H401 เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
ขอความแสดงขอควรระวัง – ดานการปองกัน
P201 ศึกษาคูมือปฏิบัติกอนใชงาน
P260 หามสูดหายใจ ฝุน/ควัน/หมอก/ละออง/สเปรย
P280 สวมถุงมือกันสารเคมี ชุดปองกันสารเคมี แวนนิรภัยครอบดวงตา และหนากากปองกันใบหนา
P281 ใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามที่กําหนด
P234 จัดเก็บในภาชนะบรรจุจากแหลงผลิตเทานั้น
P273 หลีกเลี่ยงการปลอยสูสิ่งแวดลอม
ขอความแสดงขอควรระวัง – ดานการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
P301+P330+P331 กรณีกลืนกิน บวนปาก หามทําใหอาเจียน
P303+P361+P353 กรณีสัมผัสกับผิวหนัง (หรือ ผม) ถอดเสื้อผาที่ปนเปอนโดยทันที ลางผิวหนังดวยน้ํา/ฝกบัว
P305 + P351 + P338 กรณีเขาตา ใหลางตาอยางระมัดระวัง โดยปลอยใหน้ําสะอาดไหลผานเปนระยะเวลาหลายนาที หากสวมใสคอนแทค
เลนสอยู ใหถอดคอนแทคเลนสออกถาสามารถทําไดโดยงาย แลวลางตาตอ
P308 + P313 ถาสัมผัสหรือเกี่ยวของ ขอคําแนะนํา/พบแพทย
P310 ติดตอ ศูนยพิษวิทยา/แพทย/หนวยปฐมพยาบาล โดยทันที
P363 ซักเสื้อผาที่ปนเปอนกอนการใชซ้ํา
P390 ดูดซับสารที่หกเพื่อปองกันความเสียหายตอวัสดุอื่น
P304+P340 หากมีการสูดดมเขาไป นําผูสูดดมไปอยูในที่มีอากาศบริสุทธิ์ จัดใหอยูในทาผอนคลาย เพื่อใหหายใจสะดวก
ขอความแสดงขอควรระวัง – ดานการจัดเก็บ
P405 เก็บในที่ปลอดภัย
ขอความแสดงขอควรระวัง – ดานการกําจัดทิ้ง
P501 กําจัดทิ้งตัวสารและบรรจุภัณฑตามขอกําหนดกฎหมายทองถิ่น
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบสารและสวนผสม
องคประกอบสาร
ดูขอมูลดานลางสําหรับสวนประกอบของสารผสม
สวนผสม
หมายเลข CAS % [น้ําหนัก]
ชื่อ
68584-22-5
96.5
(C10-16)
alkylbenzenesulfonic acid
7664-93-9

sulfuric acid

การแบงแยกประเภท GHS
สารกัดกรอนโลหะ ประเภทยอย 1, การกัดกรอนและการระคายเคืองตอ
ผิวหนัง ประเภทยอย 1, การทําลายดวงตาอยางรุนแรง ประเภทยอย 1, สาร
กอมะเร็ง ประเภทยอย 1A, ความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมในน้ําอยาง
เฉียบพลัน ประเภทยอย 2; H290, H314, H318, H350, H401
สารกัดกรอนโลหะ ประเภทยอย 1, ความเปนพิษเฉียบพลัน (การสูดดม)
ประเภทยอย 2, การกัดกรอนและการระคายเคืองตอผิวหนัง ประเภทยอย 1,
การทําลายดวงตาอยางรุนแรง ประเภทยอย 1, สารกอมะเร็ง ประเภทยอย
1A; H290, H330, H314, H318, H350

สวนที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาล
คําอธิบายมาตรปฐมพยาบาลเบื้องตน
การสัมผัสทางดวงตา ถาสารนี้สัมผัสตา:
 ถางเปลือกตาออกทันทีโดยปลอยใหน้ําสะอาดไหลผาน
 ตรวจสอบใหแนใจวาชะลางดวงตาอยางทั่วถึง โดยถางเปลือกตาออกและพยายามขยับเปลือกตาไปมาโดยยก
เปลือกตาขึ้นลง
 ลางตาอยางตอเนื่องอยางนอย 15 นาที หรือจนกวาจะไดรับคําแนะนําใหหยุดจากศูนยพิษวิทยาหรือแพทย
 รีบนําสงโรงพยาบาลหรือพบแพทยทันที
 การถอดคอนแทคเลนสออกจากดวงตาที่สัมผัสสาร ควรรีบดําเนินการโดยผูที่มีความชํานาญเทานั้น
การสัมผัสทางผิวหนัง ถาสารสัมผัสผิวหนังและเสนผม
 ชําระลางผิวหนังและผมใหทั่วดวยน้ําสะอาด ถาเปนไปไดใหใชฝกบัวที่มีความปลอดภัย
 ถอดเสื้อผาและรองเทาที่เปอนสารออกโดยทันที
เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี
จัดทําโดย บริษทั เอ สแควร เพาเวอร เทรด จํากัด

หนา 2
SULFONION PLUS (linear alkyl benzene sulfonic acid)

วันที่ออกเอกสาร: 07/10/2558
วันที่พิมพเอกสาร: 07/10/2558



การหายใจเขาไป 



ลางผิวและผมโดยปลอยใหน้ําสะอาดไหลผานตอเนื่อง จนกวาจะไดรับคําแนะนําใหหยุดจากศูนยพิษวิทยา
นําสงโรงพยาบาลหรือพบแพทย
ใหรีบออกจากบริเวณที่ตองสูดดมควันหรือสารที่ถูกเผาไหมทันที
ใหผูปวยนอนลง ใหความอบอุนและจัดใหอยูในทาที่สบาย
หากสามารถกระทําไดควรถอดอวัยวะเทียม เชน ฟนปลอม ที่อาจอุดกั้นทางเดินหายใจออก กอนเริ่มการปฐม
พยาบาล
 ถาไมหายใจ ใหชวยหายใจโดยใชเครื่องชวยหายใจแบบมีลิ้นปดกั้น หนากากแบบมีลิ้นปดกั้น ทําการชวยฟนคืน
ชีพถาจําเปน
 นําสงโรงพยาบาลหรือพบแพทย
 การหายใจเอาไอหรือละออง (หมอก ควัน) อาจทําใหปอดบวมได
 สารที่ถูกกัดกรอน อาจเกิดอันตรายตอปอด (เชน ปอดอักเสบ น้ําคั่งในปอด)
 อาจมีอาการใหเห็นหลังจากไดรับสารภายใน 24 ชั่วโมง ผูรับสารตองไดรับการพักอยางสมบูรณ (โดยทาที่
แนะนํา จะเปนทา กึ่งนั่ง กึ่งนอน) และควรอยูภายใตการสังเกตการณทางการแพทย ถึงแมจะไมมีหรือยังไม
ปรากฏอาการ
 การที่จะปรากฏอาการ อาจพิจารณาใหสเปรยที่ประกอบดวยอนุพันธของ dexamethasone หรือ
beclomethasone
ทั้งนี้ควรอยูใตการดูแลของแพทยหรือบุคคลที่แพทยมอบอํานาจไว (ICSC13719)
การกลืนกิน  แนะนําใหติดตอศูนยพิษวิทยาหรือแพทยโดยทันที
 การสงตัวเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลเปนสิ่งที่จําเปน
 อยาพยายามทําใหอาเจียนหากกลืนกินสารเขาไป
 ถาเกิดการอาเจียนขึ้น ใหผูปวยโนมตัวไปขางหนาหรือเอียงตัวไปทางดานซาย (ถาเปนไปไดใหอยูในทากลับหัว)
เพื่อเปดทางเดินหายใจและปองกันการสําลัก
 สังเกตผูปวยอยางระมัดระวัง
 อยาใหของเหลวแกคนที่มีอาการงวงหรือไมคอยรูสึกตัว เชน กําลังจะหมดสติ
 ใหน้ําเพื่อลางสารในปากออก แลวใหของเหลวอยางชาๆ เทาที่สามารถดื่มได
 นําสงโรงพยาบาลหรือพบแพทยโดยทันที

ขอบงชี้ถึงความจําเปนในการใหการบําบัดโดยทันทีหรือการรักษาแบบเฉพาะ
การไดรับกรดเขมขนแบบฉับพลัน หรือ ไดรับซ้ําเปนเวลาสั้นๆ:
 ปญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ อาจเกิดการบวมของกลองเสียง การรักษาควรเริ่มตนโดยการใหออกซิเจน 100%
 ถามีอาการเจ็บในทางเดินหายใจ และผูปวยมีขอหามใชการสอดทอหายใจเนื่องจากมีภาวะบวมมาก อาจตองใช cricothyroidotomy
 ในทุกกรณีที่เลือดมีการไหลดี ควรทําการเจาะเสนเลือดดําโดยทันที
 กรดเขมขนจะทําใหเกิดการอุดตันของหลอดเลือด โดยการสรางลิ่มเลือด (eschar) ซึ่งมีผลตอความเปนกรดบนโปรตีนในเนื้อเยื่อ
การกลืนกิน:
 แนะนําใหเจือจาง (ดวยนมหรือน้ํา) โดยทันที ภายใน 30 นาทีแรกที่กลืนกิน
 อยาพยายามทําใหกรดกลายเปนกลาง เพราะอาจเกิดปฏิกิริยา exothermic และอาจทําใหเกิดอาการบาดเจ็บจากการกัดกรอนได
 ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการอาเจียน เพราะการที่เนื้อเยื่อโดนกรดจะมีอันตราย และตองจํากัดการใหของเหลวแค 1-2 แกวในผูใหญ
 การใหผงถาน(charcoal) ไมไดชวยในการดูดซับกรด
 ผูเขียนบางทานแนะนําใหลางทองภายใน 1 ชั่วโมง
ผิวหนัง:
 แผลที่ผิวหนังตองการการชะลางดวยน้ําเกลือปริมาณมาก การรักษาแผลไหมจากสารเคมีเหมือนกับแผลไหมจากความรอน โดยการหอดวยผาปด
แผลชนิดที่ไมยึดติดแผล
 การรักษาแผลไหมแบบลึก อาจใช silver sulfadiazine ทา
ตา:
 การบาดเจ็บที่ดวงตา ตองอาศัยการหดกลับของเปลือกตา เพื่อใหมั่นใจวามีการชะลางไปถึงชั้นตาขาว และควรลางตาอยางนอย 20-30 นาที
อยาใชสารที่ทําใหเปนกลาง ตองใชน้ําเกลือปริมาณหลายลิตร
 หยอด Cycloplegic (cyclopentolate 1% สําหรับการใชในระยะเวลาสั้นๆ หรือ homatropine 5% สําหรับการใชติดตอกันเปนระยะ
เวลานาน) หยอดยาฆาเชื้อ สารที่ทําใหเสนเลือดหดตัว หรือน้ําตาเทียม ขึ้นอยูกับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ
 การหยอดสเตียรอยดควรทําภายใตคําแนะนําของจักษุแพทย
เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี
จัดทําโดย บริษทั เอ สแควร เพาเวอร เทรด จํากัด

หนา 3
SULFONION PLUS (linear alkyl benzene sulfonic acid)

วันที่ออกเอกสาร: 07/10/2558
วันที่พิมพเอกสาร: 07/10/2558

[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]
สวนที่ 5 มาตรการผจญเพลิง
สารใชดับไฟ

 ละอองน้ําหรือหมอก
 โฟม
 ผงเคมีแหง
 สารโบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน หรือBCF (ในกรณีที่ไดรับอนุญาต)
 คารบอนไดออกไซด (Carbon dioxide)
อันตรายพิเศษที่เกิดจากสารตั้งตนหรือสวนผสม
ปฏิกิริยาการติดไฟของสาร  หลีกเลี่ยงการเจือปนกับตัวออกซิไดซ เชน ไนเตรด กรดที่ทําใหสารรวมตัวกับออกซิเจน สารฟอกขาวประเภท
คลอรีน สารคลอรีนประเภทที่ใชกับสระวายน้ํา ฯลฯ เพราะอาจติดไฟได
คําแนะนําสําหรับนักผจญเพลิง
การดับเพลิง  แจงเจาหนาที่ดับเพลิง โดยแจงรายละเอียดวาเหตุเกิดขึ้นที่ไหน และสถานการณเปนอยางไร
 สวมใสเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลพรอมเครื่องชวยหายใจ
 ปองกันทุกวิถีทางไมใหสารรั่วไหลเขาสูทอระบายน้ําและทางน้ําตางๆ
 ใชมาตรการผจญเพลิงที่เหมาะสมกับพื้นที่รอบๆ
 หามเขาใกลภาชนะบรรจุที่คาดวามีอุณหภูมิสูง
 ทําใหภาชนะบรรจุที่ติดไฟเย็นลงโดยใชน้ําพนเปนละอองจากสถานที่กําบังที่ปลอดภัย
 นําภาชนะบรรจุออกจากเสนทางเพลิงหากสามารถทําไดอยางปลอดภัย
อันตรายจากไฟและการระเบิด  ไมลุกไหมติดไฟ
 ถูกพิจารณาวามีความเสี่ยงตอการติดไฟต่ํา
 กรดอาจทําปฏิกิริยากับโลหะไดเปนกาซไฮโดรเจน ซึ่งเปนกาซที่มีความไวไฟสูงและสามารถระเบิดไดงาย
 ความรอนอาจกอใหเกิดการขยายหรือการสลายตัว นําไปสูการแตกออกของภาชนะบรรจุอยางรุนแรง
 อาจปลอยควันที่เปนพิษ มีฤทธิ์กัดกรอน อาจปลอยควันที่มีกลิ่นรุนแรง
สลายตัวโดยความรอน และกอใหเกิดควันพิษของคารบอนไดออกไซด ( CO2 ) ออกไซดของซัลเฟอร (SOx ) และ
สารอื่นๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีของสารอินทรียโดยใชความรอนในภาวะไรอากาศ อาจ
กอใหเกิดควันพิษที่มีฤทธิ์กัดกรอน
สวนที่ 6 มาตรการลดอุบัติเหตุ
ขอควรระวังสวนบุคคล อุปกรณปองกัน และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
การรั่วไหลของสาร  ทอระบายน้ําสําหรับที่จัดเก็บหรือสถานที่ใชงาน ควรมีอางพักสําหรับการปรับคาความเปนกรดดาง (pH) และ
ปริมาณเล็กนอยในวงแคบ
เพื่อเจือจางสารที่หก กอนจะปลอยหรือกําจัดสารทิ้งตอไป
 ตรวจสอบการหกและการรั่วไหลของสารอยางสม่ําเสมอ
ทําใหลื่นเมื่อมีการหกของสาร
 เก็บกวาดสารที่รั่วไหลทันที
 หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหย และการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา
 ควบคุมไมใหสารสัมผัสรางกายโดยใชอุปกรณปองกัน
 จํากัดพื้นที่และดูดซึมสารที่หกดวยทราย ดิน สารเฉื่อย หรือเวอรมิคูไลท (vermiculite)
การรั่วไหลของสาร ทําใหลื่นเมื่อมีการหกของสาร
ปริมาณมากในวงกวาง  เก็บกวาดพื้นที่ที่มีคนอยูและยายไปเหนือลม
 แจงศูนยบริการเหตุฉุกเฉิน และแจงรายละเอียดวาเหตุเกิดขึ้นที่ไหน และสถานการณเปนอยางไร
 สวมใสเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลแบบทั้งตัวพรอมเครื่องชวยหายใจ
 ใชวิธีปองกันตางๆ ที่เหมาะสม เพื่อไมใหการหกของสารเขาไปสูทอระบายน้ําหรือแหลงน้ํา
 พิจารณาการอพยพ (หรือปองกันการกระจายออกของสาร)
 หยุดการรั่วไหล เมื่อมีความปลอดภัยที่จะดําเนินการ
อุปกรณปองกันสวนบุคคลทีแ่ นะนําใชระบุอยูใน สวนที่ 8 ของเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี
เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี
จัดทําโดย บริษทั เอ สแควร เพาเวอร เทรด จํากัด

หนา 4
SULFONION PLUS (linear alkyl benzene sulfonic acid)

วันที่ออกเอกสาร: 07/10/2558
วันที่พิมพเอกสาร: 07/10/2558

สวนที่ 7 การขนถาย เคลื่อนยาย ใชงาน และการเก็บรักษา
ขอควรระวังสําหรับการขนถาย เคลื่อนยาย และใชงานอยางปลอดภัย
การขนถาย เคลื่อนยาย  หามไมใหเสื้อผาเปยกที่เปอนสารสัมผัสกับผิวหนัง
และใชงานอยางปลอดภัย  หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง รวมทั้งการสูดดม
 สวมใสชุดปองกันหากมีความเสี่ยงตอการสัมผัส
 ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีการถายเทอากาศไดดี
 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความชื้น
 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารที่เขากันไมได
 หาม ดื่ม บริโภคอาหาร หรือสูบบุหรี่ ระหวางทําการขนถายเคลื่อนยายและใชงาน
 ปดบรรจุภัณฑใหมิดชิดหากไมไดถูกใชงาน
ขอมูลอื่นๆ  ใหเก็บรักษาในบรรจุภัณฑดั้งเดิมของผูผลิต
 ปดบรรจุภัณฑใหมิดชิด
 เก็บรักษาในที่เย็นและแหง และที่ที่มีการถายเทอากาศไดดี
 เก็บใหหางจากวัสดุที่เขากันไมได และบรรจุภัณฑอาหาร
 ปกปองบรรจุภัณฑจากความเสียหาย และตรวจสอบรอยรั่วซึมเปนประจํา
 ใหศึกษาขอแนะนําในการจัดเก็บ ขนถาย เคลื่อนยาย และใชงาน ตามที่ระบุโดยผูผลิตในเอกสารขอมูลความ
ปลอดภัยสารเคมีนี้
สภาวะที่ปลอดภัยในการเก็บรักษา รวมถึงสารที่เขากันไมได
บรรจุภัณฑที่เหมาะสม  หามใชภาชนะที่ผลิตจากอลูมเิ นียมหรือเหล็กชุบโลหะ
 ตรวจสอบการหกและการรั่วไหลตางๆอยางสม่ําเสมอ
 หามใชภาชนะที่ผลิตจากเหล็กกลาคารบอนต่ําหรือเหล็กชุบโลหะ
 กระปองโลหะหรือถังโลหะทีภ่ ายเคลือบดวยสารที่ไมใชโลหะ
 ถังพลาสติก
 ถังโพลีไลเนอร
 บรรจุภัณฑที่แนะนําโดยผูผลิต
 ตรวจสอบใหแนใจวาบรรจุภัณฑติดฉลากถูกตองและไมมีการรั่วซึม
ขอหลีกเลี่ยงในการจัดเก็บ  ทําปฏิกิริยากับเหล็กกลาคารบอนต่ํา เหล็กชุบโลหะ/สังกะสี โดยสรางกาซไฮโดรเจน ซึ่งอาจกอใหเกิดสารผสม
รวมกับสารที่เขากันไมได
ที่สามารถระเบิดไดกับอากาศ
 แยกจากสารประเภทดาง สารที่เปนตัวออกซิไดซ และสารเคมีที่พรอมที่จะสลายตัวโดยกรด เชน ไซยาไนด
ซัลไฟด คารบอเนต
 หลีกเลี่ยงสารที่มีความเปนดางสูง
สวนที่ 8 การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล
ตัวแปรควบคุม
ขีดจํากัดของการรับสัมผัสสารในระหวางปฏิบัติงาน
ขอมูลเกี่ยวกับสวนประกอบ
ที่มาของขอมูล
สวนผสม
ขีดจํากัดของการรับสัมผัสสารในระหวางปฏิบัติงาน sulfuric acid
สําหรับประเทศไทย – ความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกับสภาพแวดลอม (สารเคมี) ตารางที่ 1
ขีดจํากัดของการรับสัมผัสสารในภาวะฉุกเฉิน
สวนผสม
sulfuric acid
สวนผสม
(C10-16)alkylbenzenesulfonic acid
sulfuric acid
เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี
จัดทําโดย บริษทั เอ สแควร เพาเวอร เทรด จํากัด

ชื่อวัสดุ
sulfuric acid

ชื่อวัสดุ
sulfuric acid

TWA
1 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร

TEEL-1

ไมมีขอมูล
IDLH ดั้งเดิม

ไมมีขอมูล
80 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

หนา 5
SULFONION PLUS (linear alkyl benzene sulfonic acid)

STEL
ไมมีขอมูล

TEEL-2
ไมมีขอมูล

Peak
ไมมีขอมูล

หมายเหตุ
ไมมีขอมูล

TEEL-3
ไมมีขอมูล
IDLH ปรับปรุง

ไมมีขอมูล
15 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

วันที่ออกเอกสาร: 07/10/2558
วันที่พิมพเอกสาร: 07/10/2558

การควบคุมการไดรับสัมผัส

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม การควบคุมทางวิศวกรรมใชเพื่อกําจัดสภาวะอันตรายออก หรือจัดใหมีแนวกั้น
ระหวางผูปฏิบัติงานและสภาวะอันตราย การควบคุมทางวิศวกรรมที่ออกแบบอยาง
เหมาะสมนั้น สามารถปกปองผูปฏิบัติงานจากอันตรายไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
โดยทั่วไปมักไมขึ้นอยูกับการปฏิบัติตนของผูป ฏิบัตงิ านแตละคนเพื่อระดับการ
ปกปองสูงที่สุด
การควบคุมทางวิศวกรรมแบบพื้นฐาน:
การควบคุมกระบวนการ เกี่ยวของกับการเปลี่ยนวิธีการทํางานหรือเปลี่ยน
กระบวนการเพื่อลดความเสี่ยง
การปดลอม และ/หรือ การแยกแหลงกําเนิดสารอันตรายที่แพรออกมา ใหหางจาก
ผูปฏิบัติงาน และระบบระบายอากาศ ซึ่งเปนกระบวนการปอนหรือดึงอากาศออก
จากสถานที่ปฏิบัติงาน ถามีการออกแบบอยางเหมาะสม ระบบการระบายอากาศ
สามารถกําจัดหรือเจือจางการปนเปอนในอากาศ การออกแบบระบบระบายอากาศ
ตองสอดคลองกับกระบวนการ สารเคมี หรือ การปนเปอนในการใชงาน
ผูปฏิบัติงานอาจจําเปนตองใชการควบคุมหลายชนิดรวมกันเพื่อปองกันการรับสัมผัส
สารมากเกินไป
อุปกรณปองกันสวนบุคคล

การปองกันดวงตาและใบหนา  แวนตาปองกันสารเคมี
 กําบังหนาอาจนํามาใชประกอบเพื่อเพิ่มเติมความปลอดภัย แตไมใหใชเปน
อุปกรณปองกันหลัก
 คอนแทคเลนสอาจกอใหเกิดอันตรายได คอนแทคเลนสชนิดนิ่มอาจดูดซับสาร
และกอใหเกิดการระคายเคือง ดังนั้น แตละพื้นที่หรือกิจกรรมการปฏิบัติงาน
ควรมีขอกําหนดที่เกี่ยวกับการใสคอนแทคเลนส หรือขอจํากัดในการใช
ขอกําหนดนี้ควรคํานึงถึงการดูดซับสารสารเคมีที่ใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ประสบการณบาดเจ็บที่เคยเกิดขึ้นมาแลวดวย นอกจากนี้ควรมีการฝกอบรม
บุคลากรดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน ซึ่งไดรับการฝกฝนเกี่ยวกับการถอด
คอนแทคเลนส และควรเตรียมอุปกรณที่จําเปนไวเสมอ ในกรณีที่มีการสัมผัส
กับกับสารเคมีและมีการระคายเคืองตา ควรถอดคอนแทคเลนสโดยเร็วที่สุด
การปองกันผิวหนัง ดูการปองกันมือดานลาง
การปองกันมือและเทา  สวมใสถุงมือปองกันสารเคมี เชน พีวีซี
 สวมใสรองเทานิรภัย หรือบูทยาง
 หากตองทําการเคลื่อนยายหรือถายเทของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกรอน ใหปลอยขา
กางเกงหรือชุดคลุมครอบดานนอกของบูทเพื่อปองกันสารเคมีรั่วไหลเขาสูบูท
การเลือกถุงมือที่เหมาะสมไมไดขึ้นอยูกับวัสดุเพียงอยางเดียว แตขึ้นกับคุณภาพของ
วัสดุที่อาจแตกตางกันออกไปสําหรับผูผ ลิตแตละราย ในกรณีที่ใชงานกับสารเคมีที่
เปนของผสม การคาดเดาสมรรถนะในการปองกันของถุงมือไมอาจกระทําได จึงตอง
ทําการตรวจสอบกอนใชงานเสมอ
ระยะเวลาที่สารเคมีจะทะลุทะลวงผานถุงมือใหขอจากผูผลิตถุงมือ และใหทําการ
ตรวจสอบกอนตัดสินใจเลือกใชถุงมือ
การเลือกชนิดถุงมือที่เหมาะสมและคงทนขึ้นอยูกับรูปแบบการใชงาน โดยมีปจจัย
สําคัญในการเลือก ดังนี้:
 ความถี่และระยะเวลาของการสัมผัส
 ความทนของถุงมือตอสารเคมี
 ความหนาของถุงมือ
 ความชํานาญ
เลือกถุงมือที่ผานการทดสอบและมีมาตรฐาน (เชน Europe EN 374, US F739,
เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี
จัดทําโดย บริษทั เอ สแควร เพาเวอร เทรด จํากัด

หนา 6
SULFONION PLUS (linear alkyl benzene sulfonic acid)

วันที่ออกเอกสาร: 07/10/2558
วันที่พิมพเอกสาร: 07/10/2558

AS/NZS 2161.1 หรือมาตรฐานที่เทียบเทา)
การปองกันรางกาย ดูการปองกันอื่นๆดานลาง
การปองกันอื่นๆ  ชุดคลุมทั่วราง
 ผากันเปอนที่ทําจากพีวีซี
 ชุดปองกันที่ทําจากพีวีซีอาจมีความจําเปนในกรณีที่ตองสัมผัสสารปริมาณมาก
 อุปกรณลางทําความสะอาดตา
 ตองมั่นใจวามีการติดตั้งฝกบัวอาบน้ําฉุกเฉิน
อันตรายจากความรอน ไมมีขอมูล
การปองกันระบบทางเดินหายใจ
Type ABE-P Filter of sufficient capacity, (AS/NZS 1716 & 1715, EN 143:2000 & 149:2001, ANSI Z88 or national equivalent)
สวนที่ 9 สมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะทั่วไปที่ปรากฏ ของเหลวหนืดสีน้ําตาล; ผสมกับน้ํา
ลักษณะทางกายภาพ ของเหลว
กลิ่น ไมมีขอมูล
คาขีดจํากัดของกลิ่นที่ไดรับ
คาความเปนกรดดาง
จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง (๐C)
จุดเดือดเริ่มตนและ
ชวงของการเดือด (๐C)
จุดวาบไฟ (๐C)
อัตราการระเหย
ความสามารถในการลุกติดไฟไดของ
ของแข็งและกาซ
คาขีดจํากัดสูงสุดของการระเบิด (%)i
คาขีดจํากัดต่ําสุดของการระเบิด (%)i
ความดันไอ (kPa)
ความสามารถในการละลายน้ํา
(กรัมตอลิตร)
ความหนาแนนไอ (อากาศ=1)

ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
212 COC (ASTM D92-12b)
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ผสมเขากันได
ไมมีขอมูล

สวนที่ 10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา
การเกิดปฏิกิริยา
ความเสถียรทางเคมี
ความเปนไปไดในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง
วัสดุที่เขากันไมได
ผลิตภัณฑจากการสลายตัวที่เปนอันตราย

ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1)
คาสัมประสิทธิ์การละลายของสาร
ในชั้นของ n-octanol ตอน้ํา
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟเองได (๐C)
อุณหภูมิของการสลายตัว (๐C)
ความหนืด (cSt)
มวลโมเลกุล (กรัมตอโมล)

1.029-1.043
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
318-323

รสชาติ ไมมีขอมูล
สมบัติการระเบิด ไมมีขอมูล
สมบัติการออกซิไดซ ไมมีขอ มูล
แรงตึงผิว (dyn/cm หรือ mN/m)
องคประกอบที่ระเหยงาย (%vol)
จัดอยูในหมวดหมูของกาซ
ความเปนกรดดางในสภาพสารละลาย
(1%)
สารอินทรียที่ระเหยงาย (กรัมตอลิตร)

ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
~0.6
ไมมีขอมูล

ดูสวนที่ 7
การสัมผัสกับสารที่มีฤทธิ์ดางจะกอใหเกิดความรอน
ดูสวนที่ 7
ดูสวนที่ 7
ดูสวนที่ 7
ดูสวนที่ 5

สวนที่ 11 ขอมูลดานพิษวิทยา
ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา
การสูดดม โดยปกติการสูดดมผลิตภัณฑที่ไมระเหยจะไมพบอันตราย แตกรดที่มีฤทธิ์กัดกรอนจะสามารถทําใหเกิดการระคาย
เคืองตอระบบทางเดินหายใจ รวมกับเกิดการไอ การสําลัก และเกิดอันตรายตอเยื่อบุภายในได นอกจากนี้อาจเกิด
อาการมึนงง ปวดหัว คลื่นไส และ รางกายออนเพลียได
การกลืนกิน สารนี้สามารถทําใหเกิดแผลไหมภายในชองปาก และระบบทางเดินอาหารจนถึงระบบการยอยอาหารได การยอย
สารที่มฤี ทธิ์เปนกรดและมีฤทธิ์กัดกรอน อาจทําใหเกิดแผลไหมบริเวณปาก คอ และหลอดอาหารได นอกจากนี้ยัง
สามารถทําใหเกิดการเจ็บปวด กลืนอาหาร และ พูดลําบากอีกดวย
เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี
จัดทําโดย บริษทั เอ สแควร เพาเวอร เทรด จํากัด

หนา 7
SULFONION PLUS (linear alkyl benzene sulfonic acid)

วันที่ออกเอกสาร: 07/10/2558
วันที่พิมพเอกสาร: 07/10/2558

การสัมผัสกับผิวหนัง ถามีการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงจะทําใหผิวหนังไหม
แผลเปด แผลถลอก หรือผิวหนังที่มีอาการระคายเคือง ไมควรสัมผัสกับสารนี้
ผิวหนังที่สัมผัสกับสารทีม่ ฤี ทธิ์กัดกรอน อาจมีอาการเจ็บปวดและเกิดแผลไหมที่มีขอบชัดเจน และอาจเกิดแผลเปนที่
หายชาอีกดวย
หากสารนี้เขาสูกระแสเลือด เชน ผานทางแผลฉีกขาด แผลถลอก อาจเกิดอันตรายตอทุกระบบทั่วรางกาย ดังนั้นควร
ตรวจสอบผิวหนังกอนการใชสารเพื่อใหแนใจวาผิวหนังที่มีบาดแผลไดรับการปองกันอยางเหมาะสม
การสัมผัสกับดวงตา ถาสัมผัสดวงตาโดยตรง จะทําใหดวงตาเกิดแผลไหม ไอระเหย หรือ ละอองสามารถทําใหเกิดการระคายเคืองอยาง
หนัก ยิ่งถาสารนี้เขาไปในตาก็จะทําใหเกิดความเสียหายอยางมาก
ถาสารที่มีฤทธิ์กัดกรอนสัมผัสกับตาโดยตรง อาจทําใหเจ็บปวด น้ําตาไหล ดวงตาไวตอแสง และเกิดแผลไหม โดย
หากเกิดแผลไหมเพียงเล็กนอยที่เยื่อบุ (epithelia) ก็จะสามารถฟนตัวไดเองอยางรวดเร็ว
การรับสัมผัสในระยะยาว จากการศึกษาพบวาการสูดดมสารนี้เปนเวลานาน (เชน การทํางานที่เกี่ยวของกับสาร) อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด
มะเร็ง
การไดรับสารนี้ซ้ําๆ อาจทําใหฟนผุกรอน บวม และเกิดแผลรอนใน ในชองปาก
อาจพบการระคายเคืองทางเดินหายใจ ไปสูปอดรวมกับอาการไอ และเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อที่ปอดไดบอยครั้ง
การไดรับสารประกอบ sulfur dioxide (SO2) ในอากาศ สามารถทําใหเกิดโรคเรื้อรัง เชน หอบหืด โรคเกี่ยวกับปอด
โรคทางหัวใจและหลอดเลือด
การทดลองในสัตวแสดงใหเห็นวา การไดรับสาร benz(a)pyrene และ ซัลเฟอรไดออกไซด เปนประจํา เพิ่มอัตรา
การเจริญเติบโตของมะเร็ง เมื่อเปรียบเทียบกับการไดรับสารเดี่ยว
การไดสัมผัสกับสารเปนระยะเวลานาน และซ้ําๆ อาจทําใหผิวหนังแหง แตก และเกิดผิวหนังอักเสบตามมา
SULFONION PLUS การเปนพิษ
การระคายเคือง
(linear alkyl benzene ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
sulfonic acid)
(C10-16)alkylbenzenesulfonic การเปนพิษ
การระคายเคือง
acid ทางผิวหนัง (หนู) LD50: >2000 mg/kg[1]
ไมมีขอมูล
ทางปาก (หนู) LD50: >2000 mg/kg[2]
sulfuric acid การเปนพิษ
การระคายเคือง
[2]
การสูดดม (หมู) LC50: 0.018 mg/L/8H
ตา (กระตาย) 1.38 mg รายแรง
[2]
การสูดดม (หนู) LC50: 0.32 mg/L/2H
ตา (กระตาย) 5 mg/30 sec รายแรง
[2]
การสูดดม (หนู) LC50: 0.51 mg/L/2hE
ทางปาก (หนู) LC50: 2140 mg/kgE[2]]
คําอธิบาย 1. คาที่ไดรับจากยุโรป ECHA Registered Substances – พิษเฉียบพลัน
2. คาจากเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมีของผูผลิต
หากไมมีการระบุเปนอยางอื่นขอมูลไดมาจากทะเบียนผลทางพิษวิทยาที่ไดรับจากสารเคมี (RTECS)

(C10-16) ไมมีขอมูลเกี่ยวกับพิษวิทยาเฉียบพลัน แตอาจทําใหระคายเคืองดวงตา และหากสัมผัสเปนเวลานานอาจเกิดการ
ALKYLBENZENESULFONIC อักเสบหรือตาแดงได สารนี้อาจทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังเมื่อสัมผัสซ้ําๆ หรือสัมผัสเปนเวลานาน อาจทํา
ACID ใหผิวหนังบวมแดง เกิดแผลพุพองตกสะเก็ดและผิวหนังหนาตัว
อาการคลายหอบหืดอาจเกิดขึ้นตอเนื่องเปนเดือนหรือเปนปหลังจากไดรับสารจนสิ้นสุด ซึ่งอาจจะเกิดมาจากภาวะที่
เรียกวา reactive airways dysfunction syndrome (RADS) ซึ่งจะเกิดหลังจากการรับสารปริมาณสูง หลักการ
สําคัญของการวินิจฉัยภาวะ RADS ประกอบดวย โรคระบบทางเดินหายใจไปจนถึงอาการแพ ที่เกิดอยางฉับพลัน
ภายในสองสามนาที ถึงสองสามชั่วโมงหลังจากไดรับสาร
SULFURIC ACID อาการคลายหอบหืดอาจเกิดขึ้นตอเนื่องเปนเดือนหรือเปนปหลังจากไดรับสารจนสิ้นสุด ซึ่งอาจจะเกิดมาจากภาวะที่
เรียกวา reactive airways dysfunction syndrome (RADS) ซึ่งจะเกิดหลังจากการรับสารปริมาณสูง หลักการ
สําคัญของการวินิจฉัยภาวะ RADS ประกอบดวย โรคระบบทางเดินหายใจไปจนถึงอาการแพ ที่เกิดอยางฉับพลัน
ภายในสองสามนาที ถึงสองสามชั่วโมงหลังจากไดรับสาร นอกจากนี้ยังตองพิจารณาถึงการไหลเวียนอากาศ โดย
เครื่องวัด spirometry ที่แสดงคา bronchial hyperreactivity บนการทดสอบ methacholine challenge ใน
ระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง และตองปราศจากการอักเสบของตอมน้ําเหลือง ไมมีภาวะ eosinophilia และไมมี
ภาวะ RADS โดย RADS (หรือหอบหืด) เปนอาการผิดปกติที่พบไมบอยซึ่งเกี่ยวของกับความเขมขน และระยะเวลาที่
สัมผัสกับสาร ในทางกลับกันภาวะหลอดลมอักเสบเปนภาวะผิดปกติที่เกิดจากการสัมผัสสารที่มีความเขมขนสูง และ
มักเกิดขึ้นซ้ําใหมไดอีกหลังจากหยุดสัมผัสสารแลว อาการผิดปกติอาจถูกแบงโดย ภาวะหายใจลําบาก ไอ และการ
เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี
จัดทําโดย บริษทั เอ สแควร เพาเวอร เทรด จํากัด

หนา 8
SULFONION PLUS (linear alkyl benzene sulfonic acid)

วันที่ออกเอกสาร: 07/10/2558
วันที่พิมพเอกสาร: 07/10/2558

สรางเมือก
การสัมผัสละอองกรดอนินทรียของ sulfuric acid:

ความเปนพิษเฉียบพลัน 
การระคายเคือง/กัด ผิวหนัง 
ความเสียหาย/ระคายเคือง 
อยางรุนแรงตอดวงตา
ความไวในการกระตุน 
ระบบทางเดินหายใจ
หรือผิวหนัง
การกลายพันธุ 

การกอมะเร็ง 
การเจริญพันธุ 
STOT – การสัมผัสเพียงครั้งเดียว 
STOT – การสัมผัสซ้ําหลายครั้ง



อันตรายจากการสําลัก 
คําอธิบาย  ขอมูลประกอบที่เพียงพอ
 ขอมูลที่มีอยูไมสามารถใชประโยชนได
 ไมมีขอมูล

สวนที่ 12 ขอมูลดานนิเวศวิทยา
ความเปนพิษ
ความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
ใหปองกันทุกวิถีทางไมใหสารเคมีรั่วไหลลงสูทอระบายหรือแหลงน้ํา
หามทิ้งสารเคมีลงสูทอระบายน้ําหรือทางระบายน้ํา
ความคงสภาพและการเสื่อมสลาย
องคประกอบ
การสะสมในสิ่งมีชีวิต
องคประกอบ
การเคลื่อนยายในดิน
องคประกอบ

ความคงสภาพ ในน้ํา/ดิน
ไมมีขอมูลสําหรับทุกองคประกอบ
ไมมีขอมูลสําหรับทุกองคประกอบ
ไมมีขอมูลสําหรับทุกองคประกอบ

ความคงสภาพ ในอากาศ
ไมมีขอมูลสําหรับทุกองคประกอบ
การสะสมในสิ่งมีชีวิต
การเคลื่อนยาย

สวนที่ 13 ขอพิจารณาในการกําจัด
วิธีการจัดการของเสีย
การกําจัดผลิตภัณฑ กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการของเสียอาจมีความแตกตางกันตามขอกําหนดของแตละประเทศ รัฐ และ/หรือ เขต
หรือบรรจุภัณฑ การปกครอง ผูใชจึงตองอางอิงถึงกฎหมายทองถิ่นอยางเครงครัด ในบางพื้นที่ ของเสียตางๆ ตองสามารถตรวจสอบ
เสนทางยอนกลับได
ลําดับชั้นของการควบคุมนั้นใชหลักการพื้นฐาน - ผูใชตองหาวิธีที่เหมาะสม
 การลด
 การใชซ้ํา
 การนํากลับมาใชใหม
 การกําจัด (ถาวิธีอื่นๆ ไมสามารถกระทําได)
สารนี้อาจนํากลับไปใชใหมได ถาไมไดถูกใชหรือไมไดถูกปนเปอน จนทําใหไมเหมาะที่จะนํามาใชตามวัตถุประสงค
ดั้งเดิม หากถูกปนเปอนมีวิธีที่อาจทําใหสารกลับมามีสภาพพรอมใชงาน โดยการกรอง การกลั่น หรือวิธีที่เหมาะสม
อื่นๆ ควรมีการพิจารณาถึงอายุของสาร เพื่อประกอบการตัดสินใจ ขอสังเกต คุณสมบัติตางๆ ของสารชนิดนี้ อาจมี
การเปลี่ยนแปลงเมื่อใชงาน โดยการนํากลับมาใชใหม หรือการใชซ้ํา อาจไมไดมคี วามเหมาะสมเสมอไป
สวนที่ 14 ขอมูลเกี่ยวกับการขนสง
ขอกําหนดเกี่ยวกับฉลาก

เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี
จัดทําโดย บริษทั เอ สแควร เพาเวอร เทรด จํากัด

หนา 9
SULFONION PLUS (linear alkyl benzene sulfonic acid)

วันที่ออกเอกสาร: 07/10/2558
วันที่พิมพเอกสาร: 07/10/2558

มลภาวะตอทะเล ไมอยูในขายที่ตองจัดทําฉลาก
ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงทางบก
หมายเลข UN 2586
กลุมการบรรจุ III
ชื่อที่ถูกตองในการขนสง ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID or ARYLSULPHONIC ACIDS,
ของเหลวที่มี sulphuric acid อิสระนอยกวารอยละ 5
ความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของ
ประเภทของความเปนอันตราย ประเภท: 8
ในการขนสง ความเปนอันตรายยอย: ไมมีขอมูล
ขอควรระวังเปนพิเศษสําหรับ ขอควรระวังเปนพิเศษ: ไมมีขอมูล
ผูใชงาน ขีดจํากัดดานปริมาณ: 5 ลิตร
ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงทางอากาศ
หมายเลข UN 2586
กลุมการบรรจุ III
ชื่อที่ถูกตองในการขนสง Alkylsulphonic acids, ของเหลวที่มี sulphuric acid อิสระนอยกวารอยละ 5;
Arylsulphonic acids, ของเหลวที่มี sulphuric acid อิสระนอยกวารอยละ 5
ความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของ
ประเภทของความเปนอันตราย ประเภทตามประกาศของ ICAO/IATA: 8
ในการขนสง ความเปนอันตรายยอยตามประกาศของ ICAO/IATA: ไมมีขอมูล
ขอกําหนด ERG: 8 ลิตร
ขอควรระวังเปนพิเศษสําหรับ ขอควรระวังเปนพิเศษ: A803
ผูใชงาน ขอกําหนดสําหรับการบรรจุสําหรับเที่ยวบินขนสงเพียงอยางเดียว: 856
ปริมาณบรรจุสูงสุดตอถุงที่อนุญาตสําหรับเที่ยวบินขนสงเพียงอยางเดียว: 60 ลิตร
ขอกําหนดสําหรับการบรรจุสําหรับเที่ยวบินขนสงและโดยสาร: 852
ปริมาณบรรจุสูงสุดตอถุงที่อนุญาตสําหรับเที่ยวบินขนสงและโดยสาร: 5 ลิตร
ขอกําหนดสําหรับการบรรจุแบบจํากัดปริมาณสําหรับเที่ยวบินขนสงและโดยสาร: Y841
ปริมาณบรรจุสูงสุดตอถุงที่อนุญาตแบบจํากัดปริมาณสําหรับเที่ยวบินขนสงและโดยสาร: 1 ลิตร
ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงทางเรือ
หมายเลข UN 2586
กลุมการบรรจุ III
ชื่อที่ถูกตองในการขนสง ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID or ARYLSULPHONIC ACIDS,
ของเหลวทีม่ ี sulphuric acid อิสระนอยกวารอยละ 5
ความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของ
ประเภทของความเปนอันตราย ความเปนอันตรายตามประกาศของ IMDG: 8
ในการขนสง ความเปนอันตรายยอยตามประกาศของ ICAO/IATA: ไมมีขอมูล
ขอควรระวังเปนพิเศษสําหรับ หมายเลข EMS: F-A, S-B
ผูใชงาน ขอควรระวังเปนพิเศษ: ไมมีขอมูล
ขีดจํากัดดานปริมาณ: 5 ลิตร
การขนสงในปริมาณมาก ตามภาคผนวกที่ 2 ของ MARPOL 73 / 78 และขอกําหนดของ IBC
ที่มา
องคประกอบ
ประเภทของมลพิษ
IMO MARPOL 73/78 Sulfuric acid
Y
(ภาคผนวก 2) – รายการของสารที่
เปนของเหลวอันตรายทีข่ นสงใน
ปริมาณมาก

สวนที่ 15 ขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับ
กฎหมายและระเบียบวาดวยสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม ที่จําเพาะสําหรับสสารหรือของผสม
กฎหมายและระเบียบสําหรับ (C10-16)ALKYLBENZENESULFONIC ACID(68584-22-5)
ไมมีขอมูล
กฎหมายและระเบียบสําหรับ SULFURIC ACID(7664-93-9)

เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี
จัดทําโดย บริษทั เอ สแควร เพาเวอร เทรด จํากัด

หนา 10
SULFONION PLUS (linear alkyl benzene sulfonic acid)

วันที่ออกเอกสาร: 07/10/2558
วันที่พิมพเอกสาร: 07/10/2558

International Agency for Research on Cancer (IARC) –
เปนสารที่ถูกจําแนกโดยเอกสารเผยแพรของ IARC
กฎระเบียบวาดวยสินคาที่เปนอันตรายโดย
International Air Transport Association (IATA) –
ขอหามสําหรับเครื่องบินโดยสารและขนสงสินคา
เปนสารที่อยูในบัญชีรายการสารเคมีของ
Australia – AICS
Canada – DSL
Canada – NDSL
China – IECSC
Europe – EINEC / ELINCS / NLP
Japan – ENCS
Korea – KECI
New Zealand – NzloC
Philippines – PICCS
USA - TSCA
Legend:

ขีดจํากัดของการรับสัมผัสสารในระหวางปฏิบัติงานสําหรับประเทศไทย –
ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสภาพแวดลอม (สารเคมี) ตารางที่ 1

สถานะ
พบ
พบ
ไมพบ (sulfuric acid; (C10-16)alkylbenzenesulfonic acid)
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ = องคประกอบทั้งหมดอยูในบัญชีรายชื่อ
ไมพบ = ไมถูกกําหนดหรือ องคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง หรือ หลายๆองคประกอบ
ไมไดถูกระบุในบัญชีรายชื่อ แตหากองคประกอบใดที่มีในรายการจะปรากฏชื่อในวงเล็บ

สวนที่ 16 ขอมูลอื่นๆ
ขอมูลอื่นๆ
เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมีนี้เปนเครื่องมือสําหรับสื่อสารความเปนอันตราย และควรใชประกอบการประเมินความเสี่ยง การพิจารณาวาความ
เปนอันตรายตามที่ระบุในเอกสารนี้ เปนความเสี่ยงสําหรับการปฏิบัติงานหรือไม ยังขึ้นกับปจจัยอื่นๆอีกดวย การประเมินความเสี่ยงจึงควรพิจารณา
สถานการณที่จะเกิดการรับสัมผัสสาร ปริมาณในการใชงาน ความถี่ในการใชงาน และการควบคุมทางวิศวกรรมที่ใชงานอยู
เอกสารนี้สงวนลิขสิทธิ์ นอกเหนือจากการใชงานเกี่ยวกับการเรียนสวนตัว การวิจัย การตรวจ หรือการวิจารณ ตามการไดรับอนุญาตภายใตกฎหมายของการสงวนลิขสิทธิ์แลว ไมอนุญาตใหผลิตหรือทําซ้ํา
สวนใดขึ้นมาอีกไมวาจะดวยวิธีใดก็ตาม ถาไมไดรับอนุญาตจาก บริษัท เอ สแควร เพาเวอร เทรด จํากัด โทร. (+66) 95 497 6196

เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี
จัดทําโดย บริษทั เอ สแควร เพาเวอร เทรด จํากัด

หนา 11
SULFONION PLUS (linear alkyl benzene sulfonic acid)

วันที่ออกเอกสาร: 07/10/2558
วันที่พิมพเอกสาร: 07/10/2558

