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ส่วนที่ 1 – การบง่ช้ีสารเด่ียวหรือสารผสม และบริษทัผูผ้ลิต 
  

ตวับ่งช้ีผลิตภณัฑ ์: 

     ชื่อผลิตภณัฑ ์ Sulfonion
®
 Plus 

     ขอ้แนะน าการใช ้ ท าใหส่้วนผสมของผลิตภณัฑเ์ขา้กนัก่อนใชง้าน  

รายละเอียดของผูผ้ลิต :  

     ชื่อบรษัิท บริษัท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั 

     ท่ีอยู่  602 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230 ประเทศไทย 

     หมายเลขโทรศพัท ์ +66 (38)763 080 99 ext. 858, 866, 613, 614 

     หมายเลขโทรสาร ไม่มี. 

     เว็บไซด ์ www.lion.co.th 

     อีเมล  Info_cb@lion.co.th 

    หมายเลขโทรศัพทฉุ์กเฉิน :   +66(2) 294 0191 ext. 412, 264, 1800-229-494 

  

  

ส่วนที่ 2 – การบง่ช้ีความเป็นอนัตราย 
  

ประเภทความเป็นอนัตรายของสารเดี่ยว และสารผสม 

     สารกดักร่อนโลหะ ประเภทย่อย 1 

     ความเป็นพิษเฉียบพลนั-ทางปาก   ประเภทย่อย 4 

     ความเป็นพิษเฉียบพลนั-ทางการหายใจ ประเภทย่อย 2 

     การกดักร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง                                         ประเภทย่อย 2 

     การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคาย           ประเภทย่อย 1 

     เคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง  

     ความอนัตรายเฉียบพลนัต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้า ประเภทย่อย 1 

 
องคป์ระกอบของฉลากตามระบบ GHS :  

 
รูปสญัลกัษณ ์: 

 
 

 
 
 
 
 

ค าสญัญาณ : อนัตราย 
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ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย : 

H290 อาจกดักร่อนโลหะ  

H302 เป็นอนัตรายเมื่อกลืนกิน 

H330 เป็นอนัตรายถึงตายไดเ้มื่อหายใจเขา้ไป 

H315 ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก 

H318 ท าลายต่อดวงตาอย่างรุนแรง 

H400 เป็นพิษรา้ยแรงต่อส่ิงมีชีวิตในน ้า 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวัง – ดา้นการป้องกัน : 

P234 จดัเก็บในภาชนะบรรจุจากแหล่งผลิตเท่าน้ัน 

P260 หา้มหายใจเอาฝุ่นละอองลอย/ไอระเหย/ละอองเหลว/ฟูม/สเปรย ์

P264 ลา้งมือดว้ยน ้าและสบู่หลงัจากใชส้ารใหท้ัว่ 

P270 หา้มกิน ด่ืม หรือสบูบุหร่ีเมื่อใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ 

P271 ใชภ้ายนอกเท่าน้ัน หรือในสถานท่ีท่ีมีการระบายอากาศดี 

P273 หลีกเล่ียงการปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

P284 สวมหน้ากากป้องกนัการหายใจ 

P280 สวมถุงมือกนัสารเคมี ชุดป้องกนัสารเคมี แว่นตานิรภยัครอบดวงตา และหน้ากากป้องกนัใบหน้า 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวัง – ดา้นการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน : 

P301+P312 หากกลืนกิน: ติดต่อศูนยพิ์ษวิทยา/ไปพบแพทย/์หน่วยปฐมพยาบาล เมื่อมีอาการไม่ปกติ 

P302+P352 หากสมัผสัผิวหนัง : ลา้งดว้ยสบู่และน ้าปริมาณมาก 

P304+P340 
หากมีการสดูดมเขา้ไป น าผูส้ดูดมไปอยู่ในท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ จดัใหอ้ยู่ในท่าผ่อนคลาย เพ่ือใหห้ายใจ

สะดวก 

P305+P351+P338 หากเขา้ตา : ใหล้า้งตาอยา่งระมดัระวงั โดยการปล่อยใหน้ ้าสะอาดไหลผ่านเป็นระยะเวลาหลายนาที 

หากสวมใส่คอนแทคเลนสอ์ยู่ ใหถ้อดคอนแทคเลนสอ์อกถา้สามารถท าไดโ้ดยง่าย แลว้ลา้งตาต่อ 

P310 ติดต่อ ศูนยพิ์ษวิทยา/แพทย/์หน่วยปฐมพยาบาล โดยทนัที 

P330 บว้นปากดว้ยน ้าสะอาด 

P332+P313 หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังข้ึน ใหข้อค าปรึกษาจากแพทย ์

P362 ถอดเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนและซกัเส้ือผา้ก่อนน ามาใช ้

P390 ดูดซบัสารท่ีหกรัว่ไหลเพ่ือป้องกนัความเสียหายต่อวสัดุอื่น 

P391 เก็บสารท่ีหกรัว่ไหล เน่ืองจากเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มในแหล่งน ้า 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวัง – ดา้นการจดัเก็บ : 

P403+P233 เก็บในสถานท่ีท่ีมีการระบายอากาศดี และปิดภาชนะบรรจุใหแ้น่น 

P405 เก็บในท่ีปลอดภยั 

P406 เก็บในภาชนะบรรจุท่ีทนการกดักร่อน/ภาชนะท่ีซบัดา้นในตา้นการกดักร่อน 
 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวัง – ดา้นการก าจดัท้ิง : 

  P501 ก าจดัสาร/ภาชนะบรรจุ ท่ีจุดรวบรวมของเสียอนัตราย 
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ส่วนที่ 3 – ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบสารและส่วนผสม 
   

หมายเลข CAS น ้าหนัก % ชื่อทางเคมี 

68584-22-5 96.5 % Benzenesulphonic acid, C10-16-alkyl derives. 

7664-93-9 1-1.9 % กรดซลัฟูริก 

   

   

ส่วนที่ 4 – มาตรการปฐมพยาบาล 
  

ค าอธิบายมาตรปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ : 

     การสมัผัสทางดวงตา ลา้งตาโดยปล่อยใหน้ ้าสะอาดไหลผ่านดวงตา อย่างต่อเน่ืองอย่างน้อย 15 นาที หรือจนกว่าจะ

ไดร้บัค าแนะน าใหห้ยุดจากศูนยพิ์ษวทิยาแพทย ์

น าส่งโรงพยาบาลหรือพบแพทย ์

ถอดคอนแทคเลนสอ์อกจากดวงตาท่ีสมัผสัสาร ควรรีบด าเนินการโดยผูท่ี้มีความช านาญ 

     การสมัผัสทางผิวหนัง ถอดเส้ือผา้และรองเทา้ท่ีเป้ือนสารออกโดยทนัที 

ลา้งผิวหนังและผมใหท้ัว่ดว้ยสบู่และน ้าสะอาดปริมาณมาก  

น าส่งโรงพยาบาลหรือพบแพทย ์ 

     การหายใจเขา้ไป ใหรี้บออกจากบริเวณท่ีตอ้งสดูดมควนัหรือสารท่ีถูกเผาไหม ้ไปยงัท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก 

ถา้ไม่หายใจ ใหช่้วยหายใจโดยใชเ้คร่ืองช่วยหายใจแบบมีล้ินปิดกั้น ท าการช่วยฟ้ืนคืนชีพถา้

จ าเป็น 

น าส่งโรงพยาบาลหรือพบแพทย ์

     การกลืนกิน 

 

อย่าพยายามท าใหอ้าเจียนหากกลืนกินสารเขา้ไป 

อย่าใหข้องเหลวแก่คนท่ีมีอาการง่วงหรือไม่ค่อยรูสึ้กตวั เช่น ก าลงัจะหมดสติ 

ใชน้ ้าเพ่ือลา้งสารในปากออก แลว้ใหด่ื้มน ้าอยา่งชา้ๆ เท่าท่ีสามารถด่ืมได ้

แนะน าใหติ้ดต่อศูนยพิ์ษวิทยาหรือแพทยโ์ดยทนัที 

อาการหรอืผลกระทบท่ีส าคญั:  

     ผลกระทบแบบเฉียบพลนั ระคายเคืองต่อดวงตาและผิวหนัง  

อาจท าใหเ้กิดอนัตรายต่อระบบทางเดินหายใจ อาการหอบหืดหรือหายใจล าบาก. 

     ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนภายหลงั ไม่มีขอ้มูล 

ขอ้บ่งช้ีถึงความจ าเป็นในการใหก้ารบ าบดัโดยทนัทีหรือการรกัษาแบบเฉพาะ:  

 รกัษาตามอาการท่ีแสดง 
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ส่วนที่ 5 – มาตรการผจญเพลิง 
  

สารดบัเพลิง :  

     สารดบัเพลิงท่ีเหมาะสม ละอองน ้า หมอกโฟม ผงเคมีแหง้ (ในกรณีท่ีไดร้บัอนุญาติ คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2)) 

     สารดบัเพลิงท่ีไม่เหมาะสม อย่าใชห้วัฉีดน ้าแบบ Water jet ในการดบัเพลิงเน่ืองจากจะท าใหเ้กิดไฟลุกไหมไ้ด ้

อนัตรายเฉพาะท่ีเกิดจากสารตั้งตน้หรอืส่วนผสม :  

      การเผาไหมท้ าใหเ้กิดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์คารบ์อนมอนอกไซด ์และออกไซดข์องซลัเฟอร์ 

เมื่อถูกความรอ้นจะสลายตวั และปล่อยควนัพิษของ SO2 และ SO3 

อุปกรณป้์องกันพิเศษและขอ้ควรระวังส าหรบันักดบัเพลิง: 

 สวมใส่เคร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลพรอ้มเคร่ืองช่วยหายใจ 

  

  

ส่วนที่ 6 – มาตรการจดัการเม่ือมีการหกรัว่ไหลของสาร 
 

ขอ้ควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณป้์องกัน และวิธีปฏิบตัิในภาวะฉุกเฉิน : 

 สวมใส่อุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล 

เคล่ือนยา้ยแหล่งก าเนิดไฟ และจดัใหม้กีารถ่ายเทอากาศเพียงพอ 

หลีกเล่ียงการสมัผสักบัผิวหนัง ดวงตาและเส้ือผา้  

ขอ้ควรระวังดา้นส่ิงแวดลอ้ม : หากเกิดการรัว่ไหล อย่าลา้งสารลงในน ้า ผิวดิน หรือระบบสุขาภิบาล 

วิธีการและวัสดุส าหรบัการกักเก็บและการท าความสะอาด: 

 

น าแหล่งก าเนิดไฟทั้งหมดออก   

เก็บกวาดสารท่ีรัว่ไหลใส่ลงในภาชนะท่ีเหมาะสม 

ตรวจสอบการหกและการรัว่ไหลของสารอยา่งสม า่เสมอ 

ท าความสะอาดพ้ืนผิวท่ีปนเป้ือนดว้ยน ้าจ านวนมากอยา่งระมดัระวงั 
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ส่วนที่ 7 – การขนถา่ย เคล่ือนยา้ย ใชง้าน และการเก็บรกัษา 
  

ขอ้ควรระวังส าหรบัการขนถ่าย เคลื่อนยา้ย และใชง้านอย่างปลอดภยั : 

 เก็บใหห่้างจากแหล่งก าเนิดประกายไฟหรือความรอ้น 

สวมใส่อุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล 

ปฏิบติังานในบริเวณท่ีมีการถ่ายเทอากาศไดดี้ 

หา้มใหเ้ขา้ตา ผิวหนัง  หรือเส้ือผา้ 

หลีกเล่ียงการสดูดม 

เงื่อนไขส าหรบัการจดัเก็บท่ีปลอดภยั รวมทั้งวัสดุท่ีเขา้กันไม่ได ้: 

 ปิดภาชนะใหแ้น่นสนิทในท่ีแหง้ เย็น และมีอากาศถ่ายเทสะดวก 

  

  
 

ส่วนที่ 8 – การควบคุมการรบัสมัผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
  

ค่าต่างๆท่ีใชค้วบคุมการรบัสมัผสั : ไม่มีขอ้มูล 

การควบคุมทางวิศวกรรมท่ีเหมาะสม:        ใชก้ารระบายอากาศเฉพาะท่ี  

 

อุปกรณป้์องกันส่วนบุคคล : 

 
 

     การป้องกนัดวงตาและใบหนา้ สวมแว่นตากนัสารเคมี หรือแว่นตาป้องกนัท่ีเหมาะสม 

     การป้องกนัผิวหนัง สวมใส่ถุงมือป้องกนัสารเคมี และเส้ือผา้ท่ียาวปิดคลุมร่างกาย. 

     การป้องกนัระบบทางเดินหายใจ ปฏิบติังานในท่ีท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก 

ถา้สารเคมีมีความเขม้ขน้ในอากาศสงู ควรใชห้นา้กากอนามยั หรือเคร่ืองช่วงหายใจ 

      การป้องกนัร่างกาย ชุดคลุมทัว่ร่างกาย 

การปฏิบตัิงานดา้นสุขอนามยั:   

 

ใชง้านตามมาตรฐานสุขอนามยัในโรงงานอุตสาหกรรม และแนวปฏิบติัเพ่ือความ

ปลอดภยั 
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ส่วนที่ 9 – สมบติัทางกายภาพและทางเคมี 
 

ขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสมบตัิทางกายภาพและทางเคมี : 

ลกัษณะทัว่ไป และสี : ของเหลวหนืดสีน ้าตาล 

กลิ่น : กล่ินเฉพาะตวั 

ขีดจ ากัดของกลิ่นท่ีไดร้บั : ไม่มีขอ้มูล 

ค่าความเป็นกรดด่าง (1% Sol.) : 1.0 - 3.0 

จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง (°C) : ไม่มีขอ้มูล 

จุดเดือดเริม่ตน้และช่วงของการเดือด (°C) : ไม่มีขอ้มูล 

จุดวาบไฟ (°C) : ไม่มีขอ้มูล 

อตัราการระเหย : ไม่มีขอ้มูล  

ความสามารถในการลุกติดไฟไดข้องของแข็งและกา๊ซ : ไม่มีขอ้มูล 

ค่าขีดจ ากัดต า่สุดของการระเบิด (%) : ไม่มีขอ้มูล 

ค่าขีดจ ากัดสูงสุดของการระเบิด (%) : ไม่มีขอ้มูล  

ความดนัไอ (kPa) : ไม่มีขอ้มูล 

ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1) : ไม่มีขอ้มูล  

ความหนาแน่นสมัพทัธ ์(น ้า = 1) : ไม่มีขอ้มูล 

ความสามารถในการละลายน ้า (กรมัต่อลิตร) : ละลายไดง่้าย 

ค่าสมัประสิทธ์ิการละลายของสารในชั้นของ 

n-octanol ต่อน ้า :      
ไม่มีขอ้มูล  

อุณหภูมิท่ีลุกติดไฟเองได ้(°C) : ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมิของการสลายตวั (°C)   : ไม่มีขอ้มูล 

ความหนืด (ท่ี 30 ºC) :                               800 – 2,000 

  

  

ส่วนที่ 10 – ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา 
  

การเกิดปฏิกิรยิา : ไม่มีขอ้มูล 

ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใตส้ภาวะการเก็บรกัษาท่ีแนะน า 

ความเป็นไปไดใ้นการเกิดปฏิกิรยิาอนัตราย : จะไม่เกิดข้ึน 

สภาวะท่ีควรหลีกเลี่ยง : อุณหภูมิสงู ความช้ืนสงู และแสงแดด 

วัสดุที่เขา้กันไม่ได ้: กรด อลัคาไลน์ สารกดักร่อน ฮาโลเจน  

ผลิตภณัฑจ์ากการสลายตวัท่ีเป็นอนัตราย : ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ซลัเฟอรไ์ตรออกไซด ์
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ส่วนที่ 11 – ขอ้มูลดา้นพิษวิทยา 
 

ประเภทความเป็นอนัตรายทางกายภาพ : 

   สารกดักร่อนโลหะ          อาจกดักร่อนโลหะ 
 

ประเภทความเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ : 

     ความเป็นพิษเฉียบพลนั-ทางปาก   เป็นอนัตรายเมื่อกลืนกิน 

     ความเป็นพิษเฉียบพลนั-ทางผิวหนัง ไม่มีขอ้มูล 

     ความเป็นพิษเฉียบพลนั-ทางการหายใจ เป็นอนัตรายถึงตายไดเ้มื่อหายใจเขา้ไป 

     การกดักร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง                                         ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก 

     การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อ        

ดวงตาอย่างรุนแรง           

ท าลายต่อดวงตาอย่างรุนแรง 

     การท าใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต่้อระบบทางเดินหายใจ ไม่มีขอ้มูล. 

     การก่อใหเ้กินการกลายพนัธุข์องเซลลสื์บพนัธุ ์ ไม่มีขอ้มูล 

     การก่อมะเร็ง ไม่มีขอ้มูล 

     ความเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธุ ์ ไม่มีขอ้มูล 

     ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง 

         -จากการสมัผสัครั้งเดียว 

 

ไม่มีขอ้มูล 

     ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง 

         -จากการสมัผสัซ ้า 

 

ไม่มีขอ้มูล 

     ความเป็นอนัตรายจากการส าลกั ไม่มีขอ้มูล 

  

  

ส่วนที่ 12 – ขอ้มูลดา้นนิเวศวิทยา 
  

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน:์  
     ความอนัตรายเฉียบพลนัต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้า เป็นพิษรา้ยแรงต่อส่ิงมีชีวิตในน ้า 

     ความอนัตรายระยะยาวต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้า ไม่มีขอ้มูล 

ความคงสภาพและการเส่ือมสลาย : ไม่มีขอ้มูล 

การสะสมในส่ิงมีชีวิต : ไม่มีขอ้มูล 

การเคลื่อนยา้ยในดิน : ไม่มีขอ้มูล 

ผลกระทบรา้ยแรงท่ีอาจเกิดข้ึนอื่น ๆ : ไม่มีขอ้มูล 

  
  

ส่วนที่ 13 – ขอ้พิจารณาในการก าจดัของเสีย 
  

วิธีการก าจดัของเสีย : หลีกเล่ียงการท้ิงผลิตภณัฑใ์นทางระบายน ้า ก าจดัตามขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

บรรจุภณัฑท่ี์ปนเป้ือน : ท้ิงผลิตภณัฑใ์นถงัขยะท่ีเหมาะสม 
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ส่วนที่ 14 – ขอ้มูลเก่ียวกบัการขนส่ง 
  

การขนส่งทางบก (ADR):  

หมายเลข UN  2586 

กลุ่มบรรจุภณัฑ ์ III 

ชื่อท่ีถูกตอ้งในการขนส่ง  ALKYLSULPHONIC ACIDS  or  ARYLSULPHONIC ACIDS,   

 ของเหลวท่ีมี sulphuric acid อิสระนอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 

ประเภทความเป็นอนัตรายใน ประเภท  :                            8 

การขนส่ง ความเป็นอนัตรายย่อย:            ไม่มีขอ้มูล 

ความเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม  ไม่มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ควรระวังพิเศษส าหรบัผูใ้ช ้ ขอ้ก าหนดพิเศษ :                   ไม่ระบุ 

 ขีดจ ากดัดา้นปริมาณ  :             5 ลิตร 

  

การขนส่งทางอากาศ (ICAO-IATA / DGR): 

หมายเลข UN  2586 

กลุ่มบรรจุภณัฑ ์ III 

ชื่อท่ีถูกตอ้งในการขนส่ง Alkylsulphonic  acids, ของเหลวท่ีมี sulphuric acid อิสระน้อยกว่ารอ้ยละ 5 

 Arylsulphonic  acids, ของเหลวท่ีมี sulphuric acid อิสระน้อยกว่ารอ้ยละ 5 

ประเภทความเป็นอนัตรายของ ประเภทตามประกาศของ ICAO/IATA :                             8 

การขนส่ง ความเป็นอนัตรายย่อยตามประกาศของ ICAO / IATA :         ไม่ระบุ 

 ขอ้ก าหนด ERG :                                                       8 ลิตร 

ความเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม  ไม่มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ควรระวังพิเศษส าหรบัผูใ้ช ้ ขอ้ควรระวงัเป็นพิเศษ:                                                                                A803     

 ขอ้ก าหนดส าหรบัการบรรจุส าหรบัเท่ียวบินขนส่งเพียงอยา่งเดียว:                           856 

 ปริมาณบรรจุสงูสุดต่อถุงท่ีอนุญาตส าหรบัเท่ียวบินขนส่งเพียงอย่างเดียว:                  6 ลิตร 

 ขอ้ก าหนดส าหรบัการบรรจุส าหรบัเท่ียวบินขนส่งและโดยสาร:                               852 

    ปริมาณบรรจุสงูสุดต่อถุงท่ีอนุญาตส าหรบัเท่ียวบินขนส่งและโดยสาร:                      5 ลิตร 

 ขอ้ก าหนดส าหรบัการบรรจุแบบจ ากดัปริมาณส าหรบัเท่ียวบินขนส่งและโดยสาร:         Y841                 

 ปริมาณบรรจุสงูสุด่อถุงท่ีอนุญาตแบบจ ากดัปริมาณส าหรบัเท่ียวบินขนส่งและโดยสาร:  1ลิตร 

  

การขนส่งทางเรอื (IMDG-Code / GGVSee): 

หมายเลข UN  2586 

กลุ่มบรรจุภณัฑ ์ III 

ชื่อท่ีถูกตอ้งในการขนส่ง ALKYLSULPHONIC ACIDS  or  ARYLSULPHONIC ACIDS,  
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 ของเหลวท่ีมี sulphuric acid อิสระ้อยกว่ารอ้ยละ 5 

ประเภทความเป็นอนัตรายของ  ความเป็นอนัตรายตามประกาศของ IMDG:                8 

ขนส่งการ ความเป็นอนัตรายย่อยตามประกาศของ ICAO/IATA :   ไม่มีขอ้มูล 

ความเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม  ไม่มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ควรระวังพิเศษส าหรบัผูใ้ช ้ หมายเลข EMS:                F-A , S-B 

 ขอ้ควรระวงัเป็นพิเศษ:        ไม่มีขอ้มูล 

 ขีดจ ากดัดา้นปริมาณ:         5 ลิตร 

  

การขนส่งในปรมิาณมาก ตามภาคผนวกท่ี 2 ของ MARPOL 73 / 78 และขอ้ก าหนดของ IBC: 

ท่ีมา องคป์ระกอบ ประเภทของมลพิษ 

IMO MARPOL 73/78 

(ภาคผนวก 2) – รายการสารท่ีเป็นของเหลว

อนัตราย ท่ีขนส่งในปริมาณมาก 

sulfuric acid Y 

 

  

ส่วนที่ 15 – ขอ้มูลเก่ียวกบักฎขอ้บงัคบั 

กฎหมายและระเบียบว่าดว้ยสุขภาพ ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจ  าเพาะส าหรบัสสารหรอืของผสม : 
 

      กฎหมายและระเบียบส าหรบั Benzenesulphonic acid,      

       C10-16-alkyl derives (68584-22-5) 

ไม่มีขอ้มูล 

     กฎหมายและระเบียบส าหรบั  Sulfuric acid (7664-93-9)  เป็นสารท่ีอยใูนบญัชีรายการสารเคมีอนัตราย 

  

เป็นสารท่ีอยูในบญัชีรายการสารเคมีของ Status 

Australia - AICS พบ 

Canada - DSL พบ 

Canada - NDSL ไม่พบ  (Benzenesulphonic acid, C10-16-alkyl derivs.; Sulfuric acid) 

China - IECSC พบ 

Europe – EINEC / ELINCS / NLP พบ 

Japan - ENCS พบ 

Korea - KECI พบ 

New Zealand - NZloC พบ 

Philippines - PICCS พบ 

USA - TSCA พบ 

Legend : พบ = องคป์ระกอบทั้งหมดอย ูใ่นบญัชีรายช่ือ  

ไม่พบ = ไม่ถกูกาํหนดหรือ องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง หรือ หลายๆองคป์ระกอบ 

ไม่ไดถ้กูระบใุนบญัชีรายช่ือ แต่หากองคป์ระกอบใดท่ีมีในรายการจะปรากฏช่ือในวงเล็บ 

การประเมินความปลอดภยัทางเคมี: ผลิตภณัฑน้ี์ไม่มีการประเมินความปลอดภยัทางเคมี 
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ส่วนที่ 16 – ขอ้มูลอ่ืนๆ 
  

      ขอ้มูลท่ีกล่าวมาน้ีมาจากความรูแ้ละขอ้มลูท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบนั เอกสารแนะน าความปลอดภยัฉบบัน้ีใหร้ายละเอยีดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

ในมุมมองดา้นความปลอดภยัท่ีจ าเป็น ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ ผูข้ายจะตอ้งรบัผิดชอบท่ีจะปฏิบติัตาม

กฏหมายและขอ้บงัคบัท่ีมีอยู่ดว้ยตนเอง 

 

แหล่งอา้งอิง : 

- Hazardous Substances Data Bank (HSDB)  

http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB 

- Environmental Protection Authority: HSNO Chemical Classification Information Database (CCID)       

http://old.epa.govt.nz/search-databases/Pages/HSNO-CCID.aspx 

- Nite National Institute of Technology and Evaluation 

http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html 
 

http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB
http://old.epa.govt.nz/search-databases/Pages/HSNO-CCID.aspx
http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html

