
      เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

According to Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) 
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ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกบัสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจ าหน่าย ( Identification of the substance/mixture and of     
             the company/undertaking) 

 

1.1  การบ่งชีผ้ลิตภณัฑ์ 
      ชื่อผลิตภณัฑ์    อิเล็กโตรโซลว์ 203 (ELECTROSOLV 203)  

   หมายเลข CAS   - 
      รหสัผลิตภณัฑ์ GN1263 
 

1.2 ข้อแนะน าการใช้สารหรือของผสมและข้อจ ากดัการใช้งาน 
  การระบกุารใช้งาน   สารเคมีส าหรับงานวิเคราะห์และงานการผลิต   
 

1.3 รายละเอียดของผู้จัดจ าหน่าย 
  บริษัท    อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากดั 
      24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
  โทรศพัท์        (662) 613-7911-4       
  โทรสาร    (662) 613-7915 
 

1.4 โทรศัพท์กรณีฉุกเฉนิ  
 เบอร์โทรศพัท์ฉกุเฉิน   (662) 613-7911-4    
    
 

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบ่งชีค้วามเป็นอันตราย (Hazards identification) 
 

2.1 การจ าแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม 
     การจ าแนกประเภทตามข้อก าหนด (EC) เลขที่ 1272/2008 
         สารกดักร่อนโลหะ (ประเภทย่อย 1), H290 
       การกดักร่อนผิวหนงั (ประเภทย่อย 1A), H314  
       ส าหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความอนัตรายทีแ่สดงไว้ในส่วนนีใ้ห้ดสู่วนท่ี 16  
     
2.2 องค์ประกอบของฉลาก 
       การตดิฉลากตามข้อก าหนด (EC) No 1272/2008 
         รูปสญัลกัษณ์แสดงความเป็นอนัตราย 
 

                                                          
     
      
 

        ค าสญัญาณ   อนัตราย 
 



        

อิเล็กโตรโซลว์ 203 

 บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากดั                                                                                                                                                                                                                หน้า 2 ของ 11 

 

   

        ข้อความแสดงความอนัตราย 

      H290   อาจกดักร่อนโลหะ 
      H314   ท าให้ผิวหนงัไหม้อย่างรุนแรงและอนัตรายต่อดวงตา 
                   
      ข้อความแสดงข้อควรระวงั       

      P234   เก็บในภาชนะบรรจเุดิมของสารนีเ้ท่านัน้ 
 P260    ห้ามสดูดมเอาฝุ่ นหรือละอองลอยเข้าไป 
      P264   ล้างมือให้สะอาดหลงัจากใช้งาน 
      P280    สวมถงุมือป้องกนั/ชดุป้องกนั/อปุกรณ์ป้องกนัดวงตา/อปุกรณ์ป้องกนัหน้า 
      P301 + P330 + P331   หากกลืนกิน: ให้บ้วนปาก ห้ามท าให้อาเจยีน 
      P303 + P361 + P353  ถ้าสมัผสัผิวหนงั (หรือเส้นผม): ให้ถอดเสือ้ผ้าที่ได้รับการปนเปือ้นออกทนัที ล้าง 
                  ผิวหนงัด้วยน า้ [หรือ ฝักบวั] 
      P304 + P340   ถ้าหายใจเข้าไป: ให้ย้ายคนไปยงัท่ีท่ีมีอากาศบริสทุธ์ิและท าให้หายใจได้สะดวก      
      P305 + P351 + P338  ถ้าเข้าตา: ล้างออกด้วยน า้สะอาดหลายๆครัง้อยา่งระมดัระวงั หากใส่คอนแทกเลนส์ 
                  อยู่ ให้ถอดออกหากท าได้ไม่ยาก และล้างท าความสะอาดต่อไป 
      P310   รีบโทรหาศนูย์พิษวิทยา/แพทย์โดยทนัที 
      P363   ซกัล้างเสือ้ผ้าที่ปนเปือ้นก่อนน าไปใช้ใหม ่
      P390   ดดูซบัสารท่ีหกร่ัวไหลเพื่อป้องกนัการท าลายวสัดชุนิดอื่น 
      P405   จดัเก็บปิดล็อกไว้ 
 P406    เก็บในภาชนะบรรจทุี่ทนการกดักร่อน/ ภาชนะที่ซบัด้านในต้านการกดักร่อน 
     

2.3 อนัตรายอื่นๆ   ไม่มีข้อมลู 
 
 

ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients) 
 

3.1 สารเคม ี
     ไม่จดัเป็นประเภทสารเดีย่ว 
 

3.2 สารผสม 
     กรดซัลฟูริก 
         ชื่ออื่น  Dihydrogen sulfate, Dipping acid, Electrolyte acid, Mattling acid, Sulphuric acid. 
 

          หมายเลข CAS       หมายเลข EC       หมายเลข EC-Index       สตูรโมเลกลุ       น า้หนกัโมเลกลุ       ปริมาณร้อยละ 

         7664-93-9           231-639-5           016-020-00-8                H2SO4            98.08 กรัม/โมล      40 - 50  
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     ส่วนผสมที่เป็นอนัตรายตามข้อก าหนด (EC) เลขที่ 1272/2008      
     

องค์ประกอบ ความเข้มข้น การจ าแนกประเภท 
กรดซัลฟูริก 
หมายเลข CAS         7664-93-9 
หมายเลข EC            231-639-5 
หมายเลข EC-Index 016-020-00-8 

40 - 50% สารกดักร่อนโลหะ (ประเภทย่อย 1), H290 
การกดักร่อนผิวหนงั (ประเภทย่อย 1A), H314 
 

 
     ส าหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความอนัตรายทีแ่สดงไว้ในส่วนนีใ้ห้ดสู่วนท่ี 16 
 
 

ส่วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures) 
 

4.1 ค าอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล 
 

ข้อแนะน าทัว่ไป  ให้แสดงเอกสารข้อมลูความปลอดภยันีต้่อแพทย์ 
เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ ให้เคล่ือนย้ายผู้ ป่วยไปท่ีท่ีมีอากาศบริสทุธ์ิ ท าให้ผู้ ป่วยตวัอุ่นอยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้ ป่วยมี

อาการหายใจไม่สะดวกหรือหายใจสัน้ๆให้ออกซเิจนแก่ผู้ ป่วย ให้ใช้เคร่ืองชว่ยหายใจใน
กรณีที่ผู้ ป่วยไม่มกีารหายใจหรืออยู่ภายใต้การดแูลของแพทย์เทา่นัน้ ห้ามช่วยเหลือ
ผู้ ป่วยโดยวธีิเป่าลมหายใจลกัษณะปากต่อปาก หรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมกู สามารถ
ใช้อปุกรณ์/เคร่ืองมือที่เหมาะสมได้   

เมื่อสมัผสัผิวหนงั ถอดเสือ้ผ้าที่ปนเปือ้นสารเคมีออก ล้างผิวหนงัด้วยน า้และสบู่ ทาด้วยโพลีเอทิลีนไกล
คอล 400 หากมีอาการเป็นพิษ ให้แก้ปัญหาเช่นเดียวกบักรณีการสดูดม รีบไปพบแพทย์ 
ท าความสะอาดเสือ้ผ้าทีเ่ปือ้นก่อนน ากลบัมาใช้ใหม่  

เมื่อเข้าตา  รีบล้างตาทนัที ด้วยน า้สะอาด อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์ 

เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร เมื่อกลืนกิน ให้ผู้ ป่วยดืม่น า้ (2 แก้ว) ไมค่วรท าให้อาเจยีนเพราะอาจท าให้เกิดการกดัจน
ทะล ุน าส่งแพทย์ทนัที ห้ามปรับสภาพสารให้เป็นกลาง 

 

4.2 อาการและผลกระทบที่ส าคัญทัง้ที่เกิดแบบเฉียบพลนัและที่เกดิภายหลัง 
         อาการและผลกระทบที่ส าคญัอธิบายไว้ในหวัข้อ 2.2  และ หวัข้อ11 
 

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องท าทนัทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่ส าคัญที่ควรด าเนินการ 
         ไม่ระบุ 
 

 

ส่วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures) 
 

5.1 สารดับเพลิง 
 สารดับเพลิงที่เหมาะสม  

 เลือกใช้สารท่ีใช้ดบัไฟอย่างเหมาะสมกบัวสัดทุี่อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง 
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5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกดิจากสารเคมี 
       ไม่ลกุไหม้และติดไฟ เปลวไฟในบริเวณใกล้เคียงอาจท าให้เกดิไอระเหยที่เป็นอนัตรายได้ เมื่อสมัผสักบัโลหะก่อให้เกดิก๊าซ    
       ไฮโดรเจนซึง่เป็นอนัตรายท าให้เกดิการระเบิดได้ ในกรณีที่เกดิเพลิงไหม้อาจก่อให้เกิดก๊าซซลัเฟอร์ออกไซด ์
 

5.3 ค าแนะน าส าหรับนักดับเพลิง 
     ห้ามอยู่ในเขตพืน้ท่ีอนัตรายโดยปราศจากหน้ากากช่วยหายใจ ควรอยูใ่นระยะหา่งที่ปลอดภยัและสวมใส่อปุกรณ์ป้องกนั 

      อย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงการสมัผสัโดยตรงกบัผิวหนงั 
   
5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม 

        ใช้น า้ก าจดัไอระเหยและป้องกนัไม่ให้น า้ที่ใช้ดบัเพลิงแล้วไหลลงสู่แหล่งน า้บนดินหรือใต้ดิน  
 
 

ส่วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (Accidental release measures) 
 

6.1 ข้อควรระวังส่วนบคุคล อปุกรณ์ป้องกันและวิธีการปฏบิัติงานกรณีเหตฉุุกเฉนิ 
 ย้ายคนไปอยูใ่นพืน้ท่ีปลอดภยัและให้อยู่บริเวณเหนือลมจากพืน้ที่ท่ีมีการหกหรือร่ัว สวมชดุป้องกนัสารเคมี และหน้ากาก
ช่วยหายใจ ถ้าไม่มีความเส่ียงอื่นใดให้ปิดบริเวณที่มีการร่ัวนัน้  

 

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม 
  ให้เก็บหรือดดูซบัสารเคมีที่ร่ัวไหลด้วยทรายหรือดิน, ปรึกษาผู้ เชีย่วชาญ ป้องกนัการไหลลงท่อระบายน า้ ถ้ามกีารร่ัวไหล      
  เกิดขึน้ ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องเพื่อก าจดั 
 

6.3 วิธีและวสัดุส าหรับการกักเก็บและท าความสะอาด 
 เมื่อหกร่ัวไหล ให้ดดูซบัด้วยสารเคมีที่ไม่ไวไฟ เช่น ทราย ซิลิกาเจล ป้องกนัไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน า้ เก็บกวาดใส่ภาชนะทีม่ี  
 ฝาปิด ปิดฉลากและส่งไปก าจดั ท าความสะอาดพืน้ท่ีที่เปือ้นด้วยน า้และสารซกัฟอก 

 

6.4 อ้างอิงไปยังส่วนอื่น 
       ส าหรับการก าจดัของเสียให้ดใูนส่วนท่ี 13 
 
 

ส่วนที่ 7: การใช้และการเก็บรักษา (Handling and storage) 
 

7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน 
พืน้ท่ีปฏิบตัิงานควรมีระบบระบายอากาศที่ดี พืน้ท่ีส าหรับวางภาชนะควรท าจากวสัดทุี่ทนกรด วสัดทุี่เหมาะสมโดยทัว่ไป
ได้แก่ แก้ว, Enamel วสัดทุีเ่หมาะสมที่อณุหภมูิต ่า: โพลีเอทิลีน (PE), โพลีไวนิลคลอไรด์, โพลีโพรไพลีน (PP)  ระดบัความ
เข้มข้นรวมทัง้ช่วงอณุหภมูิชว่งทีแ่ตกตา่งกนัมีผลท าให้ความสามารถในการทนการกดักร่อนของกรดของโลหะมีความ
แตกตา่งกนัมาก ควรศกึษาถงึข้อมลูลกัษณะการใช้งานก่อนท าการเลือกวสัดทุีใ่ช้ในการท าพืน้ผิว วสัดทุี่ไม่เหมาะสมได้แก่: 
โลหะท่ีไม่ทนต่อการกดักร่อนและการออกซิเดชนัโดยอากาศ  อย่าเปิดภาชนะทิง้ไว้ หลีกเล่ียงการสมัผสัสารเคมีขณะใช้งาน 
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7.2 สภาวะในการจดัเก็บที่ปลอดภัย รวมทัง้วัสดุที่เข้ากันไม่ได้  
เก็บสารเคมใีนภาชนะที่ปิดสนิท เก็บรักษาทีอ่ณุหภมูิห้องในท่ีแห้ง, เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้พ้นจากการถกู
แสงแดดโดยตรงและอยู่ห่างจากความร้อน น า้และวสัดทุีเ่ข้ากนัไม่ได้ ข้อบงัคบัส าหรับภาชนะบรรจ ุห้ามใช้ภาชนะบรรจทุี่
เป็นโลหะ   

 

 7.3 การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง 
       นอกเหนือจากการใช้งานท่ีกล่าวถงึในส่วนท่ี 1.2 ไม่มีการใช้งานท่ีเฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม 
 
  

ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับสมัผัส และ การป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection) 
 

8.1 ขดีจ ากดัในการสัมผัสสารเคมี 
 

8.2 การควบคุมการสัมผัส 
     มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม 
         ให้ปฏิบตัิงานในตู้ควนัและเปิดพดัลมดดูอากาศ 
 

     มาตรการป้องกนัส่วนบุคคล (อปุกรณ์ป้องกนัภัยส่วนบคุคล, PPE) 
       การป้องกันตา/ใบหน้า 
     สวมแว่นตาแบบก๊อกเกิล ป้องกนัสารเคม ี
 

       การป้องกันผิวหนัง 

         ควรสวมชดุป้องกนัสารเคมีทีเ่หมาะสม รองเท้าบู้ทท่ีท าจากยางหรือพลาสติก 

         การป้องกนัมือ  
- กรณีที่ต้องมีการสมัผสัสารเคมีโดยตรงควรสวมถงุมือที่ท าจากไวตนั 

- กรณีที่ต้องมีการสมัผสัละอองของสารเคมีควรสวมถงุมือที่ท าจากยางบิวทิล 

         การเลือกใช้ถงุมือเป็นไปตามข้อก าหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374 
.  

        การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ 

       สวมหน้ากากกรองไอสารเคมี ในกรณีที่ต้องท างานในพืน้ท่ีอบัอากาศ เมื่อมีไอระเหยหรือละอองสารเคมี ให้ใช้ตวักรองชนิด         
       P2 (EN 141 or EN 14387).   

  

        การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

        ป้องกนัการไหลลงสู่แหล่งน า้ 
 
 

ส่วนที่ 9: สมบตัิทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties) 
 

9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมี 

ลกัษณะทัว่ไป :สถานะ   ของเหลว 
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: สี   ใส-ไม่มีสี 
กลิ่น   ไม่มีกลิ่น 
ค่าขีดจ ากดัของกลิ่นที่ได้รับ    ไม่ระบ ุ

ค่าความเป็นกรด-ดา่ง        กรดแก่ ที ่20ºC 
จดุหลอมเหลว   ไม่ระบ ุ
จดุเดือด   ไม่ระบ ุ  

จดุวาบไฟ   ไม่ระบ ุ
อตัราการระเหย    ไม่ระบ ุ

ความสามารถในการลกุติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าช)   ไม่ระบ ุ

ขีดจ ากดัการระเบดิ: ต ่าสดุ   ไม่ระบ ุ
                              สงูสดุ    ไม่ระบ ุ

      ความดนัไอ               ไม่ระบุ   
      ความหนาแน่นไอสมัพทัธ์   ไม่ระบ ุ

      ความหนาแน่น    1.311-1.321 g/ml ที ่25ºC 

      ความสามารถในการละลายน า้    ละลายน า้ได้ที่ 20ºC (ระวงัก่อให้เกิดความร้อน) 
สมัประสิทธ์ิการแบ่งชัน้ (n-octanol/water)   ไม่ระบ ุ
อณุหภมูิที่สามารถติดไฟได้เอง   ไม่ระบ ุ

     อณุหภมูิที่สลายตวั     ไม่ระบ ุ
ความหนืด    ไม่ระบ ุ
คณุสมบตัิทางการระเบิด   ไม่ระเบิด 
คณุสมบตัิในการออกซิไดซ ์   มีความเป็นไปได้ที่จะเกดิการออกซิไดซ ์
 
 

ส่วนที่ 10: ความคงตวัและความว่องไวต่อปฏิกิริยา (Stability and reactivity) 
 

10.1 ความว่องไวต่อปฏิกิริยา 
        วสัดทุี่ไม่เหมาะสมในการใช้งานด้วยได้แก่ โลหะ, โลหะผสม เมื่ออณุหภมูิสงูขึน้อาจท าหน้าทีเ่ป็นตวัออกซิไดซ์   
        กรดซลัฟริูกเข้มข้นสามารถดดูน า้จากสารอินทรีย์ท าให้เกิดเป็นถ่านสีด า 
         

10.2 ความคงตัวทางเคม ี
           มีความคงตวัที่สภาวะปกตภิายใต้การจดัเก็บที่ถกูต้อง    
               
10.3 ปฏกิิริยาที่มีความอนัตรายที่สามารถเกิดขึน้ได้ 

  อาจเกิดการระเบดิเมื่อสมัผสักบั สารท่ีติดไฟได้, โลหะโพแทสเซียม, โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์, เบส, โลหะโซเดียม,    
  โซเดียมไฮดรอกไซด์, สารอินทรีย์, น า้, ไฮโดเจนเปอร์ออกไซด์, อะซิติกอลัดีไฮด์, เบนซิลอลักอฮอล์ (ความร้อน), โบรเมต,   
  คาร์ไบด์, คลอเรต, กรดคลอโรซลัโฟนิก, ไซโคลเพนตะไดอีน, ไดเอทิลเอมีน, ไฮดรอกไซด์ของโลหะอลัคาไลน์เอิร์ท, กรด 
  ไฮโดรฟลูออริก, ฟลูมิเนต, โพแทสเซียม เตอร์ท-บวิทอกไซด์, เมทิลเอทิลคีโตนเปอร์ออกไซด์, โซเดียมเตตระไฮโดรโบเรต, 
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  โซเดียมออกไซด์, ไนโตรมีเทน, เอ็น-ไนโตรเมทิลเอมีน, ไนโตรโทลอูีน, พิเครต, เมอร์ควิรีไนไตรด์, กรดไนตริก+สารอินทรีย์       
  , ไตรไนโตรโทลอูีน 
   
  ท าปฏิกิริยาที่รุนแรงกบั อะลมูเินียม, สารอินทรีย์, สารรีดิวซ์, กรดไนตริก, อะซิโตไนไตรล์, อะครายโลไนไตรล์, อะมิโนเอ 
  ทานอล, แอมโมเนียเข้มข้น, อะนิลีน, โบรมีนเพนตะฟลอูอไรด์, แคลเซียมไฮไดร์ด, พารา-คลอโรไนโตรเบนซีน+ซลัเฟอร์     
  ไตรออกไซด์(ความร้อน), คลอรีนไตรฟลอูอไรด์, ไฮโดรเจนคลอไรด์+กรดซลัฟลูริกเข้มข้น, 1,4-ไดอะซิโดเบนซีน, ไดเอทิล 
  อีเทอร์, พารา-ไดเมทิลอะมิโนเบนซลัดีไฮด์, ออกไซด์ของโลหะอลัคาไลน์เอิร์ท, กรดอะซิตกิ, อะซติิกแอนไฮไดร์ด, เอทิลีน   
  ไซยาโนไฮดริน, เอทิลีนไดเอมีน, ลิเทียมซิลิไซด์, ตวัท าละลายที่ไวไฟสงู, 4-เมทิลไพริดีน, โซเดียมคาร์บอเนต, โซเดยีมไท 
  โอไซยาเนต, พารา-ไนโตรอะซิทานิไลด์(ความร้อน), พารา-ไนโตรอะนิลีน(ความร้อน), พารา-ไนโตรอะนิลีนซลัเฟต(ความ 
  ร้อน), กรดพารา-ไนโตรอะนิลีนซลัโฟนิก(ความร้อน), กรดเมตา-ไนโตรเบนซีนซลัโฟนิก, ฟอสฟอรัส แดงและขาว,  
  ฟอสฟอรัสไตรออกไซด์, โพรพีนออกไซด์, ปรอท, เตตระเมทิลเบนซีน, 1,2,4,5-เตตระซีน, น า้+กรดเข้มข้น, น า้ตาล    
 

  ท าให้เกดิโพลิเมอร์เมือ่สมัผสักบั 1,-คลอโร-2,3-อีพอกซีโพรเพน 
      

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง 
           ความร้อนสงู 

 

10.5 วสัดุและสารที่เข้ากันไม่ได้ 
  โลหะอลัคาไล, สารประกอบของโลหะอลัคาไล, แอมโมเนีย, โลหะอลัคาไลน์เอิร์ท, สารประกอบของโลหะอลัคาไล 
  เอิร์ท, ด่าง, กรด, สารท่ีไหม้ไฟได้, ตวัท าละลายอินทรีย์, ฮาโลจเินต, เปอร์แมงกาเนต 
  วสัดทุี่ไม่เหมาะสมในการใช้งานด้วยได้แก่ โลหะต่างๆและโลหะผสมท าให้เกิดซลัเฟอร์ออกไซด์และ ก๊าซไฮโดรเจน 

           

10.6 สารเคมอีันตรายที่เกิดจากการสลายตัว 
            อาจเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงและเป็นอนัตรายเมื่อท าปฏิกิริยากบัโลหะ, เนือ้เยื่อของสตัว์/พืช เมื่อสมัผสักบัโลหะท าให้เกิด 
         ก๊าซไฮโดรเจน, ก๊าซซลัเฟอร์ออกไซด์ ซึง่อาจระเบิดได้ 
 
   

ส่วนที่ 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information) 
 

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพษิวทิยา 
       สารผสม 
  ความเป็นพิษเฉียบพลนั 

           LC50 (หายใจ, หน)ู: 510 mg/m3/ 2h (ค านวณจากสารบริสทุธ์ิ) 
                 

ความเป็นพษิทางปากเฉียบพลัน 

ท าให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรง อาจท าให้เกิดการกดัจนทะล,ุ คลื่นไส้, อาเจียนและท้องร่วง, หลงัระยะแฝงเป็นเวลา
หลายสปัดาห์ อาจท าให้ส่วนปลายของกระเพาะอาหารตีบได้ 
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  ความเป็นพิษเฉียบพลนัเม่ือสดูดม 

         ท าให้เกิดอนัตรายต่อเยื่อเมอืก 

 

  การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง 

  เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงและเกดิสะเก็ดแผล 

 

  การท าอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา 

            เกิดแผลไหม้, แผลในกระจกตา 

 

  การท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง 
  ไม่มีข้อมลู 

 

  การกลายพันธ์ุของเซลล์สืบพนัธ์ุ 

  การเป็นสารผ่าเหล่าในแบคทีเรีย : การทดสอบ Ames ให้ผลเป็นลบ 
 

  การเป็นสารก่อมะเร็ง 

  ไม่มีข้อมลู 

 

  ความเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธ์ุ 

  ไม่มีข้อมลู 
 

       การท าให้เกดิความผิดปกตขิองการพัฒนาการทางร่างกายของทารกภายในครรภ์ 
       ไม่มีข้อมลู 
 

  ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครัง้เดียว 

  ไม่มีข้อมลู 

 

  ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ า้หลายครัง้ 

   ไม่มีข้อมลู 
   

  ความเป็นอันตรายจากการส าลัก 

           ไม่มีข้อมลู 
 

  ข้อมูลเพิ่มเติม 
  ควรใช้ผลิตภณัฑ์ด้วยความระมดัระวงั เช่นเดียวกบัเมื่อท างานกบัสารเคมี 
 

 

ส่วนที่ 12: ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา (Ecological information) 
 

         สารผสม 
12.1 ความเป็นพษิ 
        ความเป็นพิษต่อไรน า้                               EC50 Daphnia magna: 29 mg/l/24h (ค านวณจากสารบริสทุธ์ิ) 
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        และสตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงัในน า้ 
                                     

12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย 
           ไม่มีข้อมลู 
          

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชวีภาพ 
        ไม่มีข้อมลู 

 

12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน 
        ไม่มีข้อมลู 
 

12.5 ผลกระทบอื่นๆที่เกดิขึน้ 
        เป็นอนัตรายต่อสิ่งมชีีวติที่อาศยัอยู่ในน า้ซึง่เป็นอนัตรายที่เกดิจากการเปล่ียนคา่พีเอช เป็นพิษต่อปลาและสาหร่าย มฤีทธ์ิ  
        กดักร่อนแม้ในสภาพท่ีเป็นสารละลายเจอืจาง ไม่ก่อให้เกดิการขาดออกซิเจนในระบบชวีภาพ ท าอนัตรายต่อแหล่งน า้ดื่ม  
        หากทิง้ลงสู่ระบบน า้, น า้เสียหรือทิง้ลงสู่พืน้ดินในปริมาณมาก ควรท าให้เป็นกลางในระบบบ าบดัน า้เสีย 
 
 

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการก าจัดหรือท าลาย (Disposal considerations) 
 

13.1 วธิีการก าจัด 
         ผลิตภณัฑ์ 

ไม่มีกฎข้อบงัคบัของ EC วา่ด้วยการก าจดัสารเคมีหรือกากเคมีซึง่ถือว่าเป็นของเสียเฉพาะประเทศนัน้ สมาชิก EC มี
กฎหมายและข้อบงัคบัในการก าจดัของเสียเฉพาะประเทศอยู่ ให้ด าเนินการตดิต่อผู้ รับผิดชอบหรือบริษัทท่ีด าเนินการรับ   
ก าจดัของเสียที่ได้รับอนญุาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีก าจดัที่เหมาะสมหรือด าเนิน  การเผาในเตาเผาสารเคมซีึง่ติดตัง้เคร่ือง
เผาท าลายสารคาร์บอน (Afterburner) และเคร่ืองฟอก (Scrubber) แต่ต้องระมดัระวงัเร่ืองการจดุไฟติดเป็นพิเศษเพราะ 
สารนีไ้วไฟสงู โดยต้องได้รับอนญุาตจากเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง 
 

         บรรจุภัณฑ์ที่ปนเป้ือน 

             ก าจดัโดยยดึตามระเบยีบราชการ บรรจภุณัฑ์ที่ปนเปือ้นสารเคมใีห้ด าเนินการเช่นเดยีวกนักบัสารเคมีนัน้ ส่วนบรรจภุณัฑ์  
        ที่ไม่ปนเปือ้นสารเคมีให้ก าจดัเหมือนของเสียทัว่ไปตามบ้านเรือน หรือน ากลบัมาใช้ใหม่ 
 
 

ส่วนที่ 14: ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information) 
 

         การขนส่งทางบก (ADR/RID)     
        หมายเลข UN                                         2796 
        ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง             SULPHURIC ACID 
        ประเภทความอนัตรายในการขนส่ง (class) 8 
        กลุ่มบรรจภุณัฑ์    II 
        ความเป็นอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อม             ไม่เป็น 
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        ข้อควรระวงัพิเศษส าหรับผู้ใช้    ใช ่
 

       การขนส่งทางทะเล (IMDG) 
        หมายเลข UN                                         2796 
        ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง             SULPHURIC ACID 
        ประเภทความอนัตรายในการขนส่ง (class) 8 
        กลุ่มบรรจภุณัฑ์    II 
        มลภาวะทางทะเล    ไม่เป็น 
        ข้อควรระวงัพิเศษส าหรับผู้ใช้   ใช ่
        EmS     F-A S-B 

 

        การขนส่งทางอากาศ (IATA) 
        หมายเลข UN                                         2796 
        ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง             SULPHURIC ACID 
        ประเภทความอนัตรายในการขนส่ง (class) 8 
        กลุ่มบรรจภุณัฑ์    II 
        ความเป็นอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อม             ไม่เป็น 
        ข้อควรระวงัพิเศษส าหรับผู้ใช้   ไม่ 
 

       การขนส่งทางน า้ในประเทศ (AND/ADNR) 
        (ไม่มกี าหนด) 
 
 

ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information) 
 

ข้อมลูความปลอดภยันีจ้ดัท าขึน้ตามข้อก าหนดของการจ าแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมทีี่เป็นระบบเดียวกนัทัว่โลก 
(GHS). 
 

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงส าหรับสาร หรือของผสม 
          ไมม่ีข้อมลู 

 

15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคม ี  
        ส าหรับสินค้านีไ้ม่ได้ด าเนินการประเมินความปลอดภยัสารเคมี 

 
 

ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่น (Other information) 
 

ข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 และ 3 
   H290  อาจกดักร่อนโลหะ 
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   H314  ท าให้ผิวหนงัไหม้อย่างรุนแรงและอนัตรายต่อดวงตา 
    
ข้อควรระวัง 
สงัเกตฉลากและข้อมลูความปลอดภยัของสารเคมกี่อนใช้งาน  
 

เอกสารอ้างอิง  
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 
Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008. 
Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model 
Regulations. Twelfth revised edition. United Nations. 
Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany, 
Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS). 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อ บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากดั 

 

วันที่ปรับปรุง  
01/05/2020 
 
รายละเอียดที่ใช้ในการจดัท าข้อมลูความปลอดภยัฉบบันีจ้ดัท าจากข้อมลูปัจจบุนัที่มีอยู่ เอกสารที่จดัท าขึน้เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าในการจดัการเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการท า 
งาน การใช้งาน การจดัเก็บ การขนส่ง การก าจดัและเอกสารฉบบันีไ้ม่ได้รวมถึงการรับรองคณุภาพของสินค้า ข้อมลูในเอกสารนีเ้ป็นคณุสมบตัิเฉพาะของสารนีเ้ท่านัน้ ไม่รวมถึง
การน าไปผสมกบัสารอื่นหรือกระบวนการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในเอกสารนี ้
 


