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1. ขอ้มูลทัว่ไป 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ : ชแลคทาไม ้

ผูจ้  าหน่าย : บริษทั คาร์โกเ้คมีเคิล จ ากดั 

  79/1-2 หมู่ 4 ต.เทพราช อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 ประเทศไทย 

โทรศพัท ์ : +6638-595-508 – 9 

โทรสาร : +6638-525-351 

 
2. ส่วนผสม/ช่ือสามญัทางเคมีของสาร และเปอร์เซ็นตข์องสารท่ีผสมอยูท่ั้งหมด 

Chemical name CAS EINECS Synbol (s) R-phase (s) 

Methanol 

ผงสี 

คร่ัง 

67-56-1 200-659-6 F,T R11,R23/25 

 

3. ขอ้มูลเก่ียวกบัอนัตราย 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย 

ทางกายภาพ : ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง 

ทางสุขภาพ : เป็นพิษกรณีกลืนกิน 

 เป็นพษิกรณีสมัผสัผิวหนงั 

 เป็นพษิกรณีไดรั้บทางการหายใจ 

 ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบประสาทส่วนกลาง อวยัวะทางการมองเห็น 

ทางส่ิงแวดลอ้ม : ไม่จ าแนก 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั 

มาตรการป้องกนั : เก็บใหห่้างจากแหล่งก าเนิดไฟ เช่น ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ-หา้มสูบบุหร่ี

เก็บภาชนะบรรจุใหปิ้ดแน่น ต่อสายดินเช่ือมต่อกบัภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เดิม 

ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า ถ่ายเทอากาศ แสงสวา่ง ท่ีป้องกนัการระเบิด ใชเ้ฉพาะเคร่ืองมือท่ี

ไม่ก่อใหเ้กิดประกายไฟ ด าเนินมาตรการป้องกนัการเกิดการคายประจุไฟฟ้าสถิต 

สวมถุงมือ สวมใส่ชุดป้องกนั และสวมอุปกรณ์ป้องกนัดวงตา/หนา้ หลีกเล่ียงการ

สูดดมฝุ่ น/ฟมู/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/ละอองลอย ใชเ้ฉพาะภายนอกอาคารหรือใน
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พ้ืนท่ีท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี ล่างมือใหท้ัว่หลงัจากปฏิบติังานกบัผลิตภณัฑช์นิดน้ี 

หลีกเล่ียงการปล่อยสารสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

มาตรการบรรเทา 

สมัผสัผิวหนงั/เสน้ผม : ใหก้ าจดั/ถอดเส้ือผา้ท่ีไดรั้บการปนเป้ือนออกทนัที ลา้งผิวหนงัดว้ยน ้ า ในกรณี

เกิดเพลิงไหม ้ใชส้ารดบัเพลิงท่ีเหมาะสมเพ่ือการดบัเพลิง 

ถา้สูดดมเขา้ไป : ใหย้า้ยไปยงัท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิและใหพ้กัผอ่นในท่าท่ีสามารถหายใจไดส้ะดวก 

ถา้รู้สึกผิดปกติใหโ้ทรศพัทป์รึกษาศูนยพ์ิษวทิยา หรือปรึกษาแพทย ์

ถา้กลืนกินเขา้ไป : ถา้รู้สึกผิดปกติใหโ้ทรศพัทป์รึกษาศูนยพ์ษิวทิยา หรือปรึกษาแพทย ์หา้มท าให้

อาเจียน 

การจดัเก็บท่ีปลอดภยั : จดัเก็บในพ้ืนท่ีท่ีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก เก็บภาชนะบรรจุใหปิ้ดแน่น 

วธีิการจดัการกบัผลิตภณัฑ ์ : ก าจดัสาร/ภาชนะบรรจุ ตามขอ้บงัคบัท่ีเหมาะสม 

 

4. การปฐมพยาบาล 

ขอ้มูลทัว่ไป : น าตวัออกรับอากาศบริสุทธ์ิ หากผูป่้วยไม่ฟ้ืนตวัเร็ว ให้น าตวัส่งศูนยพ์ยาบาลท่ี

ใกลท่ี้สุด เพ่ือรับการรักษาต่อไป 

การสมัผสักบัผิวหนงั : ถอดเส้ือผา้ท่ีมีสารปนเป้ือนออก ใช้น ้ าจ านวนมากล้างบริเวณผิวท่ีสัมผสักับ

สารเคมี แลว้ลา้งต่อดว้ยน ้ าและสบู่ ถา้มี หากยงัคงมีอาการระคายเคือง ใหป้รึกษา

แพทย ์

เม่ือเขา้ตา : ถอดคอนแทคเลนส์ออก ลา้งตาดว้ยน ้ าสะอาดปริมาณมากๆ อย่างน้อย 15 นาที 

หากยงัคงมีอาการระคายเคือง ใหป้รึกษาแพทย ์

เม่ือเขา้ระบบทางเดินอาหาร : การกลืนกินอาจมีอาการปรากฏข้ึนหลงัจากไดรั้บ 18-24 ชัว่โมง ห้ามลว้งคอให้

อาเจียน ใหน้ าตวัสู่ศูนยพ์ยาบาลท่ีใกลท่ี้สุดเพ่ือรัยการรักษาต่อไป 

ค าแนะน าส าหรับแพทย ์ : อาจมีอาการปรากฏข้ึนหลงัจาก 40-72 ชัว่โมง อาการท่ีปรากฏมกัเก่ียวกบัระบบ

ประสาทส่วนกลาง ตา ทางเดินอาหารเช่น ปวดศีรษะ มึนงง หน้ามืด ตาพร่ามวั 

ไวต่อแสง ถึงตาย อาการอาจเกิดข้ึนหลงัจากไดรั้บ 18-24 ชัว่โมง การวดัระบบ

ความรุนแรงความเป็นพิษ ค่าไบคาร์บอเนต ซีร่ัม ให้ผลท่ีแม่นย  ากว่าเมทานอล 

ซีร่ัม เอทานอล (Ethanol) สามารถลดความเป็นพิษของเมทานอลได้เน่ืองจาก

เกิดปฏิกิริยาในร่างกายเช่นเดียวกนั และใชรั้กษาพิษจากเมทานอลได ้
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5. การปฏิบติัเม่ือเกิดไฟไหม ้

อพยพบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุฉุกเฉินออกจากบริเวณท่ีมีไฟไหม ้

อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน : เปลวเพลิงท่ีเกิดจากเมทานอลอาจมองเห็นไดย้าก การเผาไหมอ้าจเกิดคาร์บอน 

 มอนอกไซด ์คาร์บอนไดออกไซด์ และสารพิษอ่ืนๆ เช่น ฟอร์มอลดีไฮด์ ไอระเหท่ี

สามารถสะสมในท่ีอบัอากาศ ท าใหเ้ป็นพิษ เป็นอนัตรายต่อการติดไฟ ภาชนะท่ีปิด

สนิท อยา่งรุนแรงและทนัทีท่ีออกวางจ าหน่ายในปริมาณมาก เม่ือสมัผสักบัไฟหรือ

ความร้อนมากเกินไปส าหรับช่วงเวลาท่ีเพียงพอของเวลา ไอระเหยหนกักวา่อากาศ

และอาจเดินทางไกลจากแหล่งก าเนิดของการเผาไหม ้

สารท่ีใชด้บัไฟ : ไฟไหมเ้ลก็นอ้ย-ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ สเปรยน์ ้ าหรือม่านน ้ า ไฟไหม่

ขนาดใหญ่-สเปรยน์ ้ าหรือม่านน ้ า โฟมทนแอลกอออล ์(3% หรือ 6% โฟม) 

สารท่ีไม่เหมาะสมในการใชด้บัไฟ 

 : โฟมสังเคราะห์หรือโฟมโปรตีนอาจใชไ้ด ้แต่มีประสิทธิภาพนอ้ย น ้ ามีประสิทธิ
การระบายความร้อนดี แต่อาจมีประสิทธิภาพการดบัไฟไม่ดี 

อุปกรณ์ป้องกนัส าหรับผูผ้จญเพลิง  

 : เปลวเพลิงท่ีเกิดจากเมทานอลอาจมองเห็นไดย้ากในเวลากลางวนั ควรอยูเ่หนือลม

และจ ากดับริเวณ ความเขม้ขน้ของเมทานอล 25% สามารถติดไฟได ้ควรสวมชุด

ป้องกนัอนัตรายและเคร่ืองมือช่วยหายใจในตวั 

ค าแนะน าเพ่ิมเติม : ไอระเหยอาจเดินทางไกลจากแหล่งก าเนิดของการเผาไหม ้และอาจยอ้นกลบัได ้

 

6. การปฏิบติัเม่ือเกิดการร่ัวไหล 
ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศและในทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

              มาตรการทัว่ไป  : เปลวเพลิงท่ีเกิดจากเมทานอลอาจมองเห็นไดย้าก การร่ัวไหลอาจเป็นอนัตรายเกิด

เพลิงไหมแ้ละการระเบิด ก าจดัแหล่งก าเนิดไฟทั้งหมด หยดุการร่ัวไหลและการใช้

วสัดุดูดซบั ฟลูออโรโฟมทนแอลกอฮอลอ์าจจะน าไปใชเ้พื่อลดไอระเหยและการ

ติดไฟ ควรน าเมทานอลกลบัมาใชใ้หม่ จ ากดัการเขา้ถึงพ้ืนท่ีจนกวา่จะเสร็จส้ินการ

ท าความสะอาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการล้างท าความสะอาดด าเนินการโดย

บุคลากรท่ีผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีเพียงพอและ

ก าจดัก าเนิดประกายไฟและความร้อน แจง้หน่วยงานของรัฐตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
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การป้องกนัส่วนบุคคล : สวมใส่ชุดป้องกนัอนัตรายและเคร่ืองมือช่วยหายใจในท่ีท่ีสามารถทนกบัสารเคมี

ท่ีเหมาะสม 

ขอ้ควรระวงัต่อส่ิงแวดลอ้ม : สามารถสลายตวัไดง่้ายในน ้ า เมทานอลในน ้ าจืดหรือน ้ าทะเลอาจมีผลกระทบ

อย่างรุนแรงต่อสัตวน์ ้ า การศึกษาเก่ียวกับสารพิษเมทานอลของแบคทีเรียใน

ตะกอนน ้ าเสีย พบวา่มีผลเพียงเล็กน้อยต่อการยอ่ยท่ี %0.1 ในขณะท่ี 0.5% จะมี

ผลต่อการยอ่ยสลาย เมทานอลสลายตวัไดก๊้าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละน ้ า 

มาตรการป้องกนั :  ถา้ร่ัวไหลอาจท าให้เกิดอนัตรายจากไฟไหม/้ระเบิดไดท้นัที ก าจดัแหล่งก าเนิด

ประกาย ป้องกันการร่ัวไหลหรือการใช้วสัดุดูดซับเพ่ือกกัเก็บผลิตภณัฑ์ท่ีหก

ร่ัวไหล หา้มเดินผา่นบริเวณท่ีผลิตภณัฑห์กร่ัวไหล 

เม่ือผลิตภณัฑร่ั์วไหล : ร่ัวไหลเล็กน้อย-ใชว้สัดุดูดซับท่ีไม่ติดไฟ น ากลบัมาใชใ้หม่หรือเจือจางดว้ยน ้ า 

เพ่ือลดอนัตรายจากการติดไฟ ป้องกนัไม่ให้ร่ัวไหลลงสู้สถานท่ีอบัอากาศ/ท่อ

ระบายน ้ าหรือแหล่งน ้ า ห้ามบุคคลท่ีไม่มีอุปกรณ์ป้องกนัเขา้ออกบริเวณท่ีมีการ

ร่ัวไหล ร่ัวไหลมาก-หากจ าเป็น กกัเก็บสารท่ีร่ัวไหล อาจใชโ้ฟมทนแอลกอฮอล์

เพ่ือลดการร่ัวไหลของไอระเหยและอนัตรายจากไฟไหม ้เก็บรวบรวมเพ่ือท าการ

รีไซเคิลหรือน ากลบัมาใชใ้หม่ ควรใชป๊ั้มท่ีสามารถป้องกนัการระเบิด 

 

7. การใชแ้ละการจดัเก็บ 

ค าเตือน/ขอ้ควรระวงั : ตอ้งเก็บไวใ้นบริเวณซ่ึงมีท่ีกั้น มีการถ่ายเทอากาศอย่างดี ห่างไกลจากแสงแดด 

แหล่งติดไฟ และแหล่งความร้อนอ่ืนๆ อุณหภูมิการเก็บ : สภาพแวดลอ้มตามปกติ 

ต่อสายดินอุปกรณ์ต่างๆ 

การจดัเก็บท่ีปลอดภยั : จดัเก็บไวใ้นบริเวณท่ีมิดชิด ห่างไกลจากแหล่งติดไฟ และมีอุปกรณ์สายดิน ถงั

เก็บจะต้องมีสายดินและมีระบบควบคุมไอระเหย ถังเก็บต้องมีท่ีกักเก็บตาม

มาตรฐาน NFPA หรือ API ส่วนผสมของเมทานอลกบัอากาศภายในถงัเก็บหรือรถ

ขนส่งสามารถติดไฟได ้ควรใชค้วามระมดัระวงัท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเส่ียงจาก

ไฟไหม ้ควรก าจดัแหล่งก าเนิดไฟหรือก๊าซเฉ่ือยเช่น ไนโตรเจน อุปกรณ์ทั้งหมด

จะตอ้งต่อสายดิน หลีกเล่ียงการจดัเก็บดว้ยวสัดุท่ีเขา้กนัไม่ได ้เมทานอลปราศจาก

น ้ าไม่กดักร่อนโลหะท่ีอุณหภูมิปกติ ยกเวน้ นิกเกิล/Monel/เหลก็และเหล็กซิลิคอน

สูง ไม่ควรใชว้สัดุจดัเก็บท่ีเคลือบดว้ย ทองแดง/โลหะผสมทองแดง/สังกะสี/เหล็ก

ชุบสังกะสีหรืออะลูมิเนียม วสัดุเหล่าน้ีอาจจะถูกกดักร่อนอยา่งชา้ๆโดยเมทานอล 
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พลาสติกสามารถใชส้ าหรับการจดัเก็บระยะสั้น ไม่แนะน าส าหรับการจดัเก็บระยะ

ยาว เน่ืองจากอาจท าใหพ้ลาสติกเส่ือมสภาพและอาจมีการปนเป้ือน 

 อตัราการกดักร่อนส าหรับวสัดุต่างๆ 

 < 0.508 มม : ปี / เหลก็หล่อ, monel, ตะกัว่, นิกเกิล 

 < 0.051 มมเหลก็ : ปี / ซิลิคอนสูง 

 กดักร่อน : โพลีเอทิลีน 

 กดักร่อนเลก็นอ้ย : นีโอปรีน เรซินฟีนอล โพลีเอสเทอร์ ยางธรรมชาติ นางบิวทิล 
 ทนต่อการกดักร่อน : โพลิไวนิลคลอไรด ์

 
8. ค่ามาตรฐานความปลอดภยั/การควบคุม/การป้องกนัส่วนบุคคล 

ค่าความเขม้ขน้เฉล่ียท่ียอมใหมี้ไดใ้นบรรยากาศการท างาน 

เน่ืองจากไม่มีเกณฑ์ก าหนดเก่ียวกับการสัมผสั/ได้รับสารเน่ืองด้วยอาชีพการท างานส าหรับผลิตภณัฑ์ จึงขอ

แนะน าใหใ้ชว้ธีิการดงัต่อไปน้ี 

Material  Source  Type  ppm  mg/m3 Notation  

Methanol 
ACGIH TWA 200   

ACGIH STEL 250   

 

การควบคุมทางวศิวกรรม : ในสถานท่ีอบัอากาศ ควรรักษาความเขม้ขนัของสารลอยตวัในอากาศ

ใหค้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมดว้ยระบบควบคุมทางวศิวกรรม 

 

 

อุปกรณ์ป้องกนัการหายใจ : NIOSH/OSHA แนะน าส าหรับความเขม้ขน้ของเมทานอลในอากาศ 

 ไม่เกิน 2000 ppm : ใชห้นา้กากช่วยหายใจ 

 ไม่เกิน 5000 ppm เคร่ืองช่วยหายใจ : ท่ีมีระบบการไหลของอากาศอยา่งต่อเน่ือง 

Material Source ประเภทของอนัตราย 

Methanol ACGIH 

 

ไม่จดัอยูใ่นประเภทสารก่อมะเร็งในคน  
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 ไม่เกิน 6000 ppm เคร่ืองช่วยหายใจ : อากาศท่ีมีอุปกรณ์ป้องกนัหน้าและมีระบบ

การไหลของอากาศอยา่งต่อเน่ือง หรือหนา้กากช่วยหายใจแบบเตม็ 

 ไม่แนะน าหน้ากากช่วยหายใจแบบไส้กรองอากาศ การเลือกเคร่ืองช่วยหายใจท่ี

จะตอ้งท าโดยบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและจะข้ึนอยูก่บัการประเมินความเส่ียงของการ

ท างาน 

อุปกรณ์ป้องกนัร่างกาย :ถุงมือยางบิวทิล ไนไตรล ์ควรตรวจสอบกบัผูผ้ลิต สวมใส่กางเกงหรือเส้ือคลุมท่ี

ทนต่อสารเคมีท่ีท าจากยางบิวทิล ไนไตรยาง 

อุปกรณ์ป้องกนัใบหนา้และดวงตา 

 : แว่นตานิรภยัท่ีสามารถป้องกันใบหน้าและทนสารเคมี คอนแทคเลนส์ไม่ควร

สวมใส่ 

รองเทา้และอ่ืนๆ : สวมรองเทา้บู๊ทป้องกนัสารเคมี อุปกรณ์ลา้งตาและฝักบวัช าระลา้งควรจะตั้งอยู่

ใกลก้บัพ้ืนท่ีท างาน  

 หมายเหตุ : การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นวิธีการ

แกปั้ญหาในระยะยาวเพอ่ควบคุมการสมัผสั 

 

9. คุณสมบติัทางกายภาพ และทางเคมี 

Appearance  : Colourless Liquid.  

Odour  : Characteristic alcohol odour  

Odour threshold  : Detection 4.2 -5960 ppm. (geometric mean 160ppm)  

 Recognition 53 -8940 ppm. (geometric mean 690ppm)  

pH  : Not Applicable  

Boiling point  : 64.7 °C  

Melting / freezing point : Typical -97.8 °C  

Flash point : Typical 11 °C (Closed cup)  

Explosion / Flammability  : 6 – 36.5 %  

limits in air  

Auto-ignition temperature : 464 °C  

Vapour pressure  : 12.8 kPa at 20 °C / 68 °F  

Density : Typical 791 kg/m3 at 20 °C (ASTM D-1298)  

Water solubility  : Completely miscible.  
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n-octanol/water partition  : 0.82  

 

coefficient (log Pow)  

Decomposition temperature  : Note: Stable under normal conditions of use.  

Evaporation rate  : 4.1 (ASTM D 3539, nBuAc=1)  

Vapour density (air=1)  : 1.105 at 15 °C  

Appearance  : Colourless Liquid. 

 

10. ความคงตวั  และการเกิดปฏิกิริยา 

การคงตวั : คงตวัในสภาพการใชต้ามปกติทัว่ไป  

กรณีท่ีควรหลีกเล่ียง : หลีกเล่ียงความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งติดไฟอ่ืนๆ 

สารท่ีควรหลีกเล่ียง : สารออกซิไดซ่ิง กรดแร่ กรดอินทรีย ์อาจท าใหเ้กอดปฏิกิริยารุนแรงจนอาจระเบิด

ได้ ท าให้เกอดการกัดกร่อนตะกั่ว อะลูมิเนียม แมกนีเซียม แพลทดินัม อาจท า

ปฏิกิริยากบัโลหะอะลูมิเนียม แมกนีเซียม เกิดแก๊สไฮโดนเจร แจกดักร่อนพลาสติก 

ยาง วสัดุเคลือบ 

สารอนัตรายท่ีเกิดจากการสลายตวั 

 : ฟอร์มาลดีไฮด ์คาร์บอนไดออกไซด ์คาร์บอนมอนอกไซด์ 

 

11. ขอ้มูลดา้นพิษวทิยา 

พ้ืนฐานการประเมิน : ขอ้มูลท่ีใหอ้าศยัจากการทดสอบผลิตภณัฑ ์และ/หรือ ผลิตผลท่ีคลา้ยคลึงกนั และ/

หรือ ส่วนประกอบ 

พิษเฉียบพลนัโดยทางปาก : ความเป็นพิษต ่า : LD50 > 6,200 mg/kg , หนู 

พิษเฉียบพลนัโดยทางผิวหนงั : ความเป็นพิษต ่า : LD50 15,800 mg/kg , กระต่าย 

พิษเฉียบพลนัโดยการสูดหายใจ 

 : ความเป็นพิษต ่า LC50 (8 ชม) 22,500 pp 

พิษต่อผิวหนงั : ระคายเคืองปานกลางหลงัไดรั้บสาร 24 ชั่วโมง (สัตวท์ดสอบ กระต่าย) ไม่พบ

ขอ้มูลการทกสอบใน 4 ชัว่โมง ดงันั้นไม่สามารถจ าแนกได ้

พิษต่อตา : พบการระคายเคืองเลก็นอ้ยถึงปานกลาง (สตัวท์ดสอบ กระต่าย) 

พิษต่อระบบหายใจ : ไม่มีขอ้มูล 



ข้อมูลความปลอดภัย 

ชแลคทาไม้ 
V1.0                

 

 26/03/57 8/11  MSDS_ ชแลคทาไม_้TH 
 

พิษท่ีท าใหเ้กิดภูมิแพ ้ : ไม่มีขอ้มูล 

พิษท่ีเกิดจากการส าลกั : ไม่มีขอ้มูล 

พิษต่อการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม 

 : ไม่มีหลกัฐานแสดงวา่มีการเกิดการเปล่ียนแปลงของยนี 

พิษในการก่อมะเร็ง : ไม่คาดวา่ก่อใหเ้กิดมะเร็ง 

พิษท่ีท าใหต้วัอ่อนผิดปกติหรือมีผลต่อการสืบพนัธ์ุ 

 : อาจท าใหเ้กิดอนัตรายต่อการปฏิสนธิหรือทารกในครรภ ์

พิษต่ออวยัวะเป้าหมาย : ท าให้กดระบบประสาทส่วนกลาง อาจสูญเสียระบบการมองเห็น ระคายเคือง

ระบบทางเดินหายใจ 

พิษต่ออวยัวะเป้าหมายเม่ือไดรั้บสารอยา่งต่อเน่ือง 

 : ท าใหก้ดระบบประสาทส่วนกลาง อาจสูญเสียระบบการมองเห็น 

 

12. ขอ้มูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ 

พิษเฉียบพลนั 

ปลา : ไม่มีขอ้มูล 

สตัวน์ ้ าท่ีไม่มีกระดูกสนัหลงั : LC50 (24 hr) 900.3 mg/L Crustacea (Brine chrimp) 

พืชตระกลูสาหร่าย : ไม่มีขอ้มูล 

พิษเฉียบพลนั : ไม่จ าแนก เน่ืองจากมีค่าความเป็นพิษเฉียบพลนัต ่าและสามารถละลายน ้ าได้ดี   

(ค่าการละลาย 1.00x10^6 mg/L) 

ความคงอยู/่การสลายตวัของสาร 

 : สามารถยอ่ยสลายไดง่้ายในน ้ าและดิน 

 

13. การก าจดั/การท าลาย 

การก าจดัผลิตภณัฑ ์ : ควรน ากลบัไปใชห้มุนเวียนใหม่ ผูท่ี้ท าให้เกิดขยะของเสียมีหนา้ท่ีรับผิดชอบใน

การพิจารณาความเป็นพิษและคุณสมบัติทางกายภาพของสารท่ีเกิดข้ึน เพ่ือ

พิจารณาจดัแยกประเภทของเสียและวธีิการก าจดัท่ีเหมาะสมตามระเบียบขอ้บงัคบั

ท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่ก าจดัท้ิงลงไปในส่ิงแวดลอ้ม ในท่อระบายน ้ า หรือแม่น ้ าล าคลอง

ต่างๆ ไม่ควรใหผ้ลิตผลของเสียปนเป้ือนดินหรือน ้ า 
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การก าจดัภาชนะบรรจุ : ถ่ายสารเคมีออกให้หมดจากภาชนะบรรจุ เม่ือถ่ายสารเคมีออกแลว้ ให้ระบาย

อากาศในท่ีท่ีปลอดภยัห่างไกลจากประกายไฟและไฟ สารตกคา้งอาจก่อให้เกิด

อนัตรายระเบิดข้ึน อย่าเจาะ ตดั หรือเช่ือมถงัท่ียงัไม่ไดท้ าความสะอาด ส่งไปให้

ผูใ้ชถ้งัหมุนเวยีน หรือผูท้  าประโยชน์จากของเสียโลหะ 

กฎหมายในประเทศ : ควรก าจดัท้ิงตามขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีบงัคบัใชใ้นท้องถ่ิน ประเทศหรือเขต

พ้ืนท่ี ระเบียบขอ้บงัคบัในทอ้งถ่ินอาจเขม้งวดกวา่ขอ้บงัคบัของประเทศหรือเขต

ภูมิภาค และตอ้งยดึถือปฏิบติัตาม 

  

14. ขอ้มูลส าหรับการขนส่ง 

Proper shipping name : ชแลคทาไม ้

Class/Division : 3 

Packing group : III 

 

15. สญัลกัษณ์หรือฉลาก(ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้บงัคบั) 

ขอ้มูลเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัมิไดวุ้น่วายท่ีจะครอบครองทุกดา้น อาจมีระเบียบขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีใชก้บัสารน้ีอีก 

Chemical Inventory Status  

AICS : Listed.  

DSL  : Listed.  

INV (CN)  : Listed.  

ENCS (JP)  : Listed.  

TSCA  : Listed.  

EINECS  : Listed.  200-659-6  

KECI (KR)  : Listed.  

PICCS (PH)  : Listed. 

 

16. ขอ้มูลอ่ืนๆ 

การเผยแพร่ขอ้มูลความปลอดภยั 
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 : ขอ้มูลต่างๆในเอกสารน้ีจะตอ้งเผยแพร่ใหแ้ก่บุคคลท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัสารเคมี

น้ี 

การปฏิเสธสิทธิ : ขอ้มูลเหล่าน้ีไดม้าจากความรู้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงใชส้ าหรับบรรยายลกัษณะของ

ผลิตภัณฑ์  เพื่อว ัตถุประสงค์ด้านสุขภาพสุขอนามัย ความปลอดภัย และ

ส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น ไม่ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัคุณสมบติัพิเศษใดๆของผลิตภณัฑ ์

 
 


