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1. ชือ่ผลติภณัฑแ์ละบรษิทัผูผ้ลติ           

ผลติภัณฑ ์
  

กปัตนั โมลด์ คลิเลอร ์แอนตีแ้วบ๊ 

   ขอ้บง่ใช ้

  

น ้ำยำฆ่ำเชือ้รำ ตะไคร่น ้ำ และจลุนิทรยีต์ำ่งๆ (สตูรน ้ำ) 
   ชือ่บรษัิทผูผ้ลติ 

 
กปัตนั โคท๊ติง้ จ ำกดั 

    สถำนทีต่ัง้ 
  

906 หมู ่15 ถนนเทพำรักษ์ กม.22 ต.บำงเสำธง 

 
   

อ.บำงเสำธง จ.สมทุรปรำกำร 10570 
  โทรศพัท ์

  
02-7061794-7 

    โทรสำร 
  

02-7061791 

    
         2. การบง่ชีอ้นัตราย               

   

ขอ้ควำมแสดงควำมอนัตรำย 

   
   

อำจเป็นอนัตรำยเมือ่กลนืกนิ  

   
   

อำจเป็นอนัตรำยเมือ่หำยใจเขำ้ไป 

   
   

เป็นอนัตรำยตอ่สิง่มชีวีติในน ้ำ 

   
   

เป็นอนัตรำยตอ่สิง่มชีวีติในน ้ำและมผีลกระทบระยะยำว 

 
         
   

องคป์ระกอบฉลำกตำมระบบ GHS 
   

   

 

    
       
       
       
       
   

ค ำสญัญำณ 

     
   

ระวงั 

     
         
   

ขอ้ควรระวงั 

     
         
   

1. ผลติภัณฑน์ีใ้ชส้ ำหรับวตัถุไมใ่ชก้บัคนและสตัว ์

 
   

2. ควรเก็บไวใ้นทีแ่หง้อณุหภมูปิกตปิิดฝำภำชนะใหส้นทิเก็บให ้  

   
    พน้มอืเด็กและเมือ่ผสมน ้ำตอ้งใชใ้หห้มด 

  
   

3. เก็บใหห้ำ่งไกลอำหำรเครือ่งดืม่และผลติภัณฑอ์ำหำรสตัว ์

   
4. ท ำกำรขนยำ้ยอย่ำงระมัดระวงัโดยใหส้นิคำ้ดำ้นมฝีำอยูด่ำ้นบน 

   

    ตลอดเวลำ 

    
   

5. หำ้มรับประทำนดืม่หรอืสบูบหุรีข่ณะทีท่ ำงำน 

 
   

6. ขณะท ำงำนควรแตง่กำยใหม้ดิชดิสวมหนำ้กำกป้องกนัสกีระเด็นเขำ้ตำ 

   

7. หลกีเลีย่งกำรสมัผัสผวิหนังหำกหลกีเลีย่งไมไ่ดใ้หล้ำ้งผวิหนังทนัทดีว้ยสบู ่ 

   

    และน ้ำจ ำนวนมำก 

    
   

8. ในกรณีกระเด็นเขำ้ตำใหล้ำ้งดว้ยน ้ำสะอำดจ ำนวนมำกแลว้รบีไป 

   

    พบแพทยท์นัท ี

    
   

9. ควรท ำงำนในสถำนทีท่ีม่อีำกำศถำ่ยเทสะดวก 

 
   

10.หำ้มสดูดมไอระเหยหรอืละออง 
   

   
11.อปุกรณ์ทีใ่ชท้ำสคีวรไดรั้บมำตรฐำน 

  
   

12.หำกสหีกลงพืน้ใหท้ ำควำมสะอำดดว้ยทรำยแหง้หรอืดนิแหง้ 

   
13.หำ้มทิง้สหีรอืภำชนะบรรจลุงทอ่ระบำยน ้ำหรอืแหลง่น ้ำตำมธรรมชำต ิ

   

14.ภำชนะทีใ่ชแ้ลว้ใหก้ ำจัดตำมค ำแนะน ำอยำ่งเหมำะสมหรอืตำมที ่

   

    กฏหมำยก ำหนด 

            

        

PRODUCT DATA FOR  

DECORATIVE WATERBORNE COATING 
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3. องคป์ระกอบ/ขอ้มูลของสว่นประกอบ           
สำรเคม ี

  

CAS 

 

สดัสว่น (%) 
  Quaternary ammonium  633449-41-9  1-10    

compounds,benzyl-C8-18- 

   

 

   alkyldimethyl chlorides        

        

 

4. การปฐมพยาบาล              

กำรปฐมพยำบำลเบือ้งตน้ 

     

 

กำรสมัผัสทำงผวิหนัง  : ลำ้งดว้ยสบูแ่ละน ้ำจ ำนวนมำกทนัท ี

   กำรสมัผัสกับดวงตำ   : ลำ้งดว้ยน ้ำสะอำดจ ำนวนมำกทันทอียำ่งนอ้ย  

    15-20 นำท ีเปิดดวงตำขณะลำ้ง   

กำรสดูดม              : เคลือ่นยำ้ยผูป่้วยไปอยูใ่นทีท่ีม่อีำกำศถำ่ยเทสะดวก 

  กำรรับประทำน        : ในกรณีทีก่ลนืเขำ้ไปอยำ่ท ำใหอ้ำเจยีน  

    รบีดืม่น ้ำสะอำดตำมในปรมิำณมำกๆ อยำ่งนอ้ย 1-2 แกว้   

   
แลว้รบีพบแพทยท์นัท ี

  

         5. การดบัเพลงิ               

วสัดทุีใ่ชด้ับเพลงิ 

 

ดบัดว้ยโฟมทีท่นแอลกอฮอล ์คำรบ์อนไดออกไซด ์ผงเคมแีหง้ หรอืละอองน ้ำ 

อปุกรณืป้องกนัในกำรดับเพลงิ เจำ้หนำ้ทีด่บัเพลงิควรสวมใสเ่สือ้ผำ้ทีเ่หมำะสมเพือ่กำรป้องกันและ 

        
         6. การปฏบิตัเิมือ่เกดิการร ัว่ไหล     

  
  

กำรป้องกนัสว่นบคุคล 

 

ใชห้รอืสวมอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรำยสว่นบคุคลทีร่ะบไุวใ้นบทที ่8 

วธิกีำรจัดเก็บและท ำควำมสะอำด 

      
   

หลกีเลีย่งกำรปลอ่ยใหไ้หลลงทำงระบำยน ้ำหรอืแหลง่น ้ำ 

 
   

ใชว้สัดดุดูซับทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิกำรตดิไฟ เชน่ ทรำย ดนิ 

 
   

กำรท ำหกหรอืปลอ่ยสูแ่หลง่น ้ำทีไ่ม่สำมำรถควบคมุไดใ้หแ้จง้หน่วยรำชกำร 

   
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

     
         7. การจดัการและการจดัเก็บ             

กำรจัดกำร 
  

หลกีเลีย่งกำรสมัผัสกับผวิหนังและนัยน์ตำใชเ้ฉพำะบรเิวณทีอ่ำกำศถำ่ยเทไดด้ ี

   

หลกีเลีย่งกำรหำยใจเอำไอระเหยทมีคีวำมเขม้ขน้สงูเขำ้ไป 

 กำรจัดเก็บ 

  

ควรเก็บในทีแ่หง้ มอีณุหภมูปิกต ิหลกีเลีย่งน ้ำหรอืสภำวะทีเ่ย็นหรอืรอ้นเกนิไป 

   

และไมค่วรเปิดฝำเมือ่ไม่ไดใ้ชง้ำน 

          

         8. การควบคมุการสมัผสั/การป้องกนัสว่นบุคคล         

มำตรกำรดำ้นวศิวกรรม จัดเตรยีมกำรระบำยอำกำศใหเ้หมำะสม 

  อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล 

      กำรป้องกนันัยนต์ำ 

 

แวน่ตำนริภัย 

    กำรป้องกนัมอื 

 

ถงุมอืยำงสงัเครำะหห์รอืพลำสตกิ 

   
         9. ขอ้มูลทางกายภายและขอ้มูลทางเคม ี           

ลกัษณะทำงกำยภำพ 

 

ของเหลว 

     ส ี 

  

ใส 

    คำ่ pH  
        คำ่ควำมถว่งจ ำเพำะ 

 
0.90-1.10 กโิลกรัม/ลติร 

   สว่นประกอบของสำรทีเ่ป็นอนัตรำย ไมม่ ี
     กำรตดิไฟ 

  
ไมม่ ี

     จดุวำบไฟ 
  

ไมม่ ี
     กำรละลำยน ้ำ 

 

ผสมกบัน ้ำได ้
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10. ความเสถยีรและการท าปฏกิริยิา           

ควำมเสถยีรทำงเคม ี
 

ผลติภัณฑม์คีวำมเสถยีรทำงเคม ี
   สภำวะทีค่วรหลกีเลีย่ง 

 

ควรป้องกนัจำกน ้ำ อำกำศทีร่อ้นและเย็นจัด 

  สำรอนัตรำยทีเ่กดิจำกกำรสลำยตวั หำกเกดิเพลงิไหมอ้ำจท ำใหเ้กดิควนัคำรบ์อนมอนอนไซด ์คำรบ์อนไดออกไซด ์

         11. ขอ้มูลทางพษิวทิยา             

พษิเฉยีบพลนั   

       พษิเฉยีบพลนัทำงปำก  

 

LD50 > 4117 mg/kg (หนู)   
  พษิเฉยีบพลนัทำงผวิหนัง 

 

LD50 > 12581 mg/kg (หนู) 
  พษิเฉยีบพลนัทำงตอ่กำรหำยใจ(ไอ) LD50 > 17 mg/l  (หนู / 4 ชัว่โมง) 

 

         12. ขอ้มูลทางนเิวศนว์ทิยา             

ควำมเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศน์ 
      พษิเฉยีบพลนั                

สารประกอบ ความเป็นพษิ นเิวศนว์ทิยา เวลา(ช ัว่โมง) 
Ammonia 27% LD50 0.024-0.093 mg/l  Invertebrate Toxicity  96 

Biocide 1 LD50 1.1 mg/l   Fish Toxicity 96 

Biocide 2   LC50  0.022 mg/L Algae Toxicity 72 

การสะสมทางชวีภาพ                 

Ammonia 27 % Log low :  2.6-4.3   

   Biocide 1  Class 1     

   Biocide 2    Class 1     
   หมำยเหต ุ: Ammonia 27%, Biocide 1,2  จัดเป็นองคป์ระกอบของสำรประเภทสำรเตมิแตง่ 

 
         13. ขอ้ควรค านงึในการก าจดั             

ขัน้ตอนในกำรก ำจัด 

 
สำมำรถทิง้รวมกับของเสยีอืน่ๆไดท้ัง้นีต้อ้งไมข่ดัตอ่กฏระเบยีบตำ่งๆ 

   

ตำมกฏหมำย 

    
         14. ขอ้มูลเกีย่วกบัการขนสง่             

หมำยเลข UN 

 

ไมไ่ดรั้บกำรระบ ุ

    ชัน้และล ำดับควำมเสีย่ง ไมไ่ดรั้บกำรระบ ุ

    ขอ้ควรรู ้
  

ไมใ่ชส้ญัลักษณ์ UNRTDG ภำยใต ้ขอ้แนะน ำของสหประชำชำตวิำ่ดว้ยกำร 

   
ขนสง่สนิคำ้อนัตรำย Model Regulations  

  
         15. ขอ้มูลเกีย่วกบักฏขอ้บงัคบั             

Safety Phrase 
 

S24 : หลกีเลีย่งกำรสมัผัสโดยตรง 
   

   
S28 : เมือ่สมัผัสใหล้ำ้งออกดว้ยน ้ำสบู ่ตำมดว้ยน ้ำสะอำดปรมิำณมำก 

         16. ขอ้มูลอืน่ ๆ                

ทบทวนครัง้ที ่1 
  

05/04/62 
      

http://www.captaincoating.com/

