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หมวด: 1. ข้อมูลเกีย่วกับสารเคมี/ผลติภณัฑ ์และบรษิทัผู้ผลิตและจดัจ าหน่าย 

1.1 ตัวระบุผลิตภณัฑ ์

รหัสสินค้า 845002 

ชื่อผลิตภัณฑ์ Maleic acid Msynth®plus 

เลขลงทะเบียน REACH ไม่มีเลขทะเบียนของสารชนิดนี้ เน่ืองจากสารชนิดนี้หรือการใช้งานสารชนิดนี้
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนตามระเบียบข้อบังคับของ REACH (EC) 
มาตราที่ 2 เลขที่ 1907/2006 สาเหตุเนื่องจากปริมาณน้ าหนักต่อปีไม่
จ าเป็นต้องจดทะเบียนหรือมีการคาดการณ์ถึงเส้นตายในการจดทะเบียน
หลังจากนี้ 

หมายเลข CAS 110-16-7 

 

1.2 การใช้ทีร่ะบชุดัเจนของสาร หรอืของผสม และการใชท้ีไ่ม่แนะน า 

การระบุการใช้งาน การผลิตยา, สารเคมีส าหรับงานสังเคราะห์ 

 ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการใช้งาน โปรดดูที่พอร์ทัลของเมอร์คเคมิคอล 

 

1.3 รายละเอยีดของผูส้ง่มอบแผ่นขอ้มลูความปลอดภยั 

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

 

 

หมวด: 2. ข้อมูลเกีย่วกับอันตราย 

2.1 การจดัประเภทของสาร หรอืของผสม 

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

 

ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน, ประเภทย่อย 4, ทางปาก, H302 

ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน, ประเภทย่อย 4, ผิวหนัง, H312 

การระคายเคืองต่อผิวหนัง, ประเภทย่อย 2, H315 

การท าลายดวงตาอย่างรุนแรง, ประเภทย่อย 1, H318 

สารที่ท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง, ประเภทย่อย 1, H317 

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว, ประเภทย่อย 3, ระบบหายใจ, 
H335 

ส าหรับข้อความเต็มของข้อความ H ที่อ้างในส่วนนี้ ดูส่วนที่ 16 

 

การจ าแนกประเภท (67/548/EEC หรือ 1999/45/EC)
Xn เป็นอันตราย R21/22 
Xi ท าให้เกิดการระคายเคือง R37/38 

 ท าให้มีความว่องไวต่อ R43 
Xi ท าให้เกิดการระคายเคือง R41 

ส าหรับข้อความที่สมบูรณ์ของวลี R ที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อนี้ โปรดดูหัวข้อ 16 

 

2.2 องค์ประกอบของฉลาก 

การตดิฉลาก (ขอ้ก ำหนด(EC) เลขท่ี 1272/2008) 
รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย

  

   

 

ค าสัญญาณ
อันตราย 

 
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
H302 + H312 เป็นอันตรายเมื่อกลืนกินหรือสัมผัสผิวหนัง 
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H315 ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก 
H317 อาจทาให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง 
H318 ท าลายดวงตาอย่างรุนแรง 
H335 อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ 

 
ข้อความแสดงข้อควรระวัง
การป้องกัน 
P280 สวมถุงมือป้องกันอันตราย 
P280 สวมอุปกรณ์ป้องกันตา 
การตอบสนอง 
P302 + P352 หากสัมผัสผิวหนัง :ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ าปริมาณมาก 
P305 + P351 + P338 หากเข้าตา ล้างตาด้วยน้ าเป็นเวลาหลายๆนาที ถอดคอนแทคเลนส์ ถ้าถอดได้ง่าย ล้างตา
ต่อไป 
P313 รับค าแนะนาจากแพทย์ / พบแพทย์ ถ้ารู้สึกไม่สบาย 

 

            การตดิฉลากแบบยอ่ (≤125 ml) 

            รูปสัญลักษณ์ความเป็นอนัตราย

  

   

 

            ค าสัญญาณ
อันตราย 

 
            ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย

H317 อาจทาให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง 
H318 ท าลายดวงตาอย่างรนุแรง 

 
            ข้อความแสดงข้อควรระวัง

P280 สวมถุงมอืป้องกนัอนัตราย 
P280 สวมอุปกรณ์ป้องกนัตา 
P302 + P352 หากสัมผัสผิวหนัง :ล้างผิวหนงัด้วยสบู่และน้ าปริมาณมาก 
P305 + P351 + P338 หากเข้าตา ล้างตาดว้ยน้ าเปน็เวลาหลายๆนาที ถอดคอนแทคเลนส์ ถ้าถอดไดง้่าย ล้างตาต่อไป 
P313 รับค าแนะนาจากแพทย์ / พบแพทย์ ถ้ารู้สึกไม่สบาย 

 
 

ประกอบด้วย: maleic acid 

หมายเลข CAS 110-16-7 

 

2.3 อันตรายอืน่ๆ 
ไม่ทราบข้อมูล 

 

หมวด: 3. องคป์ระกอบ/ขอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนผสม 

3.1 สาร 

 
สูตร HOOCCH=CHCOOH             C₄H₄O₄ (Hill) 

หมายเลข EC 203-742-5 

มวลโมเลกุล 116.07 g/mol 
 

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

ชื่อทางเคมี (ความเข้มข้น) 
หมายเลข CAS เลขทะเบียน การจ าแนกประเภท 

maleic acid (<= 100 % ) 
สารชนิดนีไ้มต่รงตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ส าหรบั PBT หรือ vPvB ตามระเบียบข้อบังคับ (EC) เลขที ่1907/2006, ภาคผนวก XIII 
110-16-7 *)  

ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน, ประเภทย่อย 4, H302 

ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน, ประเภทย่อย 4, H312 

การระคายเคืองต่อผิวหนัง, ประเภทย่อย 2, H315 

การท าลายดวงตาอย่างรุนแรง, ประเภทย่อย 1, H318 

สารที่ท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง, ประเภทย่อย 1, H317 
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับ

สัมผัสครั้งเดียว, ประเภทย่อย 3, H335 
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*) ไมม่ีเลขทะเบียนของสารชนิดนี ้เนื่องจากสารชนิดนี้หรือการใช้งานสารชนดินี้ไดร้บัการยกเว้นไมต่้องจดทะเบียนตามระเบียบข้อบงัคับของ REACH 
(EC) มาตราที ่2 เลขที่ 1907/2006 สาเหตุเนือ่งจากปรมิาณน้ าหนักต่อปีไม่จ าเป็นต้องจดทะเบียนหรือมกีารคาดการณ์ถึงเส้นตายในการจดทะเบียน
หลังจากนี ้

 
ส าหรับข้อความเต็มของข้อความ H ที่อ้างในส่วนนี้ ดูส่วนที่ 16 

สว่นประกอบทีเ่ป็นอนัตราย (1999/45/EC) 

ชื่อทางเคมี (ความเข้มข้น) 
หมายเลข CAS การจ าแนกประเภท 

maleic acid (<= 100 % ) 
110-16-7 Xn, เป็นอันตราย; Xn; R21/22 

Xi, ท าให้เกิดการระคายเคือง; Xi; R37/38 

Xi, ท าให้เกิดการระคายเคือง; R43 

Xi, ท าให้เกิดการระคายเคือง; Xi; R41 

 
ส าหรับข้อความที่สมบูรณ์ของวลี R ที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อนี้ โปรดดูหัวข้อ 16 

3.2 สารผสม 
ไม่สามารถใช้ได้ 

 

 

หมวด: 4. มาตรการปฐมพยาบาล 

4.1 ค าอธบิายของมาตรการการปฐมพยาบาลที่จ าเปน็ 

เม่ือสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์  น าส่งแพทย์ 
 

ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเป้ือนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ าไหลริน / ฝักบัว ปรึกษา
แพทย์ 
 

หลังสัมผัสถูกดวงตา: ล้างด้วยน้ าสะอาดปริมาณมาก ติดต่อจักษุแพทย์ 
 

หลังจากดื่มแล้ว ให้ผู้ป่วยดื่มน้ าตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์ 

 

4.2 อาการและผลกระทบทีส่ าคญัทีส่ดุทัง้แบบเฉยีบพลนั และเกิดในภายหลงั 
ผลท าให้เกิดการระคายเคือง, อาการแพ้, ไอ, ภาวะหายใจสั้นเร็วแบบรุนแรง, อาการเจ็บปวด, การอาเจียน 

 

4.3 สิง่ทีต่อ้งระบถุึงขอ้ควรพจิารณาทางการแพทยท์ีต่้องท าทนัที และการดแูลรักษาเฉพาะทีส่ าคัญทึ่ควรด าเนนิการ 
ไม่มีข้อมูล 

 

หมวด: 5. มาตรการผจญเพลงิ 

5.1 สารดับเพลิง 

สารดับเพลิงที่เหมาะสม
น้ า, คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), โฟม, ผงแห้ง 
 

สารดับเสมพลิงที่ไม่เหมาะสม
ส าหรับสาร/สารผสมชนิดนี้ ไม่มีข้อจ ากัดของสารดับไฟ 

 

5.2 ความเปน็อันตรายเฉพาะทีเ่กดิจากสารหรอืสารผสม 

ลุกไหม้ติดไฟได้ 
ความเสี่ยงจากการระเบิดของฝุ่น 
เม่ือเกิดเพลิงไหม้  จะก่อให้เกิดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นอันตราย 

 

5.3 ค าแนะน าส าหรบันักผจญเพลิง 

อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะส าหรับนักผจญเพลิง
อย่าอยู่ในพื้นที่อันตรายโดยปราศจากอุปกรณ์ช่วยหายใจ ควรอยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยและสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันตามความเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงการสัมผัสกับผิวหนัง 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม
ป้องกันไม่ให้น้ าจากอุปกรณ์ดับเพลิงปนเป้ือนระบบน้ าผิวดินหรือระบบน้ าใต้ดิน 

 

หมวด: 6. มาตรการจดัการเมือ่มีการหกรั่วไหลของสารโดยอบุัตเิหตุ 

6.1 ค าเตอืนส าหรับบุคคล อปุกรณป์้องกนั และวธิรีับมือเหตกุารณฉ์ุกเฉิน 

แนะน าส าหรับบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ควรสัมผัสกับสาร ไม่ควรสูดดมฝุ่น ท าให้แน่ใจว่า
มีการระบายอากาศที่ดีพอ ออกจากพื้นที่อันตราย อ่านขั้นตอนปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
 

ข้อแนะน าส าหรับผู้ที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในกรณีฉุกเฉิน อุปกรณ์ปกป้องความปลอดภัย โปรดดูที่หัวข้อที่ 8 
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6.2 ขอ้ควรระวงัทางสิง่แวดลอ้ม 

ห้ามปล่อยทิ้งลงในท่อระบายน้ า 

 

6.3 วิธกีารและวสัดสุ าหรับกักเก็บและท าความสะอาด 

ปิดท่อระบายน้ า รวบรวม มัด และสูบของเหลวที่หกออก 
อ่านข้อจ ากัดวัสดุที่เป็นไปได้ (ดูหัวข้อ 7 และ 10) 
กวาดขณะแห้ง ส่งไปก าจัด ท าความสะอาดบริเวณที่ปนเป้ือน หลีกเล่ียงการก่อให้เกิดฝุ่น 

 

6.4 อ้างอิงกับสว่นอืน่
ข้อบ่งชี้เก่ียวกับการบ าบัดของเสีย โปรดดูที่หัวข้อที่ 13 

 

หมวด: 7. การใชแ้ละการเก็บรกัษา 

7.1 ขอ้ควรระวงัในการขนถา่ย เคลือ่นย้าย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

ข้อแนะน าในการจัดการอย่างปลอดภัย
ดูฉลากค าเตือน 
 

มาตรการเก่ียวกับสุขอนามัย
เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เป้ือนสารเคมีทันที ทาครีมป้องกันผิวหนัง ล้างมือและหน้าหลังจากการใช้สาร 

 

7.2 สภาวะส าหรบัการเก็บอยา่งปลอดภยั รวมทั้งสิง่ใดๆทีเ่ข้ากันไมไ่ด้ 
สภาวะในการจัดเก็บ
ปิดให้แน่น เก็บในที่แห้ง 
 

แนะน าการเก็บรักษาอุณหภูมิดูฉลากผลิตภัณฑ์ 

 

7.3 การใชข้ั้นสดุทา้ยที่เฉพาะเจาะจง
นอกเหนือจากการใช้งานที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 1.2 ไม่มีการคาดการณ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นใดอีก 

 

หมวด: 8. การควบคมุการสมัผสัสาร/การปอ้งกนัสว่นบุคคล 

8.1 ค่าควบคมุ 
ไม่มีสารที่มีค่าขีดจ ากัดที่ให้รับสัมผัสได้ขณะปฏิบัติงาน 

 

8.2 การควบคุมการสมัผสัสาร 

 

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม 
การประเมินทางเทคนิคและการปฏิบัติงานที่เหมาะสมมีความส าคัญมากกว่าการใช้งานอุปกรณ์ปกป้องความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล 
ดูหัวข้อที่ 7.1 

 
มาตรการปอ้งกนัสว่นบุคคล 
ควรสวมใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสมกับบริเวณท างาน  โดยพิจารณาจากความเข้มข้นและปริมาณสารอันตรายที่
ใช้ ควรมีการตรวจสอบความทนทานต่อสารเคมีของชุดป้องกันโดยตัวแทนจ าหน่าย 
 

การป้องกันตา/ใบหน้า
แว่นนิรภัย 
 

การป้องกันมือ

เม่ือสัมผัสทั้งตัว: 

 วัสดุที่ใช้ท าถุงมือ: ถุงมือไนไตรล์ 

 ความหนาของถุงมือ: 0.11 mm 

 เวลาที่สารใช้ในการทะลุ

ผ่าน: 

> 480 min 

เม่ือหกใส่บางส่วน: 

 วัสดุที่ใช้ท าถุงมือ: ถุงมือไนไตรล์ 

 ความหนาของถุงมือ: 0.11 mm 

 เวลาที่สารใช้ในการทะลุ

ผ่าน: 

> 480 min 

 

ถุงมือป้องกันที่ใช้ต้องเป็นไปตามรายละเอียดจ าเพาะที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนด EC 89/686/EEC และ

มาตรฐาน EN374 ตัวอย่างเช่น KCL 741 Dermatril® L (เม่ือสัมผัสทั้งตัว), KCL 741 Dermatril® L (เม่ือ

หกใส่บางส่วน). 
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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 
 

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ
จ าเป็น  เมื่อมีฝุ่น 
ประเภทของไส้กรองที่แนะน า ตัวกรองชนิด P 2 (ตามมาตรฐาน DIN 3181) ส าหรับอนุภาคที่เป็นของแข็ง
และของเหลวของสารอันตราย 
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดูแลรักษา การท าความสะอาด และการทดสอบ
อุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจ ตามค าแนะน าของผู้ผลิต มาตรการเหล่าน้ีได้มีการจัดท าอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร 
 

การควบคุมการปลดปล่อยสู่สิงแวดล้อม
ห้ามปล่อยทิ้งลงในท่อระบายน้ า 

 

หมวด: 9. สมบัตทิางกายภาพและเคมี 

9.1 ขอ้มลูเกีย่วกับคณุสมบตัทิางเคมี และฟสิกิสพ์ืน้ฐาน 

รูปแบบ ผง ผลึกละเอียด 

 
ส ี ขาว 

 
กลิ่น เปรี้ยวเล็กน้อย 

 
ปริมาณต่ าสุดที่เริ่มได้กลิ่น ไม่มีข้อมูล  

 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง   1.3 

ที ่ 100 g/l 
20 °C 

 
จุดหลอมเหลว 130 - 135 °C 

 
จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด 157.8 °C  

ที ่ 997 hPa  

วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 103 

 
จุดวาบไฟ ไม่สามารถใช้ได้ 

 
อัตราการระเหย ไม่มีข้อมูล 

 
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ 
(ของแข็ง ก๊าซ) 

อาจก่อตัวเป็นความเข้มข้นของฝุ่นที่ติดไฟได้ในอากาศ 

 
ค่าต่ าสุดที่อาจเกิดระเบิด ไม่มีข้อมูล 

 
ค่าสูงสุดที่อาจเกิดระเบิด ไม่มีข้อมูล 

 
ความดันไอ < 0.1 hPa 

ที ่ 20 °C  

วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 104 

 
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไอ 4.0 

ที ่ 20 °C 

 
ความหนาแน่น 1.59 g/cm³ 

ที ่20 °C  

 
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ไม่มีข้อมูล 
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ความสามารถในการละลายน้ า 478.8 g/l 
ที ่20 °C  

วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 105 

 
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารใน
ชั้นของนอร์มอล-ออกตานอล/น้ า 

log Pow:  -1.3 (20 °C) 
แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 107 
ไม่ก่อให้เกิดการสะสมทางชีวภาพ. 

 
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง ไม่มีข้อมูล 

 
อุณหภูมิของการสลายตัว > 135 °C 

 
ความหนืดไดนามิก ไม่มีข้อมูล 

 
สมบัติทางการระเบิด ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทวัสดุที่ระเบิดได้ 

 
สมบัติในการออกซิไดซ์ ไม่มี 

 

9.2 ขอ้มลูอืน่ๆ 

พลังงานในการจุดติดไฟต่ าสุด > 30 - < 100 mJ 

 
ความหนาแน่นของอนุภาค 750 - 800 kg/m³ 

 
ขนาดของอนุภาค ขนาดอนุภาคโดยเฉลี่ย 

0.356 mm 

วิธีการ: ข้อแนะน าในการทดสอบที่ 110 ของ OECD 

 

 

หมวด: 10. ความเสถยีรและความวอ่งไวต่อปฏิกริยิา 

10.1 การเกดิปฏกิริยิา 

ความเสี่ยงจากการระเบิดของฝุ่น 

 

10.2 ความเสถยีรทางเคมี 
ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสถียรทางเคมีภายใต้สภาพแวดล้อมมาตรฐาน (อุณหภูมิห้อง) 

 

10.3 ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิาอนัตราย 

สามารถเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับ 
 

สารออกซิไดส์, เบส, ตัวรีดิวซ์ 

 

10.4 สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง 

ความร้อนสูง (ก่อให้เกิดการสลายตัว) 

 

10.5 วสัดทุีเ่ขา้กนัไมไ่ด  ้

ไม่มีข้อมูล 

 

10.6  ผลติภณัฑ์จากการสลายตัวทีเ่ปน็อันตราย 

ไม่มีข้อมูล 

 

หมวด: 11. ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

11.1 ขอ้มูลเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 
 

ความเป็นพิษเม่ือรับสารปากแบบเฉียบพลัน
 

อาการ: การระคายเคืองของเยื่อเมือกในปาก, หลอดลม, หลอดอาหาร และระบบทางเดินอาหาร, การอาเจียน 
เม่ือร่างกายดูดซึม 
 

LD50 หนูแรท:  708 mg/kg  

 
(เอกสารความปลอดภัยจากภายนอก) 
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ความเป็นพิษเม่ือสูดหายใจเข้าไปแบบเฉียบพลัน
 

อาการ: ระคายเคืองต่อเยื่อเมือก, ไอ, ภาวะหายใจสั้นเร็วแบบรุนแรง, อันตรายที่อาจเกิดขึ้น:, ท าอันตรายต่อ
ระบบทางเดินหายใจ, อาการบวมน้ าของปอด, อาการอาจจะแสดงช้า 
 

ความเป็นพิษต่อผิวหนังแบบเฉียบพลัน
LD50 กระต่าย:  1,560 mg/kg  
(เอกสารความปลอดภัยจากภายนอก) 

 
เม่ือร่างกายดูดซึม 
 

ระคายเคืองต่อผิว
มนุษย์ 

ผล: ระคายเคือง 
การทดสอบแบบแผ่นปะ 24 ชั่วโมง 
ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก 
 

ระคายเคืองต่อตา
กระต่าย 

ผล: ระคายเคืองอย่างรุนแรง 

 
(ECHA) 
ท าลายดวงตาอย่างรุนแรง 
 

การแพ้
การทดสอบค่าสูงสุด หนูตะเภา 

ผล: บวก 

วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 406 

 
ผลทดสอบอาการแพ้: หนูเมาส์ 

ผล: บวก 

วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 429 

 
อาจทาให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง 
 

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ 
ความเป็นพิษต่อพันธุกรรมภายนอกร่างกาย
การทดสอบแบบเอมส์ 
เชื้อ Salmonella typhimurium 

ผล: ลบ 

วิธีการ: ข้อแนะน าในการทดสอบที่ 471 ของ OECD 
 

การทดสอบมิวเทชันในยีนของเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในหลอดทดลอง 

ผล: ลบ 

วิธีการ: ข้อแนะน าในการทดสอบที่ 476 ของ OECD 
 

การก่อมะเร็ง
ไม่มีข้อมูลน้ี 
 

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
ไม่มีข้อมูลน้ี 
 

การท าให้ทารกมีรูปร่างผิดปกติ
ไม่มีข้อมูลน้ี 
 

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว
อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ 
 

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้า
ไม่มีข้อมูลน้ี 
 

ความเป็นอันตรายจากการส าลัก
ไม่มีข้อมูลน้ี 

 

11.2 ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

ใช้งานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรมและตามแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 

 

หมวด: 12. ขอ้มูลดา้นนเิวศนวทิยา 
 

12.1 ความเป็นพษิ 

ความเป็นพิษต่อปลา
การทดสอบทางสถิต LC50 Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบว์เทราต์): 75 mg/l; 96 h  
(เอกสารความปลอดภัยจากภายนอก) 
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ความเป็นพิษต่อไรน้ าและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ า
การทดสอบทางสถิต EC50 Daphnia magna (ไรน้ า): 42.81 mg/l; 48 h  
แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 202  
 

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย
การทดสอบทางสถิต ErC50 Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสีเขียว): 74.35 mg/l; 72 h  

การเฝ้าสังเกตการวิเคราะห์: ใช ่
แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 201  
 

12.2 การตกค้างยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย  

ความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพ
97 %; 28 d; ใช้ออกซิเจน  
ข้อแนะน าในการทดสอบที่ 301B ของ OECD  

ย่อยสลายทางชีวภาพได้โดยง่าย 
 

ความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี(ThOD)
830 mg/g       

 
(จากเอกสาร,บทความ) 
  

Ratio BOD/ThBOD
BOD5    77 % 
(จากเอกสาร,บทความ) 
  

Ratio COD/ThBOD
96 % 
(จากเอกสาร,บทความ) 
 

12.3 โอกาสทีจ่ะเกดิการสะสมทางชีวภาพ 

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของนอร์มอล-ออกตานอล/น้ า
log Pow:  -1.3 (20 °C) 
แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 107 

 
ไม่ก่อให้เกิดการสะสมทางชีวภาพ. 
 

12.4 การเคลือ่นย้ายในดนิ 

ไม่มีข้อมูล 
 

12.5 ผลจากการประเมนิ PBT และ vPvB 

สารชนิดนี้ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ส าหรับ PBT หรือ vPvB ตามระเบียบข้อบังคับ (EC) เลขที่ 
1907/2006, ภาคผนวก XIII 
 

12.6 ผลกระทบทีส่ามรถกลับสูส่ภาพเดมิอืน่ๆ 

ข้อมูลเพิ่มเติมทางนิเวศน์วิทยา
จะต้องหลีกเล่ียงการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม 

 

หมวด: 13. สิง่ที่ตอ้งค านงึถงึในการก าจดั 

วิธีการบ าบัดของเสีย
ต้องก าจัดของเสียโดยท าตามข้อบังคับด้านของเสีย 2008/98/EC รวมถึงระเบียบข้อบังคับของประเทศอื่นหรือ
ในท้องถ่ิน ทิ้งสารเคมไีว้ในบรรจุภัณฑ์เดิม ห้ามปะปนกับของเสียชนิดอื่น ด าเนินการกับบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ท า
ความสะอาดในลักษณะเดียวกับตัวผลิตภัณฑ์ 

 
ดูที่ www.retrologistik.com ส าหรับกระบวนการในการส่งคืนสารเคมีและบรรจุภัณฑ์ หรือติดต่อเราหากมีข้อ
สงสัยเพิ่มเติม 

 

หมวด: 14. ขอ้มูลเกีย่วกบัการขนส่ง 

การขนสง่ทางบก (ADR/RID)

14.1 - 14.6 ไม่จัดว่ามอีันตรายตามความหมายของข้อบังคับการขนส่ง 

การขนส่งทางน้ าในประเทศ (ADN) 

ไม่เก่ียวข้อง 

การขนส่งทางอากาศ (IATA)

14.1 - 14.6 ไม่จัดว่ามอีันตรายตามความหมายของข้อบังคับการขนส่ง 

การขนสง่ทางทะเล (IMDG)
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14.1 - 14.6 ไม่จัดว่ามอีันตรายตามความหมายของข้อบังคับการขนส่ง 

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

 

 

หมวด: 15. ขอ้มูลเกีย่วกบัข้อก าหนด 

15.1 ขอ้บงัคบั/กฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยั/สขุภาพและสิง่แวดลอ้มที่เฉพาะเจาะจงส าหรบัสารเดีย่วและสารผสม 

ข้อบังคับ EU 

ข้อจ ากัดในสถานที่ท างาน ตรวจสอบข้อจ ากัดในการท างานเก่ียวกับการคุ้มครองมารดาโดยเป็นไป
ตามข้อก าหนด Dir 92/85/EEC หรือข้อบังคับของประเทศที่เข้มงวด
มากกว่าซึ่งมีการบังคับใช้ 

 

กฎหมายแหง่ชาต ิ

ประเภทการจัดเก็บ 10 - 13 
 

ประเภทของการระเบิดของฝุ่น St2 

 

15.2 การประเมินความปลอดภยัทางเคมี 
 

สารนี้ได้รับการประเมินความปลอดภัยทางเคมีแล้ว 

 

หมวด: 16. ขอ้มูลอืน่ 

 
ขอ้ความเตม็ของขอ้ความ H ดใูนส่วนที ่2 และ 3 

H302 เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน  
H312 เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง  
H315 ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก  
H317 อาจทาให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง  
H318 ท าลายดวงตาอย่างรุนแรง  
H335 อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ  

ขอ้ความทั้งหมดของวล-ีR ที่ถกูอา้งถึงในสว่นที ่2 และ 3 

R21/22 เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนังและหากกลืนกิน  
R37/38 ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง  
R41 เสี่ยงต่อความเสียหายร้ายแรงต่อดวงตา  
R43 อาจก่อให้เกิดอาการแพ้หากสัมผัสกับผิวหนัง  

 

ข้อแนะน าในการฝึกอบรม 
จัดหาข้อมูลที่จ าเป็น ค าแนะน า และการฝึกสอนส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

 

 

การติดฉลาก (67/548/EEC หรือ 1999/45/EC)
สัญลักษณ์ Xn เป็นอันตราย 

 
วลี R 21/22-37/38-41-43 เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนังและหากกลืนกิน ระคายเคืองต่อ

ระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง เสี่ยงต่อความเสียหายร้ายแรงต่อ
ดวงตา อาจก่อให้เกิดอาการแพ้หากสัมผัสกับผิวหนัง 

วลี-S 24/25-26-36/37/39 หลีกเล่ียงการสัมผัสกับผิวหนังและตา ในกรณีที่สัมผัสกับตา ล้างออก
ทันทีด้วยน้ าปริมาณมากและไปพบแพทย์ สวมชุดป้องกัน ถุงมือ และ
อุปกรณ์ป้องกันตา/ใบหน้าที่เหมาะสม 

หมายเลข EC 203-742-5 

            การตดิฉลากแบบยอ่ (≤125 ml)

สัญลักษณ์ Xn เป็นอนัตราย 

 
วล ีR 21/22-41-43 เป็นอนัตรายเมื่อสัมผัสกบัผิวหนงัและหากกลืนกนิ เส่ียงต่อความเสียหาย

ร้ายแรงต่อดวงตา อาจก่อให้เกิดอาการแพห้ากสัมผัสกับผิวหนัง 
วล-ีS 24/25-26-36/37/39 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและตา ในกรณีที่สัมผัสกับตา ล้างออกทันทีด้วย

น้ าปริมาณมากและไปพบแพทย์ สวมชุดป้องกัน ถงุมือ และอุปกรณ์ป้องกันตา/
ใบหน้าที่เหมาะสม 

 

ประกอบด้วย: maleic acid 

 

พิมพ์หรือบรรยายตัวย่อที่ใช้ในแผ่นข้อมูลด้านความปลอดภัย 
โปรดดูอักษรย่อและตัวย่อที่ใช้งานได้ใน http://www.wikipedia.org 

 
ตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ 
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