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่ มต่อแล้วและถ้าข้อความไม่ได้อยู่ในภาษาทีค
เมือ
่ เชือ
่ ุณต้องการแล้วโปรด 17 สาย

หมวดที่ 2 ข้อมูลเกีย
่ วก ับอ ันตราย
การจําแนกประเภทของสารหรือของผสม
การแบ่งแยกประเภท

การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง ประเภทย่อย ๓, ก๊าซภายใต ้ความดัน (ก๊าซเหลว)

องค์ประกอบของฉลาก

GHS องค์ประกอบฉลาก

หน้าที่ 1 ต่อ...
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ระว ัง

ข้อความแสดงความเป็นอ ันตราย
H316

ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน ้อย

H280

ก๊าซบรรจุภายใต ้ความดัน อาจระเบิดได ้เมื่อได ้รับความร ้อน

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
P410+P403

ป้ องกันจากแสงแดด เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี

ข้อความแสดงข้อควรระว ัง: การจ ัดทิง้
ใช ้ไม่ได ้
ใช ้ไม่ได ้

มาตรา 3 / ข้อมูลเกีย
่ วก ับส่วนผสม
สาร
ดูด ้านล่างสําหรับองค์ประกอบของผสม

ผสม
หมายเลข CAS

% [นํา้ หน ัก]

่
ชือ

420-46-2

30-60

1,1,1-ไตรฟลูออโรอีเทน

354-33-6

30-60

เพนตะฟลูออโรอีเทน

811-97-2

<10

1,1,1,2-เตตระฟลูออโรอีเทน

หมวดที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาล
คําอธิบายของมาตรการปฐมพยาบาล

การส ัมผ ัสก ับดวงตา

ถ ้าได ้สัมผัสที่ดวงตาควรนําผู ้ป่ วยออกจากจุดที่มีแก็สอยู่หรือบริเวณที่มีสารเจือปน นําผู ้ป่ วยไปที่ๆใช ้ล ้างดวงตา ฝั กบัว หรือบริเวณที่มีนํ้าสะอาด
ไหลที่ใกล ้ที่สุด เปิ ดเปลือกตาให ้กว ้างเพื่อที่จะให ้สารระเหยออก ล ้างดวงตาเบาๆด ้วยนํ้าเย็นและสะอาดเป็ นเวลาอย่างน ้อย 15 นาที ให ้ผู ้ป่ วยนอน
ลงและจัดให ้ศีรษะเอนไปข ้างหลัง เปิ ดเปลือกตาเอาไว ้และเทนํ้าอย่างช ้าๆลงบนดวงตาที่ส่วนขอบตาใน ปล่อยให ้นํ้าไหลออกจากขอบตานอก ผู ้
ป่ วยอาจรู ้สึกเจ็บมากและอาจอยากจะปิ ดตา สิง่ ที่สําคัญมากคือต ้องล ้างสารออกจากดวงตาเพื่อที่จะไม่ให ้เกิดความเสียหายต่อดวงตา ควรให ้ผู ้ป่ วย
มองขึน
้ ข ้างบนและมองไปข ้างซ ้ายและข ้างขวาระหว่างการล ้างตาเพื่อที่จะล ้างสารออกจากดวงตาได ้หมด นําสู่โรงพยาบาลหรือแพทย์ ไม่ว่าจะไม่
มีความรู ้สึกเจ็บหรือยังเห็นภาพได ้ชัดอยู่ควรให ้แพทย์ตรวจดูดวงตาเพราะผลกระทบอาจเกิดขึน
้ ได ้ในภายหลัง ถ ้าผู ้ป่ วยทนต่อแสงไม่ได ้ควรคลุม
ตาด ้วยผ ้าที่สะอาดอย่างหลวมๆ ควรพูดคุยและจับต ้องผู ้ป่ วยอยู่ตลอดเวลา อย่าให ้ผู ้ป่ วยถูหรือขยี้ตา อย่าให ้ผู ้ป่ วยปิ ดตาแน่น อย่าใส่นํ้ามันหรือครีม
ต่างๆไปในดวงตาก่อนที่จะได ้รับคําปรึกษาจากแพทย์ อย่าใช ้นํ้าร ้อนหรือนํ้าอุ่น

การส ัมผ ัสก ับผิวหน ัง

หากสัมผัสกับผิวหนัง:
·
ให ้ถอดเสื้อผ ้าและรองเท ้าที่เปื้ อนสารออกให ้หมด
·
ล ้างตัวและผมโดยให ้นํ้าไหลผ่าน (และใช ้สบู่ ถ ้ามี)
·
ไปพบแพทย์หากรู ้สึกระคายเคือง
ในกรณีที่มีแผลไหม ้ที่เกิดขึน
้ จากความเย็น ( frost-bite ): ล ้างบริเวณที่เป็ นแผลทันทีด ้วยนํ้าเย็นเป็ นเวลา 10 ถึง 15 นาที จุ่มแผลลงไปในนํ้าถ ้าเป็ น
ไปได ้ และห ้ามถู ห ้ามใช ้นํ้าร ้อนหรือความร ้อน แต่งแผลให ้สะอาดและแห ้ง นําสู่โรงพยาบาลหรือแพทย์

การสูด

เมื่อได ้สัมผัสกับแก็สควรนําผู ้ป่ วยออกจากบริเวณที่มีแก็สหรือบริเวณที่มีสารเจือปน หมายเหตุ: เครื่องมือป้ องกันอันตรายส่วนตัว ( Personal
Protective Equipment (PPE) ) รวมทัง้ เครื่องมือช่วยหายใจประเภท positive pressure self-contained breathing apparatus อาจจําเป็ นต ้องใช ้เพื่อที่
จะรักษาความปลอดภัยของผู ้ที่เข ้ามาช่วยเหลือ อวัยวะเทียมเช่น ฟันปลอม ที่สามารถอุดหลอดลมได ้ควรถอดออกถ ้าเป็ นไปได ้ก่อนที่จะเริ่มการ
ปฐมพยาบาล ถ ้าผู ้ป่ วยหายใจเองไม่ได ้ ให ้ rescue breathing ถ ้าผู ้ป่ วยไม่มีชีพจร ให ้ CPR ถ ้ามีออกซิเจนที่ใช ้ทางการแพทย์และมีเจ ้าหน ้าที่ที่ได ้รับ
การฝึ กอบรมอยู่ ให ้ 100% ออกซิเจน เรียกรถพยาบาล ถ ้าเรียกรถพยาบาลไม่ได ้ควรติดต่อแพทย์ โรงพยาบาล หรือศูนย์การควบคุมสารพิษเพื่อที่จะ
ขอคําแนะนํา ทําให ้ผู ้ป่ วยรู ้สึกอุ่น สบาย และอยู่นิ่งๆระหว่างรอการรักษาทางแพทย์ ตรวจดูการหายใจและชีพจรตลอดเวลา ให ้ rescue breathing (
ควรใช ้ประเภทที่มี demand-valve resuscitator, bag-valve mask-device, หรือ pocket mask ถ ้าได ้รับการฝึ กอบรมทางนี้ ) หรือ CPR ถ ้าจําเป็ น

กล ับไปทําต่อย ังตอ...
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ไม่ได ้ถูกจัดว่าเป็ นทางปกติที่สารจะเข ้าไปได ้
ถ ้ามีการเป็ นพิษเกิดขึน
้ ควรติดต่อแพทย์หรือศูนย์ให ้ข ้อมูลเกี่ยวกับสารพิษ ( Poisons Information Centre ).
เลี่ยงการให ้นมหรือนํ้ามัน
เลี่ยงการให ้แอลกอฮอล์

้ 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:
---------------------------------------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
สําหรับเหตุไฟไหม ้ขนาดเล็ก:
ใช ้สารเคมีดับเพลิงที่เหมาะสมกับเพลิงที่กําลังไหม ้อยู่ สําหรับเหตุไฟไหม ้ขนาดใหญ่: ทําให ้กระบอกเย็นลง ห ้ามสาดนํ้าไปในบริเวณที่รั่วหรือมี venting safety devices เพราะอาจทําให ้
ก่อเกิดนํ้าแข็งได ้

้ ผิวหรือผสม
อ ันตรายทีเ่ กิดจากข้อพืน
ใช้ร่วมก ับไฟไม่ได้

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

คําแนะนําสําหร ับน ักผจญเพลิง

การด ับเพลิง

การเป็นอ ันตรายจากไฟ /
ระเบิด

--------------------------------------------------------สิง่ ทั่วไป
--------------------------------------------------------แจ ้งเจ ้าหน ้าที่ดับเพลิง และแจ ้งให ้เขาทราบว่าเหตุเกิดขึน
้ ที่ไหนและเป็ นอย่างไร
ใส่เครื่องช่วยหายใจและถุงมือป้ องกัน
ดับเพลิงจากสถานที่ปลอดภัยและมีที่บังพอสมควร
สเปรย์นํ้าเพื่อที่จะควบคุมไฟและทําให ้บริเวณข ้างเคียงเย็นลง
ห ้ามเข ้าไปใกล ้กระบอกที่สงสัยว่าร ้อน
ทําให ้กระบอกที่ได ้สัมผัสกับไฟเย็นลงโดยสเปรย์นํ้าจากบริเวณที่มีสงิ่ ป้ องกัน
ถ ้าปลอดภัยแล ้วนํากระบอกออกจากทางไฟ
--------------------------------------------------------สิง่ จําเป็ นประเภทพิเศษ:
--------------------------------------------------------แรงกดดันอาจมีเพิ่มขึน
้ ในกระบอกที่ได ้สัมผัสกับไฟ ซึง่ อาจทําให ้ระเบิดได ้
กระบอกที่มีอุปกรณ์ปล่อยความกดดันอาจปล่อยสิง่ ที่อยู่ในกระบอกออกมาเมื่อมีเหตุไฟไหม ้
แก็สที่ถก
ู ปล่อยออกมานั น
้ อาจเพิม
่ ความอันตรายให ้แก่เจ ้าหน ้าที่ดับเพลิงได ้อีก
กระบอกที่ไม่มี valve ปล่อยความกดดันไม่สามารถจะควบคุมการปล่อยได ้ เพราะฉะนั น
้ อาจระเบิดได ้เมื่อได ้สัมผัสกับไฟ
--------------------------------------------------------สิง่ จําเป็ นในการดับเพลิง
--------------------------------------------------------ผู ้เชียวชาญทางการดับเพลิงควรตรวจดูว่าในเหตุไฟไหม ้แต่ละเหตุต ้องมี proximity, entry และ ﬂash-over protection และชุดป้ องกัน
อันตรายอย่างไรบ ้าง
เมื่อถูกความร ้อนภาชนะจะระเบิดได ้ - ส่วนของถังที่ระเบิดอาจจะพุ่งออกมา ภาชนะเมื่อถูกกับไฟอาจจะทําให ้สารที่บรรจุอยู่ออกมาทางช่องปรับ
ความดัน แก็สที่มีความเข ้มข ้นมากจะทําให ้เกิดการหายใจขัดโดยไม่มีอาการเตือน อาจจะเกิดการระเบิดจากการสลายตัวของสารเมื่อได ้รับความ
ร ้อนหรือเมื่อถูกกับไฟ การสัมผัสกับแก็สอาจจะทําให ้เกิดอาการไหม ้ severe injury หรือ frostbite
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R404A

การสลายตัวอาจทําให ้เกิดควันพิษประเภท
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไฮโดรเจนฟลูออไร ผลิตภัณฑ์ไพโรไลซิอื่น ๆ ตามแบบฉบับของการเผาไหม ้สาร
อินทรีย์
บรรจุสารที่มีจุดเดือดตํ่า: การมีไฟไหม ้ทําให ้ความดันเพิ่มขึน
้ ในภาชนะที่ปิดอยู่ และทําใหภาชนะแตกได ้

มาตรา 6 มาตรการลดอุบ ัติเหตุ
ข้อควรระว ังส่วนบุคคลอุปกรณ์ป้องก ันและวิธก
ี ารในกรณีฉุกเฉิน
ดูมาตรา 8

ข้อควรระว ังสิง่ แวดล้อม
ดูมาตรา 12

้
วิธก
ี ารและว ัสดุสําหร ับการบรรจุและการทําความสะอาดขึน
การหกของสารทีเ่ ป็นเหตุเล็ก
น้อย

การหกของสารทีเ่ ป็นเหตุ
ใหญ่โต

เลี่ยงการสูดไอหรือการสัมผัสกับสารเหลวหรือแก็ส ควรใช ้อุปกรณ์ป้องกันรวมทัง้ เครื่องช่วยหายใจ ห ้ามเข ้าไปในที่แคบที่อาจมีการสะสมตัวของ
แก็ส เพิ่มการถ่ายเทของอากาศ เคลื่อนย ้ายเจ ้าหน ้าทีอ
่ อกไปจากบริเวณนั น
้ ให ้หมด หยุดสิง่ ที่รั่วถ ้าคิดว่าปลอดภัยดีแล ้ว นํากระบอกที่รั่วไปใน
บริเวณที่ปลอดภัย ปล่อยความกดดันภายใต ้สภาวะที่มีการควบคุมและปลอดภัยโดยเปิ ด valve รักษาบริเวณไม่ให ้มีเจ ้าหน ้าที่เข ้าไปจนกว่าแก็ส
กระจายออกไปแล ้ว
เคลื่อนย ้ายเจ ้าหน ้าทีอ
่ อกไปจากบริเวณนั น
้ ให ้หมด และเคลื่อนตัวไปในทางที่ต ้านลม แจ ้งศูนย์เหตุฉุกเฉิน และแจ ้งให ้เขาทราบว่าเหตุเกิดขึน
้ ที่
ไหนและเป็ นอย่างไร ใช ้เครื่องช่วยหายใจและถุงมือป้ องกัน ป้ องกันไม่ให ้สิง่ ที่หกเข ้าไปในท่อระบายนํ้าและทางนํ้าต่างๆ พิจารณาการโยกย ้ายออก
เพิ่มการถ่ายเทของอากาศ ห ้ามสูบบุหรี่หรือใช ้แสงโดยตรงในบริเวณนัน
้ หยุดสิง่ ที่รั่วถ ้าคิดว่าปลอดภัยดีแล ้ว สเปรย์นํ้าหรือหมอกเพื่อที่จะทําให ้ไอ
กระจายตัวได ้ ห ้ามเข ้าไปในที่แคบที่อาจมีการสะสมตัวของแก็ส รักษาบริเวณไม่ให ้มีเจ ้าหน ้าที่เข ้าไปจนกว่าแก็สกระจายออกไปแล ้ว

แนะนําอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่มีอยู่ในมาตรา 8 ของ SDS

มาตรา 7 การจ ัดการและการจ ัดเก็บข้อมูล
ข้อควรระว ังสําหร ับการจ ัดการความปลอดภ ัย

การใช้โดยปลอดภ ัย

ข้อมูลอืน
่ ๆ

พิจารณาการใช ้ระบบ closed pressurised ประเภทที่ประกอบไปด ้วย valve อุณหภูมิ pressure และ safety relief ซึง่ มี vent สําหรับความปลอดภัย
ตรวจดูเป็ นประจําว่ามีสงิ่ หกหรือการรั่วหรือไม่ ปิ ดลิน
้ ให ้แน่นแต่อย่าบิด hand wheels หรือกุญแจกระบอกให ้มากเกินไป ตรวจดูว่ามีสงิ่ หกหรือไม่
โดยใช ้แปลงและนํ้ายาชําระล ้าง - ห ้ามใช ้เปลวไฟโดยตรง Gland nuts ที่รั่วอาจทําให ้แน่นได ้ถ ้าจําเป็ น ถ ้าลิน
้ กระบอกไม่ปิดแน่น ควรนํากระบอก
ออกไปในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได ้ดี ( เช่น ข ้างนอก ) เมื่อไม่มีสงิ่ อยู่ในกระบอกแล ้วให ้ติดป้ ายว่า " บกพร่อง " แล ้วส่งกลับคืนผู ้จัดส่ง ต ้องได ้รับ
การอนุญาตให ้ปฏิบัตก
ิ ารได ้ก่อนที่จะซ่อมแซมสิง่ ต่างๆได ้ ห ้ามพยายามซ่อม lines หรือภาชนะเมื่อถูกบังคับ ต ้องตรวจสอบอากาศดูก่อนและต ้อง
ได ้รับผลว่า โอ.เค. ก่อนที่จะกลับไปทําหน ้าที่ตามปกติหลังจากได ้มีสงิ่ รั่ว
กระบอกควรเก็บไว ้ในสถานที่ที่สร ้างมาโดยเฉพาะ ซึง่ มีอากาศถ่ายเทได ้ดีหรืออยู่ในที่เปิ ดโล่ง สถานที่นี้ควรถูกสร ้างตามกฎ statutory ควรรักษา
สถานที่เก็บวัตถุไว ้ให ้โล่งและให ้เจ ้าหน ้าที่ที่ได ้รับอนุญาตเข ้าไปได ้เท่านัน
้ ควรป้ องกันกระบอกที่เก็บไว ้ในที่เปิ ดโล่งไม่ให ้เป็ นสนิมและป้ องกันจาก
สภาพบรรยากาศต่างๆ ควรเก็บกระบอกไว ้อย่างปลอดภัยเพื่อไม่ให ้ตกลงมาหรือกลิง้ ออกไป ควรปิ ด valve ของกระบอกเมื่อไม่ได ้ใช ้ ควรใส่ valve
protection ให ้แน่นหนาในกรณีที่กระบอกมี valve protection ควรแยกกระบอกที่บรรจุแก็สออกตามกฎของ Dangerous Goods Act(s) ไม่ควรที่จะ
เก็บกระบอกเต็มและกระบอกว่างเปล่ารวมกัน ตรวจสถานที่เก็บดูว่ามีแก็สในปริมาณที่เป็ นอันตรายอยู่หรือไม่ก่อนที่จะเข ้าไป กระบอกเต็มควรเก็บ
โดยให ้กระบอกที่เก่าได ้ถูกใช ้ก่อน กระบอกที่ถูกเก็บอยู่ควรถูกตรวจสอบเป็ นประจําเพื่อที่ดูสภาพของกระบอกและดูว่ามีการรั่วหรือไม่ ป้ องกันไม่ให ้
กระบอกถูกทําลาย เคลื่อนและเก็บกระบอกให ้ถูกต ้องตามวิธีที่บอกในคู่มือการใช ้และรักษา หมายเหตุ: กระบอกขนาด "G" ส่วนมากจะหนักเกินที่
จะให ้เจ ้าหน ้าที่ที่ไม่มีประสบการณ์ยกขึน
้ หรือยกลง

เงือ
่ นไขในการจ ัดเก็บข้อมูลทีป
่ ลอดภ ัยรวมทงก
ั้ ันไม่ได้ใด ๆ

ภาชนะทีเ่ หมาะ

การจ ัดเก็บทีใ่ ช้ไม่ได้

+

x

ห ้ามใช ้ภาชนะที่เป็ น aluminium หรือ galvanised
กระบอก: ควรตรวจดูให ้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ใช ้เป็ นอุปกรณ์ที่ใช ้ได ้กับแรงกดดันของกระบอก ตรวจดูให ้แน่ใจว่าวัตถุที่ใช ้ในการก่อสร ้างเป็ นวัตถุที่ใช ้
ด ้วยกันได ้ ควรใส่ cap ป้ องกัน valve จนกว่ากระบอกจะต่อได ้ดีและอย่างปลอดภัย กระบอกจะต ้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยดีไม่ว่ากําลังใช ้งานอยู่
หรือเก็บอยู่ ต ้องปิ ด valve ของกระบอกทุกครัง้ เมื่อไม่ได ้ใช ้หรือเมื่อไม่มีสารหรือวัตถุอยู่ข ้างใน แยกกระบอกเต็มออกจากกระบอกเปล่า ระวัง: การ
ดูดกลับเข ้าไปในกระบอกอาจทําให ้แตกได ้ ควรใช ้เครื่องมือป้ องกัน back-ﬂow ในการ piping
·
หลีกเลี่ยงไม่ให ้เกิดปฏิกริ ิยากับตัวออกซิไดซ์
หลีกเลี่ยง magnesium, aluminium และ alloys, brass และ steel

+

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
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R404A

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

1,1,1,2-เตตระฟลูออโรอีเทน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ส่วนผสม

เดิม IDLH

IDLH ปร ับปรุง

1,1,1-ไตรฟลูออโรอีเทน

ไม่มี

ไม่มี

เพนตะฟลูออโรอีเทน

ไม่มี

ไม่มี

1,1,1,2-เตตระฟลูออโรอีเทน

ไม่มี

ไม่มี

ข้อมูลว ัสดุ

ั ัส
การควบคุมการได้ร ับสมผ
บริเวณที่เก็บกระบอกต ้องมีอากาศถ่ายเทได ้ดี และถ ้าบริเวณนั น
้ ถูกปิ ดล ้อมรอบควรที่จะมีการควบคุมการถ่ายเทไอเสีย อาจต ้องมี secondary
containment และ exhaust gas treatment ตามกฎหมายบางประเภท การถ่ายเทไอเสียเฉพาะที่ส่วนมากจําเป็ นต ้องมีในสถานที่ประกอบอาชีพ ควร
พิจารณาการใช ้ diaphragm หรือ bellows-sealed, soft-seat valves; อุปกรณ์ป้องกันการ backﬂow และ อุปกรณ์ ﬂow monitoring หรือ limiting
devices ระบบเตือนโดยอัตโนมัตป
ิ ระเภทที่มีการหยุดการหมุนเวียนของแก็สโดยอัตโนมัตอ
ิ าจเป็ นสิง่ ที่เหมาะสม และกฎหมายบางประเภทอาจบ่งชี้
ไว ้ว่าจําเป็ นต ้องมี ต ้องป้ องกันการหายใจโดยใช ้เครื่องมือที่ให ้อากาศหรือเครื่องมือช่วยหายใจในกรณีที่ความเข ้มข ้นของออกซิเจนในสถานที่
ประกอบอาชีพตํ่ากว่า 19 % Cartridge respirators ไม่ป้องกันอันตรายใดๆ และอาจทําให ้หายใจไม่ออกอย่างรวดเร็ว สิง่ เจือปนในอากาศที่ผลิตใน
สถานที่ประกอบอาชีพมีความเร็วประเภท "escape" ที่แตกต่างกันไป ความเร็วนี้จะเป็ นตัวกําหนดความเร็วประเภท "capture" ของอากาศบริสุทธิที่
จําเป็ นต่อการขจัดสิง่ เจือปน

การควบคุมทางวิศวกรรมที่
เหมาะสม

ประเภทของสิง่ เจือปน:

ควมเร็วของอากาศ:

แก็สที่ปล่อยออกมา ( active generation ไปสู่ zone ที่มีอากาศเคลื่อนไหวได ้เร็ว )

1-2.5 ม/วินาที (200-500 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 1-2.5 ม. / วินาที ( 200-500 ฟุต / นาที )
สําหรับการสกัดแก็สที่ถูกปล่อยออกมาจากบริเวณที่อยู่ห่างจากจุดสกัด 2 เมตร สิง่ อื่นๆเกี่ยวกับเครื่องกลที่สามารถทําให ้อุปกรณ์การสกัดทํางานได ้
ไม่เต็มที่ทําให ้ต ้องคูณอัตราความเร็วของอากาศที่ได ้จากทฤษฎีด ้วย factors of 10 หรือมากกว่านี้เมื่อได ้ติดตัง้ ระบบสกัดสารหรือเมื่อจะใช ้ระบบนี้

การป้องก ันร่างกายเฉพาะต ัว

ตาและการป้องก ันใบหน้า

ป้องก ันอ ันตรายต่อผิวหน ัง
ป้องก ันมือ / เท้า
การป้องก ันต ัว

·
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
เมื่อกําลังแตะต ้องกระบอกที่ปิดผนึกอยู่ควรใส่ถุงมือผ ้าหรือถุงมือหนัง
ถุงมือที่ปกคลุมด ้วยฉนวน
ดูการป้ องกันอื่น ๆ ด ้านล่าง

กล ับไปทําต่อย ังตอ...

หน ้า6ของ11

Chemwatch: 8531-92
รุ่นที:่ 8.1

วันที่ออก: 01/11/2019
พิมพ์วันที:่ 15/08/2022

R404A

การป้องก ันอืน
่ ๆ

ชุดเอี้ยมป้ องกันอันตรายที่กระชับแน่นที่คอและข ้อมือ เครื่องมือล ้างดวงตา ควรมี lifeline พร ้อมในสถานที่ปิดล ้อม เจ ้าหน ้าที่ควรได ้รับการฝึ กอบรม
เกี่ยวกับการช่วยชีวต
ิ ในทุกหนทาง

การป้องก ันระบบหายใจ
เครื่องกรองประเภท AX ที่มีปริมาณพอ

มาตรา 9 คุณสมบ ัติทางกายภาพและทางเคมี
ข้อมูลเกีย
่ วก ับคุณสมบ ัติทางกายภาพและทางเคมีพน
ื้ ฐาน
ล ักษณะ

รูปร่าง

ไม่มี

ก๊าซของเหลว

ความหนาแน่นของไอระเหย
(นํา้ = 1)

กลิน
่

ไม่มี

ค่าส ัมประสิทธิ Partition
n-octanol / นํา้

เกณฑ์กลิน
่

ไม่มี

อุณหภูมท
ิ ท
ี่ ําให้มก
ี ารจุดไฟ
อย่างอ ัตโนม ัติ (°C)

pH (ตามทีไ่ ด้จ ัดมา)

~7

จุดจุดหลอมเหลว / แช่แข็ง (°
C)

ไม่มี

จุดเดือดเริม
่ ต้นและช่วงของ
จุดเดือด (° C)

-46.2

จุดวาบไฟ (°C)
อ ัตราความเร็วของการระเหย

ใช ้ไม่ได ้
728

ความเหนียว

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

ความด ันไอ
การละลายในนํา้
ไอความหนาแน่น (อากาศ = 1)

ไม่มี

ไม่มี

อุณหภูมส
ิ ลายต ัว

นํา้ หน ักโมเลกุล (g/mol)

ใช ้ไม่ได ้

1.044 @ 25 deg C

1254.6 @ 25 C, 2310 @ 50 deg C
ไม่สามารถใช ้งาน
3.4 @ 25 deg C

ค่าความเป็นกรดเป็นวิธแ
ี ก้
ปัญหา (ไม่ม%
ี )
VOC g/L

ใช ้ไม่ได ้
ไม่มี

มาตรา 10 ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกริ ย
ิ า
การมีปฏิกริ ย
ิ า

เสถียรภาพทางเคมี

ดูส่วน 7
·
·
·

ไม่เสถียรหากอยู่กับสารที่เข ้ากันไม่ได ้
ผลิตภัณฑ์นับว่ามีความเสถียร
ปฏิกริ ิยาพอลิเมอไรเซชั่นชนิดที่เป็ นอันตรายจะไม่เกิดขึน
้

ความเป็นไปได้ของปฏิกริ ย
ิ าที่
เป็นอ ันตราย

ดูส่วน 7

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

การสูดดมไอระเหยหรือละออง (หมอกหรือควัน) ที่เกิดจากวัตถุในระหว่างการจัดการปกติ อาจจะทําให ้เป็ นอันตรายต่อสุขภาพเฉพาะบุคคล
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

กล ับไปทําต่อย ังตอ...
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การสูดแกสที่ไม่เป็ นพิษอาจทําให ้เป็ น: ผลกระทบทางระบบประสาทกลาง: ปวดศีรษะ งง วิงเวียน มึน ชัก และโคม่า ระบบหายใจ: หายใจเหนื่อย
และเร็ว ระบบหัวใจและหลอดเลือด: ล ้มฟุบ และหัวใจเต ้นไม่ปกติ ระบบทางเดินอาหาร: ระคายเคืองที่เยื่อบุเมือก คลื่นไส ้ และอาเจียน
สารระเหยได ้เร็วมากและอาจกลายเป็ นอากาศที่มีความเข ้มข ้นมากในบริเวณที่เก็บกักหรือมีอากาศถ่ายเทไม่ได ้ดี ไอมีความหนักมากกว่าอากาศ
และอาจเข ้าแทนที่อากาศใน zone หายใจ ซึง่ อาจทําให ้เกิดการขาดออกซิเจนได ้ การขาดออกซิเจนนี้อาจเกิดขึน
้ ได ้โดยที่ไม่มีสงิ่ เตือนว่าได ้สัมผัส
สารเกินขนาด
การใช ้วัตถุในบริเวณที่ไม่มีอากาศถ่ายเทหรือบริเวณที่ปิดล ้อมอาจทําให ้เกิดการสัมผัสได ้มากขึน
้ และบรรยากาศล ้อมรอบอาจทําให ้รู ้สึกระคาย
เคือง ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัตค
ิ วรพิจารณาการควบคุมการสัมผัสโดยใช ้เครื่องถ่ายเทอากาศ
Fluocarbons ขจัดนํ้ามันธรรมชาติออกจากผิวหนัง ซึง่ ทําให ้ระคายเคือง ผิวแห ้ง และแพ ้ได ้ง่าย
การได ้สัมผัสสารชนิดนี้ี้จะไม่ทําให ้เกิดการได ้รับสารมากเกินไป
การร ับประทาน

ปกติจะไม่เป็ นอันตรายเนื่องจากส่วนประกอบรูปร่างของวัตถุ
ได ้ถูกจัดว่าไม่น่าจะเป็ นทางที่สารเข ้าไปได ้ในสถานที่เกี่ยวกับ การค ้า / อุตสาหกรรม

การส ัมผ ัสก ับผิวหน ัง

สารเหลวที่ระเหยสามารถทําให ้เย็นลงได ้อย่างฉับพลันและการสัมผัสอาจทําให ้มีแผลไหม ้ที่เกิดขึน
้ จากความเย็น และ frostbite
สารที่เข ้าไปในกระแสเลือดผ่านทางแผลเปิ ดหรือแผลถลอกอาจเป็ นอันตรายต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ให ้ตรวจดูผิวหนังก่อนใช ้สารชนิดดังกล่าว
หากมีบาดแผลบนผิวหนังควรปิ ดแผลให ้เรียบร ้อยก่อน

ดวงตา

ไม่ว่าสารตัวนี้จะไม่ได ้อยู่ในประเภทที่ทําให ้ระคายตา (จากระบบของ EC Directive) ก็ตาม แต่การที่ได ้สัมผัสสารตัวนี้ที่ดวงตาโดยตรงอาจจะทําให ้
มีความระคายเคือง เช่น มีนํ้าตา หรือมีอาการแดงที่เยื่อตาขาว (คล ้ายกับถูกตากลม)
สารเหลวที่ระเหยสามารถทําให ้เย็นลงได ้อย่างฉับพลันและการสัมผัสอาจทําให ้มีแผลไหม ้ที่เกิดขึน
้ จากความเย็น และ frostbite

้ ร ัง
เรือ

การได ้สัมผัสกับแก็สในการประกอบอาชีพส่วนมากจะมาจากการสูดดม
Fluorocarbons อาจทําให ้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็ นมะเร็ง แท ้งอย่างฉับพลัน และเด็กเกิดมามีสุขภาพร่างกายผิดปกติ
จากหลักฐานที่จํากัดทําให ้บอกได ้ว่าการสัมผัสสารเป็ นเวลานานและหลายๆ ครัง้ จากการทํางานอาจจะทําให ้เกิดผลกระทบด ้านสุขภาพที่สะสมขึน
้
เกี่ยวกับระบบอวัยวะและชีวเคมี

R404A

1,1,1-ไตรฟลูออโรอีเทน

เพนตะฟลูออโรอีเทน

1,1,1,2-เตตระฟลูออโรอีเทน
1 คําอธิบาย:

1,1,1-ไตรฟลูออโรอีเทน

การเป็นพิษ

การระคายเคือง

ไม่มี

ไม่มี

การเป็นพิษ

การระคายเคือง

การสูดดม(Rat) LC50; >540000 ppm4h[2]

ไม่มี

การเป็นพิษ

การระคายเคือง

การสูดดม(Rat) LC50; >709000 ppm4h[2]

ไม่มี

การเป็นพิษ

การระคายเคือง

การสูดดม(Rat) LC50; 359453.102 ppm4h[2]

ไม่มี

1 มูลค่าที่ได ้รับจากสารยุโรป ECHA ลงทะเบียน -. พิษเฉียบพลัน 2 มูลค่าที่ได ้รับจากผู ้ผลิต SDS เว ้นแต่ข ้อมูลที่ระบุเป็ นอย่างอื่นที่สกัดจากข ้อ
กําหนด -. สมัครสมาชิกของผลกระทบที่เป็ นพิษของสารเคมี

หมายเหตุ: สารนี้ได ้แสดงให ้เห็นว่าเป็ นสาร mutagenic ใน assay อย่างน ้อยหนึ่งครัง้ หรือเป็ นสารที่อยู่ในกลุ่มที่ทําให ้มีการเปลี่ยนแปลงทาง
cellular DNA

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
1 คําอธิบาย:

– ข ้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถใช ้ได ้หรือไม่เต็มเกณฑ์สาํ หรับการจัดหมวดหมู่
– ข ้อมูลที่จําเป็ นที่จะทําให ้การจัดหมวดหมู่ที่มีอยู่

มาตรา 12 ข้อมูลเชิงนิเวศน์
การเป็นพิษ

R404A

จุด
จบ

ระยะเวลาการทดสอบ (ชว่ ั โมง)

สายพ ันธุ ์

มูลค่า

แหล่ง

ไม่
มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

กล ับไปทําต่อย ังตอ...

หน ้า8ของ11

Chemwatch: 8531-92
รุ่นที:่ 8.1

วันที่ออก: 01/11/2019
พิมพ์วันที:่ 15/08/2022

R404A

1,1,1-ไตรฟลูออโรอีเทน

เพนตะฟลูออโรอีเทน

1,1,1,2-เตตระฟลูออโรอีเทน

1 คําอธิบาย:

จุดจบ

ระยะเวลาการทดสอบ (ชว่ ั โมง)

สายพ ันธุ ์

มูลค่า

แหล่ง

EC0(ECx)

96h

สาหร่ายหรือพืชนํ้าอื่น ๆ

>44mg/l

2

EC50

72h

สาหร่ายหรือพืชนํ้าอื่น ๆ

~71mg/l

2

จุดจบ

ระยะเวลาการทดสอบ (ชว่ ั โมง)

สายพ ันธุ ์

มูลค่า

แหล่ง

EC50

72h

สาหร่ายหรือพืชนํ้าอื่น ๆ

>114mg/l

2

EC50

48h

สัตว์นํ้าที่มีเปลือกแข็ง

>97.9mg/l

2

LC50

96h

ปลา

>81.8mg/l

2

NOEC(ECx)

96h

ปลา

10mg/l

2

EC50

96h

สาหร่ายหรือพืชนํ้าอื่น ๆ

142mg/l

2

จุดจบ

ระยะเวลาการทดสอบ (ชว่ ั โมง)

สายพ ันธุ ์

มูลค่า

แหล่ง

NOEC(ECx)

96h

ปลา

300mg/l

ไม่มี

EC50

72h

สาหร่ายหรือพืชนํ้าอื่น ๆ

>114mg/l

2

EC50

48h

สัตว์นํ้าที่มีเปลือกแข็ง

980mg/l

ไม่มี

LC50

96h

ปลา

450mg/l

ไม่มี

EC50

96h

สาหร่ายหรือพืชนํ้าอื่น ๆ

142mg/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-ไตรฟลูออโรอีเทน

สูง

สูง

เพนตะฟลูออโรอีเทน

สูง

สูง

1,1,1,2-เตตระฟลูออโรอีเทน

สูง

สูง

ั
ทีม
่ ศ
ี กยภาพ
Bioaccumulative
ส่วนผสม

การสะสมในสิง่ มีชวี ต
ิ

1,1,1-ไตรฟลูออโรอีเทน

ตํ่า (LogKOW = 1.7393)

เพนตะฟลูออโรอีเทน

ตํ่า (LogKOW = 1.5472)

1,1,1,2-เตตระฟลูออโรอีเทน

ตํ่า (LogKOW = 1.68)

เคลือ
่ นทีใ่ นดิน
ส่วนผสม

Mobility

1,1,1-ไตรฟลูออโรอีเทน

ตํ่า (KOC = 48.64)

เพนตะฟลูออโรอีเทน

ตํ่า (KOC = 154.4)

1,1,1,2-เตตระฟลูออโรอีเทน

ตํ่า (KOC = 96.63)

มาตรา 13 การพิจารณาการกําจ ัด
วิธก
ี ารร ักษาเสีย
การกําจ ัดสินค้า / การบรรจุ
หีบห่อ

ทําให ้สิง่ ที่เหลือระเหยออกไปในสถานที่ที่ได ้รับการอนุญาต ส่งภาชนะเปล่ากลับไปที่ผู ้จัดส่ง ตรวจดูว่ากระบอกที่เสียหายหรือส่งกลับคืนไม่ได ้ไม่มี
แก็สอยู่ข ้างในก่อนที่จะกําจัดทิ้ง

ส่วนข้อมูลการขนส่ง 14
ต้องการฉลาก

กล ับไปทําต่อย ังตอ...

หน ้า9ของ11

Chemwatch: 8531-92
รุ่นที:่ 8.1

วันที่ออก: 01/11/2019
พิมพ์วันที:่ 15/08/2022

R404A

มลภาวะต่อทะเล

ไม่

การขนส่งทางบก (ADR)
หมายเลข UN
่ การจ ัดส่งของสหประชา
ชือ
ชาติทเี่ หมาะสม
การขนส่งระด ับอ ันตราย (es)

3337
REFRIGERANT GAS R 404A
้
ชัน

2.2

ความเสี่ยงอื่น ๆ

ใช ้ไม่ได ้

กลุ่มการบรรจุ

ใช ้ไม่ได ้

อ ันตรายต่อสิง่ แวดล้อม

ใช ้ไม่ได ้

ข้อควรระว ังพิเศษสําหร ับผูใ้ ช้

การบ่งบอกความเป็ นอันตราย (Kemler)

20

รหัสการแบ่งแยก

2A

ป้ ายอันตราย

2.2

ข ้อกําหนดพิเศษ

662

จํานวน จํากัด

120 ml

Tunnel Restriction Code

3 (C/E)

การขนส่งทางอากาศ (ICAO-IATA / DGR)
หมายเลข UN
่ การจ ัดส่งของสหประชา
ชือ
ชาติทเี่ หมาะสม

การขนส่งระด ับอ ันตราย (es)

3337
REFRIGERANT GAS R 404A
ICAO / IATA ระดับ

2.2

ICAO/IATA Subrisk

ใช ้ไม่ได ้

รหัส ERG

2L

กลุ่มการบรรจุ

ใช ้ไม่ได ้

อ ันตรายต่อสิง่ แวดล้อม

ใช ้ไม่ได ้

ข้อควรระว ังพิเศษสําหร ับผูใ้ ช้

ข ้อกําหนดพิเศษ

ใช ้ไม่ได ้

ิ ค ้าเท่านัน
คําแนะนําในการบรรจุสน
้

200

สินค ้าเฉพาะจํานวนสูงสุด / แพ็ค

150 kg

ผู ้โดยสารและขนส่งสินค ้าบรรจุคําแนะนํา

200

จํานวนสูงสุดของผู ้โดยสารและขนส่งสินค ้า / แพ็ค

75 kg

ผู ้โดยสารและขนส่งสินค ้าบรรจุคําแนะนําในการซื้อจํานวน จํากัด

Forbidden

Passenger and Cargo Limited Maximum Qty / Pack

Forbidden

การขนส่งทางทะเล (IMDG-Code / GGVSee)
หมายเลข UN
่ การจ ัดส่งของสหประชา
ชือ
ชาติทเี่ หมาะสม
การขนส่งระด ับอ ันตราย (es)

3337
REFRIGERANT GAS R 404A
IMDG ระดับ

2.2

ความเสี่ยงย่อยๆในกลุ่ม IMDG

ใช ้ไม่ได ้

กลุ่มการบรรจุ

ใช ้ไม่ได ้

อ ันตรายต่อสิง่ แวดล้อม

ใช ้ไม่ได ้

ข้อควรระว ังพิเศษสําหร ับผูใ้ ช้

จํานวนระบบการจัดการสิง่ แวดล ้อม

F-C, S-V

ข ้อกําหนดพิเศษ

ใช ้ไม่ได ้

ปริมาณที่ จํากัด

120 mL

กล ับไปทําต่อย ังตอ...

หน ้า10ของ11

Chemwatch: 8531-92
รุ่นที:่ 8.1

R404A

วันที่ออก: 01/11/2019
พิมพ์วันที:่ 15/08/2022

การคมนาคมขนส่งในกลุ่มตามภาคผนวก II ของ MARPOL และรห ัส IBC
ใช ้ไม่ได ้

การขนส่งในกลุ่มให้สอดคล้องก ับ MARPOL Annex V และรห ัส IMSBC
่ สาร
ชือ

กลุ่ม

1,1,1-ไตรฟลูออโรอีเทน

ไม่มี

เพนตะฟลูออโรอีเทน

ไม่มี

1,1,1,2-เตตระฟลูออโรอีเทน

ไม่มี

การขนส่งในปริมาณมากในการตามประมวลกฎหมาย ICG
่ สาร
ชือ

ประเภทเรือ

1,1,1-ไตรฟลูออโรอีเทน

ไม่มี

เพนตะฟลูออโรอีเทน

ไม่มี

1,1,1,2-เตตระฟลูออโรอีเทน

ไม่มี

มาตรา 15 ระเบียบ
กฎระเบียบด้านความปลอดภ ัยสุขภาพและสิง่ แวดล้อม / กฎหมายทีเ่ ฉพาะเจาะจงสําหร ับสารหรือส่วนผสม
1,1,1-ไตรฟลูออโรอีเทน พบในรายการกฎเกณฑ์ด ังต่อไปนี้
ประเทศไทย - รายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556

ประเทศไทยสินค ้าคงคลังสารเคมีที่มีอยู่ (TECI)

เพนตะฟลูออโรอีเทน พบในรายการกฎเกณฑ์ด ังต่อไปนี้
ประเทศไทย - รายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556

ประเทศไทยสินค ้าคงคลังสารเคมีที่มีอยู่ (TECI)

1,1,1,2-เตตระฟลูออโรอีเทน 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 (1,1,1-ไตรฟลูออโรอีเทน; เพนตะฟลูออโรอีเทน; 1,1,1,2-เตตระฟลูออโรอีเทน)

ประเทศจีน - IECSC

ใช่

ยุโรป - EINEC / ELINCS / NLP

ใช่

ญี่ปน
ุ่ - ENCS

ใช่

เกาหลี - KECI

ใช่

นิวซีแลนด์ - NZIoc

ใช่

ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ - PICCS

ใช่

ประเทศสหรัฐอเมริกา - TSCA

ใช่

ไต ้หวัน - TCSI

ใช่

แม็กซิโก - INSQ

ใช่

เวียดนาม - NCI

ใช่

รัสเซีย - FBEPH

ใช่

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

ั
สรุป SDS เวอร์ชน
่ั
เวอร์ชน

ว ันทีป
่ ร ับ
ปรุง

อ ัปเดตส่วนแล้ว

กล ับไปทําต่อย ังตอ...

หน ้า11ของ11

Chemwatch: 8531-92
รุ่นที:่ 8.1

R404A

วันที่ออก: 01/11/2019
พิมพ์วันที:่ 15/08/2022

่ั
เวอร์ชน

ว ันทีป
่ ร ับปรุง

อ ัปเดตส่วนแล้ว

7.1

16/03/2017

สุขภาพเฉียบพลัน (สูดดม), สุขภาพเรื้อรัง, การจัดหมวดหมู,่ ส่วนผสม, การป้ องกันส่วนบุคคล (ตา), การจัดเก็บข ้อมูล (เข ้ากันไม่
ได ้เก็บรักษา)

8.1

01/11/2019

อัปเดตระบบ one-oﬀ หมายเหตุ: นี่หรืออาจจะไม่เปลี่ยนระบบ GHS

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
LINCS: รายชื่อสารเคมีที่แจ ้งเตือนของยุโรป
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

