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แผ่นขอ้มูลความปลอดภยั
ตาม GHS

วนัทีพ่มิพ ์2023.02.20 การปรบัปรงุใหม่ : 2023.02.20หมายเลขเวอรช์ ัน่: 1

55.1.8.1

1 การบ่งชีส้ารเดีย่วหรอืสารผสม และผูผ้ลติ

· 1.1 ลกัษณะเฉพาะของผลติภณัฑ ์

· ชือ่ทางการคา้ Alfa Caus

· เลขทีร่ายชือ่ 3180126126, 3180126172, 3284000606
· 1.2 สารหรอืสารผสมทีเ่กีย่วขอ้งทีร่ะบใุหใ้ชแ้ละทีไ่ม่ควรใหใ้ช ้ ไม่มขีอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งนอกเหนือจากนี้
· การประยุกตใ์ชส้าร/ การทํา สารทําความสะอาดในทางอตุสาหกรรม

· 1.3 รายละเอยีดของผูจ้ดัหาขอ้มูลดา้นความปลอดภยั
· ผูผ้ลติ/ ผูจ้ดัหา
Alfa Laval Technologies AB
SE-221 00 Lund
Sweden
+46 46 36 65 00
info.se@alfalaval.com

· ขอ้มูลรายละเอยีดเพิม่เตมิหาไดจ้าก
สาํหรบัคาํถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั โปรดตดิตอ่ตวัแทนขายของ Alfa Laval ในพืน้ทีข่องคณุ ซึง่คณุสามารถดไูดท้ี่
www.alfalval.com หรอืในหวัขอ้ที ่16: ขอ้มูลอืน่ๆ ในเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั

· 1.4 หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน: โทร 911 หรอื 191

2 การบ่งชีค้วามเป็นอนัตราย

· 2.1 การจาํแนกประเภทของสารหรอืสารผสม
· การแบ่งประเภทตามขอ้บงัคบั (อซี)ี เลขที ่ 1272/2008
Met. Corr.1 H290 อาจกดักรอ่นโลหะ

Skin Corr. 1A H314 เป็นสาเหตใุหผ้วิหนังไหมอ้ยา่งสาหสัและทําอนัตรายตอ่ดวงตา

Eye Dam. 1 H318 เป็นสาเหตใุหเ้กดิอนัตรายตอ่ดวงตาอยา่งสาหสั

· 2.2 องคป์ระกอบของฉลาก
· ฉลากตามระเบยีบ (EC) เลขที ่1272/2008 ผลติภณัฑไ์ดร้บัการจดัประเภทและตดิฉลากตามขอ้บงัคบัของ CLP
· ภาพสญัลกัษณส์ิง่ทีเ่ป็นอนัตราย

GHS05

· สญัญาณคาํ อนัตราย

· ส่วนประกอบทีร่ะบุอนัตรายบนฉลาก
โซเดยีมไฮดรอกไซด ์

· ประกาศสิง่ทีเ่ป็นอนัตราย
H290 อาจกดักรอ่นโลหะ
H314 เป็นสาเหตใุหผ้วิหนังไหมอ้ยา่งสาหสัและทําอนัตรายตอ่ดวงตา

· ประกาศการป้องกนัระมดัระวงัภยั
P260 อยา่สดูฝุ่น/ หมอก
P280 สวมถงุมอืป้องกนั/เสือ้ผา้ป้องกนั/ทีป้่องกนัตา/ทีป้่องกนัหนา้
P303+P361+P353 หากสมัผสัถกูผวิหนัง (หรอืเสน้ผม)  ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนทัง้หมดทนัท ี ลา้งผวิดว้ยนํา้/อาบนํา้
P305+P351+P338 หากเขา้ตา  :

ชะดว้ยนํา้อยา่งระมดัระวงัเป็นเวลาหลายๆนาทถีอดคอนแทกซเ์ลนซถ์า้ยงัอยูท่ีเ่ดมิและสะดวกทีจ่ะทําก็ใหช้ะลา้งตอ่ไป
P310 โทรศพัทถ์งึศนูยพ์ษิวทิยา/แพทย ์ทนัที

· 2.3 อนัตรายอืน่ๆ
· ผลของ PBT และการประเมนิ vPvB
· PBT: The product is not, nor contains, a substance that is, PBT.

(ตอ่ทีห่นา้ 2)
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· vPvB: The product is not, nor contains a substance that is, vPvB.

3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนผสม

· 3.2 ส่วนผสม
· คาํอธบิาย
สว่นผสม : ประกอบดว้ยสว่นประกอบดงัตอ่ไปนี้

Phosphonate <5%

· ส่วนประกอบทีม่อีนัตราย

CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5

โซเดยีมไฮดรอกไซด ์
Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

10-20%

CAS: 657-84-1
EINECS: 211-522-5

sodium toluene-4-sulphonate
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

5-<10%

· ขอ้มูลรายละเอยีดเสรมิ
<5% Non ionic tensides
Phosphonates
สาํหรบัขอ้ความทีร่ะบใุนรายการวลคีวามเสีย่งทีอ่า้งองิถงึในสว่นที ่16

4 มาตรการปฐมพยาบาล

· 4.1 คาํอธบิายถงึมาตรการปฐมพยาบาล
· ขอ้มูลรายละเอยีดทัว่ไป
ซกัลา้งเสือ้ผา้ทีเ่ปรอะเป้ือนกอ่นทีจ่ะนําไปใชอ้กี
ใหถ้อดเสือ้ผา้ทีเ่ปรอะเป้ือนผลติภณัฑอ์อกทนัที

· หลงัจากการสูดหายใจเขา้ไป หาบรเิวณทีม่อีากาศบรสิทุธิห์รอืใหอ้อกซเิจนตดิตอ่แพทย ์
· หลงัจากการสมัผสัถูกผวิ
หลงัจากสมัผสักบัผวิหนังถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนออกใหห้มดทนัทแีละลา้งดว้ยนํา้จาํนวนมากๆทนัที
พบแพทยท์นัที

· หลงัจากการสมัผสัถูกตา ลา้งตา (แยกเปลอืกตาใหก้วา้ง) เป็นเวลา 15 นาทโีดยใชนํ้า้อุน่ ถอดคอนแทคเลนสอ์อกหากเป็นไปได ้ลา้งตอ่
· หลงัจากการกลนืเขา้ไป:
ดืม่นํา้มากๆและใหส้ดูอากาศบรสิทุธิพ์บแพทยโ์ดยทนัที
ถา้กลนืเขา้ไปอยา่พยายามอาเจยีรใหร้บีปรกึษาคาํแนะนําแพทยท์นัทแีละแสดงภาชนะบรรจหุรอืฉลากนี้

· 4.2 อาการสําคญัส่วนใหญ่และผลกระทบ ทัง้ชนิดเฉียบพลนัและคอ่ยๆ แสดงอาการ
Corrosive effects. Can cause permanent eye damage.

· 4.3 ขอ้บ่งชีข้องอาการทีต่อ้งเขา้รบัการรกัษาจากแพทยท์นัทแีละการบําบดัพเิศษทีจ่าํเป็น ไม่มขีอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งนอกเหนือจากนี้

5 มาตรการผจญเพลงิ

· 5.1 สารทีใ่ชด้บัเพลงิ
· สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม
นํา้
โฟม
ผงดบัเพลงิ
คารบ์อนไดออกไซด ์
ใชว้ธิดีบัเพลงิทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม

· สารดบัเพลงิทีไ่ม่ควรใชด้ว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ไม่สามารถใชไ้ด ้
· 5.2 อนัตรายเฉพาะอย่างทีเ่กดิจากสารหรอืส่วนผสม ขณะระอหุรอืในกรณีทีเ่กดิแกสพษิจากเพลงิไหม ้
· 5.3 คาํแนะนําสําหรบัพนกังานดบัเพลงิ ใหค้วามเย็นเตา้รบัสายฉีดทีอ่ยูใ่นอนัตรายดว้ยนํา้ฉีด

(ตอ่ทีห่นา้ 3)
 TH 
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· อปุกรณป้์องกนัภยั
สวมชดุป้องกนัใหค้รบ
สวมอปุกรณป้์องกนัทีม่เีคร ือ่งชว่ยหายใจเฉพาะตน

6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร

· 6.1 การป้องกนัส่วนบุคคล อปุกรณป้์องกนั และขัน้ตอนดาํเนินการเมือ่เกดิกรณีฉุกเฉิน
ดขูอ้มูลรายละเอยีดเร ือ่งอปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลจากสว่นที ่8
สวมอปุกรณป้์องกนัภยักนัคนทีไ่ม่มอีปุกรณป้์องกนัออกไป
อยา่หายใจไอระเหย.
หา้มใหเ้ขา้ในตาบนผวิหนังหรอืบนเสือ้ผา้

· 6.2 การใหค้วามคุม้ครองสิง่แวดลอ้มล่วงหน้า:
อยา่ปลอ่ยใหเ้ขา้ไปในท่อนํา้ทิง้/ นํา้บนดนิหรอืใตด้นิ
สง่ไปเพือ่แยกหรอืกาํจดัในภาชนะรองรบัทีเ่หมาะสม

· 6.3 วธิดีาํเนินการและวสัดสุําหรบัการบรรจแุละการทําความสะอาด:
ดดูซบัดว้ยวสัดทุีส่ามารถยดึของเหลวไว ้(ทรายไดอะโตไมทต์วัยดึเกาะกรดตวัยดึทั่วๆไปขีเ้ลือ่ย)
ใชส้ารทําใหเ้ป็นกลาง
ทิง้วสัดทุีป่นเป้ือนเป็นของเสยีตามรายการในบญัช ี13
ตรวจใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศทีด่พีอ

· 6.4 การอา้งองิถงึส่วนอืน่
ดขูอ้มูลรายละเอยีดเร ือ่งความปลอดภยัในการขนถา่ยจากสว่นที ่7
ดขูอ้มูลรายละเอยีดเร ือ่งอปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลจากสว่นที ่8
ดขูอ้มูลรายละเอยีดเร ือ่งการกาํจดัจากสว่นที ่13

7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเกบ็รกัษา

· 7.1 การป้องกนัล่วงหน้าสําหรบัการจดัการดา้นความปลอดภยั
ขณะทีท่ําการเจอืจางทุกคร ัง้ใหเ้ทผลติภณัฑล์งในนํา้และหา้มทํากลบักนั
ทําใหแ้น่ใจวา่สถานทีท่ํางานมกีารระบายอากาศ/ ไอเสยีทีด่ี
เมือ่ใชง้านหา้มรบัประทานอาหารดืม่และสบูบุหร ี่
ดขูอ้มูลรายละเอยีดเร ือ่งอปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลจากสว่นที ่8
หลกีเลีย่งการสมัผสักบัผวิหนังและตา
แน่ใจวา่มสีิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัชกัลา้งในสถานทีท่ํางาน

· ขอ้มูลรายละเอยีดเกีย่วกบัการป้องกนัอคัคภียัและการระเบดิ ไม่มมีาตรการพเิศษ

· 7.2 เง่ือนไขในการเกบ็รกัษาอย่างปลอดภยั, รวมถงึสิง่ทีเ่ขา้กนัไม่ไดใ้ดๆ
· การจดัเกบ็
· ขอ้กาํหนดทีต่อ้งปฏบิตัติามสําหรบัหอ้งเกบ็และภาชนะบรรจุ
ควบคมุใหตู้บ้รรจปิุดแน่น
เก็บในถงับรรจเุดมิเท่าน้ัน
เก็บในทีแ่หง้

· ขอ้มูลรายละเอยีดดา้นการจดัเกบ็ในสถานทีจ่ดัเกบ็รว่ม อยา่เก็บไวร้วมกบักรด
· ขอ้มูลรายละเอยีดเพิม่ดา้นสภาพการจดัเกบ็
ป้องกนัจากสภาพแชแ่ข็ง
เก็บโดยปิดผนึกอยา่งแน่นหนา

· 7.3 การระบุถงึการสิน้สุดการใช้
สารทําความสะอาดในทางอตุสาหกรรม
Professional use only.

 TH 

(ตอ่ทีห่นา้ 4)
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8 การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล

· 8.1 การควบคมุตวัแปร
· ขอ้มูลรายละเอยีดเสรมิสําหรบัการออกแบบสิง่อาํนวยความสะดวกทางเทคนิค ไม่มขีอ้มูลนอกเหนือจากนีด้รูายการ 7

· ส่วนผสมพรอ้มคา่ขอบเขตทีต่อ้งเฝ้าดูในสถานทีป่ฏบิตังิาน

CAS: 1310-73-2 โซเดยีมไฮดรอกไซด ์
PEL (US) คา่ระยะยาว: 2 mg/m³

REL (US) Ceiling limit value: 2 mg/m³

TLV (US) Ceiling limit value: 2 mg/m³

· DNELs

CAS: 1310-73-2 โซเดยีมไฮดรอกไซด ์
ทางปาก DNEL - Long term, Systemic effects 2.3 mg/kg bw/day (Worker)

ทางการสดูหายใจ DNEL - Long term, Local effects 1 mg/m3 (Worker)

· PNECs

CAS: 1310-73-2 โซเดยีมไฮดรอกไซด ์
PNEC 6.4 mg/L (นํา้จดื)

23 mg/L (Freshwater sediment)

0.64 mg/L (นํา้เกลอื)

2.3 mg/L (Saltwater sediment)

51 mg/L (Water treatment plant)

0.853 mg/L (Soil)

· ขอ้มูลรายละเอยีดเสรมิ รายการถกูตอ้งระหวา่งทีจ่ดัทําโดยอาศยัการใชง้านเป็นหลกั

· 8.2 การควบคมุการสมัผสั
· อปุกรณป้์องกนัภยัส่วนบุคคล
· มาตรการการป้องกนัและสุขอนามยัท ัว่ไป
ไม่มขีอ้มูลนอกเหนือจากนีด้รูายการ 7
เก็บใหห้่างจากสิง่ของทีเ่ป็นอาหารเคร ือ่งดืม่และอาหารสตัว ์
ใหถ้อดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนและเจอืปนออกทนัที
ลา้งมอืกอ่นทีจ่ะหยดุพกัและเมือ่สิน้สดุเวลาทํางาน
หลกีเลีย่งการสมัผสัถกูตาและผวิหนัง
ใชใ้นทีม่กีารระบายอากาศทีด่เีท่าน้ัน
ในกรณีทีก่ารถา่ยเทอากาศไม่พอเพยีงใหส้วมใสอ่ปุกรณช์ว่ยหายใจทีเ่หมาะสม

· การป้องกนัการสูดหายใจเขา้ไป
เคร ือ่งกรอง P2

ในกรณีทีอ่ยูเ่ป็นเวลาสัน้หรอือากาศเป็นพษิระดบัตํา่ใชห้นา้กากกรองเพือ่ชว่ยหายใจในกร
ณีทีม่คีวามเขม้ขน้สงูหรอือยูเ่ป็นเวลานานใหใ้ชเ้คร ือ่งป้องกนัทีม่อีปุกรณช์ว่ยหายใจในตวั

· การป้องกนัมอื

ถงุมอืป้องกนั

วสัดขุองถงุมอืจะตอ้งไม่ใหอ้ากาศผ่านเขา้ออกและทนทานตอ่ผลติภณัฑ/์ สาร/ การผลติ
เลอืกวสัดสุาํหรบัถงุมอืโดยพจิารณาจากเวลาทีใ่ชใ้นการซมึผ่านอตัราการแพรแ่ละการเสือ่ม

(ตอ่ทีห่นา้ 5)
 TH 
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55.1.8.1

· วสัดทุีใ่ชทํ้าถงุมอื
ยางคลอโรพรนี CR
ยางธรรมชาต ิNR
การเลอืกใชถ้งุมอืทีเ่หมาะสมไม่เพยีงแตข่ึน้อยูก่บัวสัดแุตย่งัขึน้กบัมาตรฐานดา้นคณุภาพและขอ้แตกตา่งระหวา่งผูผ้ลติแตล่ะแห่งโดยทีผ่ลติภณัฑเ์ต
รยีมมาจากสารหลายชนิดความทนทานของวสัดถุงุมอืไม่สามารถทีจ่ะคาํนวณลว่งหนา้ดงัน้ันจงึตอ้งตรวจสอบกบัการใชง้าน

· เวลาทีใ่ชใ้นการทะลุผ่านวสัดทุีใ่ชทํ้าถงุมอื
ผูผ้ลติถงุมอืป้องกนัจะตอ้งทดสอบหาเวลาแน่นอนทีใ่ชใ้นการทะลผุ่านและจะตอ้งมกีารตรวจสอบตดิตาม

· การป้องกนัตา

การป้องกนับรเิวณหนา้

แวน่ตาทีข่อบปิดสนิท

· การป้องกนัรา่งกาย
ใชช้ดุป้องกนัภยั
ชดุป้องกนัทีท่นตอ่ดา่ง

· ขอ้จาํกดัและการตรวจตราสําหรบัการสมัผสัในสภาพแวดลอ้มการทํางาน อยา่ปลอ่ยใหเ้ขา้ไปในท่อนํา้ทิง้/ นํา้บนดนิหรอืใตด้นิ

9 คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคมี

· 9.1 ขอ้มูลคณุสมบตัพิืน้ฐานทางกายภาพและเคมี
· ขอ้มูลรายละเอยีดทัว่ไป
· ลกัษณะ :

รูปสณัฐาน ของเหลว
สี สคีอ่นขา้งเหลอืง

· กลิน่ ไม่สามารถแยกความแตกตา่งได ้

· คา่ pH ที ่20 °C 13-14

· การเปลีย่นสภาวะ
จดุหลอมเหลว/ ขอบเขตการหลอมละลาย ไม่ไดก้าํหนด
จดุเดอืด/ ขอบเขตการเดอืด >100 °C

· จดุวาบไฟ >100 °C

· ความสามารถตดิไฟ (ของแข็งแกส) ไม่สามารถใชไ้ด ้

· อณุหภูมสิลายตวั ไม่ไดก้าํหนดไว.้

· การเผาไหมด้ว้ยตวัเอง ผลติภณัฑไ์ม่เป็นสารจดุไฟตดิดว้ยตวัเอง

· อนัตรายจากการระเบดิ ผลติภณัฑไ์ม่ไดม้อีนัตรายจากการระเบดิ

· ขอบเขตการระเบดิ
ข ัน้ตํา่ ไม่ไดก้าํหนดไว.้
ขัน้สูง ไม่ไดก้าํหนดไว.้

· คณุสมบตัใินการออกซไิดซ ์ ไม่สามารถใชไ้ด ้

· ความดนัไอ ไม่ไดก้าํหนดไว.้

· ความหนาแน่น ที ่20 °C 1.17 g/cm³

(ตอ่ทีห่นา้ 6)
 TH 
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55.1.8.1

· ความหนาแน่นสมัพทัธ ์ ไม่ไดก้าํหนดไว.้
· ความหนาแน่นของไอ ไม่ไดก้าํหนดไว.้
· อตัราการระเหย ไม่ไดก้าํหนดไว.้

· ความสามารถในการละลายใน  /
ความสามารถผสมเป็นสารละลายเนือ้เดยีวทุกส่วนผสมกบั
น้ํา ผสมกนัไดอ้ยา่งเต็มที่

· สมัประสทิธก์ารแยกตวั (เอน็-ออกตานอล/น้ํา) ไม่ไดก้าํหนดไว.้

· ความหนืด
(ไดนามคิ) พลศาสตร ์ ไม่สามารถใชไ้ด ้

ไม่ไดก้าํหนดไว.้
(คเินเมตคิ) จลนศาสตร ์ ไม่สามารถใชไ้ด ้

ไม่ไดก้าํหนดไว.้

· 9.2 ขอ้มูลอืน่ๆ ไม่มขีอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งนอกเหนือจากนี้

10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิิรยิา

· 10.1 ปฏกิิรยิาโตต้อบ
ทําปฏกิรยิากบักรด
เกดิความรอ้น

· 10.2 เสถยีรภาพทางเคมี มเีสถยีรภาพต่ํากวา่อณุหภมูแิวดลอ้มปกตแิละในการใชง้านและการเก็บรกัษาทีแ่นะนํา
· 10.3 ความเป็นไปไดข้องการเกดิปฏกิิรยิาอนัตราย
เกดิปฏกิรยิารนุแรงกบันํา้ทีอ่ณุหภมูสิงูขึน้
เกดิสนิมบนโลหะ
ทําปฏกิรยิากบัโลหะดา่งเกดิเป็นแกสไฮโดรเจน

· 10.4 เง่ือนไขเพือ่การหลกีเลีย่ง อยา่เก็บไวร้วมกบักรด
· 10.5 วสัดทุีเ่ขา้กนัไม่ได:้ เก็บใหห้่างจากโลหะ
· 10.6 อนัตรายจากการสลายตวัของผลติภณัฑ:์ แกส/ ไอสารทีเ่ป็นพษิ

11 ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา

· 11.1 ขอ้มูลเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา

· ความเป็นพษิอย่างสาหสั:

CAS: 1310-73-2 โซเดยีมไฮดรอกไซด ์
ทางปาก LDLo 500 mg/kg (Rabbit) (LDLo)

· การจดัแบ่งตามคา่ LD/LC50

CAS: 1310-73-2 โซเดยีมไฮดรอกไซด ์
ทางปาก LD50 2,000 mg/kg (Rat)

· อาการระคายเคอืงเบือ้งตน้
· บนผวิหนงั
เป็นสาเหตใุหผ้วิหนังไหมอ้ยา่งสาหสัและทําอนัตรายตอ่ดวงตา

· ทีด่วงตา
ความเสีย่งของความเสยีหายตอ่ตาอยา่งรนุแรง
เป็นสาเหตใุหเ้กดิอนัตรายตอ่ดวงตาอยา่งสาหสั

· การทําใหแ้พ้ ตามขอ้มูลทีม่อียู ่ไม่ตรงตามเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่
· ขอ้มูลรายละเอยีดเสรมิเกีย่วกบัพษิวทิยา เป็นสาเหตใุหเ้กดิการไหมร้นุแรง

(ตอ่ทีห่นา้ 7)
 TH 



หนา้ 7/11

แผ่นขอ้มูลความปลอดภยั
ตาม GHS

วนัทีพ่มิพ ์2023.02.20 การปรบัปรงุใหม่ : 2023.02.20หมายเลขเวอรช์ ัน่: 1

ชือ่ทางการคา้ Alfa Caus
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55.1.8.1

· ผลกระทบ CMR (การทําใหเ้กดิมะเรง็การผ่าเหล่าและพษิตอ่การสบืพนัธุ)์
· การผ่าเหล่าในเซลลส์บืพนัธุ ์ตามขอ้มูลทีม่อียู ่ไม่ตรงตามเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่
· การกระตุน้ใหเ้กดิมะเรง็ ตามขอ้มูลทีม่อียู ่ไม่ตรงตามเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่
· พษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์ตามขอ้มูลทีม่อียู ่ไม่ตรงตามเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่
· ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายเฉพาะ – การสมัผสัในคร ั้ ตามขอ้มูลทีม่อียู ่ไม่ตรงตามเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่
· ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายเฉพาะ – การสมัผสัซํา้หลา ตามขอ้มูลทีม่อียู ่ไม่ตรงตามเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่
· อนัตรายตอ่ระบบหายใจ ตามขอ้มูลทีม่อียู ่ไม่ตรงตามเกณฑก์ารจดัหมวดหมู่

12 ขอ้มูลดา้นนิเวศวทิยา

· 12.1 ความเป็นพษิ

· ความเป็นพษิทีเ่กีย่วกบัน้ํา

CAS: 1310-73-2 โซเดยีมไฮดรอกไซด ์
LC50 (48 h) 189 mg/L (Fish) (OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test))

EC50 >100 mg/L (Daphnia) (OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisati)

· 12.2 การคงอยู่และการย่อยสลาย
สารลดแรงตงึผวิทีม่อียูใ่นผลติภณัฑต์รงตามการควบคมุสภาพแวดลอ้มตรงกบัผงซกัฟอกและสามารถยอ่ยสลายทางชวีภาพได ้

· 12.3 การสะสมทางชวีภาพทีอ่าจเกดิขึน้ ไม่มขีอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งนอกเหนือจากนี้
· 12.4 การเปลีย่นแปลงในดนิ ไม่มขีอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งนอกเหนือจากนี้
· ผลกระทบดา้นพษิตอ่ระบบนิเวศน์
· การปฏบิตัใินโรงบําบดัน้ําเสยี
· ชนิดของการทดสอบ    ความเขม้ขน้ทีเ่ป็นผล    วธิกีาร      การประเมนิคา่
1310-73-2 Sodium hydroxide: Short-term toxicity to aquatic invertebrates: Ceriodaphnia sp.,
Reliability: 2 (reliable with restrictions), Salinity: 500 µS/cm, Duration: 48 h, Endpoint: EC50, Effect
concentration: 40.4 mg/L, Author: Warne M.St.J. and A.D. Schifko, Year: 1999, Title: Toxicity of
Laundry Detergent Components to a Freshwater Cladoceran and their Contribution to Detergent
Toxicity Bibliographic source: Ecotoxicology and Environmental Safety,44, 196-206.

· 12.5 ผลของ PBT และการประเมนิ vPvB
· PBT: ไม่สามารถใชไ้ด ้
· vPvB: ไม่สามารถใชไ้ด ้
· 12.6 ผลขา้งเคยีงอืน่ๆ ไม่มขีอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งนอกเหนือจากนี้

13 ขอ้พจิารณาในการกาํจดั

· 13.1 วธิกีารกาํจดัของเสยี
· คาํแนะนํา ตอ้งไม่ทิง้ไปพรอ้มกบัขยะจากบา้นเรอืนอยา่ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑเ์ขา้ถงึระบบระบายนํา้เสยี

· ภาชนะบรรจทุีย่งัไม่ไดล้า้งทําความสะอาด
· คาํแนะนํา
ชะดว้ยนํา้อยา่งระมดัระวงัเป็นเวลาหลายๆนาที
บรรจภุณัฑท์ีอ่าจไม่ไดท้ําความสะอาดจะตอ้งทิง้ในแบบเดยีวกนักบัผลติภณัฑ ์

· สารทําความสะอาดทีแ่นะนํา นํา้ถา้จาํเป็นใชคู้ก่บัสารทําความสะอาด

14 ขอ้มูลการขนส่ง

· 14.1 เลขที ่UN
· ADR, IMDG, IATA UN1824

(ตอ่ทีห่นา้ 8)
 TH 



หนา้ 8/11

แผ่นขอ้มูลความปลอดภยั
ตาม GHS

วนัทีพ่มิพ ์2023.02.20 การปรบัปรงุใหม่ : 2023.02.20หมายเลขเวอรช์ ัน่: 1

ชือ่ทางการคา้ Alfa Caus

(ตอ่ทีห่นา้ 7)

55.1.8.1

· 14.2 ชือ่การจดัส่งสนิคา้ทีเ่หมาะสมของ UN
· ADR 1824 SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
· IMDG, IATA SODIUM HYDROXIDE SOLUTION mixture

· 14.3 ชัน้เรยีนอนัตรายจากการขนส่ง

· ADR, IMDG, IATA

· ประเภท 8 สารกดักรอ่น
· ฉลากสิง่ทีเ่ป็นอนัตราย 8 

· 14.4 กลุ่มของภาชนะบรรจุ
· ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 สิง่ทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สภาพแวดลอ้ม
· สารทีเ่ป็นพษิตอ่ทะเล ไม่ใช่

· 14.6 การป้องกนัพเิศษล่วงหน้าสําหรบัผูใ้ช ้ คาํเตอืน !: สารกดักรอ่น
· รหสัความอนัตราย: 80
· หมายเลข EMS F-A,S-B
· Segregation groups Alkalis
· Stowage Category A 
· Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

· 14.7 การขนส่งขนาดใหญ่ตามภาคผนวก 2 ของ
MARPOL73/78 และรหสั IBC ไม่สามารถใชไ้ด ้

· การขนส่ง/ขอ้มูลรายละเอยีดเสรมิ

· ADR
· ปรมิาณทีจ่าํกดั (LQ) 1L
· Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· หมวดหมู่การขนส่ง 2 
· รหสัควบคมุการผ่านอโุมงค ์ E 

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 1L
· Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· กฎระเบยีบตน้แบบ“ ” ของ UN UN 1824 SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, II

15 ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั

· 15.1 ความปลอดภยั สุขภาพและระเบยีบ/กฎหมายสิง่แวดลอ้มโดยเฉพาะของสารหรอืสารผสม
EU Regulation (EC) no.1907/2006 (REACH)
(EC) nr 648/2004 (detergents)

(ตอ่ทีห่นา้ 9)
 TH 
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55.1.8.1

· บญัชรีายชือ่วตัถอุนัตราย

· กรมวชิาการเกษตร

ไม่มสีว่นผสมใดอยูใ่นรายการ

· กรมประมง

CAS: 1310-73-2 โซเดยีมไฮดรอกไซด ์ ชนิดที ่1

· กรมปศสุตัว ์

CAS: 1310-73-2 โซเดยีมไฮดรอกไซด ์ ชนิดที ่3

· อาหารและยา

CAS: 1310-73-2 โซเดยีมไฮดรอกไซด ์ ชนิดที ่3

· กรมโรงงานอตุสาหกรรม

CAS: 1310-73-2 โซเดยีมไฮดรอกไซด ์ ชนิดที ่1

· กรมธุรกจิพลงังาน

ไม่มสีว่นผสมใดอยูใ่นรายการ

· ทําเนียบสารเคมทีีม่อียู่แลว้ของประเทศไทย (กรมโรงงานอตุสาหกรรม)
CAS: 1310-73-2 โซเดยีมไฮดรอกไซด ์

CAS: 657-84-1 sodium toluene-4-sulphonate

· 15.2 การประเมนิความปลอดภยัของสารเคม:ี ไม่ไดด้าํเนินการตามการประเมนิความปลอดภยัของสารเคมี

16 ขอ้มูลอืน่ๆ
ขอ้มูลรายละเอยีดนีใ้ชค้วามรูปั้จจบุนัของเราเป็นหลกัอยา่งไรก็ตามขอ้มูลนีไ้ม่ใชก่ารรบัประกนัจากสถาบนัตอ่คณุสมบตัเิฉพาะของผลติภั
ณฑแ์ละไม่สามารถยนืยนัการบงัคบัใชต้ามกฎหมายทีเ่กีย่วพนักบัสญัญา
LIMITATION OF LIABILITY
This document is only intended to be used as guidance as regards the risks of which we are aware
that are associated with the product. Every individual who works with the product or in close
proximity of it must receive suitable training. Individuals who come into contact with the product
must be capable of using their own judgement as regards conditions or methods for handling,
storing and using the product. Alfa Laval is not liable for demands, losses or damage of any kind
that arise from flaws or deficiencies in this document or from using, handling, storing or disposing
of the product unless it can be proven that Alfa Laval has acted in a grossly negligent manner.
Beyond what has been agreed upon and specified in writing with Alfa Laval in the individual case,
Alfa Laval makes no promises or assumes any liability, including but not limited to implicit
guarantees regarding marketability or appropriateness in terms of both the information provided in
this document and the product to which the information refers.
Please contact your local Alfa Laval Sales Company for further questions.
www.alfalaval.com

· วลทีีเ่กีย่วขอ้งกบั
H290 อาจกดักรอ่นโลหะ
H314 เป็นสาเหตใุหผ้วิหนังไหมอ้ยา่งสาหสัและทําอนัตรายตอ่ดวงตา
H315 เป็นสาเหตใุหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนัง
H319 เป็นสาเหตใุหเ้กดิการระคายเคอืงอยา่งรา้ยแรงทีต่า
H335 อาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ระบบหายใจ

· หน่วยงานทีอ่อก SDS: Alfa Laval Corporate Standards & Regulatory Operations
· ตดิตอ่กบั
Argentina: alfa.consulta@alfalaval.com
Australia: australia.info@alfalaval.com
Austria: info.mideurope@alfalaval.com
Belgium: benelux.info@alfalaval.com

(ตอ่ทีห่นา้ 10)
 TH 
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Bolivia: alfa.consulta@alfalaval.com
Brazil: alfalaval.br@alfalaval.com
Bulgaria: bulgaria.info@alfalaval.com
Canada: alfacan.info@alfalaval.com
Chile: chile.informacion@alfalaval.com
China: china.info@alfalaval.com
Colombia: info.colombia@alfalaval.com
Croatia: hrvatska.info@alfalaval.com
Czech Republic: czechrepublic.info@alfalaval.com
Denmark: info.nordic.dk@alfalaval.com
Egypt: alme.marketing@alfalaval.com
Estonia: estonia.info@alfalaval.com
Finland: info.fi@alfalaval.com
France: environnement@alfalaval.com
Germany: info.mideurope@alfalaval.com
Greece: greece.info@alfalaval.com
Hungary: info.hu@alfalaval.com
India: india.info@alfalaval.com
Indonesia: alfalindo@alfalaval.com
Israel: israel.info@alfalaval.com
Italy: alfalaval.italia@alfalaval.com
Japan: hp.alfajp@alfalaval.com
Latvia: latvia.info@alfalaval.com
Lithuania: lithuania.info@alfalaval.com
Malaysia: malaysia.info@alfalaval.com
Mexico: mexico.info@alfalaval.com
The Netherlands: benelux.info@alfalaval.com
New Zealand: newzealand.info@alfalaval.com
Norway: info.no@alfalaval.com
Peru: ventas.peru@alfalaval.com
Philippines: philippines.info@alfalaval.com
Poland: poland.info@alfalaval.com
Portugal: portugal.info@alfalaval.com
Qatar: alme.marketing@alfalaval.com
Romania: romania.info@alfalaval.com
Russia: moscow.response@alfalaval.com
Singapore: al.singapore@alfalaval.com
Slovak Republic: slovakia.info@alfalaval.com
Slovenia: slovenija.info@alfalaval.com
South Africa: info.sa@alfalaval.com
Spain: info.spain@alfalaval.com
Sweden: info.se@alfalaval.com
Switzerland: info.mideurope@alfalaval.com
Taiwan: taiwan.info@alfalaval.com
Thailand: thailand.info@alfalaval.com
Turkey: turkey@alfalaval.com
Ukraine: ukraine.info@alfalaval.com
United Arab Emirates: alme.marketing@alfalaval.com
United Kingdom: general.uk@alfalaval.com
United States: customerservice.usa@alfalaval.com
Venezuela: venezuela.info@alfalaval.com
Vietnam: vietnam.info@alfalaval.com

(ตอ่ทีห่นา้ 11)
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· คาํย่อและชือ่ย่อทีผ่สมขึน้
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Corrosive to metals – Category 1
Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation – Category 1A
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3
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