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มาตรา 1 ระบุสาร / ผสมและของ บริษ ัท / กิจการ
้ น
ิ ค้า
ต ัวบ่งชีส
่ สาร
ชือ
คําทีม
่ ค
ี วามหมายเดียวก ัน
สูตรเคมี
วิธก
ี ารอืน
่ ของประชาชน

A-Gas Foaming Agent M1
ไม่มี
ใช ้ไม่ได ้
ไม่มี

การใชง้ านทีเ่ กีย
่ วข้องในการระบุของสารหรือของผสมและใชใ้ ห้คําแนะนําก ับ
การใช้งานทีเ่ กีย
่ วข้องระบุว่า

การใช ้วัตถุในบริเวณที่ไม่มีอากาศถ่ายเทหรือบริเวณที่ปิดล ้อมอาจทําให ้เกิดการสัมผัสได ้มากขึน
้ และบรรยากาศล ้อมรอบอาจทําให ้รู ้สึกระคาย
เคือง ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัตค
ิ วรพิจารณาการควบคุมการสัมผัสโดยใช ้เครื่องถ่ายเทอากาศ

รายละเอียดของการจ ัดจําหน่ายของแผ่นข้อมูลความปลอดภ ัย
่ บริษ ัท ทีจ
ชือ
่ ดทะเบียนแล้ว
ทีอ
่ ยู่
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หมายเลขโทรศ ัพท์ฉุกเฉินอืน
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TOLL CHEMICAL LOGISTICS

CHEMWATCH การตอบสนองฉุกเฉิน

TOLL: [+61] 1800 024 973

+66 2 508 8762

ไม่ม ี

+61 3 9573 3188

่ มต่อแล้วและถ้าข้อความไม่ได้อยู่ในภาษาทีค
เมือ
่ เชือ
่ ุณต้องการแล้วโปรด 17 สาย

หมวดที่ 2 ข้อมูลเกีย
่ วก ับอ ันตราย
การจําแนกประเภทของสารหรือของผสม
การแบ่งแยกประเภท

การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง ประเภทย่อย ๓

องค์ประกอบของฉลาก
GHS องค์ประกอบฉลาก
คําส ัญญาณ

ใช ้ไม่ได ้
ระว ัง

ข้อความแสดงความเป็นอ ันตราย
H316

ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน ้อย

หน้าที่ 1 ต่อ...
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ข้อความแสดงข้อควรระว ัง: ทว่ ั ไป
P101

ถ ้าต ้องการคําแนะนําทางแพทย์ ให ้นําบรรจุภัณฑ์หรือฉลากไปด ้วย

P102

เก็บให ้ไกลจากมือเด็ก

P103

อ่านฉลากก่อนใช ้

ข้อความแสดงข้อควรระว ัง: การป้องก ัน
ใช ้ไม่ได ้

ข้อความแสดงข้อควรระว ัง: ตอบสนอง
P332+P313

หากผิวหนังมีอาการระคายเคือง ขอคําแนะนํา/ปรึกษาแพทย์.

ข้อความแสดงข้อควรระว ัง: การจ ัดเก็บ
ใช ้ไม่ได ้

ข้อความแสดงข้อควรระว ัง: การจ ัดทิง้
ใช ้ไม่ได ้

มาตรา 3 / ข้อมูลเกีย
่ วก ับส่วนผสม
สาร
ดูด ้านล่างสําหรับองค์ประกอบของผสม

ผสม
หมายเลข CAS

% [นํา้ หน ัก]

ไม่มี

่
ชือ
365mfc, as

406-58-6

30-60

ไม่มี

เอชเอฟซ-365เอมเอฟซ
R245, as

460-73-1

30-60

1,1,1,3,3 เพนตะฟลูออไรโพรเพน

หมวดที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาล
คําอธิบายของมาตรการปฐมพยาบาล

การส ัมผ ัสก ับดวงตา

หากผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เข ้าตา:
·
ล ้างออกทันทีโดยให ้นํ้าสะอาดไหลผ่าน
·
ล ้างดวงตาให ้ทั่วโดยถ่างเปลือกตาออกจากกันให ้ห่างจากดวงตา และขยับเปลือกตาเป็ นครัง้ คราวโดยการดึงเปลือกตาบนและเปลือกตาล่าง
·
พบแพทย์โดยด่วน หากยังรู ้สึกเจ็บอยู่หรือกลับมาเจ็บใหม่
่ วชาญเท่านัน
·
การถอดคอนแทคเลนส์ออกหลังได ้รับบาดเจ็บที่ดวงตาควรกระทําโดยผู ้เชีย
้

การส ัมผ ัสก ับผิวหน ัง

หากสัมผัสกับผิวหนัง:
·
ให ้ถอดเสื้อผ ้าและรองเท ้าที่เปื้ อนสารออกให ้หมด
·
ล ้างตัวและผมโดยให ้นํ้าไหลผ่าน (และใช ้สบู่ ถ ้ามี)
·
ไปพบแพทย์หากรู ้สึกระคายเคือง

การสูด

ถ ้าได ้สูดควันหรือสิง่ ที่ลุกเป็ นไฟได ้เข ้าไป: นําไปสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ ให ้ผู ้ป่ วยนอนลง ทําให ้ผู ้ป่ วยรู ้สึกอุ่น และอยู่นิ่งๆ อวัยวะเทียม เช่น ฟัน
ปลอม ที่สามารถอุดหลอดลมได ้ควรถอดออกถ ้าเป็ นไปได ้ก่อนที่จะเริ่มการปฐมพยาบาล ในกรณีที่มีลมหายใจที่ตื้นหรือได ้หยุดหายใจ ควรที่จะจัด
ทางเดินหายใจและช่วยให ้ผู ้ป่ วยหายใจ ขอแนะนําให ้ใช ้ demand valve resuscitator, bag-valve mask device, หรือ pocket mask ตามที่ได ้ฝึ กอบรม
มา ทํา CPR ถ ้าจําเป็ น นําสู่โรงพยาบาล หรือแพทย์

การร ับประทาน

ห ้ามทําให ้อาเจียนถ ้ามีการอาเจียนควรเอนตัวคนไข ้ไปข ้างหน ้าหรือพลิกลําตัวไปข ้างซ ้าย ( ทําให ้ศีรษะก ้มถ ้าเป็ นไปได ้ ) เพื่อที่จะให ้หลอดลมเปิ ด
อยู่และป้ องกันการ aspiration สังเกตดูอาการผู ้ป่ วยอย่างระมัดระวัง ห ้ามให ้นํ้าแก่ผู ้ป่ วยที่มีอาการง่วงหรือรู ้สึกตัวไม่เต็มที่ เช่น กําลังจะหมดสติ ให ้
นํ้า ( หรือนม ) เพื่อที่จะบ ้วนปาก และให ้ผู ้ป่ วยดื่มนํ้าช ้าๆตามความสามารถของผู ้ป่ วย ปรึกษาแพทย์

้ องการร ักษาพยาบาลใด ๆ ได้ท ันทีและการร ักษาพิเศษทีจ
สิง่ บ่งชีข
่ ําเป็น
สําหรับอาการเป็ นพิษจาก Freons/ Halons: A: การดูแลรักษาในเหตุฉุกเฉิน เปิ ดทางเดินหายใจและใช ้เครื่องช่วยหายใจถ ้าจําเป็ น รักษาอาการโคม่าและ arrhythimias ถ ้าเกิดขึน
้ หลีก
เลี่ยง (adrenaline) epinephrine หรือ sympathomimetic amines อื่นๆที่สามาระทําให ้เกิด ventricular arrhythmias ได ้ อาการ tachyarrhythmias ที่เกิดจากการที่มี myocardial
sensitisation เพิ่มขึน
้ สามารถรักษาได ้โดย propranolol, 1-2 ม.ก IV หรือ esmolol 25-100 microgram/ก.ก/นาที IV ตรวจดู ECG เป็ นเวลา 4-6 ชั่วโมง B ยาและยาแก ้พิษที่ใช ้โดยเฉพาะ:
ไม่มียาแก ้พิษที่ใช ้โดยเฉพาะ C: การกําจัดสารออก ถ ้าได ้สูดเข ้าไป: ไม่ให ้ผู ้ป่ วยได ้สัมผัสกับสารอีก และให ้ supplemental oxygen ถ ้ามี ถ ้าได ้กลืนเข ้าไป: (a) ก่อนถึงโรงพยาบาล: ให ้
่ งในการเป็ น CNS depression (b): เมื่อถึงโรงพยาบาล: ให ้ activated charcoal ประสิทธิภาพ
activated charcoal ถ ้ามี ห ้ามกระตุ ้นให ้อาเจียนเพราะสามารถถูกดูดซึมได ้เร็ว และมีความเสีย
ั ทําการล ้างท ้องก็ต่อเมื่อผู ้ป่ วยรับประทานสารในปริมาณสูงเมื่อไม่นานมานี้ ( ไม่นานกว่า 30 นาที ) D: Enhanced elimination: ไม่ได ้มีการบันทึก
ของ charcoal ยังไม่ทราบเป็ นที่แน่ชด
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ diuresis, haemodialysis, haemoperfusion หรือการให ้ charcoal หลายๆครัง้ POISONING and DRUG OVERDOSE, Californian Poison Control System Ed. Kent
R Olson; 3rd Edition
สําหรับการสัมผัสกับแก็ส:
----------------------------------------

กล ับไปทําต่อย ังตอ...
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การรักษาประเภทพื้นฐาน
---------------------------------------จัดทางเดินหายใจผู ้ป่ วยให ้ดีโดยใช ้เครื่องดูดเสมหะเมื่อจําเป็ น คอยสังเกตดูอาการระบบหายใจขัดข ้องและคอยแก ้ไขเมื่อจําเป็ น ให ้ออกซิเจนทาง non-rebreather mask ในระดับ 10 ถึง
15 ลิตร/นาที คอยระวังดูอาการปอดบวมและรักษาถ ้าเกิดอาการขึน
้ คอยระวังดูอาการช็อกและรักษาถ ้าเกิดอาการขึน
้ คอยดูอาการชัก
---------------------------------------การรักษาประเภท advanced
---------------------------------------พิจารณาใส่ tube ช่วยในการหายใจทางปาก ( orotracheal ) หรือทางจมูก ( nasotracheal ) ในผู ้ป่ วยที่ไม่รู ้สึกตัวหรือกรณีที่มีการหยุดการหายใจ การใช ้เครื่องช่วยหายใจชนิด positive
pressure และใช ้ bag-valve mask จะเป็ นประโยชน์ ควรระวัง arrythmias ( หัวใจเต ้นผิดจังหวะ ) และทําการรักษาถ ้าเกิดขึน
้ ให ้ IV D5W TKO ถ ้ามีอาการ hypovolaemia ควรให ้ lactated
Ringers solution การมีนํ้าในร่างกายมากเกินไปอาจทําให ้เกิดอาการแทรกซ ้อนได ้ การให ้ยาควรจะให ้ในกรณีที่มีอาการปอดบวม ( pulmonary oedema ) อาจต ้องให ้ ﬂuids อย่างระมัด
ระวังในกรณีที่มีอาการความดันโลหิตตํ่าและมีอาการ hypovolaemia การมีนํ้าในร่างกายมากเกินไปอาจทําให ้เกิดอาการแทรกซ ้อนได ้ รักษาอาการชักด ้วย diazepam ล ้างตาด ้วย
proparacaine hydrochloride BRONSTEIN, A.C. and CURRANCE, P.L. EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS MATERIALS EXPOSURE: 2nd Ed. 1994

มาตรา 5 มาตรการด ับเพลิง
สิง่ ทีใ่ ชใ้ นการด ับ
โฟม
ผงสารเคมีแห ้ง
BCF ( ในกรณีที่ได ้รับอนุญาต )
Carbon dioxide
ละอองนํ้าหรือหมอก - เพลิงใหญ่เท่านัน
้

้ ผิวหรือผสม
อ ันตรายทีเ่ กิดจากข้อพืน
ใช้ร่วมก ับไฟไม่ได้

·
หลีกเลี่ยงการปนเปื้ อนกับตัวออกซิไดซ์ ได ้แก่ ไนเตรต กรดออกซิไดซ์ สารฟอกขาวประเภทคลอรีน คลอรีน ประเภทที่ใช ้กับสระว่ายนํ้า ฯลฯ
เพราะอาจติดไฟได ้

คําแนะนําสําหร ับน ักผจญเพลิง
แจ ้งเจ ้าหน ้าที่ดับเพลิง และแจ ้งให ้เขาทราบว่าเหตุเกิดขึน
้ ที่ไหนและเป็ นอย่างไร
ใส่ชุดป้ องกันเต็มตัวพร ้อมกับเครื่องช่วยหายใจ
ป้ องกันไม่ให ้สิง่ ที่หกเข ้าไปในท่อระบายนํ้าและทางนํ้าต่างๆ
สเปรย์นํ้าเพื่อที่จะควบคุมไฟและทําให ้บริเวณข ้างเคียงเย็นลง
เลี่ยงการสเปรย์นํ้าลงบนสารเหลว
ห ้ามเข ้าไปใกล ้ภาชนะที่สงสัยว่าร ้อน
ทําให ้ภาชนะที่ได ้สัมผัสกับไฟเย็นลงโดยสเปรย์นํ้าจากสถานที่ที่ปลอดภัย
ถ ้าปลอดภัยดีแล ้วนําภาชนะออกจากทางไฟ

การด ับเพลิง

การเป็นอ ันตรายจากไฟ /
ระเบิด

ไม่สามารถลุกเป็ นไฟได ้
ไม่คด
ิ ว่ามีความเสี่ยงในการทําให ้เกิดไฟไหม ้ในระดับสูง อย่างไรก็ตามภาชนะอาจไหม ้ได ้
สลายตัวเมื่อได ้รับความร ้อนและในกระบวนการผลิต
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไฮโดรเจนฟลูออไร ผลิตภัณฑ์ไพโรไลซิอื่น ๆ ตามแบบฉบับของการเผาไหม ้สาร
อินทรีย์
บรรจุสารที่มีจุดเดือดตํ่า: การมีไฟไหม ้ทําให ้ความดันเพิ่มขึน
้ ในภาชนะที่ปิดอยู่ และทําใหภาชนะแตกได ้
อาจปล่อยควันพิษออกมา
อาจปล่อยควันที่มีฤทธิกัดกร่อน

มาตรา 6 มาตรการลดอุบ ัติเหตุ
ข้อควรระว ังส่วนบุคคลอุปกรณ์ป้องก ันและวิธก
ี ารในกรณีฉุกเฉิน
ดูมาตรา 8

ข้อควรระว ังสิง่ แวดล้อม
ดูมาตรา 12

้
วิธก
ี ารและว ัสดุสําหร ับการบรรจุและการทําความสะอาดขึน
การหกของสารทีเ่ ป็นเหตุเล็ก
น้อย

นําสิง่ ที่ทําให ้ระเบิดได ้ออกไป ชําระล ้างสิง่ ที่หกทุกอย่างโดยทันที หลีกเลี่ยงการสูดไอและการสัมผัสต่อผิวหนังและดวงตา ควบคุมการสัมผัสต่อ
ร่างกายโดยใช ้อุปกรณ์ป้องกัน ดูดซับสิง่ ที่หกด ้วยทราย ดิน วัตถุที่ไม่มีปฏิกริ ิยา หรือ vermiculite เช็ดให ้สะอาด ใส่ในภาชนะที่ตด
ิ ฉลากที่เหมาะสม
เพื่อรอการกําจัดทิ้ง

การหกของสารทีเ่ ป็นเหตุ
ใหญ่โต

เป็ นอันตรายขนาดปานกลาง เคลื่อนย ้ายเจ ้าหน ้าทีอ
่ อกไปจากบริเวณนั น
้ ให ้หมด และเคลื่อนตัวไปในทางที่ต ้านลม แจ ้งเจ ้าหน ้าที่ดับเพลิง และแจ ้ง
ให ้เขาทราบว่าเหตุเกิดขึน
้ ที่ไหนและเป็ นอย่างไร ใช ้เครื่องช่วยหายใจพร ้อมกับถุงมือป้ องกัน ป้ องกันไม่ให ้สิง่ ที่หกออกมาเข ้าไปในท่อระบายนํ้า
หรือทางนํ้าต่างๆ ห ้ามสูบบุหรี่ ห ้ามสัมผัสกับแสงโดยตรง และสิง่ ที่ทําให ้ระเบิดได ้ เพิ่มการถ่ายเทอากาศ หยุดสิง่ ที่รั่วถ ้าคิดว่าปลอดภัยดีแล ้ว ดูด
ซับสิง่ ที่หกด ้วยทราย ดิน หรือ vermiculite รวบรวมวัตถุที่นํากลับคืนมาได ้ไว ้ในภาชนะที่ตด
ิ ฉลากเพื่อที่จะ recycle ดูดซับสิง่ ที่หลงเหลือด ้วยทราย
ดิน หรือ vermiculite รวบรวมสิง่ ที่หลงเหลือประเภทแข็งและเก็บไว ้ใน drums ที่มีฉลากติดและปิ ดผนึกเพื่อที่จะกําจัดทิ้ง ล ้างบริเวณนั น
้ และป้ องกัน
ไม่ให ้นํ้าเข ้าไปในท่อระบายนํ้า ถ ้าท่อระบายนํ้าหรือทางนํ้าต่างๆถูกเจือปนด ้วยสาร ควรแจ ้งศูนย์บริการในเหตุฉุกเฉิน

แนะนําอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่มีอยู่ในมาตรา 8 ของ SDS

กล ับไปทําต่อย ังตอ...
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Chemwatch: 4621-98
รุ่นที:่ 9.1

วันที่ออก: 01/11/2019
พิมพ์วันที:่ 30/11/2022

A-Gas Foaming Agent M1

มาตรา 7 การจ ัดการและการจ ัดเก็บข้อมูล
ข้อควรระว ังสําหร ับการจ ัดการความปลอดภ ัย

การใช้โดยปลอดภ ัย

ข้อมูลอืน
่ ๆ

บรรจุสารที่มีจุดเดือดตํ่า: การเก็บสารไว ้ในภาชนะที่ปิดสนิทอาจทําให ้ความดันเพิ่มขึน
้ และทําให ้ภาชนะระเบิดได ้ ตรวจดูภาชนะที่มีรอยบวมให ้ถี่
ถ ้วน ระบายอากาศเป็ นครัง้ คราว ค่อยคลายฝาออกอย่างช ้าๆเพื่อทําให ้ไอค่อยๆออกมา
ห ้ามผิวหนังสัมผัสกับผ ้าที่เปี ยกสาร
หลีกเลี่ยงการสัมผัสต่อร่างกายโดยทุกทาง รวมทัง้ การสูดเข ้าไป ใส่ชุดป้ องกันเมื่อมีการเสี่ยงในการสัมผัส ใช ้ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได ้ดี
ป้ องกันไม่ให ้รวมตัวกันในแอ่งและหลุม ห ้ามเข ้าไปในที่ปิดล ้อมจนกว่าได ้ตรวจสอบสภาพบรรยากาศแล ้ว เลี่ยงการสูบบุหรี่ การสัมผัสกับแสงโดย
ตรง ความร ้อน และสิง่ ที่ทําให ้ระเบิดได ้ เลี่ยงการสัมผัสกับวัตถุที่เข ้ากันไม่ได ้ เมื่อใช ้อยู่ห ้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ ควรปิ ด
ผนึกภาชนะไว ้อย่างแน่นหนาเมื่อไม่ได ้ใช ้ เลี่ยงไม่ให ้ภาชนะถูกทําลาย ล ้างมือด ้วยสบู่และนํ้าทุกครัง้ หลังจากใช ้เสร็จแล ้ว เสื้อผ ้าที่ใส่ในการ
ประกอบอาชีพควรแยกซัก กระทําตามวิธีปฏิบัตต
ิ ัวในสถานที่ประกอบอาชีพอย่างถูกต ้อง ควรทําตามคําแนะนําการเก็บและการใช ้จากผู ้ผลิต ควร
ตรวจอากาศเป็ นประจําว่าอยู่ในระดับมาตรฐานของการสัมผัสหรือไม่เพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยของสถานที่ประกอบอาชีพ
เก็บไว ้ในภาชนะเดิมที่มากับสารเคมี
เก็บในภาชนะที่ปิดผนึกอย่างแน่นหนา
ห ้ามสูบบุหรี ห ้ามจุดไฟ หรือห ้ามมีแหล่งจุดติดไฟ
เก็บในที่ที่เย็น แห ้ง และระบายอากาศได ้ดี
เก็บให ้ห่างจากสารเคมีที่ไม่เข ้ากันและภาชนะที่บรรจุอาหาร
ป้ องกันภาชนะจากการทําลายทางกายภาพและตรวจเช็คการรั่วไหลอย่างสมํ่าเสมอ
ปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนําการเก็บและการดูแลของผู ้ผลิตที่ในข ้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

เงือ
่ นไขในการจ ัดเก็บข้อมูลทีป
่ ลอดภ ัยรวมทงก
ั้ ันไม่ได้ใด ๆ
ภาชนะทีเ่ หมาะ

การจ ัดเก็บทีใ่ ช้ไม่ได้

+

x

ห ้ามใช ้ภาชนะที่เป็ น aluminium หรือ galvanised
ตรวจดูว่าภาชนะได ้มีฉลากติดอย่างอ่านได ้ชัดและไม่มีสงิ่ รั่วออกมา
·
หลีกเลี่ยงไม่ให ้เกิดปฏิกริ ิยากับตัวออกซิไดซ์
มีปฏิกริ ิยาอย่างแรงกับด่าง
หลีกเลี่ยงกรดและด่างชนิดแรง

+

o

+

+

+

X — ห ้ามจัดเก็บไว ้ด ้วยกัน
0 — อาจจะเก็บด ้วยกันได ้เมื่อมีระบบป้ องกันที่ดี
+ — อาจจะจัดเก็บด ้วยกันได ้

่ งอื่นๆด ้วยหรือเปล่า การประเมินความเข ้ากันได ้โดยใช ้ตารางข ้างบนอาจจะไม่เหมาะสมสําหรับสถานการณ์ในการจัดเก็บ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
หมายเหตุ: ขึน
้ อยู่กับว่ามีปัจจัยเสีย
่ งให ้สอดคล ้องกับ
สถานการณ์ที่มีการจัดเก็บและเคลื่อนย ้ายวัตถุอันตรายเป็ นจํานวนมาก ควรจะอ ้างอิงข ้อมูลจาก Safety Data Sheet สําหรับสารหรือวัตถุแต่ละชนิดและควรประเมินความเสีย
ข ้อมูล

ตอนที่ 8 ได้ร ับสารควบคุม / ป้องก ันส่วนบุคคล
พารามิเตอร์การควบคุม
ขีด จําก ัด การระเบิดอาชีว (OEL)
ข้อมูลเกีย
่ วก ับส่วนประกอบ
ไม่มี
วงเงินฉุกเฉิน
ส่วนผสม

TEEL-1

TEEL-2

TEEL-3

1,1,1,3,3 เพนตะฟลูออไรโพรเพ
น

900 ppm

25,000 ppm

1.50E+05 ppm

ส่วนผสม

เดิม IDLH

IDLH ปร ับปรุง

เอชเอฟซ-365เอมเอฟซ

ไม่มี

ไม่มี

1,1,1,3,3 เพนตะฟลูออไรโพรเพ
น

ไม่มี

ไม่มี

ข้อมูลว ัสดุ

ั ัส
การควบคุมการได้ร ับสมผ
การควบคุมทางวิศวกรรมที่
เหมาะสม

ส่วนมากจําเป็ นต ้องมีการถ่ายเทไอเสียเฉพาะที่ ถ ้ามีความเสี่ยงในการได ้สัมผัสสารมากเกินขนาดควรใส่เครื่องช่วยหายใจประเภทที่ได ้รับการ
รับรอง เครื่องช่วยหายใจควรมีขนาดพอดีสําหรับการป้ องกันที่เพียงพอ อาจจําเป็ นต ้องใช ้เครื่องช่วยหายใจประเภท supplied-air ในกรณีพิเศษ
เครื่องช่วยหายใจควรมีขนาดพอดีสําหรับการป้ องกันที่เพียงพอ บางกรณีอาจจําเป็ นต ้องมีอุปกรณ์ช่วยหายใจประเภท self contained breathing
apparatus (SCBS) ที่ได ้รับการรับรองแล ้ว โรงพัสดุหรือสถานที่เก็บพัสดุที่ปิดแคบควรมีอากาศถ่ายเทได ้ดี สิง่ เจือปนในอากาศที่ผลิตในสถานที่

กล ับไปทําต่อย ังตอ...
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Chemwatch: 4621-98
รุ่นที:่ 9.1

วันที่ออก: 01/11/2019

A-Gas Foaming Agent M1

พิมพ์วันที:่ 30/11/2022

ประกอบอาชีพมีความเร็วประเภท "escape" ที่แตกต่างกันไป ความเร็วนี้จะเป็ นตัวกําหนดความเร็วประเภท "capture" ของอากาศบริสุทธิทีจ
่ าํ เป็ น
ต่อการขจัดสิง่ เจือปน
ประเภทของสิง่ เจือปน :

ความเร็วของอากาศ:

ตัวที่ทําให ้ละลาย, ไอ, สิง่ ขจัดไขมัน ฯลฯ การระเหยจากถัง

0.25-0.5 ม/วินาที ( ในอากาศ
นิ่ง ) (50-100 ฟุต/นาที)

ละออง, ควันจากกรรมวิธีที่ต ้องเทสาร, บรรจุในภาชนะที่ ไม่ต่อเนื่อง, การขนยายโดยใช ้เครื่องขนส่งที่มี
ความเร็วตํ่า, การ

0.5-1 ม/วินาที (100-200
ฟุต/นาที)

เชื่อมหลอม, ละอองที่ล่องลอย, ควันกรดชุบโลหะ, pickling ( ปล่อยออกมาในความเร็วตํ่าไปสู่ zone ที่มี
active generation ) การเปรย์โดยตรง, สปรย์สีใน shallow booths, การบรรจุ drum, การใส่เครื่องขนส่ง, ผง
จากเครื่องบด, แก็สที่

1-2.5 เมตร/วินาที (200-500
ฟุต/นาที)

ออกมา ( active generation ไปสู่ zone ที่มีอากาศเคลื่อนไหวได ้ เร็ว ) การบดละเอียด, abrasive blasting,
tumbling, ผงที่เกิดขึน
้ จาก wheel ที่มีความเร็วสูง ( ถูกปล่อยออกมาโดยความเร็วสูง ไปสู่ zone ที่มีอากาศ
เคลื่อนไหวได ้เร็วมาก )

2.5-10 ม/วินาที (500-2000
ฟุต/นาที)

ในแต่ละ range อัตราที่เหมาะสมขึน
้ อยู่กับ:
ส่วนล่างของ range

ส่วนบนของ range

1: กระแสลมในห ้องมีอยู่ในขนาดตํ่า หรือถูกจับได ้ง่าย

1: กระแสลมในห ้องมีอยู่ในขนาดที่ไม่ดี

2: สิง่ เจือปนมีความเป็ นพิษตํ่า หรือมีมูลค่า nuisance เท่านัน
้

2: สิง่ เจือปนมีความเป็ นพิษสูง

3: มีการผลิตอย่างไม่ต่อเนื่องและมีการผลิตตํ่า

3: มีการผลิตสูง มีการใช ้หนัก

4: hood ขนาดใหญ่ หรือ air mass ขนาดใหญ่กําลังเคลื่อนไว

4: Small hood-local control เท่านัน
้

ทฤษฎีง่ายๆได ้แสดงให ้เห็นว่าความเร็วของอากาศจะลดลงอย่างฉับพลันเมื่อไม่ได ้อยู่ใกล ้ทางเปิ ดของท่อสกัดชนิดธรรมดา ความเร็วส่วนมากจะ
ลดลงตามจํานวนระยะทางจากจุดสกัด ยกกําลังสอง ( ในกรณีง่ายๆ ) เพราะฉะนั น
้ ความเร็วของอากาศทีจ
่ ุดสกัดควรถูกเปลี่ยนแปลงให ้เหมาะสม
โดยใช ้ระยะทางจากสิง่ เจือปนในการคํานวณ ความเร็วของอากาศที่ใบพัดเครื่องสกัดควรมีอัตราอย่างตํ่า 1-2 ม. / วินาที ( 200-400 ฟุต / นาที )
สําหรับการสกัดสารที่ทําให ้ละลาย ( solvent ) ที่ผลิตในถังที่อยู่ห่างจากจุดสกัด 2 เมตร สิง่ อื่นๆเกี่ยวกับเครื่องกลที่สามารถทําให ้อุปกรณ์การสกัด
ทํางานได ้ไม่เต็มที่ทําให ้ต ้องคูณอัตราความเร็วของอากาศที่ได ้จากทฤษฎีด ้วย factors of 10 หรือมากกว่านี้เมื่อได ้ติดตัง้ ระบบสกัดสารหรือเมื่อจะ
ใช ้ระบบนี้

การป้องก ันร่างกายเฉพาะต ัว

ตาและการป้องก ันใบหน้า

ป้องก ันอ ันตรายต่อผิวหน ัง

ป้องก ันมือ / เท้า

·
แว่นตาป้ องกันอันตรายชนิดที่มีสว่ นป้ องกันด ้านข ้าง
·
แว่นตาป้ องกันสารเคมี
·
คอนแทคเลนส์อาจทําให ้เกิดอันตรายเป็ นพิเศษ เลนส์อ่อนอาจดูดซึมสิง่ ที่ทําให ้ระคายเคืองและทําให ้สิง่ ระคายเคืองรวมตัวกัน ควรมีการจัด
ทําเอกสารนโนบายเป็ นลายลักษณ์อักษรที่บรรยายถึงการใส่คอนแทคเลนส์หรือข ้อจํากัดในการใช ้สําหรับสถานที่ปฏิบัตงิ านแต่ละที่หรืองานแต่ละ
ชนิด เอกสารควรให ้ข ้อมูลเกี่ยวกับการดูดซึมของเลนส์ การดูดซึมสารเคมีชนิดที่ใช ้ในการปฏิบัตงิ าน และประสบการณ์เรื่องการบาดเจ็บ บุคลากรที่
มีความรู ้ด ้านการแพทย์และการปฐมพยาบาลควรได ้รับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการถอดคอนแทคเลนส์ และควรมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมเตรียมพร ้อมไว ้
ด ้วย หากเกิดการสัมผัสกับสารเคมี ให ้ล ้างตาทันทีและถอดคอนแทคเลนส์ให ้เร็วที่สุดเมื่อสามารถทําได ้ ควรถอดเลนส์ทันทีที่ตาเริ่มแดงหรือระคาย
เคือง และควรทําในสิง่ แวดล ้อมที่สะอาดหลังจากที่ผู ้ปฏิบัตงิ านล ้างมือให ้สะอาดหมดจดแล ้วเท่านัน
้ [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin
59], [AS/NZS 1336 หรือมาตรฐานระดับชาติที่ใกล ้เคียงกัน]
ดูการป้ องกันมือด ้านล่าง
ใส่ถุงมือป้ องกันสารเคมี เช่น ประเภท PVC
ใส่รองเท ้าป้ องกันอันตรายหรือรองเท ้า gumboots เช่น ประเภทยาง
การเลือกของถุงมือที่เหมาะสมไม่เพียง แต่ขน
ึ้ อยู่กับวัสดุที่ แต่ยังอยู่ในเครื่องหมายต่อไปของที่มีคุณภาพซึง่ แตกต่างจากผู ้ผลิตไปยังผู ้ผลิต ใน
กรณีที่สารเคมีเป็ นการเตรียมความพร ้อมของสารหลายต ้านทานของวัสดุถุงมือไม่สามารถคํานวณล่วงหน ้าและดังนั น
้ จึงจะต ้องมีการตรวจสอบก่อน
ที่จะมีแอพลิเคชัน จะถูกแบ่งที่แน่นอนผ่านช่วงเวลาที่สารได ้รับจาก บริษัท ผู ้ผลิตถุงมือป้ องกันที่ and.has จะสังเกตเห็นเมื่อมีการเลือกสุดท ้าย
สุขอนามัยส่วนบุคคลเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการดูแลมือที่มีประสิทธิภาพ ถุงมือจะต ้องได ้รับการสวมใส่ในมือที่สะอาด หลังจากที่ใช ้ถุงมือมือ
ควรล ้างและแห ้งอย่างทั่วถึง การประยุกต์ใช ้ครีมบํารุงผิวที่ไม่ใช่หอมขอแนะนํา ความเหมาะสมและความทนทานของถุงมือชนิดจะขึน
้ อยู่กับการใช ้
งาน ปั จจัยสําคัญในการเลือกของถุงมือรวมถึง: ·ความถี่และระยะเวลาของการติดต่อ ·ต ้านทานสารเคมีของวัสดุถุงมือ ·ความหนาของถุงมือและ
·ความชํานาญ เลือกถุงมือทดสอบให ้มีมาตรฐานที่เกี่ยวข ้อง (เช่นยุโรป EN 374, US F739, AS / NZS 2161.1 หรือเทียบเท่าระดับชาติ) ·เมื่อเป็ นเวลา
นานหรือบ่อยติดต่อซํ้าหลายครัง้ อาจเกิดขึน
้ กับถุงมือป้ องกันระดับ 5 หรือสูงกว่า (เวลาก ้าวหน ้ามากกว่า 240 นาทีตามมาตรฐาน EN 374, AS / NZS
้ ๆ คาดว่าจะเป็ นถุงมือที่มีระดับการป้ องกันของ 3 หรือสูงกว่า (เวลาการพัฒนา
2161/10/01 หรือเทียบเท่าชาติ) ขอแนะนํา ·เมื่อเพียงติดต่อสัน
มากกว่า 60 นาทีตามมาตรฐาน EN 374, AS / NZS 2161/10/01 หรือเทียบเท่าชาติ) ขอแนะนํา ·บางชนิดถุงมือลิเมอร์ได ้รับผลกระทบน ้อยจากการ
เคลื่อนไหวและนี้ควรจะนํามาพิจารณาเมื่อพิจารณาถุงมือสําหรับการใช ้งานในระยะยาว ·ถุงมือที่ปนเปื้ อนควรจะเปลี่ยน ตามที่กําหนดไว ้ใน
มาตรฐาน ASTM F-739-96 ในโปรแกรมใด ๆ , ถุงมือจะถูกจัดอันดับให ้เป็ น: ·ยอดเยี่ยมเมื่อเวลาก ้าวหน ้า> 480 min ·ดีเมื่อความก ้าวหน ้าเวลา> 20
นาที ·แฟร์เมื่อเวลาในการผ <20 นาที ·แย่เมื่อ degrades วัสดุถุงมือ สําหรับการใช ้งานทั่วไป, ถุงมือที่มีความหนามักจะสูงกว่า 0.35 มมมีการแนะนํา
มันควรจะเน ้นที่ความหนาของถุงมือไม่จําเป็ นต ้องเป็ นปั จจัยบ่งชี้ที่ดีของความต ้านทานถุงมือที่จะเป็ นสารเคมีที่เฉพาะเจาะจงเช่นประสิทธิภาพการ
ซึมผ่านของถุงมือจะขึน
้ อยู่กับองค์ประกอบที่แน่นอนของวัสดุถุงมือ ดังนั ้นการเลือกถุงมือก็ควรจะอยู่บนพืน
้ ฐานของการพิจารณาความต ้องการของ
งานและความรู ้เกี่ยวกับความก ้าวหน ้าครัง้ ความหนาของถุงมือนอกจากนี้ยังอาจแตกต่างกันไปขึน
้ อยู่กับผู ้ผลิตถุงมือชนิดถุงมือและรุ่นถุงมือ ดังนัน
้
ข ้อมูลทางเทคนิคของผู ้ผลิตควรจะนํามาพิจารณาเพื่อให ้แน่ใจว่าการเลือกของถุงมือที่เหมาะสมที่สุดสําหรับงาน ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับกิจกรรมที่มีการ
ดําเนินการที่แตกต่างกันของถุงมือหนาอาจจะจําเป็ นสําหรับงานที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น: ·ถุงมือทินเนอร์ (ลดลง 0.1 มิลลิเมตรหรือน ้อยกว่า)
้
อาจจําเป็ นต ้องใช ้ที่ระดับสูงของการใช ้ความชํานาญเป็ นสิง่ จําเป็ น อย่างไรก็ตามถุงมือเหล่านี้เป็ นเพียงแนวโน ้มที่จะให ้ความคุ ้มครองระยะเวลาสัน
ๆ และโดยปกติจะเป็ นเพียงสําหรับการใช ้งานการใช ้งานเพียงครัง้ เดียวทิ้งแล ้ว ·ถุงมือหนา (ไม่เกิน 3 มิลลิเมตรหรือมากกว่า) อาจจําเป็ นต ้องใช ้ที่มี
เครื่องจักรกล (เช่นเดียวกับสารเคมี) ความเสี่ยงด ้านนั่นคือการที่มีรอยขีดข่วนหรือการเจาะที่มีศักยภาพ ถุงมือจะต ้องได ้รับการสวมใส่ในมือที่
สะอาด หลังจากที่ใช ้ถุงมือมือควรล ้างและแห ้งอย่างทั่วถึง การประยุกต์ใช ้ครีมบํารุงผิวที่ไม่ใช่หอมขอแนะนํา นาที="" ·แย่เมื่อ="" degrades=""
วัสดุถุงมือ="" สําหรับการใช ้งานทั่วไป,="" ถุงมือที่มีความหนามักจะสูงกว่า="" 0.35="" มมมีการแนะนํา="" มันควรจะเน ้นที่ความหนาของถุงมือไม่
จําเป็ นต ้องเป็ นปั จจัยบ่งชี้ที่ดีของความต ้านทานถุงมือที่จะเป็ นสารเคมีที่เฉพาะเจาะจงเช่นประสิทธิภาพการซึมผ่านของถุงมือจะขึน
้ อยู่กับองค์

กล ับไปทําต่อย ังตอ...
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ประกอบที่แน่นอนของวัสดุถุงมือ="" ดังนั ้นการเลือกถุงมือก็ควรจะอยู่บนพืน
้ ฐานของการพิจารณาความต ้องการของงานและความรู ้เกี่ยวกับความ
ก ้าวหน ้าครัง้ ="" ความหนาของถุงมือนอกจากนี้ยังอาจแตกต่างกันไปขึน
้ อยู่กับผู ้ผลิตถุงมือชนิดถุงมือและรุ่นถุงมือ="" ดังนั น
้ ข ้อมูลทางเทคนิคของ
ผู ้ผลิตควรจะนํามาพิจารณาเพื่อให ้แน่ใจว่าการเลือกของถุงมือที่เหมาะสมที่สุดสําหรับงาน="" ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับกิจกรรมที่มีการดําเนินการที่แตกต่าง
กันของถุงมือหนาอาจจะจําเป็ นสําหรับงานที่เฉพาะเจาะจง="" ตัวอย่างเช่น:="" ·ถุงมือทินเนอร์="" (ลดลง="" 0.1="" มิลลิเมตรหรือน ้อยกว่า)=""
อาจจําเป็ นต ้องใช ้ที่ระดับสูงของการใช ้ความชํานาญเป็ นสิง่ จําเป็ น="" อย่างไรก็ตามถุงมือเหล่านี้เป็ นเพียงแนวโน ้มที่จะให ้ความคุ ้มครองระยะเวลา
้ ="" ๆ="" และโดยปกติจะเป็ นเพียงสําหรับการใช ้งานการใช ้งานเพียงครัง้ เดียวทิ้งแล ้ว="" ·ถุงมือหนา="" (ไม่เกิน="" 3="" มิลลิเมตรหรือ
สัน
มากกว่า)="" อาจจําเป็ นต ้องใช ้ที่มีเครื่องจักรกล="" (เช่นเดียวกับสารเคมี)="" ความเสี่ยงด ้านนั่นคือการที่มีรอยขีดข่วนหรือการเจาะที่มี
ศักยภาพ="" ถุงมือจะต ้องได ้รับการสวมใส่ในมือที่สะอาด="" หลังจากที่ใช ้ถุงมือมือควรล ้างและแห ้งอย่างทั่วถึง="">
การป้องก ันต ัว

การป้องก ันอืน
่ ๆ

ดูการป้ องกันอื่น ๆ ด ้านล่าง
·
·
·
·
·

ชุดเอี้ยม
ผ ้ากันเปื้ อนชนิด PVC
ครีมทาป้ องกัน
ครีมทําความสะอาดผิว
ชุดเครื่องมือล ้างดวงตา

การป้องก ันระบบหายใจ
เครื่องกรองประเภท AX ที่มีปริมาณพอ
หน ้ากากกรองก๊าซและไอระเหย ชนิดตลับกรองสารเคมี (Cartridge Respirator) ไม่คนควรนํามาใช ้ในการเข ้าแบบฉุกเฉิน หรือ ในพื้นที่ที่ไม่ทราบความเข ้มข ้นของไอหรือปริมาณ
ออกซิเจน ผู ้สวมใส่หน ้ากากจะถูกเตือนให ้ออกจากพื้นที่ที่มีการปนเปื้ อนอย่างทันทีเมื่อมีการตรวจพบกลิน
่ ใดๆ ผ่านเครื่องช่วยหายใจ การได ้รับกลิน
่ นั น
้ อาจจะบ่งบอกได ้ว่าหน ้ากากไม่
ได ้ทํางานอย่างเหมาะสม หรือปริมาณความเข ้มข ้นของไอมีมากเกินไป หรือไม่ได ้มีการติดตัง้ หน ้ากากอย่างถูกต ้อง (ไม่พอดีกับผู ้ใช ้) เนื่องจากข ้อจํากัดเหล่านี้ ทําให ้การใช ้งานเฉพาะ
หน ้ากากกรองก๊าซและไอระเหย ชนิดตลับกรองสารเคมี (Cartridge Respirator) เพียงอย่างเดียวจะต ้องพิจารณาตามความเหมาะสม

มาตรา 9 คุณสมบ ัติทางกายภาพและทางเคมี
ข้อมูลเกีย
่ วก ับคุณสมบ ัติทางกายภาพและทางเคมีพน
ื้ ฐาน
ล ักษณะ

รูปร่าง

ไม่มี

ของเหลว

ความหนาแน่นของไอระเหย
(นํา้ = 1)

1.27-1.32

กลิน
่

ไม่มี

ค่าส ัมประสิทธิ Partition
n-octanol / นํา้

ไม่มี

เกณฑ์กลิน
่

ไม่มี

อุณหภูมท
ิ ท
ี่ ําให้มก
ี ารจุดไฟ
อย่างอ ัตโนม ัติ (°C)

ไม่มี

pH (ตามทีไ่ ด้จ ัดมา)

ไม่มี

อุณหภูมส
ิ ลายต ัว

ไม่มี

จุดจุดหลอมเหลว / แช่แข็ง (°
C)

ไม่มี

ความเหนียว

ไม่มี

จุดเดือดเริม
่ ต้นและช่วงของ
จุดเดือด (° C)

ไม่มี

นํา้ หน ักโมเลกุล (g/mol)

จุดวาบไฟ (°C)
อ ัตราความเร็วของการระเหย

ใช ้ไม่ได ้
ไม่มี

ใช ้ไม่ได ้

ลิม
้ รส

ไม่มี

คุณสมบ ัติของการระเบิด

ไม่มี

การติดไฟได้

ใช ้ไม่ได ้

คุณสมบ ัติของออกซิไดซิง่

ไม่มี

ขีดจําก ัดขนสู
ั้ งของการระเบิด
(%)

ใช ้ไม่ได ้

แรงตึงผิว (dyn/cm or mN/m)

ไม่มี

ขีดจําก ัดขนตํ
ั้ ่าของการระเบิด
(%)

ใช ้ไม่ได ้

ส่วนทีร่ ะเหยได้อย่างรวดเร็ว
(%ปริมาตร)

ไม่มี

กลุ่มก๊าซ

ไม่มี

ค่าความเป็นกรดเป็นวิธแ
ี ก้
ปัญหา (1%)

ไม่มี

VOC g/L

ไม่มี

ความด ันไอ (kPa)

ไม่มี

การละลายในนํา้

ผสมกันบางส่วน

ไอความหนาแน่น (อากาศ = 1)

ไม่มี

มาตรา 10 ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกริ ย
ิ า
การมีปฏิกริ ย
ิ า

เสถียรภาพทางเคมี

ความเป็นไปได้ของปฏิกริ ย
ิ าที่
เป็นอ ันตราย

ดูส่วน 7
·
·
·

ไม่เสถียรหากอยู่กับสารที่เข ้ากันไม่ได ้
ผลิตภัณฑ์นับว่ามีความเสถียร
ปฏิกริ ิยาพอลิเมอไรเซชั่นชนิดที่เป็ นอันตรายจะไม่เกิดขึน
้

ดูส่วน 7
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เงือ
่ นไขทีจ
่ ะหลีกเลีย
่ ง

ดูส่วน 7

สารทีเ่ ข้าก ันไม่ได้

ดูส่วน 7

ผลิตภ ัณฑ์อ ันตรายทีเ่ กิดจาก
การสลายต ัว

ดูมาตรา 5

มาตรา 11 ข้อมูลทางพิษวิทยา
ข้อมูลเกีย
่ วก ับผลกระทบทางพิษวิทยา

ได้สูดเข้าไป

การสูดดมไอระเหยอาจทําให ้เกิดอาการมึนงงและเวียนศีรษะ ซึง่ อาจจะมีอาการง่วงซึม ความตื่นตัวลดลง สูญเสียการตอบสนอง ไม่ให ้ความร่วมมือ
และอาการเวียนศรีษะร่วมด ้วย
จากหลักฐานที่จํากัดและประสบการณ์ในการทดลองทําให ้เสนอแนะได ้ว่าวัตถุนี้อาจก่อให ้เกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจในผู ้คน
จํานวนมากที่สูดดมเข ้าไป ในทางตรงกันข ้ามกับอวัยวะส่วนใหญ่ ปอดสามารถตอบสนองต่อบาดแผลที่เกิดจากเคมีได ้โดยการกําจัดหรือถอนพิษ
สารระคายเคืองออกไปในตอนแรกและหลังจากนั น
้ จะทําการซ่อมแซมความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ กระบวนการซ่อมแซมนี้เป็ นวัวัฒนาการเริ่มแรกในการ
ปกป้ องปอดของสัตว์เลี้ยงลูกด ้วยนมจากวัตถุแปลกปลอมและแอนติเจน แต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะเกิดความเสียหายต่อปอดยิง่ ขึน
้ ได ้ ซึง่ จะส่งผล
ต่อความสามารถในการแลกเปลี่ยนแก๊สที่แย่ลง ซึง่ เป็ นหน ้าที่หลักของปอด การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจมักจะทําให ้เกิดการอักเสบ ซึง่
ส่งผลให ้เกิดการกระตุ ้นและมีการนําเข ้าชนิดของเซลล์จํานวนมาก ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากระบบหลอดเลือด
อันตรายจากการหายใจเข ้าเพิ่มขึน
้ เมื่ออุณหภูมิสูงขึน
้

สารระเหยได ้เร็วมากและอาจกลายเป็ นอากาศที่มีความเข ้มข ้นมากในบริเวณที่เก็บกักหรือมีอากาศถ่ายเทไม่ได ้ดี ไอมีความหนักมากกว่าอากาศ
และอาจเข ้าแทนที่อากาศใน zone หายใจ ซึง่ อาจทําให ้เกิดการขาดออกซิเจนได ้ การขาดออกซิเจนนี้อาจเกิดขึน
้ ได ้โดยที่ไม่มีสงิ่ เตือนว่าได ้สัมผัส
สารเกินขนาด
การสูดดมไอระเหยหรือละออง (หมอกหรือควัน) ที่เกิดจากวัตถุในระหว่างการจัดการปกติ อาจจะทําให ้เป็ นอันตรายต่อสุขภาพเฉพาะบุคคล

การร ับประทาน

วัตถุ ทีย
่ ังไม่ได้ ผ่านการจําแนกโดยกฏระเบียบข ้อบังคับของเครือสหภาพยุโรป (EC Directives) หรือระบบการจําแนกอื่นๆ ในฐานะที่ "เป็ นวัตถุที่
อันตรายโดยการกิน". ที่เป็ นอย่างนี้เพราะว่ายังขาดหลักฐานการยืนยันจากมนุษย์และสัตว์อยู่ วัตถุนี้อาจจะยังคงเป็ นอันตรายต่อสุขภาพเฉพาะุ
บุคคลเท่านัน
้ เช่น คนที่รับประทานเข ้าไป จะไปทําให ้เกิดอันตรายเฉพาะบริเวณก่อนที่จะมีอวัยวะอยู่อย่างชัดเจน เช่น ตับ ไต เป็ นต ้น โดยทั่วไปคํา
จํากัดความในปั จจุบันของสารที่เป็ นอันตรายหรือเป็ นพิษที่ขน
ึ้ อยู่กับปริมาณการรับประมาณจะส่งผลให ้เกิดการเสียชีวต
ิ มากกว่าการเจ็บป่ วย (โรค
และขภาพไม่ด)ี การที่รู ้สึกกะอักกะอ่วนในระบบทางเดินอาหารอาจจะทําให ้คลื่นไส ้และอาเจียนได ้ แต่อย่างไรก็ตามสําหรับการได ้รับสารเข ้าไป
้
โดยการรับประทานในปริมาณเล็กน ้อย ไม่จําเป็ นต ้องมีความกังวลใดๆ ทัง้ สิน
ปกติจะไม่เป็ นอันตรายเนื่องจากส่วนประกอบรูปร่างของวัตถุ

การส ัมผ ัสก ับผิวหน ัง

เมื่อสัมผัสหลายๆ ครัง้ อาจทําให ้ผิวหนังแตก ตกสะเก็ด หรือแห ้งได ้ ซึง่ จะกล่าวในการใช ้งานและการจัดการในสภาวะปกติ
Fluocarbons ขจัดนํ้ามันธรรมชาติออกจากผิวหนัง ซึง่ ทําให ้ระคายเคือง ผิวแห ้ง และแพ ้ได ้ง่าย
สารที่เข ้าไปในกระแสเลือดผ่านทางแผลเปิ ดหรือแผลถลอกอาจเป็ นอันตรายต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ให ้ตรวจดูผิวหนังก่อนใช ้สารชนิดดังกล่าว
หากมีบาดแผลบนผิวหนังควรปิ ดแผลให ้เรียบร ้อยก่อน

ดวงตา

้ ร ัง
เรือ

A-Gas Foaming Agent M1

เอชเอฟซ-365เอมเอฟซ

ไม่ว่าสารชนิดเหลวตัวนี้จะไม่ได ้อยู่ในประเภทที่ทําให ้ระคายตา (จากระบบของ EC Directive) ก็ตาม แต่การที่ได ้สัมผัสสารตัวนี้ที่ดวงตาโดยตรง
อาจจะทําให ้มีความระคายเคือง เช่น มีนํ้าตา หรือมีอาการแดงที่เยื่อตาขาว (คล ้ายกับถูกตากลม)
จากหลักฐานที่จํากัดทําให ้บอกได ้ว่าการสัมผัสสารเป็ นเวลานานและหลายๆ ครัง้ จากการทํางานอาจจะทําให ้เกิดผลกระทบด ้านสุขภาพที่สะสมขึน
้
เกี่ยวกับระบบอวัยวะและชีวเคมี
Fluorocarbons อาจทําให ้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็ นมะเร็ง แท ้งอย่างฉับพลัน และเด็กเกิดมามีสุขภาพร่างกายผิดปกติ

การเป็นพิษ

การระคายเคือง

ไม่มี

ไม่มี

การเป็นพิษ

การระคายเคือง

ช่องปาก(หนู) LD50; >2000 mg/kg[2]

Eye (rabbit): slight irritant *
Skin (rabbit): non-irritating *

1,1,1,3,3 เพนตะฟลูออไรโพ
รเพน

1 คําอธิบาย:

การเป็นพิษ

การระคายเคือง

การสูดดม(Mouse) LC50; >100000 ppm4h[2]

ไม่มี

ทางผิวหนัง (หนู) LD50: >2000 mg/kg[2]
1 มูลค่าที่ได ้รับจากสารยุโรป ECHA ลงทะเบียน -. พิษเฉียบพลัน 2 มูลค่าที่ได ้รับจากผู ้ผลิต SDS เว ้นแต่ข ้อมูลที่ระบุเป็ นอย่างอื่นที่สกัดจากข ้อ
กําหนด -. สมัครสมาชิกของผลกระทบที่เป็ นพิษของสารเคมี

ความเป็นพิษเฉียบพล ัน

การก่อมะเร็ง

ระคายเคืองต่อผิว / ก ัดกร่อน

เจริญพ ันธุ ์

ความเสียหายตาจริงจ ัง /
ระคายเคือง

STOT - ส ัมผ ัสเพียงครงเดี
ั้ ยว

ระบบทางเดินหายใจหรือผิว
หน ัง

STOT - การส ัมผ ัสซํา้

Mutagenicity

อ ันตรายสําล ัก

กล ับไปทําต่อย ังตอ...

หน ้า8ของ10

Chemwatch: 4621-98
รุ่นที:่ 9.1

วันที่ออก: 01/11/2019
พิมพ์วันที:่ 30/11/2022

A-Gas Foaming Agent M1

1 คําอธิบาย:

– ข ้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถใช ้ได ้หรือไม่เต็มเกณฑ์สาํ หรับการจัดหมวดหมู่
– ข ้อมูลที่จําเป็ นที่จะทําให ้การจัดหมวดหมู่ที่มีอยู่

มาตรา 12 ข้อมูลเชิงนิเวศน์
การเป็นพิษ

A-Gas Foaming Agent M1

เอชเอฟซ-365เอมเอฟซ

1,1,1,3,3 เพนตะฟลูออไรโพ
รเพน

1 คําอธิบาย:

จุด
จบ

ระยะเวลาการทดสอบ (ชว่ ั โมง)

สายพ ันธุ ์

มูลค่า

แหล่ง

ไม่
มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

จุดจบ

ระยะเวลาการทดสอบ (ชว่ ั โมง)

สายพ ันธุ ์

มูลค่า

แหล่ง

NOEC(ECx)

48h

สัตว์นํ้าที่มีเปลือกแข็ง

>200mg/l

ไม่มี

LC50

96h

ปลา

>200mg/l

ไม่มี

จุดจบ

ระยะเวลาการทดสอบ (ชว่ ั โมง)

สายพ ันธุ ์

มูลค่า

แหล่ง

NOEC(ECx)

96h

ปลา

10mg/l

2

EC50

72h

สาหร่ายหรือพืชนํ้าอื่น ๆ

>118mg/l

2

EC50

48h

สัตว์นํ้าที่มีเปลือกแข็ง

>=97.9mg/l

2

LC50

96h

ปลา

>81.8mg/l

2

นํามาจาก 1. ฐานข ้อมูลสารพิษ IUCLID 2. Europe ECHA Registered Subtances - ข ้อมูลความเป็ นพิษจากสารเคมี - ความเป็ นพิษทางนํ้า 4. US EPA,
Ecotox database - ฐานข ้อมูลความเป็ นพิษทางนํ้า 5. ECETOC ฐานข ้อมูลการประเมินความเป็ นพิษทางนํ้า 6. NITE (ญี่ปน
ุ่ ) - ฐานข ้อมูลความเข ้มข ้น
ทางชีวภาพ 7. METI (ญี่ปน
ุ่ ) - ฐานข ้อมูลความเข ้มข ้นทางชีวภาพ

ห ้ามปล่อยไปในท่อระบายนํ้าหรือทางนํ้าต่างๆ

ความคงทนและย่อยสลาย
ส่วนผสม

วิรย
ิ ะ: นํา้ / ดิน

วิรย
ิ ะ: แอร์

1,1,1,3,3 เพนตะฟลูออไรโพรเพ
น

สูง

สูง

ั
ทีม
่ ศ
ี กยภาพ
Bioaccumulative
ส่วนผสม

การสะสมในสิง่ มีชวี ต
ิ

1,1,1,3,3 เพนตะฟลูออไรโพรเพ
น

ตํ่า (LogKOW = 2.0383)

เคลือ
่ นทีใ่ นดิน
ส่วนผสม

Mobility

1,1,1,3,3 เพนตะฟลูออไรโพรเพ
น

ตํ่า (KOC = 275.5)

มาตรา 13 การพิจารณาการกําจ ัด
วิธก
ี ารร ักษาเสีย

การกําจ ัดสินค้า / การบรรจุ
หีบห่อ

อย่า ให ้นํ้าเสียที่เกิดจากการล ้างทําความสะอาดหรือกระบวนการของอุปกรณ์เข ้าไปในท่อนํ้าทิ้ง
การรวบรวมนํ้าเสียทัง้ หมดเพื่อนํามาบําบัดก่อนที่จะกําจัดอาจจะเป็ นสิง่ จําเป็ นที่ต ้องทํา
สิง่ แรกที่ควรพิจารณาในการกําจัดของเสียจากท่อระบายนํ้าทุกกรณีอาจจะต ้องอยู่ภายใต ้กฏหมายท ้องถิ่นและข ้อบังคับ
ในกรณีที่มีข ้อสงสัยให ้ติดต่อได ้ที่บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ควรนํากลับมาใช ้อีกครัง้ ถ ้าเป็ นไปได ้ ( recycle ) หรือสอบถามผู ้ผลิตเกี่ยวกับวิธ ี recycle ต่างๆ สอบถาม State Land Waste Management Authority
เกี่ยวกับการกําจัดทิ้ง ฝั งหรือเผาสิง่ ที่หลงเหลือในที่ดน
ิ เก็บขยะที่ถูกต ้องตามกฎหมาย Recycle ภาชนะถ ้าเป็ นไปได ้ หรือกําจัดทิ้งในที่ดน
ิ เก็บขยะที่
ถูกต ้องตามกฎหมาย

ส่วนข้อมูลการขนส่ง 14
ต้องการฉลาก
กล ับไปทําต่อย ังตอ...

หน ้า9ของ10

Chemwatch: 4621-98
รุ่นที:่ 9.1

A-Gas Foaming Agent M1

มลภาวะต่อทะเล

วันที่ออก: 01/11/2019
พิมพ์วันที:่ 30/11/2022

ไม่

การขนส่งทางบก (ADR): ไม่ได้ควบคุมการขนส่งสินค้าอ ันตราย
การขนส่งทางอากาศ (ICAO-IATA / DGR): ไม่มก
ี ฎหมายภายใต้ UN CODE สําหร ับการขนส่งสิง่ ทีอ
่ ันตราย
การขนส่งทางทะเล (IMDG-Code / GGVSee): ไม่มก
ี ฎหมายภายใต้ UN CODE สําหร ับการขนส่งสิง่ ทีอ
่ ันตราย
การคมนาคมขนส่งในกลุ่มตามภาคผนวก II ของ MARPOL และรห ัส IBC
ใช ้ไม่ได ้

การขนส่งในกลุ่มให้สอดคล้องก ับ MARPOL Annex V และรห ัส IMSBC
่ สาร
ชือ

กลุ่ม

เอชเอฟซ-365เอมเอฟซ

ไม่มี

1,1,1,3,3 เพนตะฟลูออไรโพรเพ
น

ไม่มี

การขนส่งในปริมาณมากในการตามประมวลกฎหมาย ICG
่ สาร
ชือ

ประเภทเรือ

เอชเอฟซ-365เอมเอฟซ

ไม่มี

1,1,1,3,3 เพนตะฟลูออไรโพรเพ
น

ไม่มี

มาตรา 15 ระเบียบ
กฎระเบียบด้านความปลอดภ ัยสุขภาพและสิง่ แวดล้อม / กฎหมายทีเ่ ฉพาะเจาะจงสําหร ับสารหรือส่วนผสม
เอชเอฟซ-365เอมเอฟซ พบในรายการกฎเกณฑ์ด ังต่อไปนี้
ประเทศไทย - รายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556
1,1,1,3,3 เพนตะฟลูออไรโพรเพน พบในรายการกฎเกณฑ์ด ังต่อไปนี้
ประเทศไทย - รายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556

ประเทศไทยสินค ้าคงคลังสารเคมีที่มีอยู่ (TECI)

สถานะสินค้าคงคล ังแห่งชาติ
ภาชนะทว่ ั ไป

สถานะ

ออสเตรเลีย - AIIC / ออสเตรเลีย
ไม่ใช ้ในอุตสาหกรรม

ใช่

แคนาดา - DSL

ใช่

แคนาดา - NDSL

ไม่ (เอชเอฟซ-365เอมเอฟซ; 1,1,1,3,3 เพนตะฟลูออไรโพรเพน)

ประเทศจีน - IECSC

ใช่

ยุโรป - EINEC / ELINCS / NLP

ใช่

ญี่ปน
ุ่ - ENCS

ใช่

เกาหลี - KECI

ใช่

นิวซีแลนด์ - NZIoc

ใช่

ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ - PICCS

ไม่ (เอชเอฟซ-365เอมเอฟซ)

ประเทศสหรัฐอเมริกา - TSCA

ใช่

ไต ้หวัน - TCSI

ใช่

แม็กซิโก - INSQ

ไม่ (เอชเอฟซ-365เอมเอฟซ; 1,1,1,3,3 เพนตะฟลูออไรโพรเพน)

เวียดนาม - NCI

ใช่

รัสเซีย - FBEPH

ไม่ (เอชเอฟซ-365เอมเอฟซ; 1,1,1,3,3 เพนตะฟลูออไรโพรเพน)

1 คําอธิบาย:

ใช่ = ส่วนผสมทัง้ หมดอยู่ในสินค ้าคงคลัง
ไม่ = ส่วนผสมที่ระบุไว ้ใน CAS อย่างน ้อยหนึ่งรายการไม่มีอยู่ในสินค ้าคงคลัง ส่วนผสมเหล่านี้อาจได ้รับการยกเว ้นหรือจะต ้องลงทะเบียน

มาตรา 16 ข้อมูลอืน
่ ๆ
ว ันที่ Revision

01/11/2019

ว ันทีเ่ ริม
่ ต้น

01/11/2009

กล ับไปทําต่อย ังตอ...

หน ้า10ของ10

Chemwatch: 4621-98
รุ่นที:่ 9.1

A-Gas Foaming Agent M1

วันที่ออก: 01/11/2019
พิมพ์วันที:่ 30/11/2022

ั
สรุป SDS เวอร์ชน
ว ันทีป
่ ร ับ
ปรุง

อ ัปเดตส่วนแล้ว

8.1

14/07/2017

สุขภาพเฉียบพลัน (สูดดม), สุขภาพเฉียบพลัน (ผิวหนัง), สุขภาพเฉียบพลัน (กลืนกิน), แนะนําหมอ, ลักษณะ, สุขภาพเรื้อรัง, การ
จัดหมวดหมู,่ การกําจัด, สิง่ แวดล ้อม, ดับเพลิง (ไฟ / อันตรายจากการระเบิด), ดับเพลิง (ดับเพลิง), การปฐมพยาบาล (กลืนกิน),
สภาพความไม่แน่นอน, การป้ องกันส่วนบุคคล (อื่น ๆ ), การป้ องกันส่วนบุคคล (หายใจ), การป้ องกันส่วนบุคคล (ตา), การป้ องกัน
ส่วนบุคคล (มือ / ฟุต), คุณสมบัตท
ิ างกายภาพ, การจัดเก็บข ้อมูล (เข ้ากันไม่ได ้เก็บรักษา), การจัดเก็บข ้อมูล (ภาชนะที่เหมาะสม),
ใช ้

9.1

01/11/2019

อัปเดตระบบ one-oﬀ หมายเหตุ: นี่หรืออาจจะไม่เปลี่ยนระบบ GHS

่ั
เวอร์ชน

ข้อมูลอืน
่ ๆ
ความหมายและต ัวย่อ
PC－TWA: ความเข ้มข ้น - ค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักเวลาที่อนุญาต
้ ที่อนุญาต
PC－STEL: ความเข ้มข ้น - ขีดจํากัดการเปิ ดรับในระยะสัน
IARC: หน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็ง
ACGIH: การประชุมนักสุขศาสตร์อุสาหกรรมของรัฐบาลอเมริกา
้
STEL: ขีดจํากัดการเปิ ดรับระยะสัน
TEEL: ขีดจํากัดการเปิ ดรับฉุกเฉินชัว่ คราว。
IDLH: ความเข ้มข ้นที่เป็ นอันตรายต่อชีวต
ิ หรือสุขอย่างทันทีทันใด
ES: มาตรฐานการเปิ ดรับ
OSF: ปั จจัยความปลอดภัยของกลิน
่
NOAEL : ระดับไม่พบผลข ้างเคียง
LOAEL: ระดับผลข ้างเคียงที่สังเกตได ้ตํ่าสุด
TLV: เกณฑ์ค่าขีดจํากัด
LOD: ขีดจํากัดการตรวจจับ
OTV: ค่าเกณฑ์กลิน
่
BCF: ปั จจัยความเข ้มข ้นทางชีวภาพ
BEI: ดัชนีการเปิ ดรับทางชีวภาพ
AIIC: สินค ้าคงคลังสารเคมีอุตสาหกรรมออสเตรเลีย
DSL: รายการสารในประเทศ
NDSL: รายการสารที่ไม่ใช่ในประเทศ
IECSC: สินค ้าคงคลังของสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศจีน
EINECS: สินค ้าคงคลังสารเคมีเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ของยุโรป E
่ สารเคมีที่แจ ้งเตือนของยุโรป
LINCS: รายชือ
NLP: ไม่มีโพลิเมอร์อีกต่อไป
ENCS: สินค ้าคงคลังสารเคมีที่มีอยู่และสินค ้าคงคลังสารเคมีใหม่
KECI: สินค ้าคงคลังสารเคมีที่มีอยู่ของเกาหลี
NZIoC: สินค ้าคงคลังเคมีภัณฑ์ของนิวซีแลนด์
PICCS: สินค ้าคงคลังเคมีภัณฑ์และสารเคมีของฟิ ลป
ิ ปิ นส์
TSCA: พระราชบัญญัตค
ิ วบคุมสารพิษ
TCSI: สินค ้าคงคลังสารเคมีของไต ้หวัน
INSQ: สินค ้าคงคลังสารเคมีแห่งชาตื
NCI: สินค ้าคงคลังเคมีแห่งชาติ
FBEPH: สารเคมีและสารชีวภาพที่อาจเป็ นอันตรายที่ลงทะเบียนของรัสเซีย
เอกสารนี้สงวนลิขสิทธิ นอกเหนือจากการใช ้ที่เกี่ยวกับการเรียนส่วนตัว , การวิจัย, การตรวจหรือการวิจารณ์ , ตามการได ้รับอนุญาตภายใต ้กฎหมายของการสงวนลิขสิทธิแล ้ว ไม่อนุญาต
ให ้ผลิตส่วนใดๆขึน
้ มาอีกไม่ว่าจะผลิตโดยวิธีใดก็ตามถ ้าไม่ได ้รับคําอนุญาตที่เป็ นลายลักษณ์อักษรจาก CHEMWATCH โทร (+61 3 9572 4700)

จุดจบของ SDS

