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หมวด: 1. ขอ้มูลเกีย่วกบัสารเคม/ีผลติภณัฑ ์และบรษิทัผูผ้ลติและจดัจ าหนา่ย 

1.1 ตวับง่ชีผ้ลติภณัฑ ์

รหัสสินค้า 103999 

ชื่อผลิตภัณฑ์ สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ อย่างน้อย 37% ปราศจากกรด คงตัวด้วยเมทานอล

ประมาณ 10% และแคลเซียมคาร์บอเนต ส าหรับมิญชวิทยา 

 

เลขลงทะเบียน REACH  ผลิตภัณฑ์คือผลิตภัณฑ์ส าเร็จ เลขลงทะเบียน REACH ดูหัวข้อที่3 ผลิตภัณฑ์

คือผลิตภัณฑ์ส าเร็จ เลขลงทะเบียน REACH ดูหัวข้อที่3 

 

 

1.2 การใชท้ีแ่นะน าและการใชท้ีไ่มแ่นะน าส าหรบัสารหรอืของผสม ซึง่ไดร้บัการระบุทราบและเกีย่วขอ้ง 

การระบุการใช้งาน รีเอเจนต์ส าหรับการวิเคราะห์ภายนอก, รีเอเจนต์ส าหรับการวิเคราะห์ 

 ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการใช้งาน โปรดดูที่พอร์ทัลของเมอร์คเคมิคอล 

 

1.3 รายละเอยีดของผูส้ง่มอบแผน่ขอ้มูลความปลอดภยั 

บริษัท บริษัทเมอร์ค เคจีเอเอ * 64271 ดาร์มสตัดท์ * เยอรมนี * โทร.: +49 6151 72-0 

 

 

หมวด: 2. ขอ้มูลเกีย่วกบัอนัตราย 

2.1 การจดัประเภทของสาร หรอืของผสม 

การจ าแนกประเภท (ข้อก าหนด(EC) เลขที่ 1272/2008) 

 

ความเป็นพิษเฉียบพลัน, ประเภทย่อย 3, ทางปาก, H301 

ความเป็นพิษเฉียบพลัน, ประเภทย่อย 3, การหายใจ, H331 

ความเป็นพิษเฉียบพลัน, ประเภทย่อย 3, ผิวหนัง, H311 

การกัดกร่อนผิวหนัง, ประเภทย่อย 1B, H314 

การท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง, ประเภทย่อย 1, H317 

การก่อกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์, ประเภทย่อย 2, H341 

การก่อมะเร็ง, ประเภทย่อย 1B, H350 

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสครั้งเดียว, ประเภทย่อย 1, ตา, H370 

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสครั้งเดียว, ประเภทย่อย 3, ระบบหายใจ, 

H335 

ส าหรับข้อความเต็มของข้อความ H ที่อ้างในส่วนนี้ ดูส่วนที่ 16 
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2.2 องคป์ระกอบของฉลาก 

การตดิฉลาก (ข้อก าหนด(EC) เลขที ่1272/2008) 

 

รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย

   

  

 

ค าสัญญาณ

อันตราย 

 

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H350 อาจก่อให้เกิดมะเร็ง 

H301 + H311 + H331 เป็นพิษเมือกลืนกินหรือสัมผัสผิวหนังหรือหายใจเข้าไป 

H314 ทาให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและท าลายดวงตา 

H317 อาจทาให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง 

H335 อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ 

H341 มีข้อสงสัยว่า อาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม 

H370 ท าความเสียหายต่ออวัยวะ (ตา) 

 

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

การป้องกัน 

P201 ต้องได้รับค าแนะน าก่อนการใช้ 

P280 สวมถุงมือ/ชุดนิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/ใบหน้า 

การตอบสนอง 

P301 + P330 + P331 หากกลืนกิน ให้บ้วนปาก ห้ามท าให้อาเจียน 

P302 + P352 หากสัมผัสผิวหนัง :ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ าปริมาณมาก 

P304 + P340 หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาสบริสุทธิ์และให้พักในท่าที่หายใจได้

สะดวก 

P305 + P351 + P338 หากเข้าตา ล้างตาด้วยน้ าเป็นเวลาหลายๆนาที ถอดคอนแทคเลนส์ ถ้าถอดได้ง่าย ล้างตา

ต่อไป 

P308 + P310 หากได้รับสัมผัสหรือเก่ียวข้อง รีบโทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลทันที 

 

จ ากัดการใช้ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 

            การตดิฉลากแบบยอ่ (≤125 ml) 

            รูปสัญลักษณ์ความเป็นอนัตราย

   

  

 

            ค าสัญญาณ

อันตราย 
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            ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย

H350 อาจก่อให้เกิดมะเร็ง 

H301 + H311 + H331 เป็นพิษเมือกลนืกินหรอืสัมผัสผิวหนังหรอืหายใจเข้าไป 

H314 ทาให้ผิวหนงัไหม้อย่างรนุแรงและท าลายดวงตา 

H317 อาจทาให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง 

H341 มีข้อสงสัยว่า อาจเกิดความผิดปกตติ่อพันธุกรรม 

H370 ท าความเสียหายต่ออวัยวะ (ตา) 

 

            ข้อความแสดงข้อควรระวัง

P201 ต้องไดร้ับค าแนะน าก่อนการใช้ 

P280 สวมถุงมอื/ชุดนริภัยและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/ใบหน้า 

P301 + P330 + P331 หากกลนืกนิ ให้บ้วนปาก ห้ามท าใหอ้าเจียน 

P302 + P352 หากสัมผัสผิวหนัง :ล้างผิวหนงัด้วยสบู่และน้ าปริมาณมาก 

P304 + P340 หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ปว่ยไปยังบริเวณที่มีอากาสบริสุทธ์ิและใหพ้ักในท่าทีห่ายใจได้สะดวก 

P305 + P351 + P338 หากเข้าตา ล้างตาดว้ยน้ าเปน็เวลาหลายๆนาที ถอดคอนแทคเลนส์ ถ้าถอดไดง้่าย ล้างตาต่อไป 

P308 + P310 หากได้รบัสัมผัสหรอืเกีย่วข้อง รีบโทรหาศูนย์พิษวทิยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลทนัท ี

 

 

2.3 อนัตรายอืน่ๆ 
ไม่ทราบข้อมูล 

 

หมวด: 3. องคป์ระกอบ/ขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

ลักษณะของสารเคมี ของผสมของสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ 

3.1 สาร 
ไม่เก่ียวข้อง 

 

3.2 สารผสม 
 

 

สว่นประกอบทีเ่ป็นอนัตราย (ขอ้ก าหนด(EC) เลขที ่1272/2008)

ชื่อทางเคมี (ความเข้มข้น) 

หมายเลข CAS เลขทะเบียน การจ าแนกประเภท 

Formaldehyde (>= 25 %  - < 50 % ) 
สารชนิดนีไ้มต่รงตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ส าหรบั PBT หรือ vPvB ตามระเบียบข้อบังคับ (EC) เลขที ่1907/2006, ภาคผนวก XIII 

 

50-00-0 *)  

ความเป็นพิษเฉียบพลัน, ประเภทย่อย 3, H301 

ความเป็นพิษเฉียบพลัน, ประเภทย่อย 3, H331 

ความเป็นพิษเฉียบพลัน, ประเภทย่อย 3, H311 

การกัดกร่อนผิวหนัง, ประเภทย่อย 1B, H314 

การท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง, ประเภทย่อย 1, H317 

การก่อกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์, ประเภทย่อย 2, H341 

การก่อมะเร็ง, ประเภทย่อย 1B, H350 
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เมทานอล (>= 10 %  - < 20 % ) 
สารชนิดนีไ้มต่รงตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ส าหรบั PBT หรือ vPvB ตามระเบียบข้อบังคับ (EC) เลขที ่1907/2006, ภาคผนวก XIII 

 

67-56-1 *)  

ของเหลวไวไฟ, ประเภทย่อย 2, H225 

ความเป็นพิษเฉียบพลัน, ประเภทย่อย 3, H301 

ความเป็นพิษเฉียบพลัน, ประเภทย่อย 3, H331 

ความเป็นพิษเฉียบพลัน, ประเภทย่อย 3, H311 

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสครั้ง

เดียว, ประเภทย่อย 1, H370 

 

*) ไมม่ีเลขทะเบียนของสารชนิดนี ้เนื่องจากสารชนิดนี้หรือการใช้งานสารชนดินี้ไดร้บัการยกเว้นไมต่้องจดทะเบียนตามระเบียบข้อบงัคับของ REACH 

(EC) มาตราที ่2 เลขที่ 1907/2006 สาเหตุเนือ่งจากปรมิาณน้ าหนักต่อปีไม่จ าเป็นต้องจดทะเบียนหรือมกีารคาดการณ์ถึงเส้นตายในการจดทะเบียน

หลังจากนี ้

 

ส าหรับข้อความเต็มของข้อความ H ที่อ้างในส่วนนี้ ดูส่วนที่ 16  

 

 

หมวด: 4. มาตรการปฐมพยาบาล 

4.1 ค าอธบิายของมาตรการการปฐมพยาบาลทีจ่ าเป็น 

ข้อแนะน าทั่วไป

ผู้ให้การปฐมพยาบาลจ าเป็นต้องป้องกันตัวเอง 

 

เม่ือสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ น าส่งแพทย์ทันที หากผู้ป่วยหยุดหายใจ:  ให้ท าการช่วยหายใจแบบปากต่อ

ปากหรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ 

 

ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเป้ือนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ าไหลริน / ฝักบัว โทร

ตามแพทย์ทันที 

 

เม่ือเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ าปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันที ถอดคอนแทคเลนส์ 

 

ระบุถึงเมทานอล 

 

หลังจากที่กลืนลงไป: อากาศบริสุทธิ์ ให้ดื่มเอธานอล (เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 40% จ านวน  1 แก้ว) ปรึกษา

แพทย์ทันที (แจ้งแพทย์ว่ามีการรับประทานเมธานอลเข้าไป) เฉพาะกรณีที่ยกเว้น  ถ้าไม่สามารถพบแพทย์

ภายในหนึ่งชั่วโมง  ท าให้เกิดการอาเจียน (เฉพาะผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์)  และให้ดื่มเอธานอลอีกครั้ง 

(เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 40% ประมาณ 0.3 มล. /น้ าหนักตัว 1 กก. / ชั่วโมง) ห้ามท าให้เป็นกลาง 

 

4.2 อาการและผลกระทบทีส่ าคญัทีส่ดุท ัง้แบบเฉยีบพลนั และเกดิในภายหลงั 
การท าให้ระคายเคืองและการกัดกร่อน, อาการแพ้, ไอ, ภาวะหายใจสั้นเร็วแบบรุนแรง, มึนเมา (inebriation), 

อาการเวียนศีรษะ, ปวดหัว, อาการง่วงซึม, กระสับกระส่าย, ชัก, ความบกพร่องทางสายตา, ตาบอด, อาการ

ง่วงซึม, โคม่า 
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อาจท าให้ตาบอด 

 

4.3 สิง่ทีต่อ้งระบุถงึขอ้ควรพจิารณาทางการแพทยท์ีต่อ้งท าทนัท ีและการดูแลรกัษาเฉพาะทีส่ าคญัทึค่วรด าเนนิการ 
ระบุถึงเมทานอล 

 

หมวด: 5. มาตรการผจญเพลงิ 

5.1 สารดบัเพลงิ 

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

น้ า, โฟม, คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ผงแห้ง 

 

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม

ส าหรับสาร/สารผสมชนิดนี้ ไม่มีข้อจ ากัดของสารดับไฟ 

 

5.2 ความเป็นอนัตรายเฉพาะทีเ่กดิจากสารหรอืสารผสม 

สารผสมที่มีส่วนประกอบที่ติดไฟง่าย 

ไอหนักกว่าอากาศและอาจกระจายไปตามพื้น 

เม่ือผสมกับอากาศ  ก่อให้เกิดของผสมที่ระเบิดได้ เม่ือได้รับความร้อนสูง 

เม่ือเกิดเพลิงไหม้  จะก่อให้เกิดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นอันตราย 

 

5.3 ค าแนะน าส าหรบันกัผจญเพลงิ 

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษส าหรับนักผจญเพลิง

อย่าอยู่ในพื้นที่อันตรายโดยปราศจากอุปกรณ์ช่วยหายใจ ควรอยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยและสวมใส่อุปกรณ์

ป้องกันตามความเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงการสัมผัสกับผิวหนัง 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ยับยั้ง (สกัดก้ัน) ก๊าซ/ไอ/หมอกด้วยพวยละอองน้ า 

 

ย้ายถังบรรจุออกจากบริเวณอันตราย ลดอุณหภูมิโดยการฉีดพ่นด้วยน้ า ป้องกันไม่ให้น้ าจากอุปกรณ์ดับเพลิง

ปนเป้ือนระบบน้ าผิวดินหรือระบบน้ าใต้ดิน 

 

หมวด: 6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสารโดยอุบตัเิหตุ 

6.1 ค าเตอืนส าหรบับุคคล อุปกรณป้์องกนั และวธิรีบัมอืเหตกุารณฉุ์กเฉนิ 

แนะน าส าหรับบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามสูดหายใจเอาไอระเหย ละอองลอย เข้าสู่ร่างกาย 

ไม่ควรสัมผัสกับสาร ท าให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่ดีพอ หลีกเล่ียงความร้อนและแหล่งก าเนิดการจุดติด

ไฟ ออกจากพื้นที่อันตราย อ่านขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

 

ข้อแนะน าส าหรับผู้ที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในกรณีฉุกเฉิน 

 

อุปกรณ์ปกป้องความปลอดภัย โปรดดูที่หัวข้อที่ 8 

 

6.2 ขอ้ควรระวงัทางสิง่แวดลอ้ม 

ห้ามให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ท่อระบายน้ า 

 

6.3 วธิกีารและวสัดสุ าหรบักกัเก็บและท าความสะอาด 
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ปิดท่อระบายน้ า รวบรวม มัด และสูบของเหลวที่หกออก อ่านข้อจ ากัดวัสดุที่เป็นไปได้ (ดูหัวข้อ 7 และ 10) ซับ

ด้วยตัวดูดซับของเหลว (เช่น เคมิซอบ®) ส่งไปก าจัดและ ท าความสะอาดบริเวณที่ปนเป้ือน 

 

การลดอันตราย: ท าปฏิกิริยาด้วยสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนซัลไฟต์ที่มากเกินพอ 

 

6.4 อา้งองิกบัสว่นอืน่
ข้อบ่งชี้เก่ียวกับการบ าบัดของเสีย โปรดดูที่หัวข้อที่ 13 

 

หมวด: 7. การใชแ้ละการเก็บรกัษา 

7.1 ขอ้ควรระวงัในการขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 
 

ข้อแนะน าในการจัดการอย่างปลอดภัย

ท างานใต้เครื่องดูดควัน ห้ามสูดดมสาร/สารผสม ไม่ควรท าให้เกิดไอระเหย/ละอองลอย 

 

ดูฉลากค าเตือน 

 

ดูฉลากค าเตือน 

 

ท างานใต้เครื่องดูดควัน ห้ามสูดดมสาร/สารผสม ไม่ควรท าให้เกิดไอระเหย/ละอองลอย 

 

ข้อแนะน าในการป้องกันไฟไหม้และการระเบิด

ห้ามเข้าใกล้เปลวไฟ พื้นผิวร้อน และแหล่งก าเนิดประกายไฟ ใช้มาตรการป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต 

 

มาตรการเก่ียวกับสุขอนามัย

เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เป้ือนสารเคมีทันที ทาครีมป้องกันผิวหนัง ล้างมือและหน้าหลังจากการใช้สาร 

 

7.2 สภาวะส าหรบัการเก็บอยา่งปลอดภยั รวมท ัง้ส ิง่ใดๆทีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้

สภาวะในการจัดเก็บ

ปิดให้แน่น เก็บห่างจากแสง เก็บในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บในบริเวณที่ล็อกกุญแจและมีเพียงบุคคลที่

ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่ผ่านเข้าออกได้ 

 

แนะน าการเก็บรักษาอุณหภูมิดูฉลากผลิตภัณฑ์ 

 

7.3 การใชข้ ัน้สุดทา้ยทีเ่ฉพาะเจาะจง
นอกเหนือจากการใช้งานที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 1.2 ไม่มีการคาดการณ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นใดอีก 

 

หมวด: 8. การควบคมุการสมัผสัสาร/การป้องกนัสว่นบุคคล 

8.1 คา่ควบคมุ 
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Formaldehyde (50-00-0)
TH OEL ค่าความเข้มข้นของสารที่

คนงานสัมผัสในช่วงเวลา 

15 นาท ี

5 ppm 

 

 

 ค่าเพดานความเข้มข้น

สูงสุดที่ผู้ปฏิบตังิานจะได้รบั

ขณะใดๆทีป่ฏบิัตงิานซึง่จะ

สูงเกินกว่าค่าความเข้มข้นนี้

ไมไ่ด ้

10 ppm 

 

 

 ค่าความเข้มข้นของสารเคมี

ในอากาศที่ปลอดภัยส าหรับ

ผู้ปฎบิัตงิานจะได้รบัใน

ระยะเวลาไม่เกนิ 8 ช่ัวโมง

ท างานติดต่อกันใน 1 วัน

เป็นเวลา 5 วนัต่อสัปดาห ์

3 ppm 

 

 

 

เมทานอล (67-56-1)
TH OEL ค่าความเข้มข้นของสารเคมี

ในอากาศที่ปลอดภัยส าหรับ

ผู้ปฎบิัตงิานจะได้รบัใน

ระยะเวลาไม่เกนิ 8 ช่ัวโมง

ท างานติดต่อกันใน 1 วัน

เป็นเวลา 5 วนัต่อสัปดาห ์

200 ppm 

260 mg/m³ 

 

 

 

8.2 การควบคมุการสมัผสัสาร 

 

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม 

การประเมินทางเทคนิคและการปฏิบัติงานที่เหมาะสมมีความส าคัญมากกว่าการใช้งานอุปกรณ์ปกป้องความ

ปลอดภัยส่วนบุคคล 

ดูหัวข้อที่ 7.1 

 

มาตรการป้องกนัสว่นบุคคล 
ควรสวมใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสมกับบริเวณท างาน  โดยพิจารณาจากความเข้มข้นและปริมาณสารอันตรายที่

ใช้ ควรมีการตรวจสอบความทนทานต่อสารเคมีของชุดป้องกันโดยตัวแทนจ าหน่าย 

 

การป้องกันตา/ใบหน้า

แว่นตาครอบตาที่กระชับแน่น 

 

การป้องกันมือ

เม่ือสัมผัสทั้งตัว: 

 วัสดุที่ใช้ท าถุงมือ: ถุงมือไนไตรล์ 

 ความหนาของถุงมือ: 0.40 mm 

 เวลาที่สารใช้ในการทะลุ

ผ่าน: 

> 480 min 

เม่ือหกใส่บางส่วน: 
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 วัสดุที่ใช้ท าถุงมือ: พอลิคลอโรพรีน 

 ความหนาของถุงมือ: 0.65 mm 

 เวลาที่สารใช้ในการทะลุ

ผ่าน: 

> 240 min 

 

ถุงมือป้องกันที่ใช้ต้องเป็นไปตามรายละเอียดจ าเพาะที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนด EC 89/686/EEC และ

มาตรฐาน EN374 ตัวอย่างเช่น KCL 730 Camatril® -Velours (เม่ือสัมผัสทั้งตัว), KCL 720 Camapren® 

(เม่ือหกใส่บางส่วน). 

ระยะเวลาในการผ่านที่ระบุไว้ข้างต้นหาได้โดย KCL ในห้องปฏิบัติการทดสอบตามวิธี EN374 โดยใช้

ตัวอย่างชนิดถุงมือตามที่แนะน า 

ค าแนะน านี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ของเมอร์คเท่านั้นตามที่ระบุในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย รวมถึง

วัตถุประสงค์ในการใช้งานตามที่เมอร์คก าหนด เมื่อน าผลิตภัณฑ์น้ีไปละลายหรือผสมกับสารอื่นภายใต้สภาวะ

ที่เบ่ียงเบนไปจากที่ก าหนดใน EN374 กรุณาติดต่อผู้จ าหน่ายถุงมือที่ได้รับการรับรองจาก CE (เช่น KCL 

GmbH, D-36124 Eichenzell, อินเตอร์เน็ต: www.kcl.de) 

 

อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ

ชุดป้องกันอันตรายและอุปกรณ์ป้องกันตา 

 

เสื้อผ้าปกป้องที่ต้านไฟฟ้าสถิตและหน่วงไฟ 

 

ชุดป้องกันที่ทนกรด 

 

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

จ าเป็น  เมื่อมีไอระเหย/ละออง 

ประเภทของไส้กรองที่แนะน า ตัวกรองชนิด เอบีอีเค 

ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดูแลรักษา การท าความสะอาด และการทดสอบ

อุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจ ตามค าแนะน าของผู้ผลิต มาตรการเหล่าน้ีได้มีการจัดท าอย่างเป็นลายลักษณ์

อักษร 

 

การควบคุมการปลดปล่อยสู่สิงแวดล้อม

ห้ามให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ท่อระบายน้ า 

 

หมวด: 9. สมบตัทิางกายภาพและเคม ี

9.1 ขอ้มูลเกีย่วกบัคุณสมบตัทิางเคม ีและฟิสกิสพ์ืน้ฐาน 

รูปแบบ ของเหลว 

 

ส ี ไม่มีสี 

 

กลิ่น การท าให้ปวด 

 

ปริมาณต่ าสุดที่เริ่มได้กลิ่น 0.05 - 0.125 ppm 

(ฟอร์มาลดีไฮด์)  
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ค่าความเป็นกรด-ด่าง   2.8 - 4 

ที ่20 °C 

 

จุดหลอมเหลว < -15 °C 

 

จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด 93 - 96 °C  

ที ่ 1,013 hPa  

 

จุดวาบไฟ โดยประมาณ 64 °C  

 

อัตราการระเหย ไม่มีข้อมูล 

 

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ 

(ของแข็ง ก๊าซ) 

ไม่มีข้อมูล 

 

ค่าต่ าสุดที่อาจเกิดระเบิด 7 %(V) 

(ฟอร์มาลดีไฮด์) 

 

ค่าสูงสุดที่อาจเกิดระเบิด 73 %(V) 

(ฟอร์มาลดีไฮด์) 

 

ความดันไอ 1.3 hPa 

(ฟอร์มาลดีไฮด์) 

 

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไอ 1.08 

(ฟอร์มาลดีไฮด์) 

 

ความหนาแน่น 1.09 g/cm3 

ที ่20 °C  

 

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ไม่มีข้อมูล 

 

ความสามารถในการละลายน้ า ที ่20 °C  

ละลายได้ 

 

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารใน

ชั้นของนอร์มอล-ออกตานอลต่อน้ า 

ไม่มีข้อมูล 

 

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง ไม่มีข้อมูล 
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อุณหภูมิของการสลายตัว 150 °C 

(ฟอร์มาลดีไฮด์) 

 

ความหนืดไดนามิก 2.5 - 2.7 mPa.s 

ที ่ 25 °C 

 

สมบัติทางการระเบิด ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทวัสดุที่ระเบิดได้ 

 

สมบัติในการออกซิไดซ์ ไม่มี 

 

9.2 ขอ้มูลอืน่ๆ 

อุณหภูมิจุดติดไฟ โดยประมาณ 300 °C  

(ฟอร์มาลดีไฮด์) 

 

 

หมวด: 10. ความเสถยีรและความวอ่งไวตอ่ปฏกิริยิา 

10.1 การเกดิปฏกิริยิา 

ตัวรีดิวซ์ 

มีแนวโน้มที่จะเกิดพอลิเมอร์ 

สารผสมของไอ/อากาศสามารถระเบิดได้จากความร้อนจัด 

เม่ือผสมกับอากาศ  ก่อให้เกิดของผสมที่ระเบิดได้ เม่ือได้รับความร้อนสูง 

ในช่วงอุณหภูมิที่ต่ ากว่าจุดวาบไฟตั้งแต่ประมาณ 15 เคลวิน ลงมาถือว่าเป็นช่วงวิกฤต 

 

10.2 ความเสถยีรทางเคม  ี

ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสถียรทางเคมีภายใต้สภาพแวดล้อมมาตรฐาน (อุณหภูมิห้อง) 

 

สารท าให้คงตัว

เมทานอล 

 

Calcium carbonate 

 

10.3 ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิาอนัตราย 

อาจเกิดการระเบิดเมื่อผสมกับ 
 

สารออกซิไดส์, กรดเปอร์คลอริก, เปอร์คลอเรต, เกลือของกรดออกซีฮาโลเจนิก, โครเมียม (VI) ออกไซด์, 

ฮาโลเจนออกไซด์, ไนโตรเจนออกไซด์, ออกไซด์ของอโลหะ, กรดโครโมซัลฟิวริก, คลอเรต, ไฮไดรด์, ซิงก์ 

ไดเอทิล, ฮาโลเจน, ผงแมกนีเซียม, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, กรดไนตริก, กรดซัลฟิวริก, กรดเปอร์แมงกานิก 
 

สามารถเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับ 
 

โซเดียมไฮโปคลอไรต์, ไนโตรเจนออกไซด์, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, สารออกซิไดส์, กรดเปอร์ฟอร์มิก, ฟี

นอล, กรด, โลหะแอลคาไลน์, เบส, ฮาโลเจน 
 

ความเสี่ยงต่อการจุดติดไฟหรือการเกิดก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้ด้วย: 
 

ฟลูออรีน, ออกไซด์ของฟอสฟอรัส, เรเน่ย์-นิกเกิล 
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สร้างแก๊สหรือไอที่อันตรายเมื่อสัมผัสกับ: 
 

โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท, โลหะแอลคาไลน์ 
 

คายความร้อนเมื่อท าปฏิกริยากับ 
 

แอซิดเฮไลด์, กรดแอนไฮไดร์ด, ตัวรีดิวซ์, กรด, โบรมีน, คลอรีน, คลอโรฟอร์ม, แมกนีเซียม, คาร์บอน เตตระ

คลอไรด์, CYANURIC CHLORIDE 

 

10.4 สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง 

การให้ความร้อน 

การให้ความร้อนสูง 

 

10.5 วสัดุทีเ่ขา้กนัไมไ่ด  ้

โลหะชนิดต่างๆ, อัลลอยด์ชนิดต่างๆ 

 

10.6  ผลติภณัฑจ์ากการสลายตวัทีเ่ป็นอนัตราย 

ไม่มีข้อมูล 

 

หมวด: 11. ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

11.1 ขอ้มูลเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 
สารผสม 
 

ความเป็นพิษเฉียบพลับเม่ือกลืนกิน

การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน:  212.77 mg/kg  

วิธีการค านวณ 

 
 

 

อาการ: ถ้ากลืนกิน จะท าให้ปากและล าคอมีการไหม้อย่างรุนแรง และอาจท าให้เกิดอันตรายถึงขั้นหลอด

อาหารและกระเพาะทะลุ 

เม่ือร่างกายดูดซึม 
 

การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน:  212.77 mg/kg  

วิธีการค านวณ 

 
 

ความเป็นพิษเฉียบพลับเม่ือหายใจเข้าไป

การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน: 6.38 mg/l; ไอ  

วิธีการค านวณ  

การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน: 6.55 mg/l; 4 h ; ไอ  

วิธีการค านวณ  

 

อาการ: ระคายเคืองต่อเยื่อเมือก, ไอ, ภาวะหายใจสั้นเร็วแบบรุนแรง, อันตรายที่อาจเกิดขึ้น:, ท าอันตรายต่อ

ระบบทางเดินหายใจ 
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ความเป็นพิษเฉียบพลับเม่ือสัมผัสผิวหนัง

การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน :  638.3 mg/kg  

วิธีการค านวณ  

 

อาการ: พอง, เป็นร่อง 

การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน :  638.47 mg/kg  

วิธีการค านวณ  
 

ระคายเคืองต่อผิว

 

สารผสมก่อให้เกิดการเผาไหม้ 
 

ระคายเคืองต่อตา

 

ไอระเหยก่อให้เกิดการระคายเคืองจนน้ าตาไหล สารผสมก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อดวงตา อาจท าให้

ตาบอด 
 

การแพ้

สารผสมอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้บนผิวหนัง 

 

สารผสมอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้บนผิวหนัง 
 

การก่อกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูลน้ี 
 

การก่อมะเร็ง

ไม่มีข้อมูลน้ี 
 

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูลน้ี 
 

การท าให้ทารกมีรูปร่างผิดปกติ

ไม่มีข้อมูลน้ี 
 

ผล CMR

การก่อมะเร็ง: 

อาจจะเป็นสารก่อมะเร็ง 

การกลายพันธุ์: 

หลักฐานของความบกพร่องทางพันธุกรรม 

 
 

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสครั้งเดียว

สารผสมก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ 

อวัยวะเป้าหมาย: ระบบหายใจ 
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สารผสมก่อให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะ 

อวัยวะเป้าหมาย: ตา 

 
 

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสซ้ า

ไม่มีข้อมูลน้ี 
 

ความเป็นอันตรายจากการส าลัก

ไม่มีข้อมูลน้ี 

 

11.2 ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

ผลต่อระบบในร่างกาย: 

ภาวะกรดเกิน, ความดันโลหิตลดลง, กระสับกระส่าย, ชัก, มึนเมา (inebriation), อาการเวียนศีรษะ, อาการ

ง่วงซึม, ปวดหัว, ความบกพร่องทางสายตา, ตาบอด, อาการง่วงซึม, โคม่า 

อาการอาจจะแสดงช้า 

ท าอันตรายต่อ 

ตับ, ไต, หัวใจ, ท าอันตรายต่อระบบประสาทที่เก่ียวกับการมองเห็น  อย่างไม่สามารถแก้ไขได้ 

สมบัติที่อันตรายอื่นๆไม่สามารถมองข้ามได้ 

สารนี้ควรใช้อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ 

 

ส่วนประกอบ  

 

Formaldehyde 

ความเปน็พิษเฉียบพลบัเมื่อกลนืกนิ

LD50 หนูแรท:  100 mg/kg  

(จากเอกสาร,บทความ) 

 

ความเปน็พิษเฉียบพลบัเมื่อหายใจเข้าไป

การประมาณความเปน็พิษเฉียบพลัน: 3.1 mg/l; ไอ  

ดุลยพินิจของผู้ช านาญการ  

 

ความเปน็พิษเฉียบพลบัเมื่อสัมผัสผิวหนัง

การประมาณความเปน็พิษเฉียบพลัน :  300.1 mg/kg  

ดุลยพินิจของผู้ช านาญการ  

  

 

เมทานอล 

ความเปน็พิษเฉียบพลบัเมื่อกลนืกนิ

LDLO คน:  143 mg/kg  

(RTECS) 
 

การประมาณความเปน็พิษเฉียบพลัน:  100.1 mg/kg  

ดุลยพินิจของผู้ช านาญการ 

 

ความเปน็พิษเฉียบพลบัเมื่อหายใจเข้าไป

LC50 หนูแรท: 131.25 mg/l; 4 h ; ไอ  

(ECHA) 
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ความเปน็พิษเฉียบพลบัเมื่อสัมผัสผิวหนัง

LD50 กระต่าย: โดยประมาณ 17,100 mg/kg  

(เอกสารความปลอดภัยจากภายนอก) 

 

การประมาณความเปน็พิษเฉียบพลัน :  300.1 mg/kg  

ดุลยพินิจของผู้ช านาญการ  

 

ระคายเคืองต่อผิว

กระต่าย 

ผล: ไม่มกีารระคายเคืองผิวหนงั 

 

(ECHA) 

 

ระคายเคืองต่อตา

กระต่าย 

ผล: ไม่มกีารระคายเคืองดวงตา 

 

(ECHA) 

 

การแพ้

ผลทดสอบอาการแพ้: หนตูะเภา 

ผล: ลบ 

วิธีการ: แนวปฏบิัตกิารทดสอบ OECD 406 

 

 

ความเปน็พิษที่เกิดจากการไดร้ับสารซ้ าๆ

หนูแรท 

ตัวผู้และตัวเมีย 

การหายใจ 

ไอ 

28 d 

ทุกวนั 

NOAEL: 6.66 mg/l 

แนวปฏิบตัิการทดสอบ OECD 412 

 

ความเปน็พิษแบบกึ่งเฉียบพลัน 

 

หนูแรท 

ตัวผู้และตัวเมีย 

การหายใจ 

365 d 

ทุกวนั 

NOAEL: 0.13 mg/l 

LOAEL: 1.3 mg/l 

แนวปฏิบตัิการทดสอบ OECD 453 

 

 

การก่อกลายพนัธ์ุของเซลล์สืบพันธ์ุ 
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ความเปน็พิษตอ่พนัธุกรรม ที่ทดลองในร่างกายของส่ิงมีชีวติ

การทดสอบไมโครนิวเคียส 

หนูถบีจักร 

ตัวผู้และตัวเมีย 

การฉีดเข้าช่องทอ้ง 

ผล: ลบ 

วิธีการ: ข้อแนะน าในการทดสอบที่ 474 ของ OECD 

 

 

ความเปน็พิษตอ่พนัธุกรรม ที่ทดลองในหลอดทดลอง

การทดสอบแบบเอมส์ 

เช้ือ Salmonella typhimurium 

ผล: ลบ 

วิธีการ: แนวปฏบิัตกิารทดสอบ OECD 471 

 

การทดสอบมวิเทชันในยีนของเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกดว้ยนมในหลอดทดลอง 

เซลล์ปอดหนูแฮมสเตอรไ์ชนีส 

ผล: ลบ 

วิธีการ: ข้อแนะน าในการทดสอบที่ 476 ของ OECD 

 

หมวด: 12. ขอ้มูลดา้นนเิวศนวทิยา 

สารผสม 
 

12.1 ความเป็นพษิ 

ไม่มีข้อมูล 
 

12.2 การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

ไม่มีข้อมูล 
 

12.3 โอกาสทีจ่ะเกดิการสะสมทางชวีภาพ 

ไม่มีข้อมูล 
 

12.4 การเคลือ่นยา้ยในดนิ 

ไม่มีข้อมูล 
 

12.5 ผลจากการประเมนิ PBT และ vPvB
สารในสารผสมไม่ตรงตามเกณฑ์ของ PBT หรือ vPvB ตามระเบียบข้อบังคับ (EC) เลขที่ 1907/2006, 

ภาคผนวก XIII หรือไม่ได้ท าการประเมิน PVT/vPvB 
 

12.6 ผลกระทบทีส่ามรถกลบัสูส่ภาพเดมิอืน่ๆ 

ข้อมูลเพิ่มเติมทางนิเวศน์วิทยา

ผลกระทบทางชีวภาพ: 

 

มีฤทธิ์กัดกร่อนแม้ในสภาพที่เจือจาง ผลในการฆ่าเชื้อโรค ท าให้แหล่งน้ าดื่มเป็นพิษถ้าปล่อยให้เข้าสู่ดินหรือ

น้ าในปริมาณมาก 

จะต้องหลีกเล่ียงการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม 

 

ส่วนประกอบ  

Formaldehyde 
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ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของนอร์มอล-ออกตานอลต่อน้ า

log Pow:  0.021 

(จากเอกสาร,บทความ) ไม่ก่อให้เกิดการสะสมทางชีวภาพ. 

 

 

สารชนิดนีไ้มต่รงตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ส าหรบั PBT หรือ vPvB ตามระเบียบข้อบังคับ (EC) เลขที ่1907/2006, ภาคผนวก XIII 

  

เมทานอล 

ความเปน็พิษตอ่ปลา

การทดสอบการไหลผ่าน LC50 Lepomis macrochirus (ปลากะพงปากกว้าง): 15,400 mg/l; 96 h  

US-EPA  

 

ความเปน็พิษตอ่ไรน้ าและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอืน่ทีอ่าศัยในน้ า

การทดสอบทางสถติ EC50 Daphnia magna (ไรน้ า): > 10,000 mg/l; 48 h  

DIN 38412  

 

ความเปน็พิษตอ่สาหร่าย

การทดสอบทางสถติ EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสีเขียว): โดยประมาณ 22,000 mg/l; 96 h  

แนวปฏิบตัิการทดสอบ OECD 201  

 

ความเปน็พิษตอ่แบคทีเรีย

การทดสอบทางสถติ IC50 กากตะกอนที่ผ่านการกระตุน้: > 1,000 mg/l; 3 h  

การเฝ้าสังเกตการวิเคราะห:์ ใช่ 

ข้อแนะน าในการทดสอบที่ 209 ของ OECD  

 

ความเปน็พิษตอ่ปลา (ความเป็นพิษเรือ้รัง)

NOEC Oryzias latipes (ปลาคิลล่ีสีส้มแดง): 7,900 mg/l; 200 h  

 

(เอกสารความปลอดภัยจากภายนอก) 

 

 

ความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพ

99 %; 30 d 

ข้อแนะน าในการทดสอบที่ 301D ของ OECD  

ย่อยสลายทางชีวภาพได้โดยง่าย 

 

ปริมาณออกซิเจนที่ต้องการใช้กับกระบวนทางชีวเคมี(BOD)

 600 - 1,120 mg/g      (5 d) 

(IUCLID) 

 

ปริมาณออกซิเจนที่ต้องการใช้กับกระบวนทางเคมี(COD)

 1,420 mg/g       

(IUCLID) 

 

ความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี(ThOD)

1,500 mg/g       

(จากเอกสาร,บทความ) 
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Ratio BOD/ThBOD

BOD5    76 % 

การทดสอบแบบ Closed Bottle 

 

 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของนอร์มอล-ออกตานอลต่อน้ า

log Pow:  -0.77 

(จากการทดลอง) 

(จากเอกสาร,บทความ) ไม่ก่อให้เกิดการสะสมทางชีวภาพ. 

 

 

สารชนิดนีไ้มต่รงตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ส าหรบั PBT หรือ vPvB ตามระเบียบข้อบังคับ (EC) เลขที ่1907/2006, ภาคผนวก XIII 

 

ความเสถียรในน้ า

2.2 yr 

เกิดปฏกิิริยากบัอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล (IUCLID) 

 

 

หมวด: 13. ส ิง่ทีต่อ้งค านงึถงึในการก าจดั 

วิธีการบ าบัดของเสีย

ต้องก าจัดของเสียโดยท าตามระเบียบข้อบังคับของประเทศและของท้องถ่ิน ทิ้งสารเคมีไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิม 

ห้ามปะปนกับของเสียชนิดอื่น ด าเนินการกับบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ท าความส ะอาดในลักษณะเดียวกับตัว

ผลิตภัณฑ์ 

 

ดูที่ www.retrologistik.com ส าหรับกระบวนการในการส่งคืนสารเคมีและบรรจุภัณฑ์ หรือติดต่อเราหากมีข้อ

สงสัยเพิ่มเติม 

 

หมวด: 14. ขอ้มูลเกีย่วกบัการขนสง่ 

การขนสง่ทางบก (ADR/RID) 

14.1 หมายเลขยเูอน็ UN 2209 

14.2 ชือ่ที่ถูกตอ้งในการขนสง่ FORMALDEHYDE SOLUTION 

14.3 ประเภท 8 

14.4 กลุม่บรรจุภณัฑ ์ III 

14.5 Environmentally hazardous -- 

14.6 ข้อควรระวังพิเศษส าหรับผู้ใช้ ใช ่

รหัสข้อจ ากัดส าหรับการขนส่งผ่าน

อุโมงค์ 

E 

การขนส่งทางน้ าในประเทศ (ADN) 

ไม่เก่ียวข้อง 
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การขนส่งทางอากาศ (IATA) 

14.1 หมายเลขยเูอน็ UN 2209 

14.2 ชือ่ที่ถูกตอ้งในการขนสง่ FORMALDEHYDE SOLUTION 

14.3 ประเภท 8 

14.4 กลุม่บรรจุภณัฑ ์ III 

14.5 Environmentally hazardous -- 

14.6 ข้อควรระวังพิเศษส าหรับผู้ใช้ ไม่ใช่ 

การขนสง่ทางทะเล (IMDG) 

14.1 หมายเลขยเูอน็ UN 2209 

14.2 ชือ่ที่ถูกตอ้งในการขนสง่ FORMALDEHYDE SOLUTION 

14.3 ประเภท 8 

14.4 กลุม่บรรจุภณัฑ ์ III 

14.5 Environmentally hazardous -- 

14.6 ข้อควรระวังพิเศษส าหรับผู้ใช้ ใช ่

EmS F-A   S-B 

14.7 การขนส่งในปริมาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหัส IBC 

ไม่เก่ียวข้อง 
 

 

หมวด: 15. ขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้ก าหนด 

15.1 ขอ้บงัคบั/กฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยั/สุขภาพและสิง่แวดลอ้มทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรบัสารเดีย่วและสาร

ผสม 
 

กฎหมายแหง่ชาต ิ

ประเภทการจัดเก็บ 6.1C 

 

15.2 การประเมนิความปลอดภยัทางเคม ี
 

ส าหรับผลิตภัณฑ์นี้ ไม่มีการจัดท าการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี (Chemical Safety Assessment) 

ตามกฎระเบียบ EU REACH regulation No 1907/2006 
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หมวด: 16. ขอ้มูลอืน่ 

 

ขอ้ความเต็มของขอ้ความ H ดใูนสว่นที ่2 และ 3 

H225 ของเหลวและไอไวไฟสูง  

H301 เป็นพิษเมื่อกลืนกิน  

H311 เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง  

H314 ทาให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและท าลายดวงตา  

H317 อาจทาให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง  

H331 เป็นพิษเมือเมื่อหายใจเข้าไป  

H335 อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ  

H341 มีข้อสงสัยว่า อาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม  

H350 อาจก่อให้เกิดมะเร็ง  

H370 ท าอันตรายต่ออวัยวะ  

 

ข้อแนะน าในการฝึกอบรม 

จัดหาข้อมูลที่จ าเป็น ค าแนะน า และการฝึกสอนส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

 

การตดิฉลาก 
รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย

   

  

 

ค าสัญญาณ

อันตราย 

 

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H227 ของเหลวติดไฟได้ 

H301 + H311 + H331 เป็นพิษเมือกลืนกินหรือสัมผัสผิวหนังหรือหายใจเข้าไป 

H314 ทาให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและท าลายดวงตา 

H317 อาจทาให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง 

H335 อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ 

H341 มีข้อสงสัยว่า อาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม 

H350 อาจก่อให้เกิดมะเร็ง 

H370 ท าความเสียหายต่ออวัยวะ (ตา) 

 

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

การป้องกัน 

P201 ต้องได้รับค าแนะน าก่อนการใช้ 

P280 สวมถุงมือ/ชุดนิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/ใบหน้า 
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การตอบสนอง 

P301 + P330 + P331 หากกลืนกิน ให้บ้วนปาก ห้ามท าให้อาเจียน 

P302 + P352 หากสัมผัสผิวหนัง :ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ าปริมาณมาก 

P304 + P340 หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาสบริสุทธิ์และให้พักในท่าที่หายใจได้

สะดวก 

P305 + P351 + P338 หากเข้าตา ล้างตาด้วยน้ าเป็นเวลาหลายๆนาที ถอดคอนแทคเลนส์ ถ้าถอดได้ง่าย ล้างตา

ต่อไป 

P308 + P310 หากได้รับสัมผัสหรือเก่ียวข้อง รีบโทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลทันที 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

จ ากัดการใช้ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 

   

 

 

พิมพ์หรือบรรยายตัวย่อที่ใช้ในแผ่นข้อมูลด้านความปลอดภัย 

โปรดดูอักษรย่อและตัวย่อที่ใช้งานได้ใน http://www.wikipedia.org 

 

ตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ 

บริษัทเมอร์ค จ ากัด * ชั้น19 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน, เขตคลองเตย * 

กรุงเทพฯ 10110 * โทรศัพท์: 66 (0)2 667 8215* โทรสาร: +66 (0) 2 667-8399 

 
 

ข้อมูลในเอกสารนี้ยึดหลกัจากข้อมูลในปัจจุบนัของความรูท้ี่เราม ีซึ่งบ่งบอกลักษณะจ าเพาะของผลติภัณฑ์นีใ้นส่วนของความปลอดภัย

และการระวังภัย ขัอมูลนีไ้มไ่ด้เปน็การรับรองถึงสมบตัิต่างๆของผลิตภัณฑ์ 

 


	หมวด: 11. ข้อมูลทางพิษวิทยา

