เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
According to Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
Revision Date Oct 01, 2015

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

กรดซัลฟูริก 0.1-1.0 N (SULFURIC ACID 0.1 - 1.0 N)
7664-93-9
GN1194, GN1195, GN1196, GN1197

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
สารกัดกร่อนโลหะ (ประเภทย่อย 1), H290
สาหรับข้ อความแบบเต็มของข้ อความแสดงความอันตรายทีแ่ สดงไว้ ในส่วนนี ้ให้ ดสู ว่ นที่ 16
การจาแนกประเภทตามข้ อกาหนด EU Directives 67/548/EEC or 1999/45/EC
ไม่เป็ นอันตราย
2.2 องค์ ประกอบของฉลาก
การติดฉลากตามข้ อกาหนด (EC) No 1272/2008
รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็ นอันตราย

คาสัญญาณ

บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด

ระวัง
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ข้ อความแสดงความอันตราย
H290
อาจกัดกร่อนโลหะ
ข้ อความแสดงข้ อควรระวัง
P234
P390
P406

เก็บในภาชนะบรรจุเดิมของสารนี ้เท่านัน้
ดูดซับสารที่หกรั่วไหลเพื่อป้องกันการทาลายวัสดุชนิดอื่น
เก็บในภาชนะบรรจุที่ทนการกัดกร่อน/ ภาชนะที่ซบั ด้ านในต้ านการกัดกร่อน
ไม่มีข้อมูล

2.3 อันตรายอื่นๆ

ส่ วนที่ 3: องค์ ประกอบ / ข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม (Composition/information on ingredients)
3.1 สารเคมี
ไม่จดั เป็ นประเภทสารเดีย่ ว
3.2 สารผสม
กรดซัลฟูริก
ชื่ออื่น
Battery acid, Dihydrogen sulfate, Dipping acid, Electrolyte acid, Mattling acid, Sulphuric acid.
หมายเลข CAS
7664-93-9

หมายเลข EC
231-639-5

หมายเลข EC-Index
016-020-00-8

สูตรโมเลกุล
H2SO4

น ้าหนักโมเลกุล
98.08 กรัม/โมล

ปริ มาณร้ อยละ
0.1-5.0

ส่ วนผสมที่เป็ นอันตรายตามข้ อกาหนด (EC) เลขที่ 1272/2008
องค์ ประกอบ
กรดซัลฟูริก
หมายเลข CAS
7664-93-9
หมายเลข EC
231-639-5
หมายเลข EC-Index 016-020-00-8

ความเข้ มข้ น
0.1-5.0%

การจาแนกประเภท
สารกัดกร่อนโลหะ (ประเภทย่อย 1), H290
การกัดกร่อนผิวหนัง (ประเภทย่อย 1A), H314

ส่ วนผสมที่เป็ นอันตรายตามข้ อกาหนด 1999/45/EC
องค์ ประกอบ
กรดซัลฟูริก
หมายเลข CAS
7664-93-9
หมายเลข EC
231-639-5
หมายเลข EC-Index 016-020-00-8

บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด

ความเข้ มข้ น
0.1-5.0%

การจาแนกประเภท
C, กัดกร่อน, R35
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สาหรับข้ อความแบบเต็มของข้ อความแสดงความอันตรายและข้ อความแสดงความเสีย่ งทีแ่ 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

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 หากมีอาการเป็ นพิษ ให้
แก้ ปัญหาเช่นเดียวกับกรณีการสูดดม รี บไปพบแพทย์ ทาความสะอาดเสื ้อผ้ าทีเ่ ปื อ้ น
ก่อนนากลับมาใช้ ใหม่
รี บล้ างตาทันที ด้ วยน ้าสะอาด อย่างน้ อย 15 นาที แล้ วรี บไปพบแพทย์
เมื่อกลืนกิน ให้ ผ้ ปู ่ วยดืม่ น ้า (2 แก้ ว) ไม่ควรทาให้ อาเจียนเพราะอาจทาให้ เกิดการกัดจน
ทะลุ นาส่งแพทย์ทนั ที ห้ ามปรับสภาพสารให้ เป็ นกลาง

4.2 อาการและผลกระทบที่สาคัญทัง้ ที่เกิดแบบเฉียบพลันและที่เกิดภายหลัง
อาการและผลกระทบที่สาคัญอธิบายไว้ ในหัวข้ อ 2.2 และ หัวข้ อ11
4.3 ข้ อควรพิจารณาทางการแพทย์ ท่ ตี ้ องทาทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สาคัญที่ควรดาเนินการ
ไม่ระบุ
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 าซซัลเฟอร์ ออกไซด์
5.3 คาแนะนาสาหรับนักดับเพลิง
ห้ ามอยูใ่ นเขตพื ้นที่อนั ตรายโดยปราศจากหน้ ากากช่วยหายใจ ควรอยูใ่ นระยะห่างที่ปลอดภัยและสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกัน
อย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลีย่ งการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง

บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด
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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 ป้องกันไม่ให้ ไหลลงสูแ่ หล่งน ้า เก็บกวาดใส่ภาชนะทีม่ ี
ฝาปิ ด ปิ ดฉลากและส่งไปกาจัด ทาความสะอาดพื ้นที่ที่เปื อ้ นด้ วยน ้าและสารซักฟอก
6.4 อ้ างอิงไปยังส่ วนอื่น
สาหรับการกาจัดของเสียให้ ดใู นส่วนที่ 13
ส่ วนที่ 7: การใช้ และการเก็บรักษา (Handling and storage)
7.1 ข้ อควรระวังในการใช้ งาน
พื ้นที่ปฏิบตั ิงานควรมีระบบระบายอากาศที่ดี พื ้นที่สาหรับวางภาชนะควรทาจากวัสดุที่ทนกรด วัสดุที่เหมาะสมโดยทัว่ ไป
ได้ แก่ แก้ ว, Enamel วัสดุที่เหมาะสมที่อณ
ุ หภูมิต่า: โพลีเอทิลนี (PE), โพลีไวนิลคลอไรด์, โพลีโพรไพลีน (PP) ระดับความ
เข้ มข้ นรวมทังช่
้ วงอุณหภูมิชว่ งทีแ่ ตกต่างกันมีผลทาให้ ความสามารถในการทนการกัดกร่อนของกรดของโลหะมีความ
แตกต่างกันมาก ควรศึกษาถึงข้ อมูลลักษณะการใช้ งานก่อนทาการเลือกวัสดุทใี่ ช้ ในการทาพื ้นผิว วัสดุที่ไม่เหมาะสมได้ แก่:
โลหะทีไ่ ม่ทนต่อการกัดกร่อนและการออกซิเดชันโดยอากาศ อย่าเปิ ดภาชนะทิ ้งไว้ หลีกเลีย่ งการสัมผัสสารเคมีขณะใช้ งาน
7.2 สภาวะในการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทัง้ วัสดุท่ เี ข้ ากันไม่ ได้
เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิห้องในที่แห้ ง, เย็นและอากาศถ่ายเทได้ สะดวก เก็บให้ พ้นจากการถูก
แสงแดดโดยตรงและอยูห่ า่ งจากความร้ อน น ้าและวัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ได้ ข้ อบังคับสาหรับภาชนะบรรจุ ห้ ามใช้ ภาชนะบรรจุที่
เป็ นโลหะ
7.3 การใช้ งานที่เฉพาะเจาะจง
นอกเหนือจากการใช้ งานที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1.2 ไม่มีการใช้ งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม

บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด
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ส่ วนที่ 8: การควบคุมการรับสัมผัส และ การป้องกันภัยอันตรายส่ วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)
8.1 ขีดจากัดในการสัมผัสสารเคมี
Derived No Effect Level (DNEL)
Application Area
Health Effects
Worker
Acute Local effects
Consumer
Long-term Local effects

Exposure
Inhalation
Inhalation

Value
1 mg/m³
0.05 mg/m³

Predicted No Effect Concentration (PNEC)
Compartment
Value
Fresh water
0.0025 mg/l
Fresh water sediment
0.002 mg/kg
Marine water
0.00025 mg/l
Marine sediment
0.002 mg/kg
Sewage treatment plant
8.8 mg/l
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
- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ทาจากไวตัน
- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสละอองของสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทาจากยางบิวทิล
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
P2 (EN 141 or EN 14387).
การควบคุมความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อม
ป้องกันการไหลลงสูแ่ หล่งน ้า

บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด
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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, ก๊ าซ)
ขีดจากัดการระเบิด: ต่าสุด
สูงสุด
ความดันไอ
ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์
ความหนาแน่น
ความสามารถในการละลายน ้า
สัมประสิทธิ์การแบ่งชัน้ (n-octanol/water)
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้ เอง
อุณหภูมิที่สลายตัว
ความหนืด
คุณสมบัติทางการระเบิด
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์

ของเหลว
ใส-ไม่มีสี
ไม่มีกลิน่
ไม่ระบุ
<1.3 ที่ 20ºC
-4.5ºC
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
1.00 - 1.03 g/ml ที่ 20ºC
ละลายน ้าได้ ที่ 20ºC
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ประมาณ 335°C
ไม่ระบุ
ไม่ระเบิด
ไม่ระบุ

ส่ วนที่ 10: ความคงตัวและความว่ องไวต่ อปฏิกิริยา (Stability and reactivity)
10.1 ความว่ องไวต่ อปฏิกิริยา
กัดกร่อนโลหะต่างๆ
10.2 ความคงตัวทางเคมี
มีความคงตัวที่สภาวะปกติภายใต้ การจัดเก็บที่ถกู ต้ อง
10.3 ปฏิกิริยาที่มีความอันตรายที่สามารถเกิดขึน้ ได้
อาจเกิดการระเบิดเมื่อสัมผัสกับ เบส, น ้า, โลหะต่างๆ
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10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง
ความร้ อนสูง
10.5 วัสดุและสารที่เข้ ากันไม่ ได้
โลหะอัลคาไล, สารประกอบของโลหะอัลคาไล, แอมโมเนีย, โลหะอัลคาไลน์เอิร์ท, สารประกอบของโลหะอัลคาไล
เอิร์ท, ด่าง, กรด, สารที่ไหม้ ไฟได้ , ตัวทาละลายอินทรี ย์, ฮาโลจิเนต, เปอร์ แมงกาเนต
วัสดุที่ไม่เหมาะสมในการใช้ งานด้ วยได้ แก่ โลหะต่างๆและโลหะผสมทาให้ เกิดซัลเฟอร์ ออกไซด์และ ก๊ าซไฮโดรเจน
10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
อาจเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงและเป็ นอันตรายเมื่อทาปฏิกิริยากับโลหะ, เนื ้อเยื่อของสัตว์/พืช เมื่อสัมผัสกับโลหะทาให้ เกิด
ก๊ าซไฮโดรเจน, ก๊ าซซัลเฟอร์ ออกไซด์ ซึง่ อาจระเบิดได้
ส่ วนที่ 11: ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา (Toxicological information)
11.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา
สารผสม
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน
ไม่มีข้อมูล
ความเป็ นพิษทางปากเฉียบพลัน
ไม่มีข้อมูล
ความเป็ นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม
ไม่มีข้อมูล
การกัดกร่ อน/การระคายเคืองต่ อผิวหนัง
ไม่มีข้อมูล
การทาอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่ อดวงตา
ไม่มีข้อมูล
การทาให้ ไวต่ อการกระตุ้นอาการแพ้ ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง
ไม่มีข้อมูล
การกลายพันธุ์ของเซลล์ สืบพันธุ์
ไม่มีข้อมูล
การเป็ นสารก่ อมะเร็ง
ไม่มีข้อมูล
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ความเป็ นพิษต่ อระบบสืบพันธุ์
ไม่มีข้อมูล
การทาให้ เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการทางร่ างกายของทารกภายในครรภ์
ไม่มีข้อมูล
ความเป็ นพิษต่ ออวัยวะเป้าหมายอย่ างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครัง้ เดียว
ไม่มีข้อมูล
ความเป็ นพิษต่ ออวัยวะเป้าหมายอย่ างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซา้ หลายครัง้
ไม่มีข้อมูล
ความเป็ นอันตรายจากการสาลัก
ไม่มีข้อมูล
ข้ อมูลเพิ่มเติม
ทาให้ เกิดอาการระคายเคืองต่อเยื่อเมือก
ส่ วนที่ 12: ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา (Ecological information)
สารผสม
12.1 ความเป็ นพิษ
ไม่มีข้อมูล
12.2 การตกค้ างและความสามารถในการย่ อยสลาย
ไม่มีข้อมูล
12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ
ไม่มีข้อมูล
12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน
ไม่มีข้อมูล
12.5 ผลกระทบอื่นๆที่เกิดขึน้
ห้ ามทิ ้งลงสูร่ ะบบน ้า, น ้าเสีย หรื อดิน
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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
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
การขนส่ งทางทะเล (IMDG)
หมายเลข UN
ชื่อที่ใช้ ในการขนส่ง

3264
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(SULFURIC ACID)
8
III
ไม่เป็ น
ใช่

ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)
กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์
มลภาวะทางทะเล
ข้ อควรระวังพิเศษสาหรับผู้ใช้
EmS

3264
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(SULFURIC ACID)
8
III
ไม่เป็ น
ใช่
F-A S-B

การขนส่ งทางอากาศ (IATA)
หมายเลข UN

3264

บริ ษัท อาร์ ซีไอ แล็บสแกน จากัด

หน้ า 9 ของ 11

กรดซัลฟูริก 0.1-1.0 N

ชื่อที่ใช้ ในการขนส่ง
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)
กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์
ความเป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้ อม
ข้ อควรระวังพิเศษสาหรับผู้ใช้

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(SULFURIC ACID)
8
III
ไม่เป็ น
ไม่

การขนส่ งทางนา้ ในประเทศ (AND/ADNR)
(ไม่มกี าหนด)
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
H290
อาจกัดกร่อนโลหะ
H315
ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
H319
ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
ข้ อความแบบเต็มของข้ อความแสดงความเสี่ยงที่แสดงไว้ ในส่ วน 2 และ 3
C
กัดกร่อน
R35
ทาให้ เกิดแผลไหม้ อย่างรุนแรง
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.
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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
01/10/2015
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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