยใจและผลกระทบรนุแรงตอ่ไตและ 

  ระบบประสำทสว่นกลำงอำกำรทีบ่ง่บอก ไดแ้ก ่ กำรปวดศรษีะ หนำ้มดื ออ่นเพลยี เมือ่ยลำ้ งว่งซมึ 

 

  และอำจรนุแรงถงึหมดสต ิ

 กำรสมัผสัผวิหนัง : กำรสมัผสัซ ำ้ๆและเป็นเวลำนำนอำจกอ่ใหเ้กดิกำรระคำยเคอืงและกำรอกัเสบของผวิหนัง เนือ่งจำก 

 

  ผลติภัณฑม์คีณุสมบตัใินกำรก ำจัดไขมนั ผลติภัณฑน์ีป้ระกอบดว้ยอพ็ีอกซแีละเอไมนท์ีส่ง่ผลกระทบ 

 

  ตอ่ผวิหนัง เชน่เกดิกำรแพ ้กำรสมัผสัซ ำ้ๆและเป็นเวลำนำนอำจกอ่ใหเ้กดิกำรระคำยเคอืงและกำรแพ ้

  ทีส่ง่ผลขำ้งเคยีงกบัอพ็ีอกซชีนดิอืน่ อำกำรอำจเกดิขึน้หลงักำรสมัผสัในระยะเวลำสัน้ๆ 
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กำรสมัผสัดวงตำ  : กำรกระเด็นเขำ้ตำอำจกอ่ใหเ้กดิกำรระคำยเคอืงและอำจเป็นปฏกิริยิำรำ้ยแรงเฉพำะที ่

กำรกลนืกนิ  : สำมำรถถกูดดูซมึไดโ้ดยระบบยอ่ยอำหำร อำจเกดิอนัตรำยตอ่ตบัและไต กำรกลนืกนิโดยบงัเอญิ 

 

  อำจท ำใหเ้กดิกำรอำเจยีนและกำรเจ็บปวดในชอ่งทอ้ง เสีย่งตอ่กำรเกดิโรคจำกสำรเคม ี

     

12. ขอ้มลูทางนเิวศนว์ทิยา     

ควำมเป็นพษิ 

   สว่นประกอบ 

   โทลอูนี  LC50 (ปลำ) = 76 มลิลกิรัมตอ่ลติร (96 ชัว่โมง) 

     13. ขอ้ควรค านงึในการก าจดั     

วธิกีำรก ำจัด 

           ควรหลกีเลีย่งและลดกำรสรำ้งขยะหำกเป็นไปได ้กำรทิง้ผลติภัณฑท์ีม่มีำกเกนิพอและไมส่ำมำรถรไีซเคลิผำ่นบรษัิทผูร้ับก ำจัดขยะทีไ่ดร้ับอนุญำต  ิ

กำรก ำจัดผลติภัณฑ ์สำรละลำยและผลพลอยไดจ้ำกกำรผลติควรเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดกำรป้องกันสิง่แวดลอ้มและกำรก ำจัดของเสยีรวมทัง้ขอ้ก ำหนด

ของทอ้งถิน่ดว้ย หลกีเลีย่งกำรท ำใหว้ัตถแุตกกระจำยและสัมผัสกับพีน้ดนิ ทำงเดนิน ้ ำทอ่ระบำยน ้ ำและทอ่ระบำยของเสยีตำ่งๆ ของเสยีรวมถงึภำชนะ

บรรจทุีใ่ชง้ำนแลว้ควรไดร้ับกำรก ำจัดตำมระเบยีบขอ้บงัคบัวำ่ดว้ยเรือ่งกำรควบคมุมลพษิและสิง่แวดลอ้มประเภทของเสยี    

08 01 11 : สขีองเสยีและสำรเคลอืบเงำทีม่ตีวัท ำละลำยอนิทรยีห์รอืสำรอนัตรำยอืน่ ๆ 

08 01 12 : สขีองเสยีและสำรเคลอืบเงำท ีไมใ่ช ่08 01 11 

08 01 17 : ของเสยีจำกกำรใชส้หีรอืน ้ ำยำเคลอืบเงำทีม่ตีวัท ำละลำยอนิทรยีห์รอือืน่ๆ ทีเ่ป็นอนัตรำย 

08 01 18  : ของเสยีจำกกำรใชส้หีรอืกำรก ำจดสัำรเคลอืบเงำท ีไมใ่ช ่08 01 17  

20 01 27  : สหีมกึกำวและเรซนิทีม่สีำรอนตรำย 

 20 01 28 : สหีมกึกำวและเรซนิอืน่ ๆ ทไีมใ่ช ่20 01 27 

     14. ขอ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่     

กำรขนสง่ทำงบก/ทำงเรอื/ทำงอำกำศ 

  UN No.  1263 

   Class Primary 3 Flammable Liquid 

  Packing Group III 

   Proper Shipping Name PAINT 

   

Label 

 

 
 

   

     

     กำรขนสง่นีอ้ำ้งถงึขอ้ก ำหนดทีร่ะบไุวร้ะเบยีบขอ้บงัคบัตำมADR-ส ำหรับกำรขนสง่โดยรถ RID-ส ำหรับกำรขนสง่โดยรถไฟ MIDG-ส ำหรับกำรขนสง่ทำง

เรอืและ ICAO/IATA-ส ำหรับกำรขนสง่ทำงอำกำศ 

     15. ขอ้มลูเกีย่วกบักฏขอ้บงัคบั     

ขอ้บงัคบั  : ฉลำกทีต่ดิอำ้งองิตำมขอ้มลูลำ่สดุตำมขอ้ระเบยีบบงัคบั CHIP 

ฉลำกอนัตรำย  

:  
 

   

     

 

อนัตรำย 

   สว่นประกอบ  : โทลอูนี  

   ลกัษณะอนัตรำย  : ระคำยเคอืง 

   อำร-์เฟส  R1              สำรไวไฟสงู 

  

 

R20  อนัตรำยเมือ่สดูดม 
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R48       เป็นอนัตรำยรำ้ยแรงตอ่สขุภำพ เมือ่ไดร้บ้ตดิตอ่เป็นเวลำนำน  

 

R63           เป็นไปไดท้ีม่คีวำมเสีย่งในกำรเกดิอนัตรำยตอ่เด็กทีอ่ยูใ่นครรภ ์ 

 

R65            อนัตรำย : อำจเป็นสำเหตทุ ำใหป้อดไดร้บ้ควำมเสยีหำยหำกกลนืกนิ  

 

R67       ไอระเหยอำจ ท ำใหเ้กดิอำกำรมนึงง และเวยีนศรีษะ 

เอส-เฟส  S16          เก็บใหห้ำ่งจำกแหลง่ทีม่สีำรตดิไฟ-หำ้มสบูบหุร ี  

 

S25            หลกีเลีย่งกำรสมัผสกับัตำ 

 

 

S29  หำ้มเทลงในทอ่ระบำยน ้ำ 

 

 

S33 ระมดัระวงัในกำรตรวจวดัประจไุฟฟ้ำสถติย ์

     16. ขอ้มลูอืน่ ๆ        

กำรสงวนสทิธิเ์รยีกรอ้ง      ขอ้มลูใน MSDS นีอ้ำศยัพืน้ฐำนควำมรูท้ีม่อียูแ่ละกฏหมำยในปัจจบุนั หำ้มใชผ้ลติภัณฑน์ีเ้พือ่ 

วตัถปุระสงคอ์ืน่นอกจำกทีร่ะบไุวใ้นขอ้ที ่1 โดยไมม่กีำรศกึษำเอกสำรค ำแนะน ำในกำรจัดกำรกับสำร

กอ่น ถอืเป็นควำมรับผดิชอบของผูใ้ชง้ำนทีจ่ะตอ้งด ำเนนิกำรใดๆก็ตำมทีจ่ ำเป็น เพือ่ใหเ้ป็นไปตำม

ขอ้บังคับและกฏหมำยทอ้งถิน่ ขอ้มูล MSDS นี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธบิำยขอ้ก ำหนดดำ้นควำม

ปลอดภัยของผลติภัณฑ ์และมไิดม้วีตัถปุระสงค ์เพือ่รับประกนัคณุสมบตัขิองผลติภัณฑแ์ตอ่ยำ่งใด 

 

 

ทบทวนครัง้ที ่1 12/2561 

 


