
      เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 
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ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกบัสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจ าหน่าย ( Identification of the substance/mixture and of     
             the company/undertaking) 

 

1.1  การบ่งชีผ้ลิตภณัฑ์ 
      ช่ือผลติภณัฑ์    กรดไนตริก 95% Fuming (NITRIC ACID 95% Fuming)  
   หมายเลข CAS   7697-37-2 
      รหสัผลติภณัฑ์ AR1139, SM1139    
 

1.2 ข้อแนะน าการใช้สารหรือของผสมและข้อจ ากดัการใช้งาน 
  การระบกุารใช้งาน   สารเคมีส าหรับงานวิเคราะห์และงานการผลติ   
 

1.3 รายละเอียดของผู้จัดจ าหน่าย 
  บริษัท    อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จ ากดั 
      24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
  โทรศพัท์        (662) 613-7911-4       
  โทรสาร    (662) 613-7915 
 

1.4 โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน  
 เบอร์โทรศพัท์ฉกุเฉิน   (662) 613-7911-4    
    
 

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบ่งชีค้วามเป็นอันตราย (Hazards identification) 
 

2.1 การจ าแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม 
     การจ าแนกประเภทตามข้อก าหนด (EC) เลขที่ 1272/2008 
     ของเหลวออกซิไดซ์(ประเภทยอ่ย 2), H272 
         สารกดักร่อนโลหะ (ประเภทยอ่ย 1), H290 
      ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางการหายใจ (ประเภทยอ่ย 3), H331  
      การกดักร่อนผิวหนงั (ประเภทยอ่ย 1A), H314 
      การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรง (ประเภทยอ่ย 1), H318       
      ส าหรับข้อความแบบเตม็ของข้อความแสดงความอนัตรายทีแ่สดงไว้ในสว่นนีใ้ห้ดสูว่นท่ี 16 
    
2.2 องค์ประกอบของฉลาก 
       การตดิฉลากตามข้อก าหนด (EC) No 1272/2008 
         รูปสญัลกัษณ์แสดงความเป็นอนัตราย 
 
 
 
                                                                   



        

กรดไนตริก 95% Fuming 

 บริษัท อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จ ากดั                                                                                                                                                                                                                หน้า 2 ของ 11 

 

   

       ค าสญัญาณ   อนัตราย 
 
        ข้อความแสดงความอนัตราย 
      H272   อาจเร่งการลกุไหม้; สารออกซิไดซ์ 

      H290   อาจกดักร่อนโลหะ 
      H314   ท าให้ผิวหนงัไหม้อยา่งรุนแรงและอนัตรายตอ่ดวงตา 
      H331   เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป 
      EHU071   มีฤทธ์ิกดักร่อนระบบทางเดินหายใจ 
                  
      ข้อความแสดงข้อควรระวงั       

P210 เก็บให้หา่งจากความร้อน, พืน้ผิวที่ร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ และ แหลง่ก าเนดิประกาย
ไฟอื่น ๆ ห้ามสบูบหุร่ี 

P220 เก็บให้หา่งจากเสือ้ผ้าและวสัดทุีล่กุติดไฟได้ 
P234    เก็บในภาชนะบรรจเุดิมของสารนีเ้ทา่นัน้ 
P260    ห้ามสดูดมควนั/ ก๊าซ/ ละออง/ ไอระเหย/ ละอองลอยเข้าไป 
P264     ล้างมือให้สะอาดหลงัจากใช้งาน 
P271    ใช้งานเฉพาะภายนอกอาคารหรือในพืน้ท่ีที่มีการระบายอากาศทีด่ี 
P280    สวมถงุมือป้องกนั/ชดุป้องกนั/อปุกรณ์ป้องกนัดวงตา/อปุกรณ์ป้องกนัใบหน้า 
P301 + P330 + P331   หากกลนืกิน: ให้บ้วนปาก ห้ามท าให้อาเจียน 
P302 + P361 + P354 ถ้าสมัผสัผิวหนงั (หรือเส้นผม): ให้ถอดเสือ้ผ้าที่ได้รับการปนเปือ้นออกทนัที ล้างบริเวณ

ที่สมัผสัด้วยน า้เป็นเวลานานๆ 
P304 + P340   ถ้าหายใจเข้าไป: ให้ย้ายคนไปยงัท่ีท่ีมีอากาศบริสทุธ์ิและท าให้หายใจได้สะดวก      
P305 + P354 + P338 ถ้าเข้าตา: ล้างออกด้วยน า้สะอาดเป็นเวลานานๆในทนัที หากใสค่อนแทกเลนส์อยู ่ให้

ถอดออกหากสามารถถอดได้ และล้างทาความสะอาดตอ่ไป 
P316    ขอความชว่ยเหลอืทางการแพทย์ฉกุเฉินทนัทีที่ได้รับอนัตราย 
P363    ซกัล้างเสือ้ผ้าที่ปนเปือ้นก่อนน าไปใช้ใหม ่
P390    ดดูซบัสารท่ีหกร่ัวไหลเพื่อป้องกนัการท าลายวสัดชุนิดอื่น 
P403 + P233   เก็บในสถานท่ีมีอากาศถา่ยเทได้สะดวก ปิดภาชนะบรรจใุห้แนน่ 

     P406    เก็บในภาชนะบรรจทุี่ทนการกดักร่อน/ ภาชนะที่ซบัด้านในต้านการกดักร่อน 
     

2.3 อันตรายอื่นๆ   ไมม่ีข้อมลู 
 
 

ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients) 
 

3.1 สารเคมี 
      ช่ืออื่น Nitrous fumes, Red fuming nitric acid 
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          หมายเลข CAS       หมายเลข EC       หมายเลข EC-Index       สตูรโมเลกลุ       น า้หนกัโมเลกลุ       ปริมาณร้อยละ 

         7697-37-2          231-714-2            007-004-00-1       HNO3 63.01 กรัม/โมล         95 
 
     ส่วนผสมที่เป็นอนัตรายตามข้อก าหนด (EC) เลขที่ 1272/2008      
     

องค์ประกอบ ความเข้มข้น การจ าแนกประเภท 
กรดไนตริก 
หมายเลข CAS         7697-37-2 
หมายเลข EC            231-714-2 
หมายเลข EC-Index 007-004-00-1 

95% ของเหลวออกซิไดซ์(ประเภทยอ่ย 2), H272 
สารกดักร่อนโลหะ (ประเภทยอ่ย 1), H290 
ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางการหายใจ (ประเภทยอ่ย 3), 
H331 
การกดักร่อนผิวหนงั (ประเภทยอ่ย 1A), H314 
การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรง (ประเภทยอ่ย 1), H318 

        
     ส าหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความอนัตรายทีแ่สดงไว้ในสว่นนีใ้ห้ดสูว่นท่ี 16 
 
 

ส่วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures) 
 

4.1 ค าอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล 
 

ข้อแนะน าทัว่ไป  ให้แสดงเอกสารข้อมลูความปลอดภยันีต้อ่แพทย์ 
เมื่อเข้าสูร่ะบบหายใจ ให้เคลือ่นย้ายผู้ ป่วยไปท่ีท่ีมีอากาศบริสทุธ์ิ ท าให้ผู้ ป่วยตวัอุน่อยูต่ลอดเวลา ถ้าผู้ ป่วยมี

อาการหายใจไมส่ะดวกหรือหายใจสัน้ๆให้ออกซเิจนแก่ผู้ ป่วย ให้ใช้เคร่ืองชว่ยหายใจใน
กรณีที่ผู้ ป่วยไมม่กีารหายใจหรืออยูภ่ายใต้การดแูลของแพทย์เทา่นัน้ ห้ามช่วยเหลอื
ผู้ ป่วยโดยวธีิเป่าลมหายใจลกัษณะปากตอ่ปาก หรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมกู สามารถ
ใช้อปุกรณ์/เคร่ืองมือที่เหมาะสมได้   

เมื่อสมัผสัผิวหนงั ถอดเสือ้ผ้าที่ปนเปือ้นสารเคมีออก ล้างผิวหนงัด้วยน า้และสบู ่ทาด้วยโพลเีอทิลนีไกล
คอล 400 หากมีอาการเป็นพิษ ให้แก้ปัญหาเช่นเดียวกบักรณีการสดูดม รีบไปพบแพทย์ 
ท าความสะอาดเสือ้ผ้าทีเ่ปือ้นก่อนน ากลบัมาใช้ใหม ่ 

เมื่อเข้าตา  รีบล้างตาทนัที ด้วยน า้สะอาด อยา่งน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์ 

เมื่อเข้าสูร่ะบบทางเดินอาหาร รีบบ้วนปากทนัทีด้วยน า้สะอาดในปริมาณมากๆ อยา่ท าให้อาเจียนออกมา ท าให้ผู้ ป่วย
ตวัอุน่อยูต่ลอดเวลา ถ้าผู้ ป่วยมีอาการหายใจไมส่ะดวกหรือหายใจสัน้ๆให้ออกซิเจนแก่
ผู้ ป่วย ให้ใช้เคร่ืองชว่ยหายใจในกรณีที่ผู้ ป่วยไมม่กีารหายใจหรืออยูภ่ายใต้การดแูลของ
แพทย์เทา่นัน้ ห้ามชว่ยเหลอืผู้ ป่วยโดยวิธีเป่าลมหายใจลกัษณะปากตอ่ปากหรือเป่าลม
หายใจเข้าทางจมกู สามารถใช้อปุกรณ์/เคร่ืองมือที่เหมาะสมได้ห้ามให้อะไรก็ตามทาง
ปากแก่ผู้ ป่วยที่ไมรู้่สกึตวั 
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4.2 อาการและผลกระทบที่ส าคัญทัง้ที่เกิดแบบเฉียบพลนัและที่เกดิภายหลัง 
         อาการและผลกระทบที่ส าคญัอธิบายไว้ในหวัข้อ 2.2  และ หวัข้อ11 
 

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องท าทนัทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่ส าคัญที่ควรด าเนินการ 
         เมื่อกลนืกิน ให้ผู้ ป่วยดื่มน า้ (2 แก้ว) ไมค่วรท าให้อาเจียนเพราะอาจท าให้เกิดการกดัจนทะล ุน าสง่แพทย์ทนัที ห้ามปรับ 
      สภาพสารให้เป็นกลาง 
 

 

ส่วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures) 
 

5.1 สารดับเพลิง 
 สารดับเพลิงที่เหมาะสม  

 เลอืกใช้สารท่ีใช้ดบัไฟอยา่งเหมาะสมกบัวสัดทุี่อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง 

 

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกดิจากสารเคมี 
       ไมล่กุไหม้และติดไฟ เปลวไฟในบริเวณใกล้เคียงอาจท าให้เกิดไอระเหยที่เป็นอนัตรายได้ เมื่อสมัผสักบัโลหะก่อให้เกิดก๊าซ    
      ไฮโดรเจนซึง่เป็นอนัตรายท าให้เกิดการระเบิดได้ ในกรณีที่เกิดเพลงิไหม้อาจก่อให้เกิดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ 

 

5.3 ค าแนะน าส าหรับนักดับเพลิง 
     ห้ามอยูใ่นเขตพืน้ท่ีอนัตรายโดยปราศจากหน้ากากช่วยหายใจ ควรอยูใ่นระยะหา่งที่ปลอดภยัและสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนั 

      อยา่งเหมาะสมเพื่อหลกีเลีย่งการสมัผสัโดยตรงกบัผิวหนงั 
   
5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม 

        ใช้น า้ก าจดัไอระเหยและป้องกนัไมใ่ห้น า้ที่ใช้ดบัเพลงิแล้วไหลลงสูแ่หลง่น า้บนดินหรือใต้ดิน  
 
 

ส่วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (Accidental release measures) 
 

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและวิธีการปฏบิัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน 
 ย้ายคนไปอยูใ่นพืน้ท่ีปลอดภยัและให้อยูบ่ริเวณเหนือลมจากพืน้ที่ท่ีมีการหกหรือร่ัว สวมชดุป้องกนัสารเคมี และหน้ากาก
ช่วยหายใจ ถ้าไมม่ีความเสีย่งอื่นใดให้ปิดบริเวณที่มีการร่ัวนัน้  

 

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม 
  ให้เก็บหรือดดูซบัสารเคมีที่ร่ัวไหลด้วยทรายหรือดิน, ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ ป้องกนัการไหลลงทอ่ระบายน า้ ถ้ามกีารร่ัวไหล      
  เกิดขึน้ ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องเพื่อก าจดั 
 

6.3 วิธีและวัสดุส าหรับการกักเก็บและท าความสะอาด 
 เมื่อหกร่ัวไหล ให้ดดูซบัด้วยสารเคมีที่ไมไ่วไฟ เช่น ทราย ซิลกิาเจล หรือแผน่ดดูซบัสารเคมี ป้องกนัไมใ่ห้ไหลลงสูแ่หลง่น า้
แล้วเก็บกวาดใสภ่าชนะที่มีฝาปิด ปิดฉลากและสง่ไปก าจดั ท าความสะอาดพืน้ท่ีที่เปือ้นด้วยน า้และสารซกัฟอก 
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6.4 อ้างอิงไปยงัส่วนอื่น 
       ส าหรับการก าจดัของเสยีให้ดใูนสว่นท่ี 13 
 
 

ส่วนที่ 7: การใช้และการเก็บรักษา (Handling and storage) 
 

7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน 
เนื่องจากคณุสมบตัิของของกรดไนตริกจะท าให้เกิดไนโตรเจนออกไซด์เมื่อได้สมัผสักบัแสง พืน้ท่ีปฏิบตัิงานควรมีระบบ
ระบายอากาศที่ดี พืน้ท่ีส าหรับวางภาชนะควรท าจากวสัดทุี่ทนกรด วสัดทุี่เหมาะสมโดยทัว่ไปได้แก่ แก้ว, stainless steel, 
เหลก็, อะลมูิเนียม, โพลไีวนิลคลอไรด์ (PVC), โพลเีตตระฟลูออโรเอทิลนี (PTFE(Teflon)), วสัดทุี่ไมเ่หมาะสมได้แก่ 
ทองแดง, โลหะผสมนิเกิล, นิเกิล, เงิน, ดีบกุ, และโลหะผสมเหลก็บางชนดิ อยา่เปิดภาชนะทิง้ไว้ อยา่ท าการขนสง่รวมกบั
สารท่ีเข้ากนัไมไ่ด้ ควรกรองสารละลายด้วย ฉนวนใยแก้ว,  glass chips , หรือ ตวักรองทีเ่ป็นเซรามิก  อยา่กรองด้วยวสัดทุี่
ท าจากกระดาษเนื่องจากหลงัจากที่กระดาษแห้งอาจเสีย่งตอ่การลกุไหม้  
 

7.2 สภาวะในการจดัเก็บที่ปลอดภยั รวมทัง้วัสดุที่เข้ากันไม่ได้  
เก็บสารเคมใีนภาชนะที่ปิดสนิท ในท่ีแห้ง, เย็นและอากาศถา่ยเทได้สะดวก เก็บให้พ้นจากการถกูแสงแดดโดยตรงและอยู่
หา่งจากความร้อน น า้และวสัดทุีเ่ข้ากนัไมไ่ด้ ข้อบงัคบัส าหรับภาชนะบรรจ ุห้ามใช้ภาชนะบรรจทุี่เป็นโลหะ  เก็บให้หา่งจาก
แหลง่ที่สามารถท าให้เกิดการติดไฟ (เช่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า, เปลวไฟ, แหลง่ความร้อน, ประกายไฟ) เก็บให้หา่งจากวสัดทุีต่ิดไฟ
ได้  
 

 7.3 การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง 
       นอกเหนือจากการใช้งานท่ีกลา่วถงึในสว่นท่ี 1.2 ไมม่ีการใช้งานท่ีเฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม 
 
  

ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับสมัผัส และ การป้องกันภยัอันตรายส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection) 
 

8.1 ขีดจ ากดัในการสัมผัสสารเคมี 
 

8.2 การควบคุมการสัมผัส 
     มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม 
         ให้ปฏิบตัิงานในตู้ควนัและเปิดพดัลมดดูอากาศ 
 

     มาตรการป้องกนัส่วนบุคคล (อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล, PPE) 
       การป้องกันตา/ใบหน้า 
     สวมแวน่ตาแบบก๊อกเกิล ป้องกนัสารเคม ี
 

       การป้องกันผิวหนัง 

         ควรสวมชดุป้องกนัสารเคมีทีเ่หมาะสม รองเท้าบู้ทท่ีท าจากยางหรือพลาสติก 

         การป้องกนัมือ  
- กรณีที่ต้องมีการสมัผสัละอองของสารเคมีควรสวมถงุมือที่ท าจากยางบิวทิล 
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         การเลอืกใช้ถงุมือเป็นไปตามข้อก าหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374 
.  

        การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ 

       สวมหน้ากากกรองไอสารเคมี ในกรณีที่ต้องท างานในพืน้ท่ีอบัอากาศ เมื่อมีไอระเหยหรือละอองสารเคมี ให้ใช้ตวักรองชนิด         
       E-P2 (EN 141 or EN 14387).   

  

        การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

        ป้องกนัไมใ่ห้ลงสูแ่หลง่น า้ 
 
 

ส่วนที่ 9: สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties) 
 

9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมี 
 

ลกัษณะทัว่ไป :สถานะ   ของเหลว 
: ส ี   ใส-เหลอืง 

กลิน่   มีกลิน่ฉนุ 
คา่ขีดจ ากดัของกลิน่ท่ีได้รับ    ไมร่ะบ ุ

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง        <1 ที ่20ºC 
จดุหลอมเหลว   -49.5 ºC 
จดุเดือด   87.1 ºC  

จดุวาบไฟ   ไมร่ะบ ุ
อตัราการระเหย    ไมร่ะบ ุ

ความสามารถในการลกุติดไฟ (ของแข็ง, ก็าซ)   ไมร่ะบ ุ

ขีดจ ากดัการระเบดิ: ต ่าสดุ   ไมร่ะบ ุ
                              สงูสดุ    ไมร่ะบ ุ

      ความดนัไอ               ~56 hPa ที ่20ºC   
      ความหนาแนน่ไอสมัพทัธ์   ~2.04 

      ความหนาแนน่    1.49 g/ml ที ่20ºC 

      ความสามารถในการละลายน า้    ละลายน า้ได้ที ่20ºC (ท าให้เกิดความร้อน) 
สมัประสทิธ์ิการแบง่ชัน้ (n-octanol/water)   log Pow; -2.3 
อณุหภมูิที่สามารถติดไฟได้เอง   ไมร่ะบ ุ

     อณุหภมูิที่สลายตวั     ไมร่ะบ ุ
ความหนืด    ไมร่ะบ ุ
คณุสมบตัิทางการระเบิด   ไมร่ะเบิด 
คณุสมบตัิในการออกซิไดซ์   อาจเร่งการลกุไหม้; สารออกซิไดซ์ 
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ส่วนที่ 10: ความคงตวัและความว่องไวต่อปฏิกิริยา (Stability and reactivity) 
 

10.1 ความว่องไวต่อปฏิกิริยา 
        เป็นตวัออกซิไดซ์ที่รุนแรง 
         

10.2 ความคงตัวทางเคม ี
           มีความคงตวัที่สภาวะปกตภิายใต้การจดัเก็บท่ีถกูต้อง    
               
10.3 ปฏิกิริยาที่มีความอนัตรายที่สามารถเกิดขึน้ได้ 
         อาจเกิดการระเบิดเมื่อสมัผสักบั: แอลกอฮอล์, ฟลอูอรีน, สารรีดิวซ์, สารออกซิไดซ์, สารอินทรีย์, อะซีโตน, อะซิโตไน 
         ไตรล์, อลัคาไลของอะซิทิลไลด์, กรดฟอร์มิก, อะมิโนโพรเพนไดออล, อะมิโนไทเอโซล/กรด, อะนิลนี(อาจท าให้เกิดการ 
         ระเบิดได้ด้วยตวัเอง), แอนติโมนีไฮไดร์ด, ไฮโดรเจนอาร์ซิไนด์, ผ้าฝ้าย, เบนซิดีน, เบนซีน, แคลเซียมฟอสไฟด์, เซลลโูลส,  
         คลอโรเบนซีน, 4-คลอโรไนโตรอะนิลนี, ไซโคลเฮกซานอล, ไซโคลเฮกซิลเอมีน, ไซโคลเพนตะไดอีน, 1,2-ไดคลอโรอีเทน,  
         ไดคลอโรมีเทน, ไดเอทิลอีเทอร์(ปราศจากน า้), ไดเมทิลไฮดราซีน, ไดไนโตรเบนซีน, ไดเมทิลซลัไฟด์, ไดออกเซน, ไดไว 
         นิลอีเทอร์, กรดอะซติิก, อะซิติกแอนไฮไดร์ด, เอทิลนีไกลคอล (ความร้อน), 5-เอทิล-2-เมทิลไพริดีน(ความร้อน), ฟอร์ 
         มิกอลัดีไฮด์, 2-ฟอร์มามิโด-1-ฟีนิล-1,3-โพรเพนไดออล, กลเีซอรอล /กรดซลัฟริูก, ยาง, เชือ้เพลงิ, เฮกซานอล, ไฮดราซีน,  
         ไฮดราโซน, โพแทสเซียมคลอเรต + สารอินทรีย์,  ดา่งทบัทิม + แอลกอฮอล์, ถ่าน,ไฮโดรคาร์บอน, ทองแดง,  ลเิธียมซิล ิ   
         ไซด์, ตวัท าละลายอินทรีย์, แมงกานีส, ไซยาไนด์ของโลหะ, ผงโลหะ, มีซิทิลนี(ความร้อน), เมทิลไซโคลเฮกซาโนน, เมทิล   
         เอทิลไพริดีน, ไนโตรเบนซนี/ กรดซลัฟริูก, ไนโตรคลอโรอะนิลนี, ไนโตรมีเทน, ไนโตรโทลอูีน, สารอินทรีย์ + กรดซลัฟริูก,  
         น า้มนั, ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์, ไฮโดรเจนฟอสไฟด์, พทาลกิแอนไฮไดร์ด/กรดซลัฟริูก, ไพโรคาทิคอล, ปรอทไนเตรต/เอ    
         ทานอล, ซลัเฟอร์ไดออกไซด์, ไฮโดรเจนเทลลไูรด์, เตตระโบเรน, ไทโอไซยาเนต, ไทเทเนียม, โทลอูีน, ไตรเอซีน/ ไตรฟอูอ 
         โรอะซิติกแอนไฮไดร์ด, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์/ ปรอทออกไซด์, พารา-ไซลอล, ผลติภณัฑ์ที่มีเซลลโูลสเป็นองค์ประกอบ,  
         ดีบกุ, น า้ตาล 
 

  ท าปฏิกิริยาที่รุนแรงกบั เอมีน, แอมโมเนีย, สารท่ีติดไฟได้, โพแทสเซียม, ลเิทียม, โซเดียม,  สารรีดิวซ์, อะคริโลไนไตรล์,     
  กรดฟอร์มคิ, พลวง, สารหน,ู โบรอน, โบรมีนเพนตะฟลอูอไรด์, บิวเทนไทออล, คลอรีนไตรฟลอูอไรด์, โครโตนอลดีไฮด์,  
  เหลก็(II)ออกไซด์(ผง), เอทิลอะนิลนี, เฟอร์ฟริูวแอลกอฮอล์, เจอร์เมเนียม,  กลเีซอรอล / กรดไฮโดรคลอริก, หรือกรด 
  ไฮโดรฟลูออริก, ไฮโดรเจนไอโอไดด์, คอปเปอร์(I)ในไตรด์, แมกนีเซียม (ความร้อน), แมกนเีซียมฟอสไฟด์, กรดเมลลติิก,  
  เมทิลไทโอฟีน, โซเดียมไฮไดรด์, โซเดียมไฮโปคลอไรต์, ฟีนิลนีไดเอมีน, ฟอสโฟเนียมไอโอไดด์, โพลโีพรไพลนี, ไพริดีน,  
  ขีเ้ลือ่ย, ซลัเฟอร์ฮาโลจิไนด์, กรดซลัฟริูกเข้มข้น, ไฮโดรเจนซลัไฟด์, ซีลเีนียม, ไฮโดรเจนซิลไินด์, ไทออล, ไทโอฟีน, โทลอูิ 
  ดีน, ไตรเอทิลเอมีน, ยเูรเนียม, ยเูรเนียมไดซลัไฟด์, บิสมทั, ไซลดิีน  
     

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง 
           ความร้อน 
  

10.5 วัสดุและสารที่เข้ากันไม่ได้ 
  สารอินทรีย์ที่เผาไหม้ได้, สารท่ีถกูออกซิไดซ์ได้, ตวัท าละลายอินทรีย์, แอลกอฮอล์, คีโตน, อลัดีไฮด์, แอนไฮไดรด์, เอมีน,  
  อะนีลนี,ไนตรล์, สารอินทรีย์จ าพวกไนโตร, ไฮดราซีนและอนพุนัธ์, อะซิติลดิีน, โลหะ(ท าให้เกิดก๊าซไฮโดรเจน), โลหะ 
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  ผสม, โลหะออกไซด์, โลหะอลัคาไล, โลหะอลัคาไลน์เอิร์ธ, แอมโมเนีย,ดา่ง, กรด, ไฮไดรด์, ฮาโลเจน, สารประกอบฮาโล 
  เจน, ออกไซด์ของอโลหะ, เฮไลด์ของอโลหะ, สารประกอบไฮโดรเจนของอโลหะ, อโลหะ, ฟอสไฟด์, ไนไตรด์, ลเิธียมซิล ิ
  ไซด์, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

           

10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว 
            เมื่อสมัผสักบัโลหะท าให้เกิดก๊าซไฮโดรเจน, แก๊สไนตรัส ซึง่อาจก่อให้เกิดการระเบิดได้ 
 
   

ส่วนที่ 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information) 
 

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพษิวทิยา        
  ความเป็นพิษเฉียบพลนั 
       ไมม่ีข้อมลู 
                 

ความเป็นพษิทางปากเฉียบพลัน 

อาการ: ท าลายเนือ้เยื่อในปาก, หลอดอาหาร, ทางเดินอาหาร, เกิดความเจ็บปวดอยา่งรุนแรง, มีฤทธ์ิกดักร่อน อาจ
ก่อให้เกิดการกดัจนทะล,ุ อาเจียนเป็นเลอืด, เสยีชีวิต 

 

  ความเป็นพิษเฉียบพลนัเม่ือสดูดม 

         อาการ: ระคายเคืองตอ่เยื่อเมือก ไอ และหายใจล าบาก, การสดูดมอาจท าให้เกิดอาการบวมน า้ในระบบทางเดินหายใจ 

 

  การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง 

  ท าให้เกิดแผลไหม้ 

 

  การท าอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา 

            ท าให้แสบร้อน, อาจท าให้ตาบอด 

 

  การท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง 
  ไมม่ีข้อมลู 

 

  การกลายพันธ์ุของเซลล์สืบพนัธ์ุ 

  การเป็นสารผา่เหลา่ในแบคทีเรีย การทดสอบ Ames ให้ผลเป็นลบ 
 

  การเป็นสารก่อมะเร็ง 

  ไมม่ีข้อมลู 
 

  ความเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธ์ุ 

  ไมม่ีข้อมลู 
 

       การท าให้เกดิความผิดปกตขิองการพัฒนาการทางร่างกายของทารกภายในครรภ์ 
       ไมม่ีข้อมลู 
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  ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครัง้เดียว 

  ไมม่ีข้อมลู 

 

  ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ า้หลายครัง้ 

   ไมม่ีข้อมลู 
   

  ความเป็นอันตรายจากการส าลัก 

           ไมม่ีข้อมลู 
 

  ข้อมูลเพิ่มเติม 
  สารกดักร่อนรุนแรง ควรใช้ผลติภณัฑ์ด้วยความระมดัระวงั เช่นเดียวกบัเมื่อท างานกบัสารเคมี 
 

 

ส่วนที่ 12: ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา (Ecological information) 
          
12.1 ความเป็นพษิ 
        ความเป็นพิษตอ่ปลา                               LC50 Gambusia affinis: 72 mg/l/96h                                  

12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย 
           ไมม่ีข้อมลู 
          

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชวีภาพ 
        สมัประสทิธ์ิการกระจายตวั(n-octanol/water) log Pow: -2.3 (คา่จากการทดลอง)  
                    ไมก่่อให้เกิดการสะสมทางชีวภาพ (log P o/w <1) 

 

12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน 
        ไมม่ีข้อมลู 

 

12.5 ผลกระทบอื่นๆที่เกดิขึน้ 
        มีผลกระทบทางชีวภาพ เป็นอนัตรายตอ่สิง่มีชีวิตที่อาศยัอยูใ่นน า้ เป็นพิษตอ่ปลาและแพลงตอน สง่ผลที่เป็นอนัตราย 
        เนื่องจากการเปลีย่นแปลงคา่พีเอชเมื่อผสมกบัน า้ ก่อให้เกิดสารผสมท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนแม้ในสภาพท่ีเจือจาง ไมท่ าให้เกิด  
        การขาดออกซิเจนทางชีวภาพ เป็นอนัตรายตอ่แหลง่น า้ดืม่ ห้ามทิง้ลงสูร่ะบบน า้, น า้เสยีหรือทิง้ลงสูพ่ืน้ดิน 
 
 

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการก าจัดหรือท าลาย (Disposal considerations) 
 

13.1 วิธีการก าจัด 
         ผลิตภณัฑ์ 

ไมม่ีกฎข้อบงัคบัของ EC วา่ด้วยการก าจดัสารเคมีหรือกากเคมีซึง่ถือวา่เป็นของเสยีเฉพาะประเทศนัน้ สมาชิก EC มี
กฎหมายและข้อบงัคบัในการก าจดัของเสยีเฉพาะประเทศอยู ่ให้ด าเนินการตดิตอ่ผู้ รับผิดชอบหรือบริษัทท่ีด าเนินการรับ   
ก าจดัของเสยีที่ได้รับอนญุาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีก าจดัที่เหมาะสมหรือด าเนิน  การเผาในเตาเผาสารเคมซีึง่ติดตัง้เคร่ือง
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เผาท าลายสารคาร์บอน (Afterburner) และเคร่ืองฟอก (Scrubber) แตต้่องระมดัระวงัเร่ืองการจดุไฟติดเป็นพิเศษเพราะ 
สารนีไ้วไฟสงู โดยต้องได้รับอนญุาตจากเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง 
 

         บรรจุภณัฑ์ที่ปนเป้ือน 

             ก าจดัโดยยดึตามระเบยีบราชการ บรรจภุณัฑ์ที่ปนเปือ้นสารเคมใีห้ด าเนินการเช่นเดยีวกนักบัสารเคมีนัน้ สว่นบรรจภุณัฑ์ 
        ที่ไมป่นเปือ้นสารเคมีให้ก าจดัเหมือนของเสยีทัว่ไปตามบ้านเรือน หรือน ากลบัมาใช้ใหม ่
 
 

ส่วนที่ 14: ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information) 
 

         การขนส่งทางบก (ADR/RID)     
        หมายเลข UN                                         2032 
        ช่ือที่ใช้ในการขนสง่             NITRIC ACID, RED FUMING 
        ประเภทความอนัตรายในการขนสง่ (class) 8 (5.1, 6.1) 
        กลุม่บรรจภุณัฑ์    I 
        ความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดล้อม             ไมเ่ป็น 
        ข้อควรระวงัพิเศษส าหรับผู้ใช้    ใช ่
 

       การขนส่งทางทะเล (IMDG) 
        หมายเลข UN                                         2032 
        ช่ือที่ใช้ในการขนสง่             NITRIC ACID, RED FUMING 
        ประเภทความอนัตรายในการขนสง่ (class) 8 (5.1, 6.1) 
        กลุม่บรรจภุณัฑ์    I 
        มลภาวะทางทะเล    ไมเ่ป็น 
        ข้อควรระวงัพิเศษส าหรับผู้ใช้   ใช ่
        EmS     F-A S-Q 

 

        การขนส่งทางอากาศ (IATA) 
        หมายเลข UN                                         2032 
        ช่ือที่ใช้ในการขนสง่             NITRIC ACID, RED FUMING 
        ประเภทความอนัตรายในการขนสง่ (class) 8 (5.1, 6.1) 
        กลุม่บรรจภุณัฑ์    I 
        ความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดล้อม             ไมเ่ป็น 
        ข้อควรระวงัพิเศษส าหรับผู้ใช้   ใช ่
 

       การขนส่งทางน า้ในประเทศ (AND/ADNR) 
        (ไมม่กี าหนด) 
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ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information) 
 

ข้อมลูความปลอดภยันีจ้ดัท าขึน้ตามข้อก าหนดของการจ าแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมทีี่เป็นระบบเดียวกนัทัว่โลก 
(GHS). 
 

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภยั/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงส าหรับสาร หรือของผสม 
          ไมม่ีข้อมลู 

 

15.2 การประเมินความปลอดภยัของสารเคม ี  
        ส าหรับสนิค้านีไ้มไ่ด้ด าเนินการประเมินความปลอดภยัสารเคมี 

 
 

ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่น (Other information) 
 

ข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 และ 3 
   H272   อาจเร่งการลกุไหม้; สารออกซิไดซ์ 

   H290   อาจกดักร่อนโลหะ 
   H314   ท าให้ผิวหนงัไหม้อยา่งรุนแรงและอนัตรายตอ่ดวงตา 
   H331   เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป 
   EHU071  มีฤทธ์ิกดักร่อนระบบทางเดินหายใจ  
    
ข้อควรระวัง 
สงัเกตฉลากและข้อมลูความปลอดภยัของสารเคมกี่อนใช้งาน  
 

เอกสารอ้างอิง  
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). 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดตอ่ บริษัท อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จ ากดั 

 

วันที่ปรับปรุง  
01/07/2021 
 
รายละเอียดท่ีใช้ในการจดัท าข้อมลูความปลอดภยัฉบบันีจ้ดัท าจากข้อมลูปัจจบุนัท่ีมีอยู่ เอกสารท่ีจดัท าขึน้เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าในการจดัการเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท า 
งาน การใช้งาน การจดัเก็บ การขนสง่ การก าจดัและเอกสารฉบบันีไ้มไ่ด้รวมถึงการรับรองคณุภาพของสินค้า ข้อมลูในเอกสารนีเ้ป็นคณุสมบติัเฉพาะของสารนีเ้ท่านัน้ ไมร่วมถึง
การน าไปผสมกบัสารอ่ืนหรือกระบวนการอยา่งอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วไว้ในเอกสารนี ้


