เอกสารข ้อมูลความปลอดภัย

ตามข ้อกาหนด(EU) ที่ 1907/2006
วันทีแ
่ ก ้ไข 24.03.2020

ฉบับที่ 1.3

หมวด: 1. ข้อมูลเกีย
่ วก ับสารเคมี/ผลิตภ ัณฑ์ และบริษ ัทผูผ
้ ลิตและจ ัดจาหน่าย
้ ลิตภ ัณฑ์
1.1 ต ัวบ่งชีผ
รหัสสินค ้า

AX1303

่ ผลิตภัณฑ์
ชือ

Ammonium Hydroxide GR ACS

เลขทะเบียน REACH

ผลิตภัณฑ์คอ
ื ผลิตภัณฑ์สาเร็จ เลขลงทะเบียน REACH ดูหัวข ้อที3
่

้ แ
้ ไี่ ม่แนะนาสาหร ับสารหรือของผสม ซึง่ ได้ร ับการระบุทราบและเกีย
1.2 การใชท
ี่ นะนาและการใชท
่ วข้อง
การระบุการใช ้งาน

รีเอเจนต์สาหรับการวิเคราะห์
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการใช ้งาน โปรดดูทพ
ี่ อร์ทัลของเมอร์คเคมิคอล

่ มอบแผ่นข้อมูลความปลอดภ ัย
1.3 รายละเอียดของผูส
้ ง
บริษัท

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

หมวด: 2. ข้อมูลเกีย
่ วก ับอ ันตราย
2.1 การจาแนกประเภทสารเดีย
่ วหรือสารผสม
การจาแนกประเภท (ข ้อกาหนด(EC) เลขที่ 1272/2008)
การกัดกร่อนผิวหนัง, ประเภทย่อย 1B, H314
ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสครัง้ เดียว, ประเภทย่อย 3, ระบบหายใจ,
H335
ความเป็ นอันตรายเฉียบพลันต่อสิง่ แวดล ้อมในน้ า, ประเภทย่อย 1, H400
สาหรับข ้อความเต็มของข ้อความ H ทีอ
่ ้างในส่วนนี้ ดูสว่ นที่ 16
2.2 องค์ประกอบของฉลาก
การติดฉลาก (ข ้อกาหนด(EC) เลขที่ 1272/2008)
รูปสัญลักษณ์ความเป็ นอันตราย

คาสัญญาณ
อันตราย
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ตามข ้อกาหนด(EU) ที่ 1907/2006
รหัสสินค ้า
่ ผลิตภัณฑ์
ชือ
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Ammonium Hydroxide GR ACS

ข ้อความแสดงความเป็ นอันตราย
H314 ทาให ้ผิวหนังไหม ้อย่างรุนแรงและทาลายดวงตา
H335 อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ
H400 เป็ นพิษร ้ายแรงต่อสิง่ มีชวี ต
ิ ในน้ า
ข ้อความทีแ
่ สดงข ้อควรระวัง
การป้ องกัน
่ งิ่ แวดล ้อม
P273 หลีกเลีย
่ งการรั่วไหลสูส
P280 สวมถุงมือป้ องกัน / อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/ใบหน ้า
การตอบสนอง
P301 + P330 + P331 หากกลืนกิน ให ้บ ้วนปาก ห ้ามทาให ้อาเจียน
P305 + P351 + P338 หากเข ้าตาให ้ล ้างด ้วยน้ าเป็ นเวลาหลาย ๆ นาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ ้าถอดได ้ง่าย
แล ้วทาการล ้างตาต่อไป
P308 + P310 หากได ้รับสัมผัสหรือเกีย
่ วข ้อง รีบโทรหาศูนย์พษ
ิ วิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลทันที
การติดฉลากแบบย่อ (≤125 ml)
รูปสัญลักษณ์ความเป็ นอันตราย

คาสัญญาณ
อันตราย
ข ้อความแสดงความเป็ นอันตราย
H314 ทาให ้ผิวหนังไหม ้อย่างรุนแรงและทาลายดวงตา
ข ้อความทีแ
่ สดงข ้อควรระวัง
P280 สวมถุงมือป้ องกัน / อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/ใบหน ้า
P301 + P330 + P331 หากกลืนกิน ให ้บ ้วนปาก ห ้ามทาให ้อาเจียน
P305 + P351 + P338 หากเข ้าตาให ้ล ้างด ้วยน้าเป็ นเวลาหลาย ๆ นาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ ้าถอดได ้ง่าย แล ้วทาการล ้างตา
ต่อไป
P308 + P310 หากได ้รับสัมผัสหรือเกีย
่ วข ้อง รีบโทรหาศูนย์พษ
ิ วิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลทันที

ประกอบด ้วย: สารละลายแอมโมเนีย
2.3 อ ันตรายอืน
่ ๆ
ไม่มข
ี ้อมูล
หมวด: 3. องค์ประกอบและข้อมูลเกีย
่ วก ับส่วนผสม

ลักษณะของสารเคมี

สารละลายแอมโมเนียในน้ า

3.1 สาร
ไม่มข
ี ้อมูล
3.2 สารผสม
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ตามข ้อกาหนด(EU) ที่ 1907/2006
รหัสสินค ้า
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ส่วนประกอบทีเ่ ป็นอ ันตราย (ข้อกาหนด(EC) เลขที่ 1272/2008)
ชือ่ ทางเคมี (ความเข ้มข ้น)

หมายเลข CAS เลขทะเบียน
การจาแนกประเภท
สารละลายแอมโมเนีย (>= 25 % - < 50 % )

สารชนิดนีไ้ ม่ตรงตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนดไว ้สาหรับ PBT หรือ vPvB ตามระเบียบข ้อบังคับ (EC) เลขที่ 1907/2006, ภาคผนวก XIII

1336-21-6

*)
การกัดกร่อนผิวหนัง, ประเภทย่อย 1B, H314
ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสครัง้
เดียว, ประเภทย่อย 3, H335
ความเป็ นอันตรายเฉียบพลันต่อสิง่ แวดล ้อมในน้ า, ประเภทย่อย 1, H400

*) ไม่มเี ลขทะเบียนของสารชนิดนี้ เนือ
่ งจากสารชนิดนีห
้ รือการใช ้งานสารชนิดนีไ้ ด ้รับการยกเว ้นไม่ต ้องจดทะเบียนตามระเบียบข ้อบังคับของ REACH (EC)
มาตราที่ 2 เลขที่ 1907/2006 สาเหตุเนือ
่ งจากปริมาณน้าหนักต่อปี ไม่จาเป็ นต ้องจดทะเบียนหรือมีการคาดการณ์ถงึ เส ้นตายในการจดทะเบียนหลังจากนี้

สาหรับข ้อความเต็มของข ้อความ H ทีอ
่ ้างในส่วนนี้ ดูสว่ นที่ 16
หมวด: 4. มาตรการปฐมพยาบาล
4.1 คาอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล

คาแนะนาทั่วไป

ผู ้ให ้การปฐมพยาบาลจาเป็ นต ้องป้ องกันตัวเอง
เมือ
่ สูดดม: ให ้รับอากาศบริสท
ุ ธิ์ นาส่งแพทย์
ั ผัสกับผิวหนัง: ถอดเสือ
้ ผ ้าทีป
ในกรณีทส
ี่ ม
่ นเปื้ อนทัง้ หมดออกทันที ล ้างผิวหนังด ้วยน้ าไหลริน / ฝั กบัว โทร
ตามแพทย์ทน
ั ที
เมือ
่ เข ้าตา: ล ้างออกด ้วยน้ าปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุ แพทย์ทน
ั ที ถอดคอนแทคเลนส์
หลังจากกลืน: ให ้ผู ้ป่ วยดืม
่ น้ าตามอย่างน ้อยสองแก ้วและหลีกเลีย
่ งการอาเจียรเพราะอาจทาให ้เกิดการกัด
กร่อน โทรตามแพทย์ทน
ั ที ห ้ามทาให ้เป็ นกลาง
4.2 อาการและผลกระทบทีส
่ าค ัญทีส
่ ด
ุ ทงแบบเฉี
ั้
ยบพล ัน และเกิดในภายหล ัง
้ เร็วแบบรุนแรง, ปวดท ้อง, การ
การทาให ้ระคายเคืองและการกัดกร่อน, หลอดลมอักเสบ, ไอ, ภาวะหายใจสัน
หมดสติ, อาเจียนเป็ นเลือด, คลืน
่ ไส ้, หมดแรง, ช็อค, การชัก, อาการบวมน้ าของปอด, ถึงแก่ความตาย
อาจทาให ้ตาบอด
4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ทต
ี่ อ
้ งทาท ันที และการดูแลร ักษาเฉพาะทีส
่ าค ัญทีค
่ วรดาเนินการ
ไม่มข
ี ้อมูล
หมวด: 5. มาตรการผจญเพลิง
5.1 สารด ับเพลิง

สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม

การใช ้มาตรการดับเพลิงทีเ่ หมาะกับสภาวะแวดล ้อมเฉพาะทีแ
่ ละสิง่ แวดล ้อมรอบๆ

สารดับเพลิงทีไ่ ม่เหมาะสม

สาหรับสาร/สารผสมชนิดนี้ ไม่มข
ี ้อจากัดของสารดับไฟ
5.2 ความเป็นอ ันตรายเฉพาะทีเ่ กิดจากสารหรือสารผสม
ทีไ่ ม่ตด
ิ ไฟ
สารละลายแอมโมเนียไม่ใช่สารไวไฟ แต่อาจเปลีย
่ นรูปเป็ นส่วนผสมของแอมโมเนียทีจ
่ ด
ุ ติดไฟได ้และอากาศ
ผ่านกระบวนการปล่อยก๊าซ (Outgassing)
เปลวไฟในบริเวณใกล ้เคียงอาจทาให ้เกิดไอระเหยทีเ่ ป็ นอันตราย
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ตามข ้อกาหนด(EU) ที่ 1907/2006
รหัสสินค ้า
่ ผลิตภัณฑ์
ชือ

AX1303
Ammonium Hydroxide GR ACS

ไฟอาจทาให ้เกิดการปลดปล่อยของ
ไนโตรเจนออกไซด์
5.3 คาแนะนาสาหร ับน ักผจญเพลิง

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสาหรับนั กผจญเพลิง

อย่าอยูใ่ นพืน
้ ทีอ
่ น
ั ตรายโดยปราศจากอุปกรณ์ชว่ ยหายใจ ควรอยูใ่ นระยะห่างทีป
่ ลอดภัยและสวมใส่อป
ุ กรณ์
ป้ องกันตามความเหมาะสมเพือ
่ หลีกเลีย
่ งการสัมผัสกับผิวหนัง

ข ้อมูลเพิม
่ เติม

ทาให ้ภาชนะปิ ดเย็นลงโดยใช ้ละอองน้ า ยับยัง้ (สกัดกัน
้ ) ก๊าซ/ไอ/หมอกด ้วยพวยละอองน้ า ป้ องกันไม่ให ้น้ า
จากอุปกรณ์ดับเพลิงปนเปื้ อนระบบน้ าผิวดินหรือระบบน้ าใต ้ดิน
หมวด: 6. มาตรการจ ัดการเมือ
่ มีการหกรว่ ั ไหลของสาร
6.1 คาเตือนสาหร ับบุคคล อุปกรณ์ป้องก ัน และวิธรี ับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
แนะนาสาหรับบุคลากรทีไ่ ม่ได ้อยูใ่ นสถานการณ์ฉุกเฉิน ห ้ามสูดหายใจเอาไอระเหย ละอองลอย เข ้าสูร่ ่างกาย
ไม่ควรสัมผัสกับสาร ทาให ้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศทีด
่ พ
ี อ ออกจากพืน
้ ทีอ
่ น
ั ตราย อ่านขัน
้ ตอนปฏิบต
ั เิ มือ
่
่ วชาญ
เกิดเหตุฉุกเฉิน ปรึกษาผู ้เชีย
ข ้อแนะนาสาหรับผู ้ทีต
่ ้องมีหน ้าทีร่ ับผิดชอบในกรณีฉุกเฉิน
อุปกรณ์ปกป้ องความปลอดภัย โปรดดูทห
ี่ ัวข ้อที่ 8
6.2 ข้อควรระว ังด้านสิง่ แวดล้อม
ห ้ามปล่อยทิง้ ลงในท่อระบายน้ า
6.3 วิธก
ี ารและว ัสดุสาหร ับก ักเก็บและทาความสะอาด
ปิ ดท่อระบายน้ า รวบรวม มัด และสูบของเหลวทีห
่ กออก
อ่านข ้อจากัดวัสดุทเี่ ป็ นไปได ้ (ดูหัวข ้อ 7 และ 10)
ดืม
่ สารดูดซับเหลวทีเ่ ป็ นกลาง (เช่น Chemizorb(R) OH-, Merck Art. หมายเลข 101596) ส่งต่อเพือ
่ กาจัด
ทาความสะอาด
6.4 อ้างอิงก ับส่วนอืน
่ ๆ
ข ้อบ่งชีเ้ กีย
่ วกับการบาบัดของเสีย โปรดดูทห
ี่ ัวข ้อที่ 13
้ าน และเก็บร ักษา
หมวด: 7. การขนถ่าย เคลือ
่ นย้าย ใชง
้ าน และเก็บร ักษา
7.1 ข้อควรระว ังเพือ
่ ความปลอดภ ัยในการขนถ่าย เคลือ
่ นย้าย ใชง
ข ้อแนะนาในการจัดการอย่างปลอดภัย
ดูฉลากคาเตือน

มาตรการด ้านสุขอนามัย

้ ผ ้าทีเ่ ปื้ อนสารเคมีทันที ทาครีมป้ องกันผิวหนัง ล ้างมือและหน ้าหลังจากการใช ้สาร
เปลีย
่ นเสือ
7.2 สภาวะการเก็บร ักษาอย่างปลอดภ ัย รวมทงข้
ั้ อห้ามในการเก็บร ักษาสารทีเ่ ข้าก ันไม่ได้

ข ้อกาหนดสาหรับพืน
้ ทีใ่ นการเก็บรักษาและภาชนะ
ห ้ามใช ้ถังบรรจุทเี่ ป็ นโลหะหรือโลหะน้ าหนักเบา
สภาวะในการจัดเก็บ
ปิ ดให ้แน่น
แนะนาการเก็บรักษาอุณหภูมด
ิ ฉ
ู ลากผลิตภัณฑ์

้ เี่ ฉพาะเจาะจงสาหร ับผูใ้ ช ้
7.3 การใชท
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นอกเหนือจากการใช ้งานทีร่ ะบุไว ้ในหัวข ้อที่ 1.2 ไม่มก
ี ารคาดการณ์การใช ้งานทีเ่ ฉพาะเจาะจงอืน
่ ใดอีก
ั ัสและการป้องก ันส่วนบุคคล
หมวด: 8. การควบคุมการร ับสมผ
้ วบคุม
8.1 ค่าต่างๆ ทีใ่ ชค
ไม่มส
ี ารทีม
่ ค
ี า่ ขีดจากัดทีใ่ ห ้รับสัมผัสได ้ขณะปฏิบต
ั งิ าน
ั ัสสาร
8.2 การควบคุมการร ับสมผ
การควบคุมทางวิศวกรรมทีเ่ หมาะสม
การประเมินทางเทคนิคและการปฏิบต
ั งิ านทีเ่ หมาะสมมีความสาคัญมากกว่าการใช ้งานอุปกรณ์ปกป้ องความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล
ดูหัวข ้อที่ 7.1
มาตรการป้องก ันส่วนบุคคล
ควรสวมใส่ชด
ุ ป้ องกันทีเ่ หมาะสมกับบริเวณทางาน โดยพิจารณาจากความเข ้มข ้นและปริมาณสารอันตรายที่
ใช ้ ควรมีการตรวจสอบความทนทานต่อสารเคมีของชุดป้ องกันโดยตัวแทนจาหน่าย

การป้ องกันตา/ใบหน ้า

ใส่แว่นครอบตาทีแ
่ น่นกระชับ

การป้ องกันมือ
เมือ
่ สัมผัสทัง้ ตัว:

เมือ
่ หกใส่บางส่วน:

วัสดุทใี่ ช ้ทาถุงมือ:
ความหนาของถุงมือ:
เวลาทีส
่ ารใช ้ในการทะลุ
ผ่าน:

ยางบิวทิล
0.7 mm
480 min

วัสดุทใี่ ช ้ทาถุงมือ:
ความหนาของถุงมือ:
เวลาทีส
่ ารใช ้ในการทะลุ
ผ่าน:

ถุงมือยางไนไตรล์
0.40 mm
240 min

ถุงมือป้ องกันทีใ่ ช ้ต ้องเป็ นไปตามรายละเอียดจาเพาะทีก
่ าหนดไว ้ในข ้อกาหนด EC 89/686/EEC และ
มาตรฐาน EN374 ตัวอย่างเช่น KCL 898 Butoject® (เมือ
่ สัมผัสทัง้ ตัว), KCL 730 Camatril® -Velours
(เมือ
่ หกใส่บางส่วน).
ระยะเวลาในการผ่านทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้นหาได ้โดย KCL ในห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารทดสอบตามวิธ ี EN374 โดยใช ้ตัวอย่าง
ชนิดถุงมือตามทีแ
่ นะนา
คาแนะนานีใ้ ช ้ได ้กับผลิตภัณฑ์ของเมอร์คเท่านัน
้ ตามทีร่ ะบุในเอกสารข ้อมูลความปลอดภัย รวมถึง
วัตถุประสงค์ในการใช ้งานตามทีเ่ มอร์คกาหนด เมือ
่ นาผลิตภัณฑ์นไี้ ปละลายหรือผสมกับสารอืน
่ ภายใต ้สภาวะ
ทีเ่ บีย
่ งเบนไปจากทีก
่ าหนดใน EN374 กรุณาติดต่อผู ้จาหน่ายถุงมือทีไ่ ด ้รับการรับรองจาก CE (เช่น KCL
GmbH, D-36124 Eichenzell, อินเตอร์เน็ ต: www.kcl.de)

อุปกรณ์ป้องกันอืน
่ ๆ

ชุดป้ องกันอันตรายและอุปกรณ์ป้องกันตา

การป้ องกันระบบทางเดินหายใจ

จาเป็ น เมือ
่ มีไอระเหย/ละออง
ประเภทของไส ้กรองทีแ
่ นะนา ตัวกรองชนิด K (ตามมาตรฐาน DIN 3181) สาหรับ แอมโมเนีย
ผู ้ประกอบการจาเป็ นต ้องดาเนินการเพือ
่ ให ้มั่นใจว่ามีการดูแลรักษา การทาความสะอาด และการทดสอบ
อุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจ ตามคาแนะนาของผู ้ผลิต มาตรการเหล่านี้ได ้มีการจัดทาอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษร
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่ งิ แวดล ้อม
การควบคุมการปลดปล่อยสูส
ห ้ามปล่อยทิง้ ลงในท่อระบายน้ า

หมวด: 9. คุณสมบ ัติทางกายภาพและทางเคมี
9.1 ข้อมูลเกีย
่ วก ับคุณสมบ ัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ

ของเหลว

สี

ไม่มส
ี ี

กลิน
่

การทาให ้ปวด
กลิน
่ แอมโมเนีย

ค่าขีดจากัดของกลิน
่ ทีร่ ับได ้

0.03 - 0.05 ppm
แอมโมเนียม

ค่าความเป็ นกรด-ด่าง

> 12
ที่ 20 °C
ด่างแก่

จุดหลอมเหลว

โดยประมาณ -72 °C

จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด

โดยประมาณ 32 °C

จุดวาบไฟ

ไม่มข
ี ้อมูล

อัตราการระเหย

ไม่มข
ี ้อมูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได ้
(ของแข็ง ก๊าซ)
ค่าตา่ สุดทีอ
่ าจเกิดระเบิด

ไม่มข
ี ้อมูล

ค่าสูงสุดทีอ
่ าจเกิดระเบิด

33.6 %(V)

ความดันไอ

635 hPa
ที่ 20 °C

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไอ

ไม่มข
ี ้อมูล

ความหนาแน่น

0.90 g/cm3
ที่ 20 °C

ความหนาแน่นสัมพัทธ์

ไม่มข
ี ้อมูล

ความสามารถในการละลายในน้ า

ที่ 20 °C
ละลายได ้

ค่าสัมประสิทธิก
์ ารละลายของสารใน
้ ของเอ็น-ออกทานอล/น้ า
ชัน

log Pow: -1.38
(จากการทดลอง)
(สารปราศจากน้ า) ไม่กอ
่ ให ้เกิดการสะสมทางชีวภาพ.

15.4 %(V)
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อุณหภูมท
ิ ล
ี่ ก
ุ ติดไฟได ้เอง

ไม่มข
ี ้อมูล

อุณหภูมข
ิ องการสลายตัว

ไม่มข
ี ้อมูล

ความหนืดไดนามิก

ไม่มข
ี ้อมูล

สมบัตท
ิ างการระเบิด

ไม่ได ้จัดอยูใ่ นประเภทวัสดุทรี่ ะเบิดได ้

คุณสมบัตใิ นการออกซิไดซ์

ไม่ม ี

9.2 ข้อมูลอืน
่ ๆ
ค่าพลังงานตา่ สุดในการจุดติดไฟ

380 - 680 mJ

หมวด: 10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ย
ิ า
10.1 การเกิดปฏิกริ ย
ิ า
ดูหัวข ้อที่ 10.3
10.2 ความเสถียรทางเคมี
สารละลายแอมโมเนียไม่ใช่สารไวไฟ แต่อาจเปลีย
่ นรูปเป็ นส่วนผสมของแอมโมเนียทีจ
่ ด
ุ ติดไฟได ้และอากาศ
ผ่านกระบวนการปล่อยก๊าซ (Outgassing)
10.3 ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกริ ย
ิ าอ ันตราย
่ งต่อการระเบิด และ/หรือต่อการเกิดแก๊สพิษจะเกิดขึน
ความเสีย
้ กับสารต่อไปนี:้
สารออกซิไดส์, ปรอท, ออกซิเจน, สารประกอบซิลเวอร์, ไนโตรเจน ไตรคลอไรด์, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์,
เงิน, แอนติโมนี ไฮไดรด์, ฮาโลเจน, กรด, แคลเซียม, คลอรีน, คลอไรท์, เกลือของทองคา, เปอร์คลอเรต,
โซเดียมไฮโปคลอไรต์, สารประกอบของปรอท, ฮาโลเจนออกไซด์
โลหะหนัก, เกลือโลหะหนัก, กรดคลอไรด์, กรดแอนไฮไดร์ด
่ งต่อการจุดติดไฟหรือการเกิดก๊าซหรือไอระเหยทีต
ความเสีย
่ ด
ิ ไฟได ้ด ้วย:
โบเรน, โบรอน, ออกไซด์ของฟอสฟอรัส, กรดไนตริก, สารประกอบซิลก
ิ อน, โครเมียม (VI) ออกไซด์, โคร
มิลคลอไรด์
คายความร ้อนเมือ
่ ทาปฏิกริยากับ
อะซิตล
ั ดีไฮด์, อะโครลีน, แบเรียม, สารประกอบของโบรอน:, โบรมีน, สารประกอบของฮาโลเจน-ฮาโลเจน,
ไฮโดรเจนโบรไมด์, ไซเลน, ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์, สารประกอบฮาโลเจน, ไดเมธิลซัลเฟต, ไนโตรเจน
ออกไซด์, ฟลูออรีน, ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์, คลอเรต, คาร์บอนไดออกไซด์
เอทิลน
ี ออกไซด์, สามารถเกิดเป็ นพอลิเมอร์
10.4 สภาวะทีค
่ วรหลีกเลีย
่ ง
การให ้ความร ้อน
10.5 ว ัสดุทเี่ ข้าก ันไม่ได้
อะลูมเิ นียม, ตะกัว่ , นิกเกิล, เงิน, สังกะสี, ทองแดง, โลหะผสม, โลหะชนิดต่างๆ
10.6 อ ันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายต ัว
ในกรณีเพลิงไหม ้: ดูหัวข ้อที่ 5
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หมวด: 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา
11.1 ข้อมูลเกีย
่ วก ับผลกระทบทางพิษวิทยา
สารผสม

ความเป็ นพิษเฉียบพลับเมือ
่ กลืนกิน
LDLO คน: 43 mg/kg
(สารละลาย 29%) (RTECS)
อาการ: ปวดท ้อง, อาเจียนเป็ นเลือด, ถ ้ากลืนกิน จะทาให ้ปากและลาคอมีการไหม ้อย่างรุนแรง และอาจทา
ให ้เกิดอันตรายถึงขัน
้ หลอดอาหารและกระเพาะทะลุ

ความเป็ นพิษเฉียบพลับเมือ
่ หายใจเข ้าไป
้ เร็วแบบรุนแรง, หลอดลมอักเสบ, อันตรายทีอ
อาการ: ระคายเคืองต่อเยือ
่ เมือก, ไอ, ภาวะหายใจสัน
่ าจ
เกิดขึน
้ :, ทาอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

ความเป็ นพิษเฉียบพลับเมือ
่ สัมผัสผิวหนัง
ไม่มข
ี ้อมูลนี้

การระคายเคืองต่อผิวหนัง

กระต่าย
ผล: ระคายเคืองอย่างรุนแรง
(สารละลาย 29%) (RTECS)
ผิวหนังอักเสบ การตายเฉพาะส่วน
สารผสมก่อให ้เกิดการเผาไหม ้

การระคายเคืองต่อตา

กระต่าย
ผล: ระคายเคืองอย่างรุนแรง
(สารละลาย 29%) (RTECS)
สารผสมก่อให ้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อดวงตา อาจทาให ้ตาบอด

การทาให ้ไวต่อการกระตุ ้นอาการแพ ้
ไม่มข
ี ้อมูลนี้

ื พันธุ์
การก่อกลายพันธุข
์ องเซลล์สบ
ไม่มข
ี ้อมูลนี้

การก่อมะเร็ง
ไม่มข
ี ้อมูลนี้

ความเป็ นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
ไม่มข
ี ้อมูลนี้

การทาให ้ทารกมีรูปร่างผิดปกติ
ไม่มข
ี ้อมูลนี้

ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสครัง้ เดียว
สารผสมก่อให ้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
อวัยวะเป้ าหมาย: ระบบหายใจ

ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรั บสัมผัสซา้
ไม่มข
ี ้อมูลนี้
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ความเป็ นอันตรายจากการสาลัก
ไม่มข
ี ้อมูลนี้

11.2 ข้อมูลเพิม
่ เติม
ผลต่อระบบในร่างกาย:
คลืน
่ ไส ้, หมดแรง, ช็อค, การหมดสติ, การชัก
อาการบวมน้ าของปอด, ผลกระทบทีอ
่ าจเกิดขึน
้ :
ถึงแก่ความตาย
สมบัตท
ิ อ
ี่ น
ั ตรายอืน
่ ๆไม่สามารถมองข ้ามได ้
ใช ้งานตามมาตรฐานด ้านสุขอนามัยทีด
่ ข
ี องโรงงานอุตสาหกรรมและตามแนวปฏิบต
ั เิ พือ
่ ความปลอดภัย
ส่วนประกอบ
สารละลายแอมโมเนีย
ไม่มข
ี ้อมูล

หมวด: 12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา
สารผสม
12.1 ความเป็นพิษ
ไม่มข
ี ้อมูล
12.2 การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพ
ไม่ยอ
่ ยสลายทางชีวภาพโดยง่าย

ั
12.3 ศกยภาพในการสะสมทางชี
วภาพ

ค่าสัมประสิทธิก
์ ารละลายของสารในชัน้ ของเอ็น-ออกทานอล/น้ า
log Pow: -1.38
(จากการทดลอง)

(สารปราศจากน้ า) ไม่กอ
่ ให ้เกิดการสะสมทางชีวภาพ.
12.4 การเคลือ
่ นย้ายในดิน
ไม่มข
ี ้อมูล
12.5 ผลจากการประเมิน PBT และ vPvB
สารในสารผสมไม่ตรงตามเกณฑ์ของ PBT หรือ vPvB ตามระเบียบข ้อบังคับ (EC) เลขที่ 1907/2006,
ภาคผนวก XIII หรือไม่ได ้ทาการประเมิน PVT/vPvB
12.6 ผลกระทบในทางเสียหายอืน
่ ๆ

ข ้อมูลเพิม
่ เติมด ้านนิเวศวิทยา

ผลกระทบทางชีวภาพ:
ส่งผลทีเ่ ป็ นอันตรายเนือ
่ งจากการเปลีย
่ นแปลงพีเอช
เมือ
่ ผสมกับน้ า ก่อให ้เกิดสารผสมทีม
่ ฤ
ี ทธิก
์ ัดกร่อนและมีพษ
ิ แม ้ในสภาพทีเ่ จือจาง
่ งิ่ แวดล ้อม
จะต ้องหลีกเลีย
่ งการปล่อยออกสูส
ส่วนประกอบ
สารละลายแอมโมเนีย

สารชนิดนีไ้ ม่ตรงตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนดไว ้สาหรับ PBT หรือ vPvB ตามระเบียบข ้อบังคับ (EC) เลขที่ 1907/2006, ภาคผนวก XIII
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หมวด: 13. ข้อพิจารณาในการกาจ ัด

วิธก
ี ารบาบัดของเสีย

ต ้องกาจัดของเสียโดยทาตามระเบียบข ้อบังคับของประเทศและของท ้องถิน
่ ทิง้ สารเคมีไว ้ในบรรจุภัณฑ์เดิม
ห ้ามปะปนกับของเสียชนิดอืน
่ ดาเนินการกับบรรจุภัณฑ์ทไี่ ม่ได ้ทาความส ะอาดในลักษณะเดียวกับตัว
ผลิตภัณฑ์
ดูท ี่ www.retrologistik.com สาหรับกระบวนการในการส่งคืนสารเคมีและบรรจุภัณฑ์ หรือติดต่อเราหากมีข ้อ
สงสัยเพิม
่ เติม
หมวด: 14. ข้อมูลการขนส่ง
การขนส่งทางบก (ADR/RID)
14.1 หมายเลขสหประชาชาติ
่ ทีถ
14.2 ชือ
่ ูกต้องในการขนส่ง

UN 2672

14.3 ประเภท

8

14.4 กลุม
่ การบรรจุ

III

14.5 Environmentally
hazardous

ใช่

AMMONIA SOLUTION

14.6 ข ้อควรระวังพิเศษสาหรับผู ้ใช ้ ใช่
รหัสข ้อจากัดสาหรับการขนส่งผ่าน
E
อุโมงค์
การขนส่งทางน้ าในประเทศ (ADN)
ไม่เกีย
่ วข ้อง
การขนส่งทางอากาศ (IATA)
14.1 หมายเลขสหประชาชาติ
่ ทีถ
14.2 ชือ
่ ูกต้องในการขนส่ง

UN 2672

14.3 ประเภท

8

14.4 กลุม
่ การบรรจุ

III

14.5 Environmentally
hazardous

ใช่

AMMONIA SOLUTION

14.6 ข ้อควรระวังพิเศษสาหรับผู ้ใช ้ ไม่ใช่
การขนส่งทางทะเล (IMDG)
14.1 หมายเลขสหประชาชาติ
่ ทีถ
14.2 ชือ
่ ูกต้องในการขนส่ง

UN 2672

14.3 ประเภท

8

14.4 กลุม
่ การบรรจุ

III

14.5 Environmentally
hazardous

ใช่

AMMONIA SOLUTION

14.6 ข ้อควรระวังพิเศษสาหรับผู ้ใช ้ ใช่
การจัดการในกรณีฉุกเฉิน
F-A

S-B
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14.7 การขนส่งในปริมาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหัส IBC
ไม่เกีย
่ วข ้อง
หมวด: 15. ข้อมูลด้านกฎข้อบ ังค ับ
15.1 ข้อบ ังค ับ/กฎหมายเกีย
่ วก ับความปลอดภ ัย/สุขภาพและสิง่ แวดล้อมทีเ่ ฉพาะเจาะจงสาหร ับสารเดีย
่ วและสาร
ผสม

กฎหมายแห่งชาติ
ประเภทการจัดเก็บ

8B

15.2 การประเมินความปลอดภ ัยทางเคมี
สาหรับผลิตภัณฑ์นี้ ไม่มก
ี ารจัดทาการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี (Chemical Safety Assessment)
ตามกฎระเบียบ EU REACH regulation No 1907/2006
หมวด: 16. ข้อมูลอืน
่ ๆ รวมทงข้
ั้ อมูลการจ ัดทาและการปร ับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภ ัย
ข้อความเต็มของข้อความ H ดูในส่วนที่ 2 และ 3
H314
H335
H400

ทาให ้ผิวหนังไหม ้อย่างรุนแรงและทาลายดวงตา
อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ
เป็ นพิษร ้ายแรงต่อสิง่ มีชวี ต
ิ ในน้ า

ข ้อแนะนาในการฝึ กอบรม
จัดหาข ้อมูลทีจ
่ าเป็ น คาแนะนา และการฝึ กสอนสาหรับผู ้ปฏิบัตงิ าน
การติดฉลาก
รูปสัญลักษณ์ความเป็ นอันตราย

คาสัญญาณ
อันตราย
ข ้อความแสดงความเป็ นอันตราย
H314 ทาให ้ผิวหนังไหม ้อย่างรุนแรงและทาลายดวงตา
H335 อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ
H400 เป็ นพิษร ้ายแรงต่อสิง่ มีชวี ต
ิ ในน้ า
ข ้อความทีแ
่ สดงข ้อควรระวัง
การป้ องกัน
่ งิ่ แวดล ้อม
P273 หลีกเลีย
่ งการรั่วไหลสูส
P280 สวมถุงมือป้ องกัน / อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/ใบหน ้า
การตอบสนอง
P301 + P330 + P331 หากกลืนกิน ให ้บ ้วนปาก ห ้ามทาให ้อาเจียน
P305 + P351 + P338 หากเข ้าตาให ้ล ้างด ้วยน้ าเป็ นเวลาหลาย ๆ นาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ ้าถอดได ้ง่าย
แล ้วทาการล ้างตาต่อไป
P308 + P310 หากได ้รับสัมผัสหรือเกีย
่ วข ้อง รีบโทรหาศูนย์พษ
ิ วิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลทันที
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ประกอบด ้วย: สารละลายแอมโมเนีย
พิมพ์หรือบรรยายตัวย่อทีใ่ ช ้ในแผ่นข ้อมูลด ้านความปลอดภัย
โปรดดูอักษรย่อและตัวย่อทีใ่ ช ้งานได ้ใน http://www.wikipedia.org
ตัวแทนจาหน่ายภายในประเทศ
้ 19 อาคารเอ็มโพเรีย
บริษัทเมอร์ค จากัด * ชัน
่ ม ทาวเวอร์, 622 ถ.สุขม
ุ วิท แขวงคลองตัน, เขตคลองเตย *
กรุงเทพฯ 10110 * โทรศัพท์: 66 (0)2 667 8215* โทรสาร: +66 (0) 2 667-8399
ข ้อมูลในเอกสารนีย
้ ด
ึ หลักจากข ้อมูลในปั จจุบน
ั ของความรู ้ทีเ่ รามี ซึง่ บ่งบอกลักษณะจาเพาะของผลิตภัณฑ์นใี้ นส่วนของความ
ปลอดภัยและการระวังภัย ขัอมูลนีไ้ ม่ได ้เป็ นการรับรองถึงสมบัตต
ิ า่ งๆของผลิตภัณฑ์

ื้ ไป เมือ
แบรนด์ทอ
ี่ ยู่สว่ นหัวและ/หรือส่วนท ้ายของเอกสารนี้ อาจไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ทซ
ี่ อ
่ เราเปลีย
่ นแบรนด์ของเรา
้ สาหรับ
อย่างไรก็ตามข ้อมูลทัง้ หมดในเอกสารทีเ่ กีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ยังคงเหมือนเดิมและตรงกับผลิตภัณฑ์ท ี่ สัง่ ซือ
ข ้อมูลเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ mlsbranding@sial.com
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