เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
According to Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
Revision Date Jul 01, 2021

ส่ วนที่ 1: ข้ อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจาหน่ าย ( Identification of the substance/mixture and of
the company/undertaking)
1.1 การบ่ งชีผ้ ลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์
หมายเลข CAS
รหัสผลิตภัณฑ์

กรดไนตริ ก 95% Fuming (NITRIC ACID 95% Fuming)
7697-37-2
AR1139, SM1139

1.2 ข้ อแนะนาการใช้ สารหรือของผสมและข้ อจากัดการใช้ งาน
การระบุการใช้ งาน
สารเคมีสาหรับงานวิเคราะห์และงานการผลิต
1.3 รายละเอียดของผู้จัดจาหน่ าย
บริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
1.4 โทรศัพท์ กรณีฉุกเฉิน
เบอร์ โทรศัพท์ฉกุ เฉิน

อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด
24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
(662) 613-7911-4
(662) 613-7915
(662) 613-7911-4

ส่ วนที่ 2: ข้ อมูลบ่ งชีค้ วามเป็ นอันตราย (Hazards identification)
2.1 การจาแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม
การจาแนกประเภทตามข้ อกาหนด (EC) เลขที่ 1272/2008
ของเหลวออกซิไดซ์(ประเภทย่อย 2), H272
สารกัดกร่อนโลหะ (ประเภทย่อย 1), H290
ความเป็ นพิษเฉียบพลันทางการหายใจ (ประเภทย่อย 3), H331
การกัดกร่อนผิวหนัง (ประเภทย่อย 1A), H314
การทาลายดวงตาอย่างรุนแรง (ประเภทย่อย 1), H318
สาหรับข้ อความแบบเต็มของข้ อความแสดงความอันตรายทีแ่ สดงไว้ ในส่วนนี ้ให้ ดสู ว่ นที่ 16
2.2 องค์ ประกอบของฉลาก
การติดฉลากตามข้ อกาหนด (EC) No 1272/2008
รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็ นอันตราย

บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด
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คาสัญญาณ

อันตราย

ข้ อความแสดงความอันตราย
H272
H290
H314
H331
EHU071

อาจเร่งการลุกไหม้ ; สารออกซิไดซ์
อาจกัดกร่อนโลหะ
ทาให้ ผิวหนังไหม้ อย่างรุนแรงและอันตรายต่อดวงตา
เป็ นพิษเมื่อหายใจเข้ าไป
มีฤทธิ์กดั กร่อนระบบทางเดินหายใจ

ข้ อความแสดงข้ อควรระวัง
P210
P220
P234
P260
P264
P271
P280
P301 + P330 + P331
P302 + P361 + P354
P304 + P340
P305 + P354 + P338
P316
P363
P390
P403 + P233
P406

เก็บให้ หา่ งจากความร้ อน, พื ้นผิวที่ร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ และ แหล่งกาเนิดประกาย
ไฟอื่น ๆ ห้ ามสูบบุหรี่
เก็บให้ หา่ งจากเสื ้อผ้ าและวัสดุทลี่ กุ ติดไฟได้
เก็บในภาชนะบรรจุเดิมของสารนี ้เท่านัน้
ห้ ามสูดดมควัน/ ก๊ าซ/ ละออง/ ไอระเหย/ ละอองลอยเข้ าไป
ล้ างมือให้ สะอาดหลังจากใช้ งาน
ใช้ งานเฉพาะภายนอกอาคารหรือในพื ้นที่ที่มีการระบายอากาศทีด่ ี
สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้ า
หากกลืนกิน: ให้ บ้วนปาก ห้ ามทาให้ อาเจียน
ถ้ าสัมผัสผิวหนัง (หรื อเส้ นผม): ให้ ถอดเสื ้อผ้ าที่ได้ รับการปนเปื อ้ นออกทันที ล้ างบริ เวณ
ที่สมั ผัสด้ วยน ้าเป็ นเวลานานๆ
ถ้ าหายใจเข้ าไป: ให้ ย้ายคนไปยังที่ที่มีอากาศบริ สทุ ธิ์และทาให้ หายใจได้ สะดวก
ถ้ าเข้ าตา: ล้ างออกด้ วยน ้าสะอาดเป็ นเวลานานๆในทันที หากใส่คอนแทกเลนส์อยู่ ให้
ถอดออกหากสามารถถอดได้ และล้ างทาความสะอาดต่อไป
ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉกุ เฉินทันทีที่ได้ รับอันตราย
ซักล้ างเสื ้อผ้ าที่ปนเปื อ้ นก่อนนาไปใช้ ใหม่
ดูดซับสารที่หกรั่วไหลเพื่อป้องกันการทาลายวัสดุชนิดอื่น
เก็บในสถานที่มีอากาศถ่ายเทได้ สะดวก ปิ ดภาชนะบรรจุให้ แน่น
เก็บในภาชนะบรรจุที่ทนการกัดกร่อน/ ภาชนะที่ซบั ด้ านในต้ านการกัดกร่อน
ไม่มีข้อมูล

2.3 อันตรายอื่นๆ

ส่ วนที่ 3: องค์ ประกอบ / ข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม (Composition/information on ingredients)
3.1 สารเคมี
ชื่ออื่น

Nitrous fumes, Red fuming nitric acid

บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด
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หมายเลข CAS
7697-37-2

หมายเลข EC
231-714-2

หมายเลข EC-Index
007-004-00-1

สูตรโมเลกุล
HNO3

น ้าหนักโมเลกุล ปริ มาณร้ อยละ
63.01 กรัม/โมล
95

ส่ วนผสมที่เป็ นอันตรายตามข้ อกาหนด (EC) เลขที่ 1272/2008
องค์ ประกอบ
กรดไนตริก
หมายเลข CAS
7697-37-2
หมายเลข EC
231-714-2
หมายเลข EC-Index 007-004-00-1

ความเข้ มข้ น
95%

การจาแนกประเภท
ของเหลวออกซิไดซ์(ประเภทย่อย 2), H272
สารกัดกร่อนโลหะ (ประเภทย่อย 1), H290
ความเป็ นพิษเฉียบพลันทางการหายใจ (ประเภทย่อย 3),
H331
การกัดกร่อนผิวหนัง (ประเภทย่อย 1A), H314
การทาลายดวงตาอย่างรุนแรง (ประเภทย่อย 1), H318

สาหรับข้ อความแบบเต็มของข้ อความแสดงความอันตรายทีแ่ สดงไว้ ในส่วนนี ้ให้ ดสู ว่ นที่ 16
ส่ วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures)
4.1 คาอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล
ข้ อแนะนาทัว่ ไป
เมื่อเข้ าสูร่ ะบบหายใจ

เมื่อสัมผัสผิวหนัง

เมื่อเข้ าตา
เมื่อเข้ าสูร่ ะบบทางเดินอาหาร

บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด

ให้ แสดงเอกสารข้ อมูลความปลอดภัยนี ้ต่อแพทย์
ให้ เคลือ่ นย้ ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริ สทุ ธิ์ ทาให้ ผ้ ปู ่ วยตัวอุน่ อยูต่ ลอดเวลา ถ้ าผู้ป่วยมี
อาการหายใจไม่สะดวกหรื อหายใจสันๆให้
้ ออกซิเจนแก่ผ้ ปู ่ วย ให้ ใช้ เครื่ องช่วยหายใจใน
กรณีที่ผ้ ปู ่ วยไม่มกี ารหายใจหรื ออยูภ่ ายใต้ การดูแลของแพทย์เท่านัน้ ห้ ามช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโดยวิธีเป่ าลมหายใจลักษณะปากต่อปาก หรื อเป่ าลมหายใจเข้ าทางจมูก สามารถ
ใช้ อปุ กรณ์/เครื่ องมือที่เหมาะสมได้
ถอดเสื ้อผ้ าที่ปนเปื อ้ นสารเคมีออก ล้ างผิวหนังด้ วยน ้าและสบู่ ทาด้ วยโพลีเอทิลนี ไกล
คอล 400 หากมีอาการเป็ นพิษ ให้ แก้ ปัญหาเช่นเดียวกับกรณีการสูดดม รี บไปพบแพทย์
ทาความสะอาดเสื ้อผ้ าทีเ่ ปื อ้ นก่อนนากลับมาใช้ ใหม่
รี บล้ างตาทันที ด้ วยน ้าสะอาด อย่างน้ อย 15 นาที แล้ วรี บไปพบแพทย์
รี บบ้ วนปากทันทีด้วยน ้าสะอาดในปริ มาณมากๆ อย่าทาให้ อาเจียนออกมา ทาให้ ผ้ ปู ่ วย
ตัวอุน่ อยูต่ ลอดเวลา ถ้ าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกหรื อหายใจสันๆให้
้ ออกซิเจนแก่
ผู้ป่วย ให้ ใช้ เครื่ องช่วยหายใจในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยไม่มกี ารหายใจหรื ออยูภ่ ายใต้ การดูแลของ
แพทย์เท่านัน้ ห้ ามช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธีเป่ าลมหายใจลักษณะปากต่อปากหรื อเป่ าลม
หายใจเข้ าทางจมูก สามารถใช้ อปุ กรณ์/เครื่ องมือที่เหมาะสมได้ ห้ามให้ อะไรก็ตามทาง
ปากแก่ผ้ ปู ่ วยที่ไม่ร้ ูสกึ ตัว
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4.2 อาการและผลกระทบที่สาคัญทัง้ ที่เกิดแบบเฉียบพลันและที่เกิดภายหลัง
อาการและผลกระทบที่สาคัญอธิบายไว้ ในหัวข้ อ 2.2 และ หัวข้ อ11
4.3 ข้ อควรพิจารณาทางการแพทย์ ท่ ตี ้ องทาทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สาคัญที่ควรดาเนินการ
เมื่อกลืนกิน ให้ ผ้ ปู ่ วยดื่มน ้า (2 แก้ ว) ไม่ควรทาให้ อาเจียนเพราะอาจทาให้ เกิดการกัดจนทะลุ นาส่งแพทย์ทนั ที ห้ ามปรับ
สภาพสารให้ เป็ นกลาง
ส่ วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures)
5.1 สารดับเพลิง
สารดับเพลิงที่เหมาะสม
เลือกใช้ สารที่ใช้ ดบั ไฟอย่างเหมาะสมกับวัสดุที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียง
5.2 ความเป็ นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี
ไม่ลกุ ไหม้ และติดไฟ เปลวไฟในบริ เวณใกล้ เคียงอาจทาให้ เกิดไอระเหยที่เป็ นอันตรายได้ เมื่อสัมผัสกับโลหะก่อให้ เกิดก๊ าซ
ไฮโดรเจนซึง่ เป็ นอันตรายทาให้ เกิดการระเบิดได้ ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ อาจก่อให้ เกิดก๊ าซไนโตรเจนออกไซด์
5.3 คาแนะนาสาหรับนักดับเพลิง
ห้ ามอยูใ่ นเขตพื ้นที่อนั ตรายโดยปราศจากหน้ ากากช่วยหายใจ ควรอยูใ่ นระยะห่างที่ปลอดภัยและสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกัน
อย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลีย่ งการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง
5.4 ข้ อมูลเพิ่มเติม
ใช้ น ้ากาจัดไอระเหยและป้องกันไม่ให้ น ้าที่ใช้ ดบั เพลิงแล้ วไหลลงสูแ่ หล่งน ้าบนดินหรื อใต้ ดิน
ส่ วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental release measures)
6.1 ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล อุปกรณ์ ป้องกันและวิธีการปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน
ย้ ายคนไปอยูใ่ นพื ้นที่ปลอดภัยและให้ อยูบ่ ริ เวณเหนือลมจากพื ้นที่ที่มีการหกหรื อรั่ว สวมชุดป้องกันสารเคมี และหน้ ากาก
ช่วยหายใจ ถ้ าไม่มีความเสีย่ งอื่นใดให้ ปิดบริ เวณที่มีการรั่วนัน้
6.2 ข้ อควรระวังด้ านสิ่งแวดล้ อม
ให้ เก็บหรื อดูดซับสารเคมีที่รั่วไหลด้ วยทรายหรื อดิน, ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ป้องกันการไหลลงท่อระบายน ้า ถ้ ามีการรั่วไหล
เกิดขึ ้น ให้ ปรึกษาเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องเพื่อกาจัด
6.3 วิธีและวัสดุสาหรับการกักเก็บและทาความสะอาด
เมื่อหกรั่วไหล ให้ ดดู ซับด้ วยสารเคมีที่ไม่ไวไฟ เช่น ทราย ซิลกิ าเจล หรื อแผ่นดูดซับสารเคมี ป้องกันไม่ให้ ไหลลงสูแ่ หล่งน ้า
แล้ วเก็บกวาดใส่ภาชนะที่มีฝาปิ ด ปิ ดฉลากและส่งไปกาจัด ทาความสะอาดพื ้นที่ที่เปื อ้ นด้ วยน ้าและสารซักฟอก

บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด
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6.4 อ้ างอิงไปยังส่ วนอื่น
สาหรับการกาจัดของเสียให้ ดใู นส่วนที่ 13
ส่ วนที่ 7: การใช้ และการเก็บรักษา (Handling and storage)
7.1 ข้ อควรระวังในการใช้ งาน
เนื่องจากคุณสมบัติของของกรดไนตริ กจะทาให้ เกิดไนโตรเจนออกไซด์เมื่อได้ สมั ผัสกับแสง พื ้นที่ปฏิบตั ิงานควรมีระบบ
ระบายอากาศที่ดี พื ้นที่สาหรับวางภาชนะควรทาจากวัสดุที่ทนกรด วัสดุที่เหมาะสมโดยทัว่ ไปได้ แก่ แก้ ว, stainless steel,
เหล็ก, อะลูมิเนียม, โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC), โพลีเตตระฟูลออโรเอทิลนี (PTFE(Teflon)), วัสดุที่ไม่เหมาะสมได้ แก่
ทองแดง, โลหะผสมนิเกิล, นิเกิล, เงิน, ดีบกุ , และโลหะผสมเหล็กบางชนิด อย่าเปิ ดภาชนะทิ ้งไว้ อย่าทาการขนส่งรวมกับ
สารที่เข้ ากันไม่ได้ ควรกรองสารละลายด้ วย ฉนวนใยแก้ ว, glass chips , หรื อ ตัวกรองทีเ่ ป็ นเซรามิก อย่ากรองด้ วยวัสดุที่
ทาจากกระดาษเนื่องจากหลังจากที่กระดาษแห้ งอาจเสีย่ งต่อการลุกไหม้
7.2 สภาวะในการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทัง้ วัสดุท่ เี ข้ ากันไม่ ได้
เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท ในที่แห้ ง, เย็นและอากาศถ่ายเทได้ สะดวก เก็บให้ พ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรงและอยู่
ห่างจากความร้ อน น ้าและวัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ได้ ข้ อบังคับสาหรับภาชนะบรรจุ ห้ ามใช้ ภาชนะบรรจุที่เป็ นโลหะ เก็บให้ หา่ งจาก
แหล่งที่สามารถทาให้ เกิดการติดไฟ (เช่นเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า, เปลวไฟ, แหล่งความร้ อน, ประกายไฟ) เก็บให้ หา่ งจากวัสดุทตี่ ิดไฟ
ได้
7.3 การใช้ งานที่เฉพาะเจาะจง
นอกเหนือจากการใช้ งานที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1.2 ไม่มีการใช้ งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม
ส่ วนที่ 8: การควบคุมการรับสัมผัส และ การป้องกันภัยอันตรายส่ วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)
8.1 ขีดจากัดในการสัมผัสสารเคมี
8.2 การควบคุมการสัมผัส
มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม
ให้ ปฏิบตั ิงานในตู้ควันและเปิ ดพัดลมดูดอากาศ
มาตรการป้องกันส่ วนบุคคล (อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่ วนบุคคล, PPE)
การป้องกันตา/ใบหน้ า
สวมแว่นตาแบบก๊ อกเกิล ป้องกันสารเคมี
การป้องกันผิวหนัง
ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีทเี่ หมาะสม รองเท้ าบู้ทที่ทาจากยางหรื อพลาสติก
การป้องกันมือ
- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสละอองของสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทาจากยางบิวทิล
บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด
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การเลือกใช้ ถงุ มือเป็ นไปตามข้ อกาหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374
.

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ
สวมหน้ ากากกรองไอสารเคมี ในกรณีที่ต้องทางานในพื ้นที่อบั อากาศ เมื่อมีไอระเหยหรื อละอองสารเคมี ให้ ใช้ ตวั กรองชนิด
E-P2 (EN 141 or EN 14387).
การควบคุมความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อม
ป้องกันไม่ให้ ลงสูแ่ หล่งน ้า
ส่ วนที่ 9: สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)
9.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัตทิ างกายภาพและทางเคมี
ลักษณะทัว่ ไป :สถานะ
: สี
กลิน่
ค่าขีดจากัดของกลิน่ ที่ได้ รับ
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
จุดหลอมเหลว
จุดเดือด
จุดวาบไฟ
อัตราการระเหย
ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก็าซ)
ขีดจากัดการระเบิด: ต่าสุด
สูงสุด
ความดันไอ
ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์
ความหนาแน่น
ความสามารถในการละลายน ้า
สัมประสิทธิ์การแบ่งชัน้ (n-octanol/water)
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้ เอง
อุณหภูมิที่สลายตัว
ความหนืด
คุณสมบัติทางการระเบิด
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์

บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด

ของเหลว
ใส-เหลือง
มีกลิน่ ฉุน
ไม่ระบุ
<1 ที่ 20ºC
-49.5 ºC
87.1 ºC
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
~56 hPa ที่ 20ºC
~2.04
1.49 g/ml ที่ 20ºC
ละลายน ้าได้ ที่ 20ºC (ทาให้ เกิดความร้ อน)
log Pow; -2.3
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระเบิด
อาจเร่งการลุกไหม้ ; สารออกซิไดซ์
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ส่ วนที่ 10: ความคงตัวและความว่ องไวต่ อปฏิกิริยา (Stability and reactivity)
10.1 ความว่ องไวต่ อปฏิกิริยา
เป็ นตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรง
10.2 ความคงตัวทางเคมี
มีความคงตัวที่สภาวะปกติภายใต้ การจัดเก็บที่ถกู ต้ อง
10.3 ปฏิกิริยาที่มีความอันตรายที่สามารถเกิดขึน้ ได้
อาจเกิดการระเบิดเมื่อสัมผัสกับ: แอลกอฮอล์, ฟลูออรี น, สารรี ดิวซ์, สารออกซิไดซ์, สารอินทรี ย์, อะซีโตน, อะซิโตไน
ไตรล์, อัลคาไลของอะซิทิลไลด์, กรดฟอร์ มิก, อะมิโนโพรเพนไดออล, อะมิโนไทเอโซล/กรด, อะนิลนี (อาจทาให้ เกิดการ
ระเบิดได้ ด้วยตัวเอง), แอนติโมนีไฮไดร์ ด, ไฮโดรเจนอาร์ ซิไนด์, ผ้ าฝ้ าย, เบนซิดีน, เบนซีน, แคลเซียมฟอสไฟด์, เซลลูโลส,
คลอโรเบนซีน, 4-คลอโรไนโตรอะนิลนี , ไซโคลเฮกซานอล, ไซโคลเฮกซิลเอมีน, ไซโคลเพนตะไดอีน, 1,2-ไดคลอโรอีเทน,
ไดคลอโรมีเทน, ไดเอทิลอีเทอร์ (ปราศจากน ้า), ไดเมทิลไฮดราซีน, ไดไนโตรเบนซีน, ไดเมทิลซัลไฟด์, ไดออกเซน, ไดไว
นิลอีเทอร์ , กรดอะซิติก, อะซิติกแอนไฮไดร์ ด, เอทิลนี ไกลคอล (ความร้ อน), 5-เอทิล-2-เมทิลไพริ ดีน(ความร้ อน), ฟอร์
มิกอัลดีไฮด์, 2-ฟอร์ มามิโด-1-ฟี นิล-1,3-โพรเพนไดออล, กลีเซอรอล /กรดซัลฟูริก, ยาง, เชื ้อเพลิง, เฮกซานอล, ไฮดราซีน,
ไฮดราโซน, โพแทสเซียมคลอเรต + สารอินทรี ย์, ด่างทับทิม + แอลกอฮอล์, ถ่าน,ไฮโดรคาร์ บอน, ทองแดง, ลิเธียมซิลิ
ไซด์, ตัวทาละลายอินทรี ย์, แมงกานีส, ไซยาไนด์ของโลหะ, ผงโลหะ, มีซิทิลนี (ความร้ อน), เมทิลไซโคลเฮกซาโนน, เมทิล
เอทิลไพริ ดีน, ไนโตรเบนซีน/ กรดซัลฟูริก, ไนโตรคลอโรอะนิลนี , ไนโตรมีเทน, ไนโตรโทลูอีน, สารอินทรี ย์ + กรดซัลฟูริก,
น ้ามัน, ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์, ไฮโดรเจนฟอสไฟด์, พทาลิกแอนไฮไดร์ ด/กรดซัลฟูริก, ไพโรคาทิคอล, ปรอทไนเตรต/เอ
ทานอล, ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์, ไฮโดรเจนเทลลูไรด์, เตตระโบเรน, ไทโอไซยาเนต, ไทเทเนียม, โทลูอีน, ไตรเอซีน/ ไตรฟูออ
โรอะซิติกแอนไฮไดร์ ด, ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์/ ปรอทออกไซด์, พารา-ไซลอล, ผลิตภัณฑ์ที่มีเซลลูโลสเป็ นองค์ประกอบ,
ดีบกุ , น ้าตาล
ทาปฏิกิริยาที่รุนแรงกับ เอมีน, แอมโมเนีย, สารที่ติดไฟได้ , โพแทสเซียม, ลิเทียม, โซเดียม, สารรี ดิวซ์, อะคริ โลไนไตรล์,
กรดฟอร์ มคิ , พลวง, สารหนู, โบรอน, โบรมีนเพนตะฟลูออไรด์, บิวเทนไทออล, คลอรี นไตรฟลูออไรด์, โครโตนอลดีไฮด์,
เหล็ก(II)ออกไซด์(ผง), เอทิลอะนิลนี , เฟอร์ ฟรู ิ วแอลกอฮอล์, เจอร์ เมเนียม, กลีเซอรอล / กรดไฮโดรคลอริ ก, หรื อกรด
ไฮโดรฟูลออริ ก, ไฮโดรเจนไอโอไดด์, คอปเปอร์ (I)ในไตรด์, แมกนีเซียม (ความร้ อน), แมกนีเซียมฟอสไฟด์, กรดเมลลิติก,
เมทิลไทโอฟี น, โซเดียมไฮไดรด์, โซเดียมไฮโปคลอไรต์, ฟี นิลนี ไดเอมีน, ฟอสโฟเนียมไอโอไดด์, โพลีโพรไพลีน, ไพริ ดีน,
ขี ้เลือ่ ย, ซัลเฟอร์ ฮาโลจิไนด์, กรดซัลฟูริกเข้ มข้ น, ไฮโดรเจนซัลไฟด์, ซีลเี นียม, ไฮโดรเจนซิลไิ นด์, ไทออล, ไทโอฟี น, โทลูอิ
ดีน, ไตรเอทิลเอมีน, ยูเรเนียม, ยูเรเนียมไดซัลไฟด์, บิสมัท, ไซลิดีน
10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง
ความร้ อน
10.5 วัสดุและสารที่เข้ ากันไม่ ได้
สารอินทรี ย์ที่เผาไหม้ ได้ , สารที่ถกู ออกซิไดซ์ได้ , ตัวทาละลายอินทรี ย์, แอลกอฮอล์, คีโตน, อัลดีไฮด์, แอนไฮไดรด์, เอมีน,
อะนีลนี ,ไนตรล์, สารอินทรี ย์จาพวกไนโตร, ไฮดราซีนและอนุพนั ธ์ , อะซิติลดิ ีน, โลหะ(ทาให้ เกิดก๊ าซไฮโดรเจน), โลหะ
บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด
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ผสม, โลหะออกไซด์, โลหะอัลคาไล, โลหะอัลคาไลน์เอิร์ธ, แอมโมเนีย,ด่าง, กรด, ไฮไดรด์, ฮาโลเจน, สารประกอบฮาโล
เจน, ออกไซด์ของอโลหะ, เฮไลด์ของอโลหะ, สารประกอบไฮโดรเจนของอโลหะ, อโลหะ, ฟอสไฟด์, ไนไตรด์, ลิเธียมซิลิ
ไซด์, ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
เมื่อสัมผัสกับโลหะทาให้ เกิดก๊ าซไฮโดรเจน, แก๊ สไนตรัส ซึง่ อาจก่อให้ เกิดการระเบิดได้
ส่ วนที่ 11: ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา (Toxicological information)
11.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน
ไม่มีข้อมูล
ความเป็ นพิษทางปากเฉียบพลัน
อาการ: ทาลายเนื ้อเยื่อในปาก, หลอดอาหาร, ทางเดินอาหาร, เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรง, มีฤทธิ์กดั กร่อน อาจ
ก่อให้ เกิดการกัดจนทะลุ, อาเจียนเป็ นเลือด, เสียชีวิต
ความเป็ นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม
อาการ: ระคายเคืองต่อเยื่อเมือก ไอ และหายใจลาบาก, การสูดดมอาจทาให้ เกิดอาการบวมน ้าในระบบทางเดินหายใจ
การกัดกร่ อน/การระคายเคืองต่ อผิวหนัง
ทาให้ เกิดแผลไหม้
การทาอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่ อดวงตา
ทาให้ แสบร้ อน, อาจทาให้ ตาบอด
การทาให้ ไวต่ อการกระตุ้นอาการแพ้ ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง
ไม่มีข้อมูล
การกลายพันธุ์ของเซลล์ สืบพันธุ์
การเป็ นสารผ่าเหล่าในแบคทีเรีย การทดสอบ Ames ให้ ผลเป็ นลบ
การเป็ นสารก่ อมะเร็ง
ไม่มีข้อมูล
ความเป็ นพิษต่ อระบบสืบพันธุ์
ไม่มีข้อมูล
การทาให้ เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการทางร่ างกายของทารกภายในครรภ์
ไม่มีข้อมูล
บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด
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ความเป็ นพิษต่ ออวัยวะเป้าหมายอย่ างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครัง้ เดียว
ไม่มีข้อมูล
ความเป็ นพิษต่ ออวัยวะเป้าหมายอย่ างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซา้ หลายครัง้
ไม่มีข้อมูล
ความเป็ นอันตรายจากการสาลัก
ไม่มีข้อมูล
ข้ อมูลเพิ่มเติม
สารกัดกร่อนรุนแรง ควรใช้ ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทางานกับสารเคมี
ส่ วนที่ 12: ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา (Ecological information)
12.1 ความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษต่อปลา
LC50 Gambusia affinis: 72 mg/l/96h
12.2 การตกค้ างและความสามารถในการย่ อยสลาย
ไม่มีข้อมูล
12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ
สัมประสิทธิ์การกระจายตัว(n-octanol/water)

log Pow: -2.3 (ค่าจากการทดลอง)
ไม่ก่อให้ เกิดการสะสมทางชีวภาพ (log P o/w <1)

12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน
ไม่มีข้อมูล
12.5 ผลกระทบอื่นๆที่เกิดขึน้
มีผลกระทบทางชีวภาพ เป็ นอันตรายต่อสิง่ มีชีวิตที่อาศัยอยูใ่ นน ้า เป็ นพิษต่อปลาและแพลงตอน ส่งผลที่เป็ นอันตราย
เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงค่าพีเอชเมื่อผสมกับน ้า ก่อให้ เกิดสารผสมที่มีฤทธิ์กดั กร่อนแม้ ในสภาพที่เจือจาง ไม่ทาให้ เกิด
การขาดออกซิเจนทางชีวภาพ เป็ นอันตรายต่อแหล่งน ้าดืม่ ห้ ามทิ ้งลงสูร่ ะบบน ้า, น ้าเสียหรื อทิ ้งลงสูพ่ ื ้นดิน
ส่ วนที่ 13: ข้ อพิจารณาในการกาจัดหรือทาลาย (Disposal considerations)
13.1 วิธีการกาจัด
ผลิตภัณฑ์
ไม่มีกฎข้ อบังคับของ EC ว่าด้ วยการกาจัดสารเคมีหรื อกากเคมีซงึ่ ถือว่าเป็ นของเสียเฉพาะประเทศนัน้ สมาชิก EC มี
กฎหมายและข้ อบังคับในการกาจัดของเสียเฉพาะประเทศอยู่ ให้ ดาเนินการติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริ ษัทที่ดาเนินการรับ
กาจัดของเสียที่ได้ รับอนุญาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีกาจัดที่เหมาะสมหรื อดาเนิน การเผาในเตาเผาสารเคมีซงึ่ ติดตังเครื
้ ่ อง
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เผาทาลายสารคาร์ บอน (Afterburner) และเครื่ องฟอก (Scrubber) แต่ต้องระมัดระวังเรื่ องการจุดไฟติดเป็ นพิเศษเพราะ
สารนี ้ไวไฟสูง โดยต้ องได้ รับอนุญาตจากเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
บรรจุภณ
ั ฑ์ ท่ ปี นเปื ้ อน
กาจัดโดยยึดตามระเบียบราชการ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปนเปื อ้ นสารเคมีให้ ดาเนินการเช่นเดียวกันกับสารเคมีนนั ้ ส่วนบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ไม่ปนเปื อ้ นสารเคมีให้ กาจัดเหมือนของเสียทัว่ ไปตามบ้ านเรื อน หรื อนากลับมาใช้ ใหม่
ส่ วนที่ 14: ข้ อมูลเกี่ยวกับการขนส่ ง (Transport information)
การขนส่ งทางบก (ADR/RID)
หมายเลข UN
ชื่อที่ใช้ ในการขนส่ง
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)
กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์
ความเป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้ อม
ข้ อควรระวังพิเศษสาหรับผู้ใช้

2032
NITRIC ACID, RED FUMING
8 (5.1, 6.1)
I
ไม่เป็ น
ใช่

การขนส่ งทางทะเล (IMDG)
หมายเลข UN
ชื่อที่ใช้ ในการขนส่ง
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)
กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์
มลภาวะทางทะเล
ข้ อควรระวังพิเศษสาหรับผู้ใช้
EmS

2032
NITRIC ACID, RED FUMING
8 (5.1, 6.1)
I
ไม่เป็ น
ใช่
F-A S-Q

การขนส่ งทางอากาศ (IATA)
หมายเลข UN
ชื่อที่ใช้ ในการขนส่ง
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)
กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์
ความเป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้ อม
ข้ อควรระวังพิเศษสาหรับผู้ใช้

2032
NITRIC ACID, RED FUMING
8 (5.1, 6.1)
I
ไม่เป็ น
ใช่

การขนส่ งทางนา้ ในประเทศ (AND/ADNR)
(ไม่มกี าหนด)
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ส่ วนที่ 15: ข้ อมูลเกี่ยวกับกฎข้ อบังคับ (Regulatory information)
ข้ อมูลความปลอดภัยนี ้จัดทาขึ ้นตามข้ อกาหนดของการจาแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็ นระบบเดียวกันทัว่ โลก
(GHS).
15.1 ข้ อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้ อมที่เฉพาะเจาะจงสาหรับสาร หรือของผสม
ไม่มีข้อมูล
15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี
สาหรับสินค้ านี ้ไม่ได้ ดาเนินการประเมินความปลอดภัยสารเคมี
ส่ วนที่ 16: ข้ อมูลอื่น (Other information)
ข้ อความแบบเต็มของข้ อความแสดงความอันตรายที่แสดงไว้ ในส่ วนที่ 2 และ 3
H272
อาจเร่งการลุกไหม้ ; สารออกซิไดซ์
H290
อาจกัดกร่อนโลหะ
H314
ทาให้ ผิวหนังไหม้ อย่างรุนแรงและอันตรายต่อดวงตา
H331
เป็ นพิษเมื่อหายใจเข้ าไป
EHU071
มีฤทธิ์กดั กร่อนระบบทางเดินหายใจ
ข้ อควรระวัง
สังเกตฉลากและข้ อมูลความปลอดภัยของสารเคมีก่อนใช้ งาน
เอกสารอ้ างอิง
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).
Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008.
Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model
Regulations. Twelfth revised edition. United Nations.
Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany,
Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS).
ข้ อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด
วันที่ปรับปรุ ง
01/07/2021
รายละเอียดที่ใช้ ในการจัดทาข้ อมูลความปลอดภัยฉบับนี ้จัดทาจากข้ อมูลปั จจุบนั ที่มีอยู่ เอกสารที่จดั ทาขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นข้ อแนะนาในการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทา
งาน การใช้ งาน การจัดเก็บ การขนส่ง การกาจัดและเอกสารฉบับนี ้ไม่ได้ รวมถึงการรับรองคุณภาพของสินค้ า ข้ อมูลในเอกสารนี ้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะของสารนี ้เท่านัน้ ไม่รวมถึง
การนาไปผสมกับสารอื่นหรื อกระบวนการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ ในเอกสารนี ้
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