
MARK CAตวับ่งชี �ผลติภณัฑต์ามระบบ
GHS (GHS product
identifier)

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน
(พรอ้มดว้ยเวลาทําการ)

หมวดที� 1. การบ่งชี �สารเดี�ยวหรอืสารผสม และผูผ้ลติ
:

:

รายละเอยีดผูผ้ลติ :

ขอ้แนะนําและขอ้จํากดัต่างๆ ในการใชส้ารเดี�ยวหรอืสารผสม

การใชเ้ป็นสารหล่อลื�นและจารบใีนระบบเปิด -  ทางวชิาชพี
สูตรสารเตมิแต่ง สารหล่อลื�น และ จารบ ี- ทางอุตสาหกรรม
การใชง้านโดยทั�วไปของสารหล่อลื�นและจารบใีนยานพาหะนะ หรอืเครื�องจกัร - ทางอุตสาหกรรม
การใชง้านโดยทั�วไปของสารหล่อลื�นและจารบใีนยานพาหะนะ หรอืเครื�องจกัร -  ทางวชิาชพี
การใชเ้ป็นสารหล่อลื�นและจารบใีนระบบเปิด - ทางอุตสาหกรรม
จาระบหีล่อลื�น

การใชท้ี�ระบุไว ้

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั
จากที�มีการระบุไว้ใน 
การจําแนกประเภทและการติดฉลากที�เป็ นระบบเดียวกันท�ัวโลก

MARK CA
SDS # : 35654

UNIMEC S.p.A. via del lavoro, 20 - 20865 Usmate - Velate 
(MB) ITALIA Tel: +39.039.6076900 Fax: +39.039 6076909       
e-mail: info@unimec.eu

เอเซีย-แปซิฟิ ค:  +65 3158 1074
Thailand: 001 800 120 666 751 (toll-free in country)

TOTAL

หมวดที� 2. การบ่งชี �ความเป็นอนัตราย
การกดักรอ่นและการระคายเคอืงต่อผวิหนัง - หมวด ๓
การทําลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคอืงต่อดวงตา - หมวด ๒A

การจําแนกประเภทสารหรอืสาร
ผสม

:

คําสญัญาณ : ระวงั

รูปสญัลกัษณค์วามเป็น
อนัตราย

:

องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS

วนัที�มกีารปรบัปรุง
เอกสาร

: 2021/10/18 เวอร ชั์น : 1 1/14ประเทศไทย ไทย
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ขอ้ความแสดงความเป็น
อนัตราย

: ระคายเคอืงต่อผวิหนังเล็กนอ้ย
ระคายเคอืงต่อดวงตาอย่างรุนแรง

ขอ้ควรระวงั

การป้องกนั : สวมใส่อุปกรณป้์องกนัดวงตาหรอืใบหนา้  ลา้งใหส้ะอาดหลงัจากใชง้าน

การตอบสนอง : หากผวิหนังเกดิอาการระคายเคอืง: ใหติ้ดต่อ/ปรกึษาแพทย ์ หากเขา้ดวงตา: ลา้งดว้ยความระมดัระวงั
ดว้ยนํ�าหลายนาท ีถอดคอนแทคเลนสอ์อก หากมอียู่และสามารถทําไดง่้าย ใหล้า้งต่อ  หากยงัคงมอีาการ
ระคายเคอืงดวงตา: ใหติ้ดต่อ/ปรกึษาแพทย ์

การเก็บรกัษา : ไม่มผีลบงัคบัใช ้

การกําจดั : ไม่มผีลบงัคบัใช ้

ความเป็นอนัตรายอื�นที�ไม่ไดเ้ป็น
ผลจากการจําแนกตามระบบ
GHS เชน่

: ไม่มขีอ้มูล

หมวดที� 3. องคป์ระกอบและขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนผสม

≤5 68584-23-6
≤3 70024-69-0
≤3 61789-86-4
<2.5 -

Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., calcium salts 
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts 
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts
Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs, calcium salts 

ชื�อส่วนผสม หมายเลข CAS%

ภายในขอบเขตความรูปั้จจุบนัของผูจ้ดัจําหน่ายและเกี�ยวกบัความเขม้ขน้ที�สามารถใชไ้ด ้ไม่มสี่วนผสมเพิ�มเตมิที�ปรากฎ ที�ถูก
จดัว่าเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรอืสิ�งแวดลอ้ม ดงันั�นจงึตอ้งรายงานในส่วนนี�

สารเดี�ยว/สารผสม :

ขดีจํากดัการรบัสารในการทํางาน หากมอียู่ จะระบุไวใ้นหมวดที� 8

สารผสม

ขอ้มูลเพิ�มเตมิ : นํ�ามนัแรข่องตน้กําเนิดปิโตรเลยีม  ผลติภณัฑมี์นํ�ามนัแรท่ี�มสีารสกดั DMSO นอ้ยกว่า 3% เมื�อวดัโดย
IP 346

บว้นปากดว้ยนํ�า  ถอดฟันปลอมออกถา้ม ี หากกลนืกนิสารเขา้ไปและผูที้�ไดร้บัสารพษินั�นยงัมสีตริู สึ้กตวั
ใหดื้�มนํ�าเล็กนอ้ย  หยุดใหนํ้�าหากผูไ้ดร้บัสารพษิรู สึ้กคลื�นไสเ้พราะอาจเป็นอนัตรายจากการอาเจยีนได ้
หา้มทําใหอ้าเจยีนจนกว่าจะมคีําส ั�งจากแพทย ์ หากเกดิการอาเจยีน ใหศี้รษะอยู่ในระดบัตํ�า เพื�อไม่ให ้
อาเจยีนเขา้ไปสู่ปอด  โปรดไปพบแพทยห์ากยงัมอีาการไม่พงึประสงคห์รอืมีอาการร า้ยแรง  หา้มป้อนสิ�ง
ใดๆ ทางปากแกผู่ที้�หมดสต ิ หากหมดสต ิใหจ้ดัผูป้ระสบภยัในท่าชว่ยชวีติและนําตวัส่งแพทยทั์นท ี ทํา
ใหอ้ากาศโล่งไว ้ คลายเสื �อผา้ส่วนที�รดัแน่นออก เชน่ ปกเสื �อ, เนคไท, เข็มขดั หรอืสายรดัเอว

ใชนํ้�าจาํนวนมากลา้งตาทนัท ียกเปลอืกตาล่างและเปลอืกตาบนเป็นคร ั�งคราว  ตรวจหาคอนแทคเลนส ์
แลว้ทําการถอดออก  ใหช้ะลา้งต่ออย่างนอ้ย 10 นาท ี ใหไ้ปพบแพทย ์

ลา้งผิวหนังใหท้ั�วดว้ยสบู่และนํ�า หรอืใชผ้ลิตภณัฑทํ์าความสะอาดผวิที�ไดร้บัการรบัรอง  ถอดเสื �อผา้และ
รองเทา้ที�มเีชื �อโรคหรอืสกปรก  ใหช้ะลา้งต่ออย่างนอ้ย 10 นาท ี โปรดไปพบแพทยห์ากยงัมอีาการไม่พงึ
ประสงคห์รอืมีอาการร า้ยแรง  ซกัเสื �อผา้กอ่นนํากลบัมาใชใ้หม่  ทําความสะอาดรองเทา้ใหท้ั�วกอ่นนํามา
ใส่ใหม่

ใหเ้คลื�อนยา้ยผูไ้ดร้บัสารไปยงัที�อากาศบรสิุทธิ �และใหพ้กัผ่อนในท่าทางที�หายใจไดส้บาย  หากไม่หายใจ
หายใจไม่เป็นปกต ิหรอืระบบหายใจลม้เหลว ใหทํ้าการชว่ยหายใจ หรอืใหอ้อกซเิจนโดยผูที้�ไดร้บัการฝึก
อบรมในเรื�องดงักล่าวมาแลว้  การชว่ยชวีติดว้ยวธิปีากต่อปากอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายได ้ โปรดไปพบ
แพทยห์ากยงัมอีาการไม่พงึประสงคห์รอืมอีาการร า้ยแรง  หากหมดสต ิใหจ้ดัผูป้ระสบภยัในท่าชว่ยชวีติ
และนําตวัส่งแพทยทั์นท ี ทําใหอ้ากาศโล่งไว ้ คลายเสื �อผา้ส่วนที�รดัแน่นออก เชน่ ปกเสื �อ, เนคไท,
เข็มขดั หรอืสายรดัเอว

หมวดที� 4. มาตรการปฐมพยาบาล

การสมัผสัถูกดวงตา

การสมัผสัทางผวิหนงั

การสูดดม

การกลนืกนิ :

:

:

:

คําอธบิายเกี�ยวกบัมาตรการดา้นการปฐมพยายามที�จําเป็น

วนัที�มกีารปรบัปรุง
เอกสาร

: 2021/10/18 เวอร ชั์น : 1 2/14ประเทศไทย ไทย
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การป้องกนัของผูใ้หก้ารปฐม
พยาบาล

: ไม่ควรดําเนินการใดๆ ที�จะกอ่ใหเ้กดิอนัตราย หรอืกระทําโดยไม่ไดผ่้านการฝึกอบรมที�เหมาะสม  การ
ชว่ยชวีติดว้ยวธิปีากต่อปากอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายได ้

หมายเหตุถงึแพทย ์ : รกัษาตามอาการ  หากสูดดมหรอืรบัสารนี�เขา้สู่รา่งกายเป็นปรมิาณมาก ใหร้บีตดิต่อผูเ้ช ี�ยวชาญดา้น
การรกัษายาพษิในทนัที

การบําบดัเฉพาะ : ไม่มวีธิรีกัษาเฉพาะ

อาการหรอืผลกระทบที�สําคญั ท ั�งที�เกดิเฉียบพลนัและที�เกดิขึ �นภายหลงั (acute and delayed)

การสูดดม : ยงัไม่พบผลใดๆ ที�สําคญัหรอือนัตรายรา้ยแรง

ยงัไม่พบผลใดๆ ที�สําคญัหรอือนัตรายรา้ยแรง:การกลนืกนิ

การสมัผสัทางผวิหนงั : ระคายเคอืงต่อผวิหนังเล็กนอ้ย  ละลายไขมนัในผวิหนัง

ระคายเคอืงต่อดวงตาอย่างรุนแรง:การสมัผสัถูกดวงตา

สญัญาณ/อาการของการไดร้บัสารมากเกนิไป

การสมัผสัทางผวิหนงั

การกลนืกนิ

การสูดดม ไม่มขีอ้มูลจาํเพาะ

ไม่มขีอ้มูลจาํเพาะ

อาจมอีาการที�ไม่ดดีงัต่อไปนี�
การระคายเคอืง
อาการผื�นแดง
ผวิแหง้
ผวิแตก

:

:

:

การสมัผสัถูกดวงตา : อาจมอีาการที�ไม่ดดีงัต่อไปนี�
อาการปวดหรอืระคายเคอืง
นา้ตาไหล
อาการผื�นแดง

ผลรา้ยแรงที�อาจเกดิขึ �นต่อสุขภาพ

โปรดดูขอ้มูลดา้นพษิวทิยา (หมวดที� 11)

ระบุถงึขอ้ควรพจิารณาทางการแพทยที์�ตอ้งทําทนัท ีและการดูแลรกัษาเฉพาะที�สําคญัที�ควรดําเนินการ

หมวดที� 5. มาตรการผจญเพลงิ

ใหปิ้ดกั�นบรเิวณที�เกดิเหตุในทนัท ีโดยอพยพผูค้นที�อยู่ในบรเิวณนั�นออกไป หากมเีพลงิไหมเ้กดิขึ �น  ไม่
ควรดําเนินการใดๆ ที�จะกอ่ใหเ้กดิอนัตราย หรอืกระทําโดยไม่ไดผ่้านการฝึกอบรมที�เหมาะสม

สารอนัตรายที�เกดิจากการ
สลายตวัของความรอ้น

ความเป็นอนัตรายเฉพาะที�เกดิ
ขึ �นจากสารเคมี

ผลติภณัฑจ์ากการสลายตวัอาจมวีสัดุดงัต่อไปนี�
คาร บ์อนไดออกไซด ์
คาร บ์อนมอนนอกไซด ์
ออกไซด/์ออกไซดต่์างๆของโลหะ

ไม่มอีนัตรายจากอคัคภียัหรอืการระเบดิโดยเจาะจง

นักดบัเพลงิควรสวมอุปกรณป้์องกนัที�เหมาะสม และเคร ื�องชว่ยหายใจบรรจอุากาศในตวั (SCBA)
หนา้กากแบบครบชดุที�ทํางานดว้ยโหมดความดนัแบบโพซทิพี

อุปกรณป้์องกนัพเิศษสําหรบันัก
ผจญเพลงิ

ใชส้ารเคมแีหง้, CO₂, โฟมทนแอลกอฮอล ์หรอืละอองนํ�า

สารที�ใชใ้นการดบัเพลงิ

:

:

:

หา้มใชเ้ครื�องฉีดนํ�า

สารดบัเพลงิที�เหมาะสม :

สารดบัเพลงิที�ไม่เหมาะสม :

ขอ้ปฏบิตัพิเิศษในการป้องกนั
สําหรบันักผจญเพลงิ

:

วนัที�มกีารปรบัปรุง
เอกสาร

: 2021/10/18 เวอร ชั์น : 1 3/14ประเทศไทย ไทย
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หมวดที� 6. มาตรการจดัการเมื�อมกีารหกร ั�วไหลของสาร

ขอ้ควรระวงัดา้นสิ�งแวดลอ้ม

ขอ้ควรระวงัส่วนบุคคล อุปกรณป้์องกนัอนัตราย และขั�นตอนการปฏบิตังิานฉุกเฉิน

เคลื�อนยา้ยภาชนะบรรจอุอกจากบรเิวณที�มกีารหก  ไดร้บัสารที�ปล่อยออมาจากเหนือลม  กนัไม่ใหไ้หล
เขา้ไปในท่อนํ�าทิ �ง ทางนํ�าไหล ช ั�นใตดิ้น หรอืบรเิวณพื �นที�จาํกดั  หลกีเลี�ยงการทําใหเ้กดิฝุ่นละออง  หา้ม
กวาดในขณะแหง้  ดูดฝุ่นละอองดว้ยเคร ื�องที�ตดิต ั�งแผ่นกรองอากาศชนิด HEPA แลว้ทิ �งลงในภาชนะ
บรรจขุองเสยีที�ปิดสนิทและมฉีลากกาํกบั  กาํจดัทิ �งโดยผ่านบรษิทัผูร้บัเหมากาํจดัขยะที�ไดร้บัอนุญาต
แลว้  หมายเหตุ: ดูหมวดที� 1 สําหรบัขอ้มูลตดิต่อกรณีฉุกเฉิน และหมวดที� 13 สําหรบัการกาํจดัของเสยี

:

: ไม่ควรดําเนินการใดๆ ที�จะกอ่ใหเ้กดิอนัตราย หรอืกระทําโดยไม่ไดผ่้านการฝึกอบรมที�เหมาะสม  อพยพ
ผูค้นออกจากบรเิวณโดยรอบ  หา้มบุคคลที�ไม่เกี�ยวขอ้งและไม่มกีารป้องกนัที�ดเีขา้มาในพื �นที�  หา้ม
สมัผสัหรอืเดนิผ่านสารที�หก  มกีารระบายอากาศอย่างเพยีงพอ  สวมอุปกรณช์ว่ยหายใจที�เหมาะสม เมื�อ
มกีารระบายที�อากาศไม่เพยีงพอ  สวมใส่อุปกรณป้์องกนัภยัส่วนบุคคลที�เหมาะสม

หลกีเลี�ยงการทําใหว้ตัถุแตกกระจาย และสมัผสักบัพื �นดนิ ทางเดนินํ�า ท่อระบายนํ�าและท่อระบายของเสยี
ต่างๆ  หากผลติภณัฑนี์�ทําใหเ้กดิมลภาวะในสิ�งแวดลอ้ม (ระบบบําบดันํ�าเสยี, ทางนํ�า, ดนิหรอือากาศ)
กรุณาแจง้หน่วยงานที�รบัผดิชอบในดา้นนี�

การหกในปรมิาณมาก :

เคลื�อนยา้ยภาชนะบรรจอุอกจากบรเิวณที�มกีารหก  หลกีเลี�ยงการทําใหเ้กดิฝุ่นละออง  การใช เ้ครื�องดูด
ฝุ่นที�มแีผ่นกรองอากาศชนิด HEPA จะชว่ยลดการกระจายฝุ่นละอองได ้ นําสารที�หกร ั�วไหลทิ �งลงใน
ภาชนะบรรจขุองเสยีที�กาํหนดไวโ้ดยเฉพาะและมฉีลากกาํกบั  กาํจดัทิ �งโดยผ่านบรษิทัผูร้บัเหมากาํจดั
ขยะที�ไดร้บัอนุญาตแลว้

การหกในปรมิาณน้อย :

วธิกีารและวสัดุสําหรบักกัเกบ็และทําความสะอาด

สําหรบัเจา้หน้าที�ที�ไม่ใช่ฝ่าย
ปฏบิตักิารฉุกเฉิน

สําหรบัผูป้ฏบิตักิารตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉิน

: หากจาํเป็นตอ้งใช เ้ครื�องแต่งกายชนิดพเิศษเพื�อจดัการกบัการหกร ั�วไหล ใหพิ้จารณาขอ้มูลจากหวัขอ้ที�
8 เกี�ยวกบัวสัดุที�เหมาะสมและไม่เหมาะสม  ดูขอ้มูลใน "สําหรบัเจา้หนา้ที�ที�ไม่ใชฝ่่ายปฏบิตักิารฉุกเฉิน"
ดว้ย

หมวดที� 7. การขนถ่าย เคลื�อนยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา

มาตรการป้องกนั

สภาวะการเก็บรกัษาอย่าง
ปลอดภยั รวมท ั�งขอ้หา้มในการ
เกบ็รกัษาสารที�เขา้กนัไม่ได ้

เร ิ�มใชง้านอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลที�เหมาะสม (โปรดดูหมวดที� 8)  หา้มรบัประทาน  หลกีเลี�ยงการ
สมัผสัถูกตา, ผวิหนัง และเสื �อผา้  เก็บไวใ้นภาชนะบรรจดุ ั�งเดมิหรอืภาชนะบรรจทุางเลอืกอื�นที�ทําจาก
วสัดุที�เขา้กนัไดซ้ึ�งผ่านการเห็นชอบแลว้ และปิดฝาใหส้นิทเมื�อไม่ใชง้าน  ภาชนะบรรจเุปล่าจะมสีารตก
คา้งอยู่และอาจเป็นอนัตรายได ้ หา้มนําภาชนะบรรจกุลบัมาใชใ้หม่

จดัเก็บตามขอ้บงัคบัภายในประเทศ  เก็บรกัษาในภาชนะบรรจดุ ั�งเดมิใหพ้น้จากการไดร้บัแสงอาทติยโ์ดย
ตรง ในพื �นที�ที�แหง้ เย็น และมอีากาศถ่ายเทไดดี้ และใหพ้น้จากวสัดุที�เขา้กนัไม่ได ้(ดูบทที� 10) และให ้
ห่างจากอาหารและเคร ื�องดื�ม  เก็บภาชนะบรรจใุหมิ้ดชดิ และปิดผนึกไวจ้นกว่าจะพรอ้มใชง้าน  ควรปิด
ผนึกภาชนะที�เปิดออกใชแ้ลว้ใหส้นิท และเก็บในแนวตั�งเพื�อป้องกนัการร ั�วหก  หา้มเก็บไวใ้นภาชนะที�ไม่
ตดิฉลาก  ใชห้ลกัการที�ถูกตอ้งเพื�อป้องกนัการปนเปื�อนสิ�งแวดลอ้ม  ดูหมวดที� 10 สําหรบัสารที�เขา้กนั
ไม่ไดก่้อนการจดัการหรอืการใชง้าน

:

:

คําแนะนําเกี�ยวกบัอาชวีสุข
ศาสตร ทั์�วไป

หา้มรบัประทานอาหาร ดื�มนํ�า หรอืสูบบุหรี� ในบรเิวณที�มกีารใชง้าน จดัเก็บ หรอืแปรรูปสารชนิดนี�อยู่
กอ่นรบัประทานอาหาร ดื�มนํ�า และสูบบุหร ี� คนงานควรลา้งมอืและใบหนา้ใหส้ะอาด  ถอดเสื �อผา้และ
อุปกรณป้์องกนัภยัที�ปนเปื�อนกอ่นเขา้สู่บรเิวณรบัประทานอาหาร  ดูหวัขอ้ 8 เพื�ออ่านขอ้มูลเพิ�มเตมิเกี�ยว
กบัมาตรการทางสุขศาสตร ์

:

ขอ้ควรระวงัในการขนถ่ายเคลื�อนยา้ย ใชง้าน และการเก็บรกัษาอย่างปลอดภยั

ไม่มี

หมวดที� 8. การควบคุมการรบัสมัผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล

การควบคุมทางวศิวกรรมที�
เหมาะสม

: ควรมกีารระบายอากาศโดยทั�วไปที�ดใีหเ้พยีงพอต่อการควบคุมการรบัสมัผสัสารปนเปื�อนในอากาศของ
คนงาน

ค่าต่างๆ ที�ใชค้วบคุม

การรบัสมัผสั เชน่ค่าขดีจํากดัที�ยอมใหร้บัสมัผสัไดใ้นขณะปฏบิตังิาน

วนัที�มกีารปรบัปรุง
เอกสาร

: 2021/10/18 เวอร ชั์น : 1 4/14ประเทศไทย ไทย
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การป้องกนัมอื

อา้งองิตามอนัตรายและความเป็นไปไดจ้ากการระเบดิ เลอืกหนา้กากป้องกนักา๊ซพษิที�มคีุณสมบตัติรง
ตามมาตรฐานหรอืใบรบัรอง  หนา้กากป้องกนักา๊ซพษิจะตอ้งใชง้านตามโปรแกรมการป้องกนัระบบหายใจ
เพื�อเป็นการรบัรองการสวมใส่ การอบรม และการใชง้านที�สําคญัอื�นๆ  อุปกรณป์กป้องทางเดนิหายใจ
พรอ้มใสก้รองไอระเหย/อนุภาค  ชนิด A/P1  ระวงั! ตวักรองมอีายุจาํกดัในการใช ้ การใชอุ้ปกรณป์ก
ป้องทางเดนิหายใจจะตอ้งปฏบิตัติามคําแนะนําของผูผ้ลติอย่างเครง่ครดัและขอ้บงัคบัของราชการในการ
เลอืกและการช  ้ ไม่ม ีภายใตส้ภาพการใชง้านปกติ

ควรสวมถุงมอืที�ทนสารเคม ีและกนัการซมึผ่านที�ไดม้าตรฐานตลอดเวลาที�ตอ้งทํางานเกี�ยวขอังกบัวตัถุ
เคม ีหากการประเมนิความเสี�ยงระบุไวว่้าเป็นสิ�งจําเป็น  ตรวจสอบในระหว่างการใชง้านว่า ถุงมอืยงัคงมี
คุณสมบตัใินการป้องกนัภยั โดยพจิารณาจากพารามเิตอร ที์�ผูผ้ลติถุงมอืกาํหนดไว ้ โปรดทราบว่าระยะ
เวลาการแทรกผ่านผนังของถุงมอืแต่ละชนิดอาจมคีวามแตกต่างกนัโดยขึ �นอยู่กบัผูผ้ลติถุงมอืแต่ละแห่ง
ในกรณีของสารผสมที�ประกอบดว้ยสารหลายชนิด อาจไม่สามารถคาดคะเนไดอ้ย่างแม่นยําว่าถุงมอื
สามารถป้องกนัภยัไดน้านเพยีงใด

ควรสวมแว่นตาป้องกนัอนัตรายที�มมีาตรฐาน เพื�อหลกีเลี�ยงการไดร้บัของเหลวที�อาจกระเด็นใส่ ไอละออง
หรอืฝุ่นละอองต่างๆ ตามการประเมนิความเสี�ยงที�ระบุไวว่้าจําเป็น  ถา้มโีอกาสสมัผสัได ้ควรสวมใส่
อุปกรณป้์องกนัภยัดงัต่อไปนี� ยกเวน้การประเมนิผลระบุใหใ้ชอุ้ปกรณป้์องกนัที�มปีระสทิธภิาพสูงกว่า:
แว่นตาป้องกนัการกระเด็นของสารเคมี

การป้องกนัดวงตา/ใบหน้า

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ :

:

:

การป้องกนัรา่งกาย ควรเลอืกใชอุ้ปกรณป้์องกนัรา่งกายใหเ้หมาะสมตามลกัษณะงานและความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ �น และควรได ้
รบัการอนุมตัจิากผูเ้ช ี�ยวชาญกอ่นการจดัการกบัผลติภณัฑ ์

:

การควบคุมการปล่อยสารที�มผีล
ต่อสิ�งแวดลอ้ม

: ตอ้งตรวจสอบสารที�ปล่อยออกจากระบบระบายอากาศหรอือุปกรณใ์นกระบวนการทํางาน เพื�อใหแ้น่ใจว่า
สอดคลอ้งกบับญัญตัขิองกฎหมายป้องกนัสิ�งแวดลอ้ม  ในบางกรณี จาํเป็นตอ้งใช เ้ครื�องกาํจดัควนั
เคร ื�องกรอง หรอืการดดัแปลงทางวศิวกรรมของอุปกรณใ์นกระบวนการทํางาน เพื�อลดระดบัสารที�ปล่อย
ออกมาใหอ้ยู่ในระดบัที�ยอมรบัได ้

ลา้งมือ แขนชว่งล่าง และหนา้ใหส้ะอาดหลงัการทํางานเกี�ยวกบัเคมภีณัฑ ์ก่อนรบัประทานอาหาร กอ่นสูบ
บุหร ี� กอ่นการใชห้อ้งนํ�า และหลงัจากหมดช ั�วโมงทํางานแลว้  ควรใชเ้ทคนิคที�เหมาะสมในการกาํจดัเสื �อ
ผา้ที�อาจมกีารปนเปื�อน  ซกัเสื �อผา้ที�ปนเปื�อนสารกอ่นนํามาใชใ้หม่  จดัใหมี้สถานที�สําหรบัลา้งตาและมี
ฝักบวัชาํระเพื�อความปลอดภยัใกลก้บับรเิวณพื �นที�ปฏบิตังิาน

มาตรการดา้นสุขอนามยั :

มาตรการป้องกนัส่วนบุคคล

การป้องกนัผวิหนงั

การป้องกนัผวิหนงัส่วนอื�น : กอ่นที�จะจบัตอ้งเคลื�อนยา้ยผลติภณัฑนี์� ควรเลอืกใชร้องเทา้และมกีารป้องกนัผวิหนังเพิ�มเตมิตาม
ลกัษณะของงานและความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง พรอ้มทั�งควรไดร้บัการอนุมตัจิากผูเ้ช ี�ยวชาญเฉพาะทาง

:ความเห็นเร ื�องขดีจํากดัสารเคมทีี�
สมัผสัไดใ้นสถานที�ทํางาน

ละอองนํ�ามนัแร:่ USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m3, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m3, STEL 10
mg/m3, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m3 (การปรบัปรุงคุณภาพขั�นสูง)

ถุงมอืป้องกนัไฮโดรคาร บ์อน
ยางฟลูออรเินเทต
ยางไนตรลิ
โปรดสงัเกตคําแนะนําเกี�ยวกบัการซมึผ่านและเวลาที�ทะลุซ ึ�งผูจ้ดัจําหน่ายของถุงมอืไดใ้หไ้ว ้นอกจากนี�ยงั
ตอ้งคํานึงถงึเงื�อนไขเฉพาะที�ภายใตก้ารใชผ้ลิตภณัฑ ์เชน่ อนัตรายจากการตดั รอยขดีข่วนและเวลาที�
สมัผสั

หมวดที� 9. คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมี
เงื�อนไขในการวดัคุณสมบตัทิ ั�งหมดอยู่ที�อุณหภูมมิาตรฐาน (20°C / 68°F) และความดนั (1013 hPa) เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอื�น

สถานะทางกายภาพ

จุดหลอมเหลวและจุดเยอืกแข็ง
(melting point/freezing
point)

ของแข็ง

ไม่มผีลบงัคบัใช ้

ลกัษณะเฉพาะกลิ�น

ค่าความเป็นกรด-ด่าง

สนํี�าตาลอ่อนสี

ไม่มผีลบงัคบัใช ้

ไม่มขีอ้มูลค่าขดีจํากดัของกลิ�นที�รบัได ้

:

:

:

:

:

:

ลกัษณะภายนอก

วนัที�มกีารปรบัปรุง
เอกสาร

: 2021/10/18 เวอร ชั์น : 1 5/14ประเทศไทย ไทย
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ความดนัไอ

ความหนาแน่นสมัพทัธ ์

ความหนาแน่นไอ

ความสามารถในการละลายได ้

0.9
ไม่มผีลบงัคบัใช ้

ไม่มขีอ้มูล

ไม่ละลายในวสัดุต่อไปนี� นํ�าเย็น และ นํ�าร อ้น.

อตัราการระเหย ไม่มขีอ้มูล

อุณหภูมทิี�ลุกตดิไฟไดเ้อง

จุดวาบไฟ

ไม่มผีลบงัคบัใช ้

ไม่มผีลบงัคบัใช ้

ไม่มขีอ้มูล

ความหนืด ไม่มผีลบงัคบัใช ้

ค่าสมัประสทิธิ �การละลายของ
สารในช ั�นของ ต่อนํ�า

:

:

:

:

:

:

:

:

:

จุดเดอืด : ไม่มขีอ้มูล

ความสามารถในการลุกตดิไฟได ้
ของของแข็ง และกา๊ซ

: ไม่มขีอ้มูล

ค่าจํากดัการระเบดิ (การตดิไฟ)
ตํ�าสุดและสูงสุด

: Not available.

อุณหภูมขิองการสลายตวั : ไม่มขีอ้มูล

เวลาการไหล (ISO 2431) : ไม่มขีอ้มูล

คุณสมบตัขิองอนุภาค
ขนาดอนุภาคเฉลี�ย : ไม่มขีอ้มูล

ผสมกบันํ�าได ้ : ไม่ใช่

หมวดที� 10. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิิรยิา

ความเป็นอนัตรายของสารที�เกดิ
จากการสลายตวั

สภาวะที�ควรหลกีเลี�ยง ไม่มขีอ้มูลจาํเพาะ

เมื�อเก็บและใชง้านในสภาพปกต ิไม่ควรมผีลติภณัฑจ์ากการสลายตวัที�เป็นอนัตรายเกดิขึ �น

ผลติภณัฑนี์�มคีวามเสถยีรความเสถยีรทางเคมี

สารออกซไิดซ อ์ย่างแรง

:

:

:

วสัดุที�เขา้กนัไม่ได ้ :

ความเป็นไปไดใ้นการเกดิ
ปฏกิิรยิาอนัตราย

: การเก็บรกัษาและการใชง้านภายใตส้ภาวะปกตจิะไม่ทําใหเ้กดิปฏกิิรยิาที�เป็นอนัตราย

การเกดิปฏกิิรยิา : ขณะนี�ยงัไม่มขีอ้มูลการทดสอบเฉพาะดา้นใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัความไวต่อปฏกิิรยิาของผลติภณัฑนี์�หรอื
ส่วนประกอบของผลติภณัฑ ์

หมวดที� 11. ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา

ความเป็นพษิเฉียบพลนั

ขอ้มูลเกี�ยวกบัผลกระทบทางพษิวทิยา

วนัที�มกีารปรบัปรุง
เอกสาร

: 2021/10/18 เวอร ชั์น : 1 6/14ประเทศไทย ไทย



MARK CA

SDS # : 35654

อาการระคายเคอืง/การกดักรอ่น

Benzenesulfonic acid,
C10-16-alkyl derivs., calcium 
salts

ผวิหนัง - อาการบวม กระต่าย 0.3 4 ช ั�วโมง EPA OPPTS 
870.2500 
Acute Dermal 
Irritation

ผวิหนัง - ดชันีการระคายเคอืง
ผวิหนังปฐมภูม ิ(PDII)

กระต่าย 0.5 4 ช ั�วโมง OECD

ตา - ความขุ่นของกระจกตา กระต่าย 0 - EPA
Benzenesulfonic acid,
4-C10-13-sec-alkyl derivs,
calcium salts

ผวิหนัง - ผวิหนังบวมแดง/ผวิ
หนังตกสะเก็ดดําคลา้ยรอยบุหร ี�จี �

กระต่าย 2.7 4 ช ั�วโมง OECD 404

ผลติภณัฑ/์สสาร ผลลพัธ ์ คะแนน การไดร้บั
สมัผสั

ทดสอบสายพนัธุ ์

Benzenesulfonic acid,
C10-16-alkyl derivs., calcium 
salts

หนู - เพศชาย,
เพศหญงิ

>1.9 มก./ลติร 4 ช ั�วโมง EPA OPP 
81-3 Acute
Inhalation
Toxicity

กระต่าย - เพศ
ชาย, เพศหญงิ

>4000
มก./กก.

- OECD

หนู - เพศชาย,
เพศหญงิ

>5000
มก./กก.

- OECD 401
การเปรยีบ
เทยีบ(อ่านคํา
แนะนํา)

Benzenesulfonic acid, mono-
C16-24-alkyl derivs., calcium 
salts

หนู - เพศชาย,
เพศหญงิ

>1.9 มก./ลติร 4 ช ั�วโมง EPA OPP 81-3
Acute
Inhalation
Toxicity การ
เปรยีบ
เทยีบ(อ่านคํา
แนะนํา)

กระต่าย - เพศ
ชาย, เพศหญงิ

>5000
มก./กก.

- OECD 402

หนู - เพศชาย,
เพศหญงิ

>5000
มก./กก.

- OECD 401

Sulfonic acids, petroleum,
calcium salts

หนู - เพศชาย >1.9 มก./ลติร 4 ช ั�วโมง EPA OPP 
81-3 Acute
Inhalation
Toxicity

กระต่าย - เพศ
ชาย, เพศหญงิ

>4000
มก./กก.

- -

หนู - เพศชาย >16000
มก./กก.

- Section 772 .
112-21 CFR
40

หนู - เพศชาย,
เพศหญงิ

>2000
มก./กก.

- OECD 402

หนู - เพศหญงิ 4445 มก./กก. - -

Benzenesulfonic acid,
4-C10-13-sec-alkyl derivs, 
calcium salts

หนู - เพศชาย, -

LC50 การสูดดม ฝุ่นและละออง 
ไอ

LD50 เกี�ยวกบัผวิหนัง

LD50 ทางปาก

LC50 การสูดดม ฝุ่นและละออง 
ไอ

LD50 เกี�ยวกบัผวิหนัง

LD50 ทางปาก

LC50 การสูดดม ฝุ่นและละออง 
ไอ

LD50 เกี�ยวกบัผวิหนัง

LD50 ทางปาก

LD50 เกี�ยวกับผิวหนัง

LD50 ทางปาก

ผลติภณัฑ/์สสาร ผลลพัธ ์ สายพนัธุ ์ ขนาดความ
เขม้ขน้

การไดร้บั
สมัผสั

ทดสอบ

ขอ้สรุป/บทย่อ : จากขอ้มูลที�ม ีไม่สามารถจดัจาํแนกตามหลกัเกณฑไ์ด ้

วนัที�มกีารปรบัปรุง
เอกสาร

: 2021/10/18 เวอร ชั์น : 1 7/14ประเทศไทย ไทย



MARK CA

SDS # : 35654

มคีุณสมบตัเิป็นสารกอ่มะเรง็

การกลายพนัธุ ์

Benzenesulfonic acid,
C10-16-alkyl derivs., calcium 
salts

OECD 471 เชงิลบ

OECD 471 เชงิลบ

OECD 476
์

เชงิลบ

OECD 474
์

เชงิลบ

-
์

์

์

การทดลอง: ในหลอดทดลอง
ชื�อเร ื�อง: แบคทเีรยี

การทดลอง: ในหลอดทดลอง
ชื�อเร ื�อง: แบคทเีรยี
การทดลอง: ในหลอดทดลอง
ชื�อเร ื�อง: สตัวเ์ลี �ยงลูกด ว้ยนํ�านม-สตัว 
การทดลอง: ในสิ�งมชีวีติ
ชื�อเรื�อง: 
สัตว์ เลี�ยงลูกด้ วยนํ�านม-สัตว เ

ผลติภณัฑ/์สสาร ทดสอบ การทดลอง ผลลพัธ ์

-
-

ทําใหเ้กดิการแพ้

ผวิหนัง มนุษย ์

ผวิหนัง หนู

ผวิหนัง หนูตะเภา

ผวิหนัง หนูตะเภา

Benzenesulfonic acid,
C10-16-alkyl derivs., calcium 
salts
Benzenesulfonic acid, mono-
C16-24-alkyl derivs., calcium 
salts
Sulfonic acids, petroleum, 
calcium salts 
Benzenesulfonic acid,
4-C10-13-sec-alkyl derivs, 
calcium salts

กอให้ เกิดการแพ้

กอให้ เกิดการแพ้

กอให้ เกิดการแพ้ 

ไมทําใเกิดการแพ้

 

ผลติภณัฑ/์สสาร วถิทีางที�ไดร้บั
สมัผสั

สายพนัธุ ์ ผลลพัธ ์

ขอ้สรุป/บทย่อ : จากขอ้มูลที�ม ีไม่สามารถจดัจาํแนกตามหลกัเกณฑไ์ด ้

ขอ้สรุป/บทย่อ : จากขอ้มูลที�ม ีไม่สามารถจดัจาํแนกตามหลกัเกณฑไ์ด ้

ทางเดนิหายใจ : จากขอ้มูลที�ม ีไม่สามารถจดัจาํแนกตามหลกัเกณฑไ์ด ้

ผวิหนงั : จากขอ้มูลที�ม ีไม่สามารถจดัจาํแนกตามหลกัเกณฑไ์ด ้ผูจ้ดัจาํหน่ายสารใดสารหนึ�งหรอืมากกว่าในองค ์
ประกอบที�มอียู่ในสูตร มขีอ้มูลเกี�ยวกบัองคป์ระกอบ และ/หรอืของผสมที�คลา้ยกนั ซ ี�งยนืยนัไดว่้าความ
เขม้ขน้ที�ใชไ้ม่ตอ้งถูกจาํแนก

ทางเดนิหายใจ : จากขอ้มูลที�ม ีไม่สามารถจดัจาํแนกตามหลกัเกณฑไ์ด ้

ตา : จากขอ้มูลที�มสีามารถจดัจาํแนกตามหลกัเกณฑไ์ด ้

ผวิหนงั : จากขอ้มูลที�มสีามารถจดัจาํแนกตามหลกัเกณฑไ์ด ้

วนัที�มกีารปรบัปรุง
เอกสาร

: 2021/10/18 เวอร ชั์น : 1 8/14ประเทศไทย ไทย



MARK CA

SDS # : 35654

การก่อวรูิป

ความเป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุ ์

ผลติภณัฑ/์สสาร ความเป็น
พษิต่อ
มารดา

การเจรญิ
พนัธุ ์

พษิที�มกีาร
พฒันา

สายพนัธุ ์ ขนาด
ความเขม้
ขน้

การไดร้บั
สมัผสั

เชงิลบ เชงิลบ เชงิลบ ทางปาก -Benzenesulfonic acid,
C10-16-alkyl derivs., calcium 
salts

หนู - เพศชาย, เพศ 
หญิง

ขอ้มูลเกี�ยวกบัทางรบัสมัผสัที�
อาจเกดิขึ �น ไดแ้ก่ การหายใจเขา้
ไป การกลนืกนิ และการสมัผสั
ทางผวิหนงัและดวงตา

การสูดดม : ยงัไม่พบผลใดๆ ที�สําคญัหรอือนัตรายรา้ยแรง

ยงัไม่พบผลใดๆ ที�สําคญัหรอือนัตรายรา้ยแรง:การกลนืกนิ

การสมัผสัทางผวิหนงั : ระคายเคอืงต่อผวิหนังเล็กนอ้ย  ละลายไขมนัในผวิหนัง

ระคายเคอืงต่อดวงตาอย่างรุนแรง:การสมัผสัถูกดวงตา

อาการปรากฏที�มคีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะทางกายภาพ ทางเคม ีและทางพษิวทิยา

การสมัผสัทางผวิหนงั

การกลนืกนิ

การสูดดม ไม่มขีอ้มูลจาํเพาะ

ไม่มขีอ้มูลจาํเพาะ

อาจมอีาการที�ไม่ดดีงัต่อไปนี�
การระคายเคอืง
อาการผื�นแดง
ผวิแหง้
ผวิแตก

:

:

:

การสมัผสัถูกดวงตา : อาจมอีาการที�ไม่ดดีงัต่อไปนี�
อาการปวดหรอืระคายเคอืง
นา้ตาไหล
อาการผื�นแดง

ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายเฉพาะเจาะจง (เมื�อไดร้บัสมัผสัคร ั�งเดยีว)

ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายเฉพาะเจาะจง (เมื�อไดร้บัสมัผสัซํ �า)

ไม่มขีอ้มูล

ไม่มขีอ้มูล

อนัตรายจากการสําลกัเขา้สู่ทางเดนิหายใจ

ไม่มขีอ้มูล

: ไม่มขีอ้มูล

ผลรา้ยแรงที�อาจเกดิขึ �นต่อสุขภาพ

ผลกระทบเฉียบพลนัและที�เกดิขึ �นภายหลงั รวมท ั�งผลเร ื �อรงั จากการรบัสมัผสัท ั�งในระยะส ั�นและระยะยาว

ผลกระทบที�อาจเกดิขึ �นใน
ทนัที

: ไม่มขีอ้มูล

การรบัสมัผสัในระยะส ั�น

ขอ้สรุป/บทย่อ : จากขอ้มูลที�ม ีไม่สามารถจดัจาํแนกตามหลกัเกณฑไ์ด ้

ขอ้สรุป/บทย่อ : จากขอ้มูลที�ม ีไม่สามารถจดัจาํแนกตามหลกัเกณฑไ์ด ้

วนัที�มกีารปรบัปรุง
เอกสาร

: 2021/10/18 เวอร ชั์น : 1 9/14ประเทศไทย ไทย



MARK CA

SDS # : 35654

Benzenesulfonic acid,
C10-16-alkyl derivs., calcium 
salts

500 มก./กก. -

>1000 มก./กก. -

กึ�งเฉียบพลัน NOAEL ทางปาก

กึ�งเฉียบพลัน NOAEL เกี�ยวกับผิว 
หนัง

หนู - เพศชาย, เพศ 
หญงิ

หนู - เพศชาย, เพศ 
หญิง

-

ผลติภณัฑ/์สสาร ผลลพัธ ์ สายพนัธุ ์ ขนาดความเขม้
ขน้

การไดร้บัสมัผสั

ยงัไม่พบผลใดๆ ที�สําคญัหรอือนัตรายรา้ยแรงทั�วไป :

ยงัไม่พบผลใดๆ ที�สําคญัหรอือนัตรายรา้ยแรงมคีุณสมบตัเิป็นสารกอ่มะเรง็ :

ยงัไม่พบผลใดๆ ที�สําคญัหรอือนัตรายรา้ยแรงการกลายพนัธุ ์ :

ผลเร ื �อรงัที�อาจเกดิขึ �นต่อสุขภาพ

ค่าความเป็นพษิที�วดัเป็นตวัเลข

ค่าความเป็นพษิเฉียบพลนัโดยประมาณ

ผลกระทบที�อาจเกดิขึ �นใน
ภายหลงั

: ไม่มขีอ้มูล

ผลกระทบที�อาจเกดิขึ �นใน
ทนัที

: ไม่มขีอ้มูล

การรบัสมัผสัในระยะยาว

ผลกระทบที�อาจเกดิขึ �นใน
ภายหลงั

: ไม่มขีอ้มูล

ผลติภณัฑ/์สสาร ทางปาก
(มก./กก.)

เกี�ยวกบัผวิ
หนัง
(มก./กก.)

การสูดดม
(แกส๊)
(ppm)

การสูดดม
(ไอระเหย)
(มก./ลติร)

การสูดดม
(ฝุ่นละออง
และไอ
ละออง)
(มก./ลติร)

หมวดที� 12. ขอ้มูลดา้นนิเวศวทิยา
ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ

Benzenesulfonic acid,
C10-16-alkyl derivs., calcium 
salts

เฉียบพลนั EC50 >1000
มก./ลติร

- 72 ช ั�วโมง OECD 201

เฉียบพลนั EC50 >1000
มก./ลติร

สตัวเ์ปลอืกแข็งจาํพวกกู ง้กั�งปู -
Daphnia magna

48 ช ั�วโมง OECD 202

เฉียบพลนั LC50 >1000
มก./ลติร

ปลา - Cyprinodon
variegatus

96 ช ั�วโมง OECD 203

เร ื �อรงั EC10 >1000 มก./ลติร สาหรา่ย -
Pseudokirchneriella
subcapitata

72 ช ั�วโมง OECD 201

Benzenesulfonic acid, mono- เฉียบพลนั EC50 >1000 - 72 ช ั�วโมง OECD 201

ผลติภณัฑ/์สสาร สายพนัธุ ์ผลลพัธ ์ การไดร้บั
สมัผสั

ทดสอบ

วนัที�มกีารปรบัปรุง
เอกสาร

: 2021/10/18 เวอร ชั์น : 1 10/14ประเทศไทย ไทย



MARK CA

SDS # : 35654

การตกคา้งยาวนาน และความสามารถในการย่อยสลาย

Benzenesulfonic acid,
C10-16-alkyl derivs., calcium 
salts

OECD 301D 0 % - ไม่รวดเรว็ - 28 วนั - กากตะกอนจากการ
เรง่ปฏกิิรยิา

Benzenesulfonic acid, mono-
C16-24-alkyl derivs., calcium 
salts

OECD 301D 0 % - ไม่รวดเรว็ - 28 วนั - กากตะกอนจากการ
เรง่ปฏกิิรยิา

Sulfonic acids, petroleum,
calcium salts

OECD 301D 0 % - ไม่รวดเรว็ - 28 วนั - กากตะกอนจากการ
เรง่ปฏกิิรยิา

Benzenesulfonic acid,
4-C10-13-sec-alkyl derivs,
calcium salts

OECD 301B >90 % - อย่างรวดเรว็ - 28 วนั - กากตะกอนจากการ
เรง่ปฏกิิรยิา

ผลติภณัฑ/์สสาร ทดสอบ ขนาดความเขม้
ขน้

ผลลพัธ ์ เชื �อปลูก

C16-24-alkyl derivs., calcium 
salts

48 ช ั�วโมง OECD 202

96 ช ั�วโมง OECD 203

72 ช ั�วโมง OECD 201

Sulfonic acids, petroleum,
calcium salts

72 ช ั�วโมง OECD 201

48 ช ั�วโมง OECD 202

96 ช ั�วโมง OECD 203

72 ช ั�วโมง OECD 201

Benzenesulfonic acid,
4-C10-13-sec-alkyl derivs,
calcium salts

72 ช ั�วโมง OECD 201

48 ช ั�วโมง OECD 202

96 ช ั�วโมง STDMETH,
ASTM and 
USEPA

มก./ลติร

เฉียบพลนั EC50 >1000
มก./ลติร
เฉียบพลนั LC50 >1000
มก./ลติร
เร ื �อรงั EC10 >1000 มก./ลติร

เฉียบพลนั EC50 >1000
มก./ลติร
เฉียบพลนั EC50 >1000
มก./ลติร
เฉียบพลนั LC50 >1000
มก./ลติร
เร ื �อรงั EC10 >1000 มก./ลติร

เฉียบพลนั EC50 29 มก./ลติร

เฉียบพลนั EC50 2.9 มก./ลติร

เฉียบพลัน LC50 1.67 มก./ลิตร

สตัวเ์ปลอืกแข็งจาํพวกกู ง้กั�งปู -
Daphnia magna
ปลา - Cyprinodon 
variegatus
สาหรา่ย -
Pseudokirchneriella 
subcapitata
-

สตัวเ์ปลอืกแข็งจาํพวกกู ง้กั�งปู -
Daphnia magna
ปลา - Cyprinodon 
variegatus
สาหรา่ย -
Pseudokirchneriella 
subcapitata
-

สตัวเ์ปลอืกแข็งจาํพวกกู ง้กั�งปู -
Daphnia magna
ปลา - Lepomis macrochirus

วนัที�มกีารปรบัปรุง
เอกสาร

: 2021/10/18 เวอร ชั์น : 1 11/14ประเทศไทย ไทย



CERAN AD PLUS
SDS # : 35654

LogKow BCF มแีนวโน้ม

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ

ผลกระทบในทางเสยีหายอื�นๆ : ยงัไม่พบผลใดๆ ที�สําคญัหรอือนัตรายรา้ยแรง

ผลติภณัฑ/์สสาร

Benzenesulfonic acid,
C10-16-alkyl derivs., calcium 
salts

22 - สูง

Benzenesulfonic acid,
4-C10-13-sec-alkyl derivs,
calcium salts

2.9 - ตํ�า

ชื�อผลติภณัฑ/์ส่วนประกอบ ครึ�งชวีติในนํ�า การย่อยสลายดว้ยแสง การย่อยสลายได ้
ทางชวีภาพ

Benzenesulfonic acid,
C10-16-alkyl derivs., calcium 
salts

- - ไม่รวดเรว็

Benzenesulfonic acid, mono-
C16-24-alkyl derivs., calcium 
salts

- - ไม่รวดเรว็

Sulfonic acids, petroleum,
calcium salts

- - ไม่รวดเรว็

Benzenesulfonic acid,
4-C10-13-sec-alkyl derivs,
calcium salts

- - อย่างรวดเรว็

การเคลื�อนยา้ยในดนิ

สมัประสทิธิ �การแบ่งส่วนดนิ/นํ�า
(KOC)

: ไม่มขีอ้มูล

โดยทั�วไปผลติภณัฑที์�ไม่เคลื�อนยา้ยสู่ดนิจะดุลกัษณะทางกายภาพและเคมไีด ้ ผลติภณัฑไ์ม่ละลายนํ�า
และลอยบนผวินํ�า  การจาํกดัการสูญเสยีจากการระเหย

การเคลื�อนยา้ยในดนิ :

หมวดที� 13. ขอ้พจิารณาในการกําจดั
ควรหลกีเลี�ยงและลดการสรา้งขยะหากเป็นไปได ้ การกาํจดัผลติภณัฑ ์สารละลาย และผลพลอยไดจ้าก
การผลติควรเป็นไปตามขอ้กาํหนดการป้องกนัสิ�งแวดลอ้มและการกาํจดัของเสยี รวมทั�งขอ้กาํหนดของ
ทอ้งถิ�นดว้ย  การทิ �งผลติภณัฑที์�มมีากเกนิพอและไม่สามารถรไีซเคลิผ่านบรษิทัผูร้บักาํจดัขยะที�ไดร้บั
อนุญาต  ของเสยีที�ยงัไม่ไดร้บัการบําบดัใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทั�งหมดของหน่วยงานที�มอีํานาจ
ไม่ควรทิ �งทางท่อระบายนํ�าทิ �ง  บรรจภุณัฑที์�ใชกั้บของเสยีควรนํากลบัมาใชใ้หม่  หากไม่สามารถนํากลบั
มาใชใ้หม่ได ้ควรนําไปเผาหรอืการฝังกลบเท่านั�น  ตอ้งทิ �งสารและภาชนะนี�ดว้ยวธิกีารที�ปลอดภยั  ควร
ใชค้วามระมดัระวงัเมื�อจบัตอ้งเคลื�อนยา้ยภาชนะบรรจทุี�ว่างเปล่าซ ึ�งยงัไม่ไดผ่้านการทําความสะอาดหรอื
การชะลา้ง  ภาชนะบรรจหุรอืถุงบรรจภุายในที�ว่างเปล่าแลว้อาจมผีลติภณัฑต์กคา้งอยู่  หลกีเลี�ยงการทํา
ใหว้ตัถุแตกกระจาย และสมัผสักบัพื �นดนิ ทางเดนินํ�า ท่อระบายนํ�าและท่อระบายของเสยีต่างๆ

:วธิกีําจดัทิ �ง

หมวดที� 14. ขอ้มูลการขนส่ง

วนัที�มกีารปรบัปรุง
เอกสาร

: 2021/10/18 เวอร ชั์น : 1 12/14ประเทศไทย ไทย



MARK CA

SDS # : 35654

การขนส่งในปรมิาณมากตาม
เอกสารของ IMO

: ไม่มขีอ้มูล

-

-

-

-

-

-

-

Not regulated.

-

-

ไม่กาํหนด Not regulated.

ADR IMDG ICAO/IATA

หมายเลข UN/ID

ชื�อที�ถูกตอ้งในการ
ขนส่งของสหประชา
ชาติ

ประเภทความเป็น
อนัตรายสําหรบัการ
ขนส่ง

กลุ่มการบรรจุ

อนัตรายต่อสิ�งแวด
ลอ้ม

ขอ้ควรระวงัพเิศษสําหรบัผูใ้ช ้
งาน

ไม่ใช่ No. No.

การขนส่งภายในอาณาบรเิวณของผูใ้ช:้ตอ้งขนส่งภายในภาชนะปิดเสมอ โดยวางในลกัษณะตั�ง
ตรงและยดึใหม้ั�นคง ขอใหต้รวจสอบจนแน่ใจว่า บุคคลที�ขนส่งผลติภณัฑนี์�ทราบว่าตอ้งทําอย่างไรใน
กรณีที�เกดิอุบตัเิหตุหรอืเกดิการร ั�วหก

:

หมวดที� 15. ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั
บญัชรีายชื�อสารเคมอีนัตราย : มชีื�ออยู่ในรายการ
ขอ้บงัคบัสากล

พธิสีารมอนทรอีลั

ไม่อยู่ในรายการ

อนุสญัญาสตอกโฮลม์ว่าดว้ยมลพษิที�ตกคา้งยาวนาน

ไม่อยู่ในรายการ

อนุสญัญารอตเตอร ดั์มว่าดว้ยการแจง้และใหค้วามยนิยอมล่วงหน้า (PIC)

รายชื�อในอนุสญัญาหา้มอาวุธเคมกีําหนดรายการสารเคมกีลุ่ม I, II และ III

ไม่อยู่ในรายการ

พธิสีาร Aarhus ว่าดว้ยสารมลพษิที�ตกคา้งยาวนานและโลหะหนักตาม UNECE

ไม่อยู่ในรายการ

ไม่อยู่ในรายการ

ประเทศจนี : ไม่ไดกํ้าหนด

รายการคลงัสนิคา้
ประเทศออสเตรเลยี : ไม่ไดกํ้าหนด

ประเทศแคนาดา : ไม่ไดกํ้าหนด

ยโุรป : ส่วนประกอบทั�งหมดมอียู่ในรายการหรอืยกเวน้ไว ้

ประเทศญี�ปุ่น : บญัชรีายการของญี�ปุ่น (CSCL): ไม่ไดกํ้าหนด
บญัชรีายการของญี�ปุ่น (ISHL): ไม่ไดกํ้าหนด

เกาหลใีต ้ : ไม่ไดกํ้าหนด

นิวซแีลนด ์ : ไม่ไดกํ้าหนด

ฟิลปิปินส ์ : ส่วนประกอบทั�งหมดมอียู่ในรายการหรอืยกเวน้ไว ้

วนัที�มกีารปรบัปรุง
เอกสาร

: 2021/10/18 เวอร ชั์น : 1 13/14ประเทศไทย ไทย



MARK CA

SDS # : 35654

ไตห้วนั : ส่วนประกอบทั�งหมดมอียู่ในรายการหรอืยกเวน้ไว ้

สหรฐัอเมรกิา : ไม่ไดกํ้าหนด

ประเทศตุรกี : ไม่ไดกํ้าหนด

ประเทศไทย : มสี่วนประกอบอย่างนอ้ยหนึ�งชนิดที�ไม่อยู่ในรายการ

เวยีดนาม : ไม่ไดกํ้าหนด

หมวดที� 16. ขอ้มูลอื�นๆ
ประวตัิ

วนัที�มกีารปรบัปรุงเอกสาร

เวอร ชั์น

เท่าที�เราทราบ ขอ้มูลในที�นี�ถอืเป็นขอ้มูลที�ถูกตอ้ง  อย่างไรกด็ ีท ั�งผูจํ้าหน่ายและบรษิทัสาขาที�มชีื�อขา้งตน้ไม่รบัผดิชอบต่อ
ความถูกตอ้งหรอืความสมบูรณข์องขอ้มูลที�แสดงไว ้ณ ที�นี�
การตดัสนิใจขั�นสุดทา้ยเกี�ยวกบัความเหมาะสมในการใชส้ารใดๆ ถอืเป็นความรบัผดิชอบของผูใ้ชง้านแต่เพยีงผูเ้ดยีว  สารท ั�ง
หมดอาจมอีนัตรายที�ยงัไม่ทราบ ดงันั�นจงึควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั  ถงึแมว่้าในที�นี�จะมกีารกล่าวถงึอนัตรายบางประการ  แต่
เราไม่สามารถรบัประกนัไดว่้าอนัตรายที�มอียู่จะมเีพยีงที�กล่าวไวนี้�

หมายเหตุถงึผูอ่้าน

วนัที�มกีารปรบัปรุงเอกสาร

:

:

:

แสดงขอ้มูลที�เปลี�ยนจากฉบบัตพีมิพค์ร ั�งที�แลว้

ขอ้มูลอา้งองิ : ไม่มขีอ้มูล

คําอธบิายคําย่อ : ATE=ค่าความเป็นพษิเฉียบพลนัขององคป์ระกอบในสารผสม
BCF=ค่าปัจจยัความเขม้ขน้ทางชวีภาพ
GHS=การจาํแนกประเภทและตดิฉลากสารเคมทีี�เป็นระบบเดยีวกนัทั�วโลก
IATA=สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
IBC=บรรจภุณัฑ ์IBC
IMDG=การขนส่งสนิคา้อนัตรายทางทะเล
LogPow=ค่าสมัประสทิธิ �การกระจายตวัของสารในช ั�นออกทานอลและช ั�นนํ�า
MARPOL=อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนัมลพษิจากเรอื ค.ศ.1973 และพธิสีาร
ค.ศ.1978
N/A = ไม่มขีอ้มูล
SGG = Segregation Group (กลุ่มประเภท)
UN=องคก์ารสหประชาชาติ

2021/10/18

ไม่มกีารบงัคบัใชม้ากอ่น

1

วธิกีารที�ใชใ้นการจําแนกประเภท

การจําแนกประเภท หลกัการและเหตุผล

การกดักรอ่นและการระคายเคอืงต่อผวิหนัง - หมวด ๓ วธิกีารคํานวณ
การทําลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคอืงต่อดวงตา - หมวด ๒A วธิกีารคํานวณ

วนัที�มกีารปรบัปรุง
เอกสาร

: 2021/10/18 เวอร ชั์น : 1 14/14ประเทศไทย ไทย




