ภำคผนวก ข-41
หนังสือแต่งตัง้ คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน

ภำคผนวก ข-42
ตัวอย่ำงข้อมูลควำมปลอดภัยของสำรเคมี

Ammonia Boiler

Ammonia SCR (Gas Engine)

Anionic Polymer

Antioxidant

DBNPA RO Biocide

Hydrochloric Acid

Isothiazolone

Nitrite Borax

POLY ALUMINIUM CHLORIDE

5. Fire-fighting measures

SAFETY DATA SHEET
POLY ALUMINIUM CHLORIDE (PAC)
1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking
Identification of the product
Product name: POLY ALUMINIUM CHLORIDE (PAC)
Manufacturer/supplier identification
Company:
JL CHEMTONIC CO., TLD
9/9 Moo 1, Chaimongkol, Muangsamutsakorn
Samutsakorn 74000
Tel:
(034) 881-246-7
Fax:
(034) 881-248

6. Accidental release measures
Person-related precautionary measures:
Avoid substance contact.
Procedures for cleaning / absorption:
Take up with liquid-absorbent material. Clean up affected area. Forward for disposal.

7. Handling and storage

2. Composition/information on ingredients
Product Name

CAS Numbers

UN Numbers

POLY ALUMINIUM CHLORIDE (PAC)

1327-41-9

1760

Formula:
Synonyms :

Suitable extinguishing media:
In adaption to materials stored in the immediate neighbourhood.
Special risks:
Hazardous combustion gases or vapours possible in the event of fire. (Sulfur Oxide)
Other information:
Non-combustible.

(Al2(OH)nCl6-n)m
hydrochloric acid aluminium

3. Hazards identification
Harmful if swallowed.

Handling:
No further requirements.
Storage:
At +15๐C to +25๐C. Tightly closed. Dry. In a well-ventilated place.

8. Exposure controls/personal protection
Personal protective equipment:
Respiratory protection: required when dusts are generated.
Eye protection:
required
Hand protection:
required
Industrial hygiene:
Change contaminated clothing. Wash hands after working with
substance.

4. First aid measures
After inhalation: fresh air.
After skin contact: wash off with plenty of water. Remove contaminated clothing.
After eye contact: rinse out with plenty of water with the eyelid held wide open.
After swallowing: make victim drink plenty of water or eggs mixed into milk, induce vomiting.
Immediately summon doctor.

9. Physical and chemical properties
Appearance
pH value at 100 g/l water
Boiling Point
Melting Point

( ๐C)

Clear colourless liquid or light brown
3.5 - 5.0
not available
not available

Flash point
Ignition
Explosion limits
Specific Gravity
Solubility

lower
upper
water

not available
not available
not available
not available
1.19 min
soluble

10. Stability and reactivity
Conditions to be avoided
Strong heating.
Substances to be avoided
Alkenes , alcohols , alkali metals , alkaline earth metals , ethylene oxide , halogen oxides ,
oxidizing agent , organic nitro compounds , phenols , bases
Hazardous decomposition products
In the event of fire : hydrochloric acid , chlorine.

11. Toxicological information
Acute toxicity
LD50 (oral, rat): 3450 mg/kg
Further toxicological information
After inhalation of dust: mucosal irritations , coughing , dyspnoea.
After skin contact: Burns.
After eye contact: Burns.
After swallowing: irritations of mucous membranes in the mouth, pharynx, oesophagus and
gastrointestinal tract. nausea with vomiting.
Further data
The product should be handled with the care usual when dealing with chemicals.

12. Ecological information
Ecotoxic effects:
Biological effects: Toxic for aquatic organisms Harmful effect due to pH shift. Forms corrosive
mixtures with water even if diluted. Biologically not eliminable.
Fish toxicity: Gambusia affinis LC 50: 27.1 mg/l /96 h ; Daphnia toxicity: Daphnia magna LC 50: 27.3 mg/l /48
h ; Algeal toxicity: Sc.quadricauda EC 5: 1.75 mg/l ; Bacterial toxicity: Pseudomonas fluorescens EC 5: 4.5 mg/l

Further ecologic data:
The following applies to aluminium compounds in general
For acidic aluminium compounds: biological effects: toxic for water organisms. Fish:
toxic as from 0.55 mg/l ; in very soft water toxic as from 0.1 mg/l ; crustaceans: D. magna toxic as from 0.55
mg/l ; algae: Sc. quadricauda toxic as from 1.5 mg/l (all values referring to dissolved Al). In the case of alkaline
aluminium compounds, flocculation may cause mechanical damage in aquatic organisms.
The following applies to HCl in general
Harmfull effect on aquatic organisms. Harmful effect due to pH shift. Biological effects:
hyrochloric acid (including such due to reaction): lethal for fish as from 25 mg/l; Leuciscus idus LC 50: 862 mg/l
(1N-solution). Harmful effects begin at: plants 6 mg/l. Does not cause biological oxygen deficit.
Do not allow to enter waters, waste water, or soil!

13. Disposal considerations
Product: There are no uniform EC Regulations for the disposal of chemicals or residues. Chemical
residues generally count as special waste. The disposal of the latter is regulated in the EC member countries
through corresponding laws and regulations. We recommend that you contact either the authorities in charge or
approved waste disposal companies which will advise you on how to dispose of special waste.
Packaging: Disposal in compliance with official regulations. Handle contaminated packaging in the
same way as the substance itself. If not officially specified differently, non-contaminated packaging may be
treated like household waste or recycled.

14. Transport information
Transport over land ADR/RID and GGVS/GGVE (Germany)
GGVS/GGVE class: 8
ADR/RID class:
8
River transport ADN/ADNR
Not examined
Sea transport IMDG
IMDG class:
8
UN-No.:
1760
Correct technical name: POLY ALUMINIUM CHLORIDE
Air transport ICAO-TI and IATA-DGR
ICAO/IATA class:
8
UN/ID-No.: 1760
Correct technical name: POLY ALUMINIUM CHLORIDE

The transport regulations are cited according to international regulations and in the form
applicable in Germany (GGVS/GGVE). Possible national deviations in other countries are not considered.

15. Regulatory information
Labelling according to EC Directives
Symbol:
C
R-phrases:
R 34
German regulations
Water pollution class 1

16. Other information
-

Corrosive.
Causes burns.
(slightly polluting substance)

Scale Inhibitor

Sodium Hydroxide 50% (WTP & Waste Water)
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บริษัท เจ แอล เชมโทนิค จํากัด JL CHEMTONIC COMPANY LIMITED.
/ หมู่ ตําบลชัยมงคล อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
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1. ข้ อมูลเกียวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิต และ /หรือจําหน่ าย (Identification)
ตัวบ่ งชีผลิตภัณฑ์
ชือผลิตภัณฑ์ : โซดาไฟ, SODIUM HYDROXIDE 50% & 32%
การบ่งชีด้วยวิธีอืนๆ : CAS#: 1310-73-2
EC/EINECS: 215-185-5 RTECS# : 011-002-00-6
UN/#: 1824
EC Annex 1 Index # : 011-002-00-6
ข้ อแนะนําในการใช้ สารเคมีและข้ อห้ ามต่ างๆ ในการใช้ : เป็ นด่างแก่
รายละเอียดผู้จัดจําหน่ าย : บริษัท เจ แอล เชมโทนิค จํากัด
สํานักงานใหญ่ - / ม. ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โทร. - - แฟ็ กซ์ - -

2. การบ่ งชีความเป็ นอันตราย (Hazards Identification)
การจําแนกประเภทสารเดียวหรือสารผสมตามระบบ GHS:
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก)
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน (ทางผิวหนัง)
การกัดกร่ อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง
การทําลายดวงตาอย่างรุ นแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา
ความเป็ นพิษต่อระบบอวัยวะเป้ าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับ
สัมผัสครังเดียว
o ระบบทางเดินหายใจ
o ความเป็ นอันตรายเฉี ยบพลันต่อสิ งแวดล้อมในนํา
o
o
o
o
o

50%, 32%
ประเภทย่อย , 4
ประเภทย่อย , 4
ประเภทย่อย , 1
ประเภทย่อย 1, 1
ประเภทย่อย
1, 1
ประเภทย่อย 0, 3

JL CHEMTONIC CO., LTD.

บริษัท เจ แอล เชมโทนิค จํากัด JL CHEMTONIC COMPANY LIMITED.
/ หมู่ ตําบลชัยมงคล อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
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32%

คําสั ญญาณ

อันตราย

ข้ อความแสดงความเป็ นอันตราย
o เป็ นอันตรายเมือสัมผัสผิวหนัง
o ทําให้ผวิ หนังไหม้อย่างรุ นแรงและทําลายดวงตา
o ทําอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร
o เป็ นอันตรายต่อสิ งมีชีวิตในนํา
ข้ อควรระวัง
o สวมถุงมือป้ องกัน/ชุ ดป้ องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า
o จัดเก็บในพืนทีทีมีการระบายอากาศได้ดี ปิ ดภาชนะบรรจุให้แน่น จัดเก็บในสถานทีที
ปิ ดล็อกได้
o หลีกเลียงการรัวไหลสู่ สิงแวดล้อม
o แยกซักเสื อผ้าทีปนเปื อนสารให้สะอาดก่อนนํากลับมาใช้ใหม่
o หากเข้าตา ล้างด้วยนํานาน 20 นาที ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออก
o ถ้ากลืนกิน ให้ลา้ งปาก ห้ามทําให้อาเจียน
o ถ้าสัมผัสผิวหนัง ถอดเสื อผ้าทีปนเปื อนทังหมดออกทันที ล้างด้วยนําปริ มาณมาก
นาน 20 นาที
ความเป็ นอันตรายอืนทีไม่ มีผลในการจําแนกประเภท : ไม่มีขอ้ มูล
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกียวกับส่ วนผสม (Composition/Information on Ingredients)
เอกลักษณ์ของสารเคมี :
ชือทางเคมี : Sodium Hydroxide
ชือสามัญ :
Sodium Hydroxide
ชือพ้อง :
Caustic soda
สู ตรโมเลกุล : NaOHมวลโมเลกุล : 40 กรัม/โมล

องค์ ประกอบของฉลาก:
50%
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ข้ อมูลเกียวกับส่ วนผสม : สาร
Sodium Hydroxide
Water
สิ งเจือปนและสารปรุ งแต่ งให้ เสถียร : ไม่มี

หมายเลข CAS
- 7732-18-5

50% 32%
ความเข้มข้น
% , 32 %
50 % , 68 %

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)
วิธีการปฐมพยาบาล
การหายใจเข้าไป
หากหายใจเอาละอองสารเข้า สู่ ร่ า งกาย ให้ย า้ ยผูป้ ่ วยไปยัง บริ เวณที มี
อากาศบริ สุทธิ หากหายใจไม่สะดวกให้ใช้อุปกรณ์ ช่วยหายใจ นําส่ ง
แพทย์ทนั ที
การสัมผัสทางผิวหนัง ถอดเสื อผ้าทีเปื อนออกทันที ล้างออกด้วยนําปริ มาณมาก อย่างน้อย
20 นาที
การสัมผัสทางดวงตา
ล้างด้วยนําปริ มาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ ออก เปิ ดเปลื อกตาให้กว้าง
ให้นาไหลผ่
ํ
าน
การกลืนกิน
บ้วนปาก ห้ามทําให้อาเจียน นําส่ งแพทย์ทนั ที
อาการ/ผลกระทบทีสํ าคัญ :
o การหายใจ : ไอ แสบคอ หายใจถี
o ผิวหนัง : ผิวหนังแดง แผลพุพอง ผิวหนังไหม้
o การกลืนกิน : แสบปาก แสบคอและหลอดอาหาร ปวดท้อง ท้องร่ วง คลืนไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ช็อก
หรื อหมดสติ หรื อเสี ยชีวติ
o ดวงตา : ตาแดง ปวดตา ทําให้แสบไหม้ตา ตามัว ทําให้ตาบอดได้
ข้ อควรพิจารณาทางการแพทย์ทต้ี องทําทันทีและการดูแลรั กษาเฉพาะทีสํ าคัญทีควรดําเนินการ :
o ตรวจสมรรถภาพการทํางานของปอด เอกซเรย์ปอด ตรวจตาและการมองเห็น
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5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)
สารดับเพลิงทีเหมาะสม : ใช้สารดับเพลิงทีเหมาะสมกับสภาวะรอบๆทีเกิดเพลิงไหม้
สารดับเพลิงที ไม่ เหมาะสม : ความเป็ นอันตรายทีเกิดจากสารเคมี :
o สารนี ไม่ติดไฟ แต่เมือสัมผัสนําหรื อความชื นจะทําให้เกิดความร้อน เมือได้รับความร้อน สารนี จะระเหยให้
ไอทีมีความเป็ นด่าง

อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวังสํ าหรับนักผจญเพลิง :
o สวมชุดดับเพลิง สวมหน้ากากป้ องกันการหายใจชนิดมีถงั อากาศ
o ให้ฉีดนําเป็ นละอองฝอยเพือหล่อเย็นภาชนะบรรจุ
6. มาตรการจัดการเมือมีการหกและรัวไหลของสาร (Accidental Release Measure)
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
o อพยพคนออกจากบริ เวณทีสารรัวไหล
o ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรง
o ห้ามสู ดดมเอาละอองไอเข้าสู่ ร่างกาย
อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่ วนบุคคล :
o แว่นครอบตา รองเท้าบูท และถุงมือยางแบบหนา ชุดกันสารเคมี
ข้ อควรระวังด้ านสิ งแวดล้อม :
o ห้ามให้สารปนเปื อนสิ งแวดล้อม
วิธีการ และวัสดุสําหรับกักเก็บ และทําความสะอาด :
o สวมชุดป้องกันสารเคมี
o รวบรวมใส่ ในภาชนะพลาสติก ปิ ดให้แน่น
o ใช้วสั ดุดูดซับทีเหมาะสม หรื อ ทราย
o ล้างทําความสะอาดบริ เวณทีสารหกรัวไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว
7. การขนถ่ ายเคลือนย้าย ใช้ งาน และการจัดเก็บ (Handling and Storage)
ข้ อควรระวังในการขนถ่ าย เคลือนย้าย ใช้ งานอย่างปลอดภัย :
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o หลีกเลียงการสัมผัสกับสาร
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย :
o เก็บในภาชนะป้ องกันการกัดกร่ อน

ข้ อควรปฏิบัติ :
o เปลียนเสื อผ้าทีเปื อนสารเคมี
o ล้างมือและหน้าหลังจากการทํางานกับสาร
o ห้ามกินอาหาร ดืมเครื องดืม หรื อสู บบุหรี ในสถานทีทํางาน

8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)
ค่ าต่ างๆทีใช้ ควบคุมการรับสั มผัส :
50%
32%
IDLH:
10
mg/m3
(NIOSH 2012)
3
REL-C:
2
mg/m (15 นาที)
(NIOSH 2012)
PEL-TWA: 2
2
mg/m3
(OSHA 2012)
TLV- C:
2
mg/m3
(ACGIH 2012)
การควบคุมทางวิศวกรรมทีเหมาะสม :
o จัดให้มีระบบระบายอากาศทีเพียงพอ
อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่ วนบุคคล :

การป้ องกันมือ
(ถุงมือสําหรับป้ องกันสารเคมี)

ชุดกันสารเคมี
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การป้ องกันระบบหายใจ
สวมหน้ากากป้ องกันไอสารเคมี
เมือต้องทํางานกับ
โซดาไฟทีมีอุณหภูมิสูง
(สารนีจะระเหยให้ไอทีมีความ
เป็ นด่าง)

กระบังหน้า
http://www.jlchemtonic.com

แว่นตานิรภัย
หรื อแว่นครอบตา

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)
1.)
.)
3.)
4.)
.)
6.)
.)
.)
9.)
.)
.)
.)
.)
.)
.)
16.)
17.)
18.)

ลักษณะทัวไป
ของเหลวใส ไม่มีสี
กลิน
ไม่มีกลิน
ระดับค่าขีดจํากัดของกลิน
ไม่มีขอ้ มูล
ค่าความเป็ นกรดด่าง
มากกว่า 14
จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง
9-12 oC
4.4 oC
o
จุดเดือดเริ มต้นและช่วงของการเดือด 143 C 117-120 oC
จุดวาบไฟ
ไม่ติดไฟ
อัตราการระเหย
ไม่มีขอ้ มูล
ความสามารถในการลุกติดไฟได้
ไม่มีขอ้ มูล
ค่าขีดจํากัดสู งสุ ดและตําสุ ดของความไวไฟ หรื อค่าขีดจํากัดสู งสุ ดและตําสุ ดของการระเบิด (%, v/v)
ขีดล่าง : ไม่มีขอ้ มูล
ขีดบน : ไม่มีขอ้ มูล
o
ความดันไอ
13 mmHg (0.2 kPa๗) ทีอุณหภูมิ 20 C
1.1
ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1)
1.2
0.2
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (นํา = 1)
1.5 ทีอุณหภูมิ 15oC 1.3
ความสามารถในการละลายได้
ละลายนําได้ดี
ค่าสัมประสิ ทธิ การละลายของสารใน ไม่มีขอ้ มูล
ชันของ n-octanol ต่อนํา (Log Kow)
อุณหภูมิทีลุกติดไฟได้เอง
ไม่ติดไฟ
อุณหภูมิของการสลายตัว
ไม่มีขอ้ มูล
ความหนืด
. cP ทีอุณหภูมิ 20oC
cP
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10. ความเสถียรและความไวต่ อปฏิกริ ิยา (Stability and Reactivity)
การเกิดปฏิกริ ิยา :
o ทําปฏิกิริยากับกรดแก่ (Hydrochloric , Sulfuric, Nitric) ทําปฏิกิริยากับโลหะ ( Aluminum, Lead, Tin, Zinc )
ทําให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนทีไวไฟและระเบิดได้ ทําปฏิกิริยากับ Ammonium salts ทําให้เกิด Ammonia ซึ งทํา
ให้เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ ทําปฏิกิริยากับสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์เกิดก๊าซคลอรี นซึงเป็ นพิษ
ความเสถียรทางเคมี :
o เสถียรภายใต้อุณหภูมิปกติ
วัสดุทเข้
ี ากันไม่ ได้ : ไม่มีขอ้ มูล
ผลิตภัณฑ์ จากการสลายตัวทีเป็ นอันตราย : ไม่มีขอ้ มูล
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา (Toxicological Information)
ค่ าประมาณการความเป็ นพิษเฉียบพลัน :
50%
LD50 (Dermal, Rabbit): 1,350
LD50 (i.p., Mouse):
40

32%
1,350 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม
40
มิลลิกรัม/ กิโลกรัม

ข้ อมูลเพิมเติมทางพิษวิทยา :
การหายใจเข้าไป
ระคายเคืองจมูก คอ และปอด ทําให้ไอ แสบคอ หายใจถี หายใจลําบาก
การสัมผัสทางผิวหนัง กัดกร่ อนผิวหนัง ผิวหนังเป็ นผืนแดง ผิวหนังไหม้
การสัมผัสทางดวงตา กัดกร่ อนดวงตา ตาแดง ตามัว ตาไหม้ และตาบอดได้
การกลืนกิน
แสบคอและหน้าอก ปวดท้อง ท้องร่ วง คลืนไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย
ช็อกหรื อหมดสติ หรื อเสี ยชีวิต
อาการทีปรากฏ
รู้สึกแสบร้อน ไอ หายใจมีเสี ยง หลอดลมตอนบนอักเสบ หายใจถี
ปวดหัวคลืนไส้ และอาเจียน
ผลกระทบเฉียบพลัน กัดกร่ อนผิวหนัง ดวงตาและทางเดินหายใจ กัดกร่ อนเมือกลืนกิน ทําให้
ปอดบวม หายใจลําบาก
ผลกระทบเรื อรัง
ทําให้ผวิ หนังอักเสบ ทําให้หลอดลมอักเสบ ทําลายปอดอย่างถาวร
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12. ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา (Ecological Information)
ความเป็ นพิษต่ อระบบนิเวศน์ :
50%
32%
ความเป็ นพิษต่อปลา Oncorhynchus mykiss LC50 : 45.4
same มิลลิกรัม/ ลิตร/ 96 ชัวโมง
same มิลลิกรัม/ ลิตร/ 48 ชัวโมง
ความเป็ นพิษต่อ Crustacea Daphnia magna EC50: 40.38
การตกค้ างยาวนาน และความสามารถในการย่ อยสลายทางชีวภาพ :
ถูกสะเทินได้ในสถาวะทีเป็ นกรดจากกระบวนย่อยสลายทางชีวภาพ
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่สะสมทางชีวภาพ
การเคลือนย้ายในดิน :
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทางเสี ยหายอืนๆ :
ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อพิจารณาในการกําจัด (Disposal Considerations)
การกําจัดสาร : ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย เพือให้มีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมน้อยทีสุ ด
บรรจุภัณฑ์ :
ภาชนะบรรจุทีทําความสะอาดแล้วให้กาํ จัดแบบขยะทัวไป
14. ข้ อมูลเกียวกับการขนส่ ง (Transport Information)
หมายเลขสหประชาชาติ (UN number):
ชื อทีถูกต้ องในการขนส่ งของสหประชาชาติ :
Sodium Hydroxide Solution
ประเภทความเป็ นอันตรายสํ าหรับการขนส่ ง :
กลุ่มการบรรจุ (ถ้ ามี):
II
การติดฉลาก :

มลภาวะทางทะเล :
การขนส่ งด้ วยภาชนะขนาดใหญ่ :
ข้ อควรระวังพิเศษ :

ไม่มีขอ้ มูล
L4BN
ไม่มีขอ้ มูล
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15. ข้ อมูลเกียวกับกฎข้ อบังคับ (Regulatory Information)
กฎหมาย/ข้ อบังคับของประเทศไทย
o พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535
กระทรวงอุตสาหกรรม กําหนดประเภทวัตถุอนั ตราย: ชนิดที
ประมง)
การติดฉลาก
o NFPA-704 :

(กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรม

o GHS:

16. ข้ อมูลอืน ๆ (Other Information)
วันทีจัดทําเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย : 17 มิถุนายน 2556
แหล่ งข้ อมูลและเอกสารทีใช้ ทาํ เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย :
1. The National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH):NIOSH Pocket Guide to
Chemical Hazards
http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html
2. United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (UNRTDG)
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev14/English/0
5E_Index.pdf
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ข้ อความแสดงความเป็ นอันตราย
o อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจเมือสัมผัสเป็ นเวลานานหรื อสัมผัสซํา

1. ข้ อมูลเกียวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิต และ /หรือจําหน่ าย (Identification)
ตัวบ่ งชีผลิตภัณฑ์
ชือผลิตภัณฑ์ : โซเดียมไฮโปคลอไรต์, Sodium Hypochlorite
การบ่งชีด้วยวิธีอืนๆ : CAS#:
- EC/EINECS: - - RTECS No.: NH3486300
UN/#: 1791
EC Index No. : 017-011-00-1
รายละเอียดผู้จัดจําหน่ าย : บริษัท เจ แอล เชมโทนิค จํากัด
สํานักงานใหญ่ - / ม. ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โทร. - - แฟ็ กซ์ - -

o ระคายเคืองต่อผิวหนัง และ ทําลายเยือบุดวงตา
o อันตรายต่อสิ งมีชีวติ ในนํา
ข้ อควรระวัง
o ควรได้รับคําแนะนําเฉพาะก่อนการใช้งาน
o หลีกเลียงการสัมผัสหรื อหายใจรับสาร
o สวมชุดป้ องกันสารเคมี ถุงมือกันสารเคมี แว่นครอบตา
o บริ เวณใช้งาน ควรมีระบบระบายอากาศทีดี
o ห้ามปล่อยสารออกสู่ สิงแวดล้อมหรื อ แหล่งนํา
ความเป็ นอันตรายอืนทีไม่ มีผลในการจําแนกประเภท : ไม่มีขอ้ มูล

2. การบ่ งชีความเป็ นอันตราย (Hazards Identification)
การจําแนกประเภทสารเดียวหรือสารผสมตามระบบ GHS:
o การกัดกร่ อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง
o การทําลายดวงตาอย่างรุ นแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา
o การทําให้ไวต่อการกระตุน้ อาการแพ้ต่อผิวหนัง
o ความเป็ นพิษต่อระบบอวัยวะเป้ าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับ
สัมผัสครังเดียว (ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ)
o ความเป็ นพิษต่อระบบอวัยวะเป้ าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับ
สัมผัสซํา (ตับ อวัยวะรับกลิน ระบบทางเดินหายใจ)
o ความเป็ นอันตรายเฉี ยบพลันต่อสิ งแวดล้อมในนํา
องค์ ประกอบของฉลาก:

คําสั ญญาณ

อันตราย
http://www.jlchemtonic.com

ประเภทย่อย 1
ประเภทย่อย 1
ประเภทย่อย 1
ประเภทย่อย 1

3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกียวกับส่ วนผสม (Composition/Information on Ingredients)
เอกลักษณ์ของสารเคมี :
ชือทางเคมี : Sodium Hypochlorite
ชือสามัญ :
Sodium Hypochlorite
ชือพ้อง :
ไฮคลอร์ สารฟอกขาว
สู ตรโมเลกุล : NaOCl
มวลโมเลกุล : 74.442 กรัม/โมล

ประเภทย่อย 1
ประเภทย่อย 1

ข้ อมูลเกียวกับส่ วนผสม :
สาร
Sodium Hypochlorite
Sodium Chloride
Sodium Hydroxide
Water
สิ งเจือปนและสารปรุ งแต่ งให้ เสถียร : ไม่มี

หมายเลข CAS
7681-52-9
7647-14-5
1310-73-2
7732-18-5
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4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)
วิธีการปฐมพยาบาล
การหายใจเข้าไป
ให้ยา้ ยผูป้ ่ วยไปยังบริ เวณทีมีอากาศบริ สุทธิ หากหายใจไม่สะดวกให้ใช้
อุปกรณ์ช่วยหายใจ นําส่ งแพทย์ทนั ที
การสัมผัสทางผิวหนัง ถอดเสื อผ้าทีเปื อนออกทันที ล้างออกด้วยนําปริ มาณมาก อย่างน้อย
20 นาที นําส่ งแพทย์
การสัมผัสทางดวงตา
ล้างด้วยนําปริ มาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ ลืมตาให้กว้างเพือให้นาํ
ไหลผ่านอย่างน้อย 20 นาที นําส่ งแพทย์ทนั ที
การกลืนกิน
บ้วนปาก ห้ามทําให้อาเจียน นําส่ งแพทย์ทนั ที
อาการ/ผลกระทบทีสํ าคัญ :
o การหายใจ : ไอ เจ็บคอ หายใจถี หายใจขัด กล่องเสี ยงอักเสบ ปวดศีรษะ คลืนไส้ อาเจียน อาจเสี ยชีวติ
o ผิวหนัง : ผิวหนังแดง ผิวหนังไหม้
อาการ/ผลกระทบทีสํ าคัญ :
o การหายใจ : ไอ เจ็บคอ หายใจถี หายใจขัด กล่องเสี ยงอักเสบ ปวดศีรษะ คลืนไส้ อาเจียน อาจเสี ยชีวติ
o ผิวหนัง : ผิวหนังแดง ผิวหนังไหม้
o การกลืนกิน : แสบร้อน ปวดท้อง คลืนไส้ อาเจียน ช็อก หมดสติ
o ดวงตา : ตาแดง ปวดตา ตาไหม้อย่างรุ นแรง
ข้ อควรพิจารณาทางการแพทย์ทต้ี องทําทันทีและการดูแลรั กษาเฉพาะทีสํ าคัญทีควรดําเนินการ : เอกซเรย์ปอด
5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)
สารดับเพลิงทีเหมาะสม : นํา คาร์บอนไดออกไซด์ โฟม และผงเคมีแห้ง
สารดับเพลิงที ไม่ เหมาะสม : ความเป็ นอันตรายทีเกิดจากสารเคมี :
o เมือไม่ลุกติดไฟ แต่ความร้อน จะทําให้เกิดการสลายตัว ให้ก๊าซออกซิ เจน และก๊าซคลอรี น
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวังสํ าหรับนักผจญเพลิง :
o สวมชุดผจญเพลิง ชุดป้ องกันสารเคมี สวมหน้ากากป้ องกันการหายใจ
o ใช้ละอองนําหรื อหัวฉี ดละอองเพือหล่อเย็นภาชนะบรรจุและลดละอองไอ
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6. มาตรการจัดการเมือมีการหกและรัวไหลของสาร (Accidental Release Measure)
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
o อพยพคนออกจากบริ เวณทีสารหกรด
o ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรง
o ห้ามสู ดดมไอระเหยของสารเข้าไป
อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่ วนบุคคล :
o สวมชุดป้ องกันสารเคมี อุปกรณ์ช่วยหายใจ และถุงมือป้ องกันสารเคมี
ข้ อควรระวังด้ านสิ งแวดล้อม :
o ป้ องกันไม่ให้สารไหลลงแหล่งนําสาธารณะ
วิธีการ และวัสดุสําหรับกักเก็บ และทําความสะอาด :
o สวมชุดป้ องกันสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจชนิ ดแบบมีไส้กรองก๊าซคลอรี น แว่นครอบตาหรื อกระบัง
หน้า
o ให้ระบายอากาศในบริ เวณทีมีการรัวไหล
o ใช้อุปกรณ์ตกั สารเคมีปนเปื อนทีเป็ นพลาสติก
o จัดเตรี ยมถุงและถังพลาสติก (แบบมีฝาปิ ด)
o นําสารเคมีปนเปื อนใส่ ถุงพลาสติกปิ ดรัดถุงแล้วใส่ ลงถังพลาสติกปิ ดฝาแล้วใช้เทปผ้าพันปิ ดทีขอบฝาถัง
o ติดป้ ายทีถัง “สารเคมีปนเปื อนจากอุบตั ิเหตุ” นําไปกําจัดตามข้อกําหนด
7. การขนถ่ ายเคลือนย้าย ใช้ งาน และการจัดเก็บ (Handling and Storage)
ข้ อควรระวังในการขนถ่ าย เคลือนย้าย ใช้ งานอย่างปลอดภัย :
o หลีกเลียงการสัมผัสสารเป็ นเวลานาน
o จัดระบบระบายอากาศทีเพียงพอในบริ เวณใช้งาน
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย :
o ปิ ดภาชนะให้สนิท เก็บในบริ เวณทีระบายอากาศได้ดี เก็บในทีแห้ง
o เก็บให้ห่างจากความร้อน แสงแดด
o สารนีสามารถทําปฏิกิริยารุ นแรงกับกรดทุกชนิด และสารเคมีทีมีความเป็ นกรด และสารริ ดิวซ์ซิง
ข้ อควรระวังด้ านสิ งแวดล้อม : ไม่มีขอ้ มูล
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8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)
ค่ าต่ างๆทีใช้ ควบคุมการรับสั มผัส :
PEL:
1
ppm as Chlorine gas (OSHA 2010)
TWA:
0.5
ppm as Chlorine gas (ACGIH 2010)
การควบคุมทางวิศวกรรมทีเหมาะสม :
o จัดให้มีการระบายอากาศทีเพียงพอ
o ติดตังระบบดูดอากาศเฉพาะที
อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่ วนบุคคล :

การป้ องกันมือ
(ถุงมือสําหรับป้ องกันสารเคมี)

การป้ องกันระบบหายใจ
(หน้ากากป้ องกันก๊าซคลอรี น)

ชุดกันสารเคมี

กระบังหน้า

การป้ องกันดวงตา
(แว่นตานิรภัยหรื อแว่นครอบตา)

ข้ อควรปฏิบัติ :
o เปลียนเสื อผ้าทีเปื อนสารเคมี
o ล้างมือและหน้าหลังจากการทํางานกับสาร ก่อนกินอาหาร สู บบุหรี หรื อใช้หอ้ งนํา
o ห้ามกินอาหาร ดืมเครื องดืม หรื อสู บบุหรี ในสถานทีทํางาน
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)
1.) ลักษณะทัวไป
.) กลิน
3.) ระดับค่าขีดจํากัดของกลิน

ของเหลวใส สี เหลืองอมเขียว
กลินฉุ น
. ppm
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คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (ต่อ) :
4.) ค่าความเป็ นกรดด่าง
10.8-13.0
.) จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง
-19.4 oC
6.) จุดเดือดเริ มต้นและช่วงของการเดือด 111 oC
.) จุดวาบไฟ
ไม่ติดไฟ
.) อัตราการระเหย
ไม่มีขอ้ มูล
9.) ความสามารถในการลุกติดไฟได้
ไม่ติดไฟ
.) ค่าขีดจํากัดสู งสุ ดและตําสุ ดของความไวไฟ หรื อค่าขีดจํากัดสู งสุ ดและตําสุ ดของการระเบิด (%, v/v)
ขีดล่าง : ไม่มีขอ้ มูล
ขีดบน : ไม่มีขอ้ มูล
.) ความดันไอ
17.5 mmHg (1.6 kPa) ทีอุณหภูมิ 20 oC
.) ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1)
ไม่มีขอ้ มูล
.) ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (นํา = 1)
1.20 ทีอุณหภูมิ 20 oC
.) ความสามารถในการละลายได้
ละลายในนําได้ดี
.) ค่าสัมประสิ ทธิ การละลายของสารใน ไม่มีขอ้ มูล
ชันของ n-octanol ต่อนํา (Log Kow)
16.) อุณหภูมิทีลุกติดไฟได้เอง
ไม่ติดไฟ
17.) อุณหภูมิของการสลายตัว
ไม่มีขอ้ มูล
18.) ความหนืด
2.6 cP ทีอุณหภูมิ 20oC
10. ความเสถียรและความไวต่ อปฏิกริ ิยา (Stability and Reactivity)
การเกิดปฏิกริ ิยา :
o ทําปฏิกิริยารุ นแรงหรื อระเบิดกับ
 กรดแก่ (เช่น Hydrochloric Acid, Nitric Acid )
 Acid compounds (เช่น Aluminium Chloride, Ferric Chloride ,Alum)
 Acid-based cleaning compounds( Brick ,concrete cleaners)
 Ammonia Compounds( เช่น Ammonium Chloride , Ammonium Hydroxide, Quaternary
Ammonium salts)
o ทําปฏิกิริยารุ นแรงหรื อระเบิดกับ (ต่อ)
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 จะปล่ อ ยก๊ า ซ Chlorine และก๊ า ซอื นๆที เป็ นพิ ษ ทํา ปฏิ กิ ริ ย ารุ น แรงกับ สารอิ น ทรี ย ์ (เช่ น
สารละลาย เชือเพลิง แอลกอฮอล์ สารฆ่าแมลงและ Glycols)
 Amines, Organic Polymers ก่อให้เกิด Chlorine ,Chlorinated Organic compounds และสารที
ระเบิดได้
 สารรี ดิวซ์ซิง (เช่น Sodium Bisulfite, Sodium Thiosulfate)จะให้ความร้อน
ความเสถียรทางเคมี :
o เสถียรภายใต้การใช้ในสภาวะปกติ
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย : ไม่เกิด
สภาวะทีควรหลีกเลียง :
o ความร้อน แสง เกิดการสลายตัวเป็ นก๊าซออกซิ เจน
วัสดุทเข้
ี ากันไม่ ได้ :
o Hydrogen Peroxide สารรี ดิวซ์ซิง โลหะ (ทองแดง นิเกิล โคบอล และเหล็ก) ห้ามใช้อุปกรณ์ทีทําด้วย
Stainless Steel, Aluminum, Carbon Steel เพราะจะให้ออกซิเจนซึงจะทําให้ภาชนะฉีกขาดได้
ผลิตภัณฑ์ จากการสลายตัวทีเป็ นอันตราย : ก๊าซออกซิ เจน และ ก๊าซคลอรี น
ผลิตภัณฑ์ จากการสลายตัวทีเป็ นอันตรายเมือสั มผัสนํา : ไม่มีขอ้ มูล
ผลิตภัณฑ์ จากการเผาไหม้ : ไม่มีขอ้ มูล
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา (Toxicological Information)
ค่ าประมาณการความเป็ นพิษเฉียบพลัน :
หนูพุก (ทางปาก)
LD50 (Rat)
>5,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
หนูพุก (ทางการหายใจ) LC50 ( Rat)
>10,500 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
กระต่าย (ทางผิวหนัง) LD50 (Rabbit) >10,000 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม
ข้ อมูลเพิมเติมทางพิษวิทยา :
การหายใจเข้าไป
ทําให้ไอ แสบคอ หายใจถี หายใจลําบาก
การสัมผัสทางผิวหนัง ผิวหนังไหม้อย่างรุ นแรง เจ็บปวด แผลพุพอง
การสัมผัสทางดวงตา
ตาไหม้อย่างรุ นแรง และตาบอดได้
การกลืนกิน
แสบร้อนปาก คอ และหน้าอก ปวดท้อง คลืนไส้ อาเจียน ช็อก หมดสติ
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อาการทีปรากฏ
ผลกระทบเฉียบพลัน
ผลกระทบผลเรื อรัง

12. ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา (Ecological Information)
ความเป็ นพิษต่ อระบบนิเวศน์ :
ความเป็ นพิษต่อปลา Clupea harengus LC50 :
0.065 มิลลิกรัม/ ลิตร/ 96 ชัวโมง
ความเป็ นพิษต่อ Crustacea Daphnia magna EC50 : . มิลลิกรัม/ ลิตร/ 48 ชัวโมง
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:Gracilaria tenuistipitata Red algae EC50 : 46 มิลลิกรัม/ ลิตร / 96 ชัวโมง
การตกค้ างยาวนาน และความสามารถในการย่ อยสลายทางชีวภาพ : ย่อยสลายทางชีวภาพ ได้อย่างรวดเร็ ว
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่สะสมทางชีวภาพ
การเคลือนย้ายในดิน :
ไม่มีขอ้ มูล
ผลกระทบในทางเสี ยหายอืนๆ :
ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อพิจารณาในการกําจัด (Disposal Considerations)
การกําจัดสาร : ใช้นาทํ
ํ าความสะอาด และทําให้เป็ นกลางด้วย โซเดียมซัลไฟท์ หรื อ โซเดียมไธโอซัลไฟท์ หรื อ
โซเดียมไบซัลไฟท์
บรรจุภัณฑ์ : ภาชนะบรรจุทีทําความสะอาดแล้วให้กาํ จัดแบบขยะทัวไป
14. ข้ อมูลเกียวกับการขนส่ ง (Transport Information)
หมายเลขสหประชาชาติ (UN number):
ชื อทีถูกต้ องในการขนส่ งของสหประชาชาติ :
Hypochlorite Solution
ประเภทความเป็ นอันตรายสํ าหรับการขนส่ ง :
กลุ่มการบรรจุ (ถ้ ามี) :
II, III
การติดฉลาก :
มลภาวะทางทะเล :

ข้ อมูลเพิมเติมทางพิษวิทยา(ต่ อ) :
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ไอ แสบคอ หายใจถี ปวดศีรษะ ปอดบวมนํา กล้ามเนื อหดเกร็ ง
กล่องเสี ยงอักเสบ อ่อนเพลีย
กัดกร่ อนดวงตา ผิวหนังและทางเดินหายใจ ทําให้ปอดบวมนํา
ทําให้ไวต่อการกระตุน้ อาการแพ้ต่อผิวหนัง ทําให้หลอดลมอักเสบ เป็ น
ผลให้มีเสมหะ ไอ หายใจถี

ไม่มีขอ้ มูล
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การขนส่ งด้ วยภาชนะขนาดใหญ่ : แท็งก์มาตรฐาน L4BN
ข้ อควรระวังพิเศษ : ไม่มีขอ้ มูล
15. ข้ อมูลเกียวกับกฎข้ อบังคับ (Regulatory Information)
กฎหมาย/ข้ อบังคับของประเทศไทย :
o พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535
กระทรวงอุตสาหกรรม กําหนดประเภทวัตถุอนั ตราย: ชนิดที 1 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรม
ประมง สํานักงานคณะกรรมการ อาหารและยา )
การติดฉลาก :
o NFPA:

o GHS: ใส่ ขอ้ มูลรู ปฉลาก GHS ??

16. ข้ อมูลอืน ๆ (Other Information)
วันทีจัดทําเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย : 14 กุมภาพันธ์ 2556
แหล่ งข้ อมูลและเอกสารทีใช้ ทาํ เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย :
1. The National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH):NIOSH Pocket Guide to
Chemical Hazards
http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html
2. United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (UNRTDG)
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev14/English/05E_Index.pdf

http://www.jlchemtonic.com

Sodium Metabisulphite
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PHONLAWAT INTERCHEM LTD.
2188 Moo 4 Soi Sriboonroung 1, Taparak Road, Taparak, Muang, Samutprakarn Thailand 10270
Tel. 02-3947030-40 Fax. 02-3947041, 02-7101191

ÃÁ¸¥¤ Á¤oµÅ´¨Å¢r
1. ¦³µ Product
Îµ ¡o°: pyrosulfite ÃÁ¸¥¤; ¦ pyrosulfurous Á¨º° disodium
CAS Á¨ ¸É: 7681-57-4
Ã¤Á¨»¨ ÊÎµ®´: 190.13
Á¤¸ ¼¦: Na2S2O5
·oµ ¦®´: 3552
2. °r¦³° / o°¤¼¨ Ä nª¤
nª¤ Á°¦rÁÈr °´¦µ¥ CAS No
--------------------------------------- ----------- - ------------ --------ÃÁ¸¥¤ Metabisulfite 7681-57-4 99 - 100% Än
ÃÁ¸¥¤ Sulfite 7757-83-7 <0.5% No
3. ¦³» °´¦µ¥
£µ¡ ¦ª¤ »Á·
-------------------------Îµ Áº°! Á} °´¦µ¥ oµ ¨º ®¦º° INHALED. ÎµÄ®o Á· µ¦ ¦³µ¥ Áº° n° ·ª®´ µ Â¨³
µ Á· ®µ¥Ä. ··¦·¥µ °µ ÎµÄ®o ®µ¥Ä Â¡o. REACTS ´ ¦ Â¨³
ÊÎµ ¨n°¥ pµ ¡·¬ Îµ¤³´ pµ.
SAF-T-DATA (TM) °´´ (Ä®o µ¦ ¸Ê Á¡ºÉ° ªµ¤ ³ª ° nµ)
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------» £µ¡ ³Â: 2 - µ¨µ (Life)
Flammability Rating: 0 - None
Reactivity ³Â: 2 - µ¨µ
·n° ³Â: 3 - ¦»Â¦
Lab j°´ ´ Ä®o: GOGGLES Â¨³ Ã¨n; LAB ¦µ Â¨³ APRON; ¦n° ±¼ ; »¤º° ¸É Á®¤µ³¤
Storage Color Code: Green (General Storage)
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------°µ Á· ¨ ¦³ » £µ¡
---------------------------------¼ ¨¤:
ÎµÄ®o Á· µ¦ ¦³µ¥ Áº° Ä µ Á· ®µ¥Ä. °µ ¤¸ °µµ¦ Å°, ´ª ¥n° ° ¨¤ ®µ¥Ä. °µ ÎµÄ®o Á· °µµ¦ Â¡o
··¦·¥µ Ä »¨ ¸É Îµ´.

µ¦Îµ Á oµÅ Ä ¦nµµ¥:
°µ ÎµÄ®o Á· µ¦ ¦³µ¥ Áº° ¦³Á¡µ³ °µ®µ¦ Ã¥ µ¦ ¨¨n°¥ ¦ sulfurous. ··¦·¥µ Á¸É¥ª ´ Ã¦ ®º °µ Á· ¹Ê
®¨´µ µ¦Îµ Á oµÅ Ä ¦nµµ¥. µ Ä®n
doses °µ ÎµÄ®o ª·Áª¸¥, °µÁ¸¥, o°Á¸¥, ª o°, ª»nªµ¥ Å®¨ Áª¸¥ ° Ã¨®· Â¨³ ¦³ ¦³µ nª¨µ
³Áº°Ä. ¦·¤µ ¦oµ¥Â¦ Ã¥ ¦³¤µ º° 10 ¦´¤.
·n° Skin:
ÎµÄ®o Á· µ¦ ¦³µ¥ Áº° n° ·ª. °µµ¦ ¤¸ ¸ Â, ´ Â¨³ ª.
·n° Eye:
¦³µ¥ Áº° µÁ®», ¸ Â Â¨³ ÁÈ. ·n° °µ ÎµÄ®o Á· ªµ¤ Á¸¥®µ¥ µ ¨´ Å¤n Åo. °µµ¦ °µ ¦ª¤ ¹ µ¦ n° ¥,
»Áº° ¦»Â¦, ¸ Â, ª¤, ªµ¤ Á¸¥®µ¥ ¦³µ Â¨³ d µ.
µ¦ Â ¨ Á¦ºÊ°¦´:
o°¤¼¨ Å¤n ¡.
Aggravation ° Pre-ÁºÉ°Å ¸É ¤¸ °¥¼n:
»¨ µ  ¨nµª ªnµ ³ µÃ Îµ´ Ä µ¸ ¦·¤µ ° sulfites Ä °µ®µ¦. °µµ¦ °µ ¦ª¤ ¹
¦´ broncho, È°, disturbances Á· °µ®µ¦, angio ¤µ , ¸É ¦° oª¥ ÊÎµ Â¨³ µ¦ ¦¼o¹ Á¸¥ª nµ sensations. Á¤ºÉ° Â¡o
¡´µ, exposures °µ °µ ÎµÄ®o Á· µ¦ Ã¤¸ ®º ´ ªµ¤ ´Ê ° ®µ¥Ä wheezing Â¨³ Å°.
4. First Aid ¤µ¦µ¦
¼ ¨¤:
¨ Å ¨¤. oµ Å¤n ®µ¥Ä, µ¥°. oµ ®µ¥Ä Á} ·É ¸É ¥µ Ä®o °°·Á. Åo ¦´ µ¦ ¦´¬µ ¡¥µµ¨
Ä.
µ¦Îµ Á oµÅ Ä ¦nµµ¥:
´Îµ °µÁ¸¥ Ã¥¦ ´¸ Ã¥ »¨µ¦ µµ¦ Â¡¥r. Å¤n Ä®o ·É Ä µ µ Ä®o ·
. Åo ¦´ µ¦ ¦´¬µ ¡¥µµ¨.
·n° Skin:
µ ª´» Á· µ ·ª Â¨oª ·ª Á¨n¨´É ´¸ ¸É ¤¸ ¤µ¤µ¥ ° ÊÎµ °¥nµ o°¥ 15 µ¸. Îµ °° Å
ÁºÊ°oµ   Ág° Â¨³ ¦°Áoµ. Åo ¦´ µ¦ ¦´¬µ ¡¥µµ¨. ´ ÁºÊ°oµ n° ÊÎµ. ¨³Á°¸¥ ³°µ ¦°Áoµ n°
ÊÎµ.
·n° Eye:
´¸ µ Áe~¥¤ oª¥ ªµ¤ °»¤ ¤¼¦r ° ÊÎµ °¥nµ o°¥ 15 µ¸ ¥ ÉÎµ Â¨³  Á¨º°µ µ ¦´Ê. Åo ¦´
µ¦ ¦´¬µ ¡¥µµ¨ ´¸.
5. ¤µ¦µ¦ Fire Fighting
Å¢:
º°ªnµ Å¤n Á} °´¦µ¥ Å¢.
¦³Á·:
º°ªnµ Å¤n Á} °´¦µ¥ ¦³Á·.
Media Fire Extinguishing:
Äo ª·¸ Ä Á®¤µ³ extinguishing ¦° Å¢. Å¤n °»µ Ä®o °Á®¨ª ¸É Å®¨ °° ÊÎµ Á oµ sewers ®¦º° waterways.
o°¤¼¨ ¡·Á«¬:
Ä ¦¸ ° Å¢, ª¤ ÁºÊ°oµ j°´ ÁÈ¤ Â¨³ NIOSH ¦´¦° Á° ¤¸ µ¦ ®µ¥Ä oª¥ Á¦ºÉ° ÁÈ¤
facepiece ÎµÁ· µ¦ Ä ªµ¤ o°µ¦ ªµ¤ ´ ®¦º° Ã®¤ ªµ¤ ´ °ºÉ Ç ª.

6. ¤µ¦µ¦ °»´·Á®» Release
¡ºÊ¸É Â°° ° µ¦ ¦´Éª Å®¨ ®¦º° ®. ª¤ Än °»¦r j°´ nª »¨ ¸É Á®¤µ³¤ µ¤ ¸É ¦³» Åªo Ä ¤µ¦µ 8. Spills:
¦´
µ ¸É Â¨³ £µ³ ¸É Á®¤µ³¤ Îµ®¦´ µ¦ ¦´¦» ®¦º° Îµ®nµ¥ Ã¥ Äo ª·¸ µ¦ ¸É Å¤n ¦oµ »i. »¤Á·
¤¸ ¤µ¤µ¥ Á®¨º° ¸ ÊÎµ Ä®o µ¦ ¦³µ¥ °µµ« ¸É pµ Îµ¤³´ ´Á  ª´ µ µ¦ ·n° ÊÎµ.
7. µ¦ ´µ¦ Â¨³ µ¦ ÁÈ ¦´¬µ
ÁÈ Ä £µ³ d °¥nµ Ân®µ. j°´ µ ªµ¤ Á¸¥®µ¥ µ µ¥£µ¡. ÁÈ Ä Á¥È µ¥ Â®o ¨¤ ¦·Áª ¸É ®nµ µ
Â®¨n ªµ¤ ¦o° ªµ¤ºÊ Â¨³ incompatibilities. Îµ¤³´ °° pµ pµ ¡·¬ Á¤ºÉ° ´¤´ ´ ÊÎµ ÊÎµÂ È. ÁÈ
®nµ µ ¦ ÊÎµ ÊÎµÂ È Â¨³ ´ªÂ oxidizing. Äo Á¡µ³ ´ °»¦r j°´ ¸É Á®¤µ³¤. Å¤n Äo Ä
¡ºÊ¸É unventilated Án º° ° Á¦º° ¦³¤ Á· Ä coolers ®¦º° ¡ºÊ¸É Â. ¦¦» ÁºÊ°®µ ¸Ê °µ Á}
Á¤ºÉ° Å¤n¤¸ °´¦µ¥ ÁºÉ°µ ÁÈ µ¦ ¨·£´r ( »i °Â È) ´Á Îµ Áº° Â¨³ o° ª¦ ¦³ª´ ¸É ¦³» Åªo Îµ®¦´
¨·£´r.
8. Â Controls / Personal Protection
Îµ´  ¤µ µ °µµ« Â:
-ACGIH Ár ªÁ· Value (TLV):
5mg/m3 (TWA) Îµ®¦´ bisulfite ÃÁ¸¥¤ Â¨³ Îµ®¦´ metabisulfite ÃÁ¸¥¤, A4 Å¤n classifiable Á} carcinogen ¤»¬¥r.
¦³ ¦³µ¥:
¦³ ° o°·É Â¨³ / ®¦º° ®¤ ´ÉªÅ Â³Îµ Á¡ºÉ° Ä®o exposures ¡´µ oµ ¨nµ  ¤µ µ °µµ« Â
Îµ´. µ¦ ¦³µ¥ °µµ« ®¤ Local º° o°µ¦ ´ÉªÅ Á¡¦µ³ µ¤µ¦ ª»¤ µ¦ ¨n°¥ ° µ¦   Ág° ¸É ¤¸
Â®¨n ÎµÁ· ¦³µ¥ j°´ µ¦ ¨ ¡ºÊ¸É Îµµ ´ÉªÅ. Ã¦ ¼ ¸É Á°µ¦ ACGIH °»µ®¦¦¤
¦³µ¥ °µµ« ¼n¤º° µ¦ Â³Îµ ª·¸ ·´·, ¦»n ¨nµ» Îµ®¦´ ¦µ¥ ¨³Á°¸¥.
nª´ª Respirators (NIOSH °»¤´·):
®µ Îµ´ µ¦ Â ¨ º° Á· Â¨³ µ¦ ª»¤ µ ª·«ª¦¦¤ Å¤n Å Åo ¦¹É ®¹É Á} Á¦ºÉ° nª¥ ®µ¥Ä Á· ´ pµ ¦
¨´ °µ ³ Á¸¥ ¹ · ¦´Ê Îµ´ µ¦ Â ¨ ®¦º° Äo ªµ¤ Á o¤ o ¼» ¸É Îµ® Ã¥
®nª¥ µ Îµ´ ¼Â¨ ¸É Á®¤µ³¤ ®¦º° ´®µ Á¦ºÉ° nª¥ ®µ¥Ä, ®¦º° ªnµ ÉÎµ ». ÁÈ¤ Á¦ºÉ° nª¥ ®µ¥Ä ·Ê ®oµ ´ pµ ¦
¦³» °µ ³ ®¤ ¹ Áª¨µ 50 Îµ´ µ¦ Â ¨ ®¦º° Äo ªµ¤ Á o¤ o ¼» ¸É Îµ® Ã¥
®nª¥ µ Îµ´ ¼Â¨ ¸É Á®¤µ³¤ ®¦º° ´®µ Á¦ºÉ° nª¥ ®µ¥Ä, ®¦º° ªnµ ÉÎµ ». Îµ®¦´ £µª³»Á· ®¦º° ¦¸ ¸É
¦³´ µ¦ Â ¨ Å¤n ¦¼o´ Äo Á¦ºÉ° nª¥ ®µ¥Ä ÁÈ¤ °µµ« facepiece ª Â¦ ´,-´ Îµ®nµ¥. Îµ Áº°: Air-¦·»·Í
respirators Å¤n »o¤¦° Â¦µ Ä °°·Á-atmospheres ¡°.
µ¦ j°´ ·ª®´:
ª¤ ÁºÊ°oµ j°´ Á oµ Å¤n Åo ¦ª¤ ¹ ¦°Áoµ, »¤º° ÁºÊ° ®o° Â¨È, apron ®¦º° coveralls µ¤ ªµ¤ Á®¤µ³¤ Á¡ºÉ° j°´
·n° ·ª. (neoprene ¡¸ ª¸ ¸).
Eye Protection:
Äo goggles ªµ¤ ¨°£´¥ µ Á¤¸ Â¨³ / ®¦º° ÁÈ¤ ®oµ ´ { »i ®¦º° ¸É Á¨n ° Ã¨¼´É ¸É Á} Å Åo. ¦´¬µ µ
ÊÎµ¡» ¨oµ ·É °Îµª¥ ªµ¤ ³ª Â¨³ ¦ªÁ¦Èª Ân Ä ¡ºÊ¸É Îµµ.
9. »¤´· µ µ¥£µ¡ Â¨³ Á¤¸
¨´¬³:
¸ Á®¨º° granules ¨¹ ¸ µª.
¨·É:
¨·É Á¸É¥ ° pµ Îµ¤³´.

¨³¨µ¥:
¤µ ¨³¨µ¥ Ä ÊÎµ Å¤n ¨³¨µ¥ Ä Â°¨°±°¨r.
ªµ¤nªÎµÁ¡µ³:
1,48
pH:
µ¦¨³¨µ¥ ÊÎµ Á} ¦.
Volatiles% Ã¥ ¦·¤µ @ 21C (70F):
0
»Áº°:
´´ Å¤n.
»®¨°¤Á®¨ª:
150C (302F)
ªµ¤ ®µÂn Å° (°µµ« = 1):
o°¤¼¨ Å¤n ¡.
ªµ¤ ´ Å° (mm Hg):
o°¤¼¨ Å¤n ¡.
°´¦µ µ¦ ¦³Á®¥ (BuAc = 1):
o°¤¼¨ Å¤n ¡.
10. Á¸¥¦£µ¡ Â¨³ Reactivity
Á¸¥¦£µ¡:
Diminishes n° oµ Â¦ ´ °µ¥». n°¥Ç decomposes Ä °µµ« Á¡ºÉ° ´¨Á¢, ¦oµ pµ ¦ sulfurous. ¼o ·n°
´ ªµ¤ºÊ (ÊÎµ  ÊÎµÂ È ²¨²) ³ ¨n°¥ pµ ¡·¬ pµ Îµ¤³´.
°´¦µ¥ ¨·£´r Îµ¦»:
Oxides ° Îµ¤³´ Â¨³ ÃÁ¸¥¤ °µ ¢°¦r¤ °»n Á¤ºÉ° ÎµÂ.
Polymerization °´¦µ¥:
³ Å¤n Á· ¹Ê.
Incompatibilities:
ÊÎµ, ¦, alkalis, nitrite ÃÁ¸¥¤, oxidizers,  ° ¨¼ ¤· Á¸¥¤.
ÁºÉ°Å Á¡ºÉ° ®¨¸ Á¨¸É¥:
ªµ¤ºÊ ªµ¤ ¦o° ¨» Å®¤o Â®¨n µ¦ Áµ Å®¤o Â¨³ incompatibles.
11. o°¤¼¨ Toxicological
¦ª ° Á} tumorigen, mutagen, effector º¡´»r.
-------- \ Â ¤³Á¦È \ -------------------------------------- ------------------ Carcinogen NTP --nª¤ Known µ Category IARC
------------------------------------ ----- --------- - ------------ÃÁ¸¥¤ Metabisulfite (7681-57-4) No No 3
ÃÁ¸¥¤ Sulfite (7757-83-7) No No 3
12. o°¤¼¨ ·Áª«
Áª¦ ¦¦¤ ·ÉÂª¨o°¤:

o°¤¼¨ Å¤n ¡.
¡·¬ ·ÉÂª¨o°¤:
o°¤¼¨ Å¤n ¡.
13. µ¦ ¡·µ¦µ µ¦ Îµ´
·É ¸É Å¤n µ¤µ¦ ´¹ Îµ®¦´ µ¦ ¼o º ®¦º° ¦¸ÅÁ·¨ ª¦ ³ ´µ¦ Ä ¸É Á®¤µ³¤ Â¨³ °»¤´· µ¦ Îµ´ ° Á¸¥
µ. µ¦ ¦³¤ª¨ ¨ Äo ®¦º°   Ág° ° ¨·£´r ¸Ê °µ ¤¸ µ¦ Á¨¸É¥Â¨ ´ª Á¨º° µ¦ ´µ¦ ° Á¸¥. ¦´ Â¨³
o°·É
¦³Á¸¥ Îµ®nµ¥ °µ Â nµ µ ¦³Á¸¥ Îµ´ ®¡´¦´. Îµ®nµ¥ £µ³ Â¨³ ÁºÊ°®µ ¸É Å¤n Åo Äo Ä
o°Îµ® µ¤ ®¡´¦´ Â¨³ o°·É.
14. o°¤¼¨ ¤µ¤
ª»¤ Å¤n.
15. o°¤¼¨ ®nª¥ µ
-------- \ Chemical ·oµ ¨´ µ³ - nª ¸É 1 \ --------------------------------°°Á¦Á¨¸¥ nª¤ TSCA EC ¸É»i
----------------------------------------------- --- - --- ----- --------ÃÁ¸¥¤ Metabisulfite (7681-57-4) Yes Yes Yes Yes
ÃÁ¸¥¤ Sulfite (7757-83-7) Yes Yes Yes Yes
-------- \ Chemical ·oµ ¨´ µ³ - nª ¸É 2 \ --------------------------------- Âµµ -nª¤ Áµ®¨¸ Phil DSL NDSL.
----------------------------------------------- --- - --- ---- ----ÃÁ¸¥¤ Metabisulfite (7681-57-4) Yes Yes No Yes
ÃÁ¸¥¤ Sulfite (7757-83-7) Yes Yes No Yes
-------- \ Federal, State & International o°´´ - nª ¸É 1 \ ----------------SARA 302 - SARA ------ 313 -----nª¤ RQ TPQ List Á¤¸ Catg.
----------------------------------------- --- ----- -- --- -------------ÃÁ¸¥¤ Metabisulfite (7681-57-4) No No No No
ÃÁ¸¥¤ Sulfite (7757-83-7) No No No No
-------- \ Federal, State & International o°´´ - nª ¸É 2 \ ----------------RCRA-TSCAIngredient
CERCLA 261.33 8 (d)
----------------------------------------- ------ --- --- -----ÃÁ¸¥¤ Metabisulfite (7681-57-4) No No Yes
ÃÁ¸¥¤ Sulfite (7757-83-7) No No No
Á¤¸ °µª» Convention: No TSCA 12 (b): No CDTA: No
SARA 311/312: ¦»Â¦: Yes Á¦ºÊ°¦´: Fire No: ´ No: No
Reactivity: Yes (¤ / Solid)
°°Á¦Á¨¸¥ Hazchem Code: Å¤n¤¸ µ¦ ´¦¦.
µ¦µ ¡·¬: Å¤n¤¸ µ¦ ´¦¦.

WHMIS:
MSDS ¸Ê ¼ ´ Á¦¸¥¤ µ¤ Ár °´¦µ¥ ° ¨·£´r ª»¤ ´´ (CPR) Â¨³ µ¦
MSDS ´Ê®¤ ° o°¤¼¨ ¸É ÎµÁ} Ã¥ CPR.
16. o°¤¼¨ °ºÉ Ç
³Â NFPA: Health: 3 Flammability: 0 Reactivity: 1
jµ¥ Îµ Áº° °´¦µ¥:
Îµ Áº°! Á} °´¦µ¥ oµ ¨º ®¦º° INHALED. ÎµÄ®o Á· µ¦ ¦³µ¥ Áº° n° ·ª®´ µ Â¨³ µ Á· ®µ¥Ä.
··¦·¥µ °µ ÎµÄ®o ®µ¥Ä Â¡o. REACTS ´ ¦ Â¨³ ÊÎµ ¨n°¥ ¡·¬ Îµ¤³´
pµ pµ.
j°´ Label:
®¨¸ Á¨¸É¥ µ¦ ´¤´ ´ ªµ, ·ª®´ Â¨³ ÁºÊ°oµ.
®¨¸ Á¨¸É¥ »i ®µ¥Ä.
ÁÈ £µ³ d.
Äo Á¡µ³ ´ µ¦ ¦³µ¥ °µµ« Á¡¸¥¡°.
¨oµ ¨³Á°¸¥ ®¨´µ µ¦.
Îµ®¦´ Reagent Á· Â¨³ Á¦: Å¤n °µ®µ¦ Use.For Â  Á¦: °¥nµ Äo Ä meats ®¦º° Ä °µ®µ¦ ¸É ¦¼o´ Á}
Â®¨n ° ª·µ¤· B-1 Â¨³ Ä ¨ Å¤o ®¦º° ´ ¸É ³ Á¦·¢ ®¦º° µ¥ · Á¡ºÉ° ¦·Ã£ ®¦º° Á¡ºÉ° Îµ Á°
¼o ¦·Ã£ Á} .
jµ¥ ¤¡¥µµ¨:
®µ ¨º, ´Îµ °µÁ¸¥ Ã¥¦ ´¸ Ã¥ »¨µ¦ µµ¦ Â¡¥r. Å¤n Ä®o ·É Ä µ µ Å
 ·. oµ inhaled ¨ Å ¨¤. oµ Å¤n ®µ¥Ä, µ¥°. oµ ®µ¥Ä Á} ·É ¸É ¥µ
Ä®o °°·Á. Ä ¦¸ ¸É ·n° µ ª´» Á· µ ·ª Â¨oª µ Áe~¥¤ ´¸ ®¦º° ·ª ¸É ¤¸ ¤µ¤µ¥
ÊÎµ °¥nµ o°¥ 15 µ¸. Á¨ºÊ° oµ   Ág° Â¨³ ¦°Áoµ. ´ ÁºÊ°oµ n° ÊÎµ. Ä » ¦¸ ¦´
µ¦ ¦´¬µ ¡¥µµ¨.
Äo ¨·£´r:
Reagent Laboratory.
o°¤¼¨ Revision:
Å¤n¤¸ µ¦ Á¨¸É¥Â¨.
Disclaimer:
************************************************** **********************************************
Mallinckrodt Baker, Inc Ä®o o°¤¼¨ ¸É ¦µ Ä ¸É ¸Ê Ã¥ »¦· Ân Å¤n ÎµÄ®o
Â µ¤ ¸É ¦°¨»¤ ®¦º° ªµ¤ ¼ o° °. Á°µ¦ ¸Ê ´ Îµ ¹Ê Á¡¸¥ Á} Âªµ Å
µ¦ j°´ Åªo n° ¸É Á®¤µ³¤ ° ÁºÊ°®µ Ã¥ ¼o nµ µ¦ °¦¤ °¥nµ ¼ o° Ã¥ Äo ¨·£´r ¸Ê.
»¨ ¸É Åo ¦´ o°¤¼¨ ¸É o° Äo ª·µ¦µ °·¦³ Ä µ¦ ¡·µ¦µ °
ªµ¤ Á®¤µ³¤ Îµ®¦´ ª´»¦³r Á¡µ³. MALLINCKRODT Baker, Inc Å¤n ¦´¦°
®¦º° ¦´¦³´ ªnµ ³ Â ®¦º° Ã¥ ´¥ ¦ª¤ ¹ Ã¥ Å¤n Îµ´ Á¡¸¥ µ¦ ¦´¦³´ Ä Ç
·oµ ªµ¤ Á®¤µ³¤ Îµ®¦´ ª´»¦³r Á¡µ³ ¸É Á¸É¥ª ´ o°¤¼¨
Îµ® ¸Ê ®¦º° ¨·£´r ¸É ¤¸ o°¤¼¨ ®¤µ¥. ´´Ê
MALLINCKRODT Baker, Inc ³ Å¤n ¦´·° n° ªµ¤ Á¸¥®µ¥ ¸É Á} ¨ ¤µ µ µ¦ Äo ®¦º°
°µ«´¥ o°¤¼¨ ¡ª ¸Ê.

Sulphuric Acid

Terbutylazine

