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ส่วนที ่1: การบ่งชีสารเดียวหรือสารผสม และผู้ผลิต 
 

1.1. ตัวบ่งช้ีผลิตภัณฑ์ตามระบบ 

รูปแบบผลิตภณัฑ ์ : สารผสม 

ช่ือการคา้ : KRONES colclean DI 2202 

 

1.2. ข้อแนะน าและข้อจ ากัดต่างๆ ในการใช้สารเดี่ยวหรือสารผสม 

การใชง้านที่แนะน า : ยาฆ่าเช้ือโรค 

ขอ้จ ากดัในการใชง้าน : ไม่มีขอ้มูล 
    

 

1.3. รายละเอียดผู้ผลิต 

KRONES (Thailand) Co., Ltd.  

1858/138 Debaratna Road Road, Bangna Sub District  

10260 Bangkok  

Thailand  

T +66 2 763 6500  

sales@krones.co.th  

 
 

1.4. หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 

หมายเลขฉุกเฉิน : +60 3 6207 4347 (NCEC, National Chemical Emergency Service) 
 

 

ส่วนที ่2: การบ่งช้ีความเป็นอันตราย 
 

2.1. การจ าแนกประเภทสารเดีย่วหรือสารผสมตามระบบ 

จ าแนกตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 

ของเหลวออกซิไดซ์ ประเภทย่อย ๒ H272   

ความเป็นพษิเฉียบพลนั ทางปาก ประเภทย่อย ๔ H302   

ความเป็นพษิเฉียบพลนั ทางการหายใจ ประเภทย่อย ๔ H332   

การกดักร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนงั ประเภทย่อย ๑ H314   

การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา ประเภทย่อย ๑ H318   

ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผสัครั้ งเดียว ประเภทย่อย ๔ H335   

ความเป็นอนัตรายเฉียบพลนัต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้า  ประเภทย่อย ๓ H402   

ความเป็นอนัตรายระยะยาวต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้า  ประเภทย่อย ๓ H412   
 

 

2.2. องค์ประกอบฉลากตามระบบ 

ติดฉลากตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 

รูปสัญลกัษณข์องความเป็นอนัตราย (GHS TH) : 

 

GHS03 

 

GHS05 

 

GHS07 

   

ค าสัญญาน (GHS TH) : อนัตราย 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย (GHS TH) : H272 - สารออกซิไดซ์ อาจเร่งการลุกไหมใ้ห้รุนแรงขึ้น 

H302+H332 - เป็นอนัตรายเมื่อกลืนกินหรือหายใจเขา้ไป 

H314 - ท าให้ผิวหนงัไหมอ้ย่างรุนแรงและท าลายดวงตา 

H335 - อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ 

H412 - เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติในน ้าและมีผลกระทบระยะยาว 

ขอ้ความที่แสดงขอ้ควรระวงั (GHS TH) : P210 - เก็บให้ห่างจาก ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และพ้ืนผิวท่ีร้อน ห้ามสูบบุหร่ี 

P220 - จดัเก็บให้ห่างจาก ผา้วสัดุตดิไฟ 
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P221 - ตอ้งมีค าเตือนให้หลีกเล่ียงการผสมกบั วสัดุลุกติดไฟ 

P260 - ห้ามหายใจเอา ฝุ่ น/ฟูม/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย. 

P261 - หลีกเล่ียงการหายใจเอา ฝุ่ น/ฟูม/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย. 

P264 - ลา้ง มือ แขน และหนา้ หลงัจากการใชส้าร. 

P270 - ห้ามกิน ดื่มหรือสูบบุหร่ีเม่ือใชผ้ลิตภณัฑน้ี์. 

P271 - ใชภ้ายนอกอาคารเท่านั้นหรือบริเวณท่ีมีการระบายอากาศด ี

P273 - หลีกเล่ียงการรั่วไหลสู่ส่ิงแวดลอ้ม. 

P280 - สวม ถุงมือป้องกนั/ชุดป้องกนั/อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา/อุปกรณ์ป้องกนัหนา้. 

P301+P312 - หากกลืนกิน :โทรหาศูนยพ์ษิวิทยาหรือแพทย/์โรงพยาบาลหรือถา้รู้สึกไม่สบาย 

P301+P330+P331 - หากกลืนกนิ:ลา้งปาก ห้ามทาให้อาเจียน. 

P303+P361+P353 - หากสัมผสัผิวหนงั (หรือเส้นผม): ถอดเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนทั้งหมดทนัที ลา้งผิวหนงัดว้ยน ้า / ฝักบวั. 

P304+P340 - ถา้หายใจเขา้ไป เคล่ือนยา้ยผูไ้ดร้ับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธ์ิ ให้พกัผ่อนในสภาพท่ีหายใจไดส้ะดวก 

P305+P351+P338 - ถา้เขา้ตา ชะลา้งดว้ยน ้าอย่างระมดัระวงัเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแท็ตเลนซ์ออก ถา้กระท าไดง้่าย และชะลา้งดว้ยน ้า. 

P310 - โทรศพัทห์าศูนยพ์ิษวิทยาหรือแพทยท์นัท ี

P321 - การบ าบดัรกัษาเป็นพิเศษ (ดู ค าแนะน าดา้นการปฐมพยาบาลเพ่ิมเติม บนฉลากน้ี). 

P363 - ซักลา้งเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนก่อนน ากลบัมาใชใ้หม่. 

P370+P378 - ในกรณีของเพลิงไหม:้ ใช ้... ส าหรับดบัเพลิง 

P403+P233 - เก็บรกัษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทด ีเกบ็ในภาชนะที่ปิดสนิท. 

P405 - เก็บปิดล็อคไว.้ 

P501 - ก าจดัสาร/ภาชนะบรรจ ุจุดรวบรวมของเสียที่เป็นอนัตราย หรือของเสียชนิดพิเศษ ตามขอ้บงัคบัของทอ้งท่ี ภูมิภาค ประเทศ และ/หรือนานาชาติ. 
0 

 

2.3. ความเป็นอัตรายอืน่ ๆ 

อนัตรายอ่ืน ๆ ท่ีไม่เอ้ือต่อการจดัจ าแนกประเภท : ไม่มีขอ้มูล 

ส่วนที ่3: องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม 
 

3.1. สารเดี่ยว 

ไม่สามารถใชไ้ด ้

3.2. สารผสม 
 

ช่ือ ตัวบ่งช้ีผลิตภัณฑ์ตามระบบ เปอร์เซ็นต์ (%) 

ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ 
 

(CAS เลขท่ี) 7722-84-1 >=25 – <50 

 

 

   

ส่วนที ่4: มาตรการปฐมพยาบาล 
 

4.1. บรรยายถงึวิธีการปฐมพยาบาล 

มาตรการปฐมพยาบาลทัว่ไป : ถอดเส้ือผา้และรองเทา้ท่ีปนเป้ือนออก. และลา้งก่อนที่จะน ามาใชใ้หม่. 

มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากการหายใจเขา้ไป : ให้ยา้ยผูป่้วยไปยงัท่ีที่มีอากาศบริสุทธ์ิ และให้พกัผ่อนในลกัษณะที่หายใจไดส้ะดวก. โทรศพัทห์าศูนยพ์ษิวิทยาหรือแพทย ์เมื่อรู้สึกไม่สบาย. 

มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากการสัมผสัผิวหนงั : ลา้งผิวหนงัดว้ยน ้าไหลริน/ฝักบวั. ถอดเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนทั้งหมดออกทนัที. ปรึกษาแพทยท์นัท.ี 

มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากการสัมผสัดวงตา : ลา้งดว้ยน ้าเป็นเวลาหลายๆนาที. ให้ถอดคอน แทคเลนส์ออก ถา้ถอดออกมาและท าไดง้่าย ให้ลา้งตาต่อไป. ปรึกษาแพทยท์นัที. 

มาตรการปฐมพยาบาลหลงัจากการกลืนกนิ : ชะลา้งปาก. ไม่ท าให้อาเจียน. ปรึกษาแพทยท์นัที. ไม่ควรป้อนส่ิงใดทางปากให้กบัผูท้ี่ไม่มีสติ. 
 

4.2. อาการหรือผลกระทบที่ส าคญั ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกดิขึน้ภายหลงั 

อาการ/ผลกระทบ : เป็นอนัตรายเมื่อหายใจเขา้ไป. เป็นอนัตรายเมื่อกลืนกิน. ท าให้ผิวหนงัไหมอ้ย่างรุนแรงและท าลายดวงตา. อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ. 
 

4.3. ระบุถึงข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องท าทนัที และการดูแลรักษาเฉพาะที่ควรด าเนินการ 

ค าแนะน าทางการแพทยห์รือการรักษาอ่ืน ๆ : รักษาตามอาการ. 
 

ส่วนที ่5: มาตรการผจญเพลิง 
 

5.1. สารดับเพลิงทีห้่ามใช้ และสารดับเพลงิที่เหมาะสม 

สารดบัเพลิงท่ีเหมาะสม : น ้า. 

สารดบัเพลิงท่ีไม่เหมาะสม : พ่นน ้าปริมาณมาก. 
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5.2. ความเป็นอันตรายเฉพาะทีเ่กดิขึน้จากสารเคมี 

ความเป็นอนัตรายจากไฟไหม ้ : สารออกซิไดซ์ อาจเร่งการลุกไหมใ้ห้รุนแรงขึ้น. 

การเกดิปฏิกิริยา : สารออกซิไดซ์ อาจเร่งการลุกไหมใ้ห้รุนแรงขึ้น. 

 

5.3. อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวัง ส าหรับนกัผจญเพลิง 

ขอ้แนะน าในการผจญเพลิง : ออกห่างจากภาชนะ และท าให้เยน็ดว้ยน ้าจากต าแหน่งท่ีมีการป้องกนั. ป้องกนัไม่ให้ท้ิงน ้าจากการดบัเพลิงสู่ท่อระบายน ้าหรือแหล่งน ้า. 

ผจญเพลิงในระยะห่างท่ีปลอดภยัและสถานที่ท่ีมีการป้องกนั. ท้ิงให้ถูกตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน. 

การป้องกนัในระหว่างการผจญเพลิง : ไม่พยายามที่จะด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัที่เหมาะสม. เคร่ืองช่วยหายใจชนิดถงัอากาศตดิตวั. เส้ือผา้ท่ีใชป้้องกนัท่ีสมบูรณ์แบบ. 

ส่วนที ่6: มาตรการจัดการเม่ือมีการหกร่ัวไหลของสาร 
 

6.1. ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั้นตอนการ 

ปฏิบัตงิานฉุกเฉิน 

6.1.1. ส าหรับผู้ที่ไม่ใช่หน่วยกู้ภัย 

อุปกรณก์ารป้องกนั : อา้งถึงมาตรการป้องกนัการระบไุวใ้นขอ้ 7 และ 8. 

ขั้นตอนฉุกเฉิน : ระบายอากาศในพ้ืนท่ีท่ีมีการหกรั่วไหล. ไม่มีเปลวไฟแบบเปิด, ไม่มีประกายไฟ และห้ามสูบบุหร่ี. หลีกเล่ียงการสัมผสักบัดวงตา ผวิหนงั และเส้ือผา้. 

ห้ามหายใจเอา ฝุ่ น/ฟูม/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย. กนัผูค้นออกห่างจากและให้อยู่ทางเหนือลมของการหกรั่วไหล/การรัว่ไหล. 

เก็บให้ห่างแหล่งจุดติดไฟ. 

6.1.2. ส าหรับหน่วยกู้ภัย 

อุปกรณก์ารป้องกนั : ไม่พยายามที่จะด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัที่เหมาะสม. ขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่หมวดที่ 8: การควบคุมการสัมผสั/การป้องกนัส่วนบคุคล. 
 

6.2. ข้อควรระวังด้านส่ิงแวดล้อม 

ป้องกนัมลพิษทางดนิและทางน ้า. ไม่ปล่อยให้ปริมาณมากในสภาพท่ีเป็นอยู่แพร่กระจายสู่ส่ิงแวดลอ้ม และไม่เทท้ิงลงในท่อระบายน ้าหรือแม่น ้า. 
 

6.3. วิธีการและวัสดุส าหรับกักเกบ็และท าความสะอาด 

ส าหรับภาขนะบรรจ ุ : เก็บสารท่ีหกรั่วไหล. 

วิธีการในการท าความสะอาด : ดูดซับของเหลวที่เหลืออยู่ดว้ยทรายหรือตวัดดูซับเฉ่ือย และก าจดัออกไปยงัสถานที่ปลอดภยั. 

แจง้ให้เจา้หนา้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งทราบหากมีผลิตภณัฑเ์ขา้ไปในท่อระบายน ้าหรือแหล่งน ้าสาธารณะ. ลา้งพ้ืนท่ีท่ีปนเป้ือนดว้ยน ้าปริมาณมาก. 

วิธีการและอุปกรณ์ส าหรับการเก็บกกัและท าความสะอาด : ท้ิงวสัดุหรือเศษวสัดุท่ีเหลือท่ีเป็นของแข็งในสถานท่ีท่ีไดร้บัอนุญาต. ขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่หมวดที ่7, 8, 13. 

ส่วนที ่7: การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา 
 

7.1. ข้อควรระวังในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย 

ขอ้ควรระวงัในการขนถ่ายเคล่ือนยา้ย ใชง้าน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภยั : ใชง้านให้สอดคลอ้งกบัขั้นตอนความปลอดภยัและสุขอนามยัและความปลอดภยัทางอุตสาหกรรม. เก็บให้ไกล จากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ 

และพ้ืนผิวท่ีร้อน ห้ามสูบบุหร่ี. สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล. ใชภ้ายนอกอาคารเท่านั้นหรือบริเวณท่ีมีการระบายอากาศดี. ห้ามหายใจเอา 

ฝุ่ น/ฟูม/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเฉพาะในที่ท่ีอบัอากาศ. 

หลีกเล่ียงการสัมผสักบัดวงตา ผิวหนงั และเส้ือผา้. ใชม้าตรการระวงัป้องกนัประจุไฟฟ้าสถิต. ใชอุ้ปกรณ์ที่ไม่เกิดประกายไฟ. 

มาตรการสุขอนามยั : ซักลา้งเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนก่อนน ากลบัมาใชใ้หม่. ห้ามกิน ดื่มหรือสูบบุหร่ีเม่ือใชผ้ลิตภณัฑน้ี์. ลา้งมือหลงัการสัมผสัผลิตภณัฑเ์สมอ. เก็บให้ห่างจากอาหาร, 

เคร่ืองดื่มและอาหารสัตว.์ อย่าหายใจเอาไอเขา้ไป. หลีกเล่ียงการสัมผสักบัดวงตา ผิวหนงั และเส้ือผา้. 

ถอดเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนและซักให้สะอาดก่อนน ากลบัมาใชใ้หม่. 
 

7.2. สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้ 

เงื่อนไขในการเก็บรักษา : เก็บปิดล็อคไว.้ ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น. ปกป้องจากความร้อนและแสงแดดโดยตรง. เก็บรักษาในสถานที่ท่ีแห้ง เยน็ และมีการระบายอากาศทีด่ี. 

ภาชนะบรรจุท่ีเปิดจะตอ้งปิดอีกครั้ งอย่างระมดัระวงัและเกบ็ในแนวตั้งเพ่ือป้องกนัการรั่วไหล. ควรบรรจุในภาชนะที่ท าจากวสัดุชนิดเดียวกบัภาชนะผูผ้ลิต. 

พ้ืนของคลงัสินคา้ควรจะกนัน ้าซึมผ่านและไดร้ับการออกแบบในรูปของถงักกัเก็บ. 

ผลิตภณัฑท์ี่เขา้กนัไม่ได ้ : อา้งถึงมาตรา 10 ที่ว่าดว้ยวสัดุที่เขา้กนัไม่ได.้ 

วสัดุที่เขา้กนัไม่ได ้ : วสัดุที่ติดไฟได.้ 
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ส่วนที ่8: การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกัน ส่วนบุคคล 
 

8.1. ค่าต่าง ๆ ทีใ่ช้ควบคุม 

ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ (7722-84-1) 

ประเทศไทย OEL TWA (ppm) 1 ppm 
 

ค่าขีดจ ากดัการสัมผัสส าหรับส่วนประกอบอื่น ๆ 

ไม่มีขอ้มูลเพ่ิมเติม 
 

8.2. การเฝ้าระวัง 

ไม่มีขอ้มูลเพ่ิมเติม 
 

8.3. การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม 

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่ท างานมีการระบายอากาศทีด่.ี 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปล่อยควนัเสียหรือมีการระบายอากาศทัว่ไปเพ่ือลดความเขม้ขน้ของละอองหมอก และ/หรือไอ. 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบายอากาศที่เพียงพอ. ในกรณีที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมอุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจ. 
 

8.4. มาตรการป้องกันส่วนบุคคล เช่น 

การป้องกนัมือ : ถุงมือป้องกนั. EN 374 

การป้องกนัดวงตา : แว่นตานิรภยั. EN 166. 

การป้องกนัผวิหนงัและร่างกาย : ใชชุ้ดป้องกนัสารเคม ี

การป้องกนัระบบหายใจ : ในกรณีการระบายอากาศไม่เพียงพอ สวมอุปกรณ์ป้องกนัทางเดินหายใจ. 

การควบคุมการรับสัมผสัดา้นส่ิงแวดลอ้ม : หลีกเล่ียงการรั่วไหลสู่ส่ิงแวดลอ้ม. 
 

ส่วนที ่9: คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
 

สภาพร่างกาย : ของเหลว 

การปรากฏ : ของเหลวไม่มีสี. 

สี : ไม่มีขอ้มูล 

กล่ิน : ไม่มีขอ้มูล 

ค่าขีดจ ากดัของกล่ินท่ีรับได ้ : ไม่มีขอ้มูล 

pH : 2.5  @ 20 °C  
 

จุดหลอมเหลว, จุดเยือกแข็ง :  -33 °C  

จุดเดือด : 108 °C 

จุดวาบไฟ : ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมิท่ีลุกติดไฟไดเ้อง : ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมิของการสลายตวั : > 85 °C 

ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ) : ไม่สามารถใชไ้ด ้
 

ความดนัไอ : ความดนัไอ: 23.3 mm Hg  @ 30 °C  

อตัราการระเหย : ไม่มีขอ้มูล 

ขีดจ ากดัของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล 

คุณสมบตัิของการระเบิด : ไม่ระเบิด. 

พลงังานการจดุระเบิดต ่าสุด : ไม่มีขอ้มูล 

ความสามารถในการละลายได ้ : ท่ีละลายน ้าไดอ้ย่างสมบูรณ์. 

ความหนาแน่น : 1.13 ก./ซม.³ @ 20 °C  
 

ความหนาแน่นสัมพทัธ์ : ไม่มีขอ้มูล 

ความหนืด, คิเนเมตกิส์ : 0.88 mm²/s 
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ความหนืด, ไดนามิก : 0.994 cP  @ 25 °C  

คณุสมบัตอิอกซไิดซ ์ : สารออกซไิดซ ์อาจเร่งการลกุไหมใ้หร้นุแรงขึน้ 
 

ส่วนที ่10: ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา 
 

การเกดิปฏิกิริยา : สารออกซิไดซ์ อาจเร่งการลุกไหมใ้ห้รุนแรงขึ้น 

ความเสถียรทางเคม ี : มีความเสถียรภายใตส้ภาวะปกต ิ

ความเป็นไปไดใ้นการเกิดปฏิกิริยาอนัตราย : เป็นที่ทราบชดัเจนว่าไม่มีปฏิกิริยาท่ีเป็นอนัตรายภายใตเ้งื่อนไขปกติของการใชง้าน 

สภาวะทีควรหลีกเล่ียง : หลีกเล่ียงการสัมผสักบัพ้ืนผิวท่ีร้อน,ความร้อน,ไม่มีเปลวไฟ ไม่มีประกายไฟ  ก าจดัแหล่งก าเนิดประกายไฟทั้งหมด 

วสัดุที่เขา้กนัไม่ได ้ : วสัดุที่เผาไหมไ้ด,้ทองแดง,คอปเปอร์อลัลอยด์,สารตวัรีดวิซ์อย่างแรง,โลหะหนกั,เหล็กกลัวาไนซ์ 

ความเป็นอนัตรายของสารที่เกิดจากการสลายตวั : ไม่มีผลิตภณัฑท่ี์มีการสลายตวัท่ีเป็นอนัตรายเกิดขึ้นภายใตก้ารจดัเก็บและการใชง้านผลิตภณัฑใ์นสภาวะปกต ิ
 

ส่วนที ่11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา 
 

11.1. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบด้านพิษวทิยา 
 

ความเป็นพษิเฉียบพลนั (ทางปาก) : เป็นอนัตรายเมื่อกลืนกิน. 

ความเป็นพษิเฉียบพลนั (ทางผิวหนงั) : ไม่จดัจ าแนก 

ความเป็นพษิเฉียบพลนั (ทางการสูดดม) : เป็นอนัตรายเมื่อหายใจเขา้ไป. 
 

ATE TH (ทางปาก) 1982 mg/kg 

ATE TH (ผวิหนงักระต่าย) >2000 mg/kg 
 

ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ (7722-84-1) 

LD50 ทางปากหนู 693,7 mg/kg, OECD 401,  ECHA 

LD50 ผิวหนงักระต่าย >2000 mg/kg, OECD 402, ECHA 

 

การกดักร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนงั : ท าให้ผิวหนงัไหมอ้ย่างรุนแรง. 

การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา : ท าลายดวงตาอย่างรุนแรง. 

การท าให้ไวต่อการกระตุน้อาการแพต้่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนงั : ไม่จดัจ าแนก 

การก่อให้เกิดการกลายพนัธ์ของเซลส์สืบพนัธ์ : ไม่จดัจ าแนก 

การก่อมะเร็ง : ไม่จดัจ าแนก 
 

 

ความเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธ์ : ไม่จดัจ าแนก 

ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรบัสัมผสัครั้ งเดียว) : อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ. 
 

 

ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรบัสัมผสัซ ้า) : ไม่จดัจ าแนก 
 

 

ความเป็นอนัตรายจากการส าลกั : ไม่จดัจ าแนก 
 

ส่วนที ่12: ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา 
 

12.1. ความเป็นพษิต่อระบบนเิวศ 

เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้า - ระยะส้ัน (เฉียบพลนั) : เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตในน ้า. 

เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้า - ระยะยาว (เร้ือรัง) : เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตในน ้าและมีผลกระทบระยะยาว. 
 

ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ (7722-84-1) 

LC50 ปลา  16.4 mg/l/96h , Pimephales promelas , EPA, ECHA 

EC50 Daphnia  2.4 mg/l/48h , Daphnia pulex , EPA, ECHA 

ErC50 สาหร่ายเร้ือรัง 2.62 mg/l/72h , Skeletonema costatum, OECD 201, ECHA 

NOEC สาหร่ายเร้ือรัง 0.63 mg/l/72h , Skeletonema costatum, OECD 201, ECHA 
 

 

12.2. การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย 
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ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ (7722-84-1) 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย ย่อยสลายไดง้่าย. 
 

12.3. ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ 

 

ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ (7722-84-1) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายตวั n-octanol/น ้า (Log Kow) -1.57, ECHA 
 

12.4. การเคลือ่นย้ายในดิน 

ไม่มีขอ้มูลเพ่ิมเติม 

12.5. ผลกระทบในทางเสียหายอื่น ๆ 

โอโซน : ไม่จดัจ าแนก 

ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืน ๆ : ไม่มีขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 

ส่วนที ่13: ข้อพิจารณาในการก าจัด 
 

13.1. วิธีการก าจัด 

วิธีการก าจดัของเสีย : ก าจดัสาร/ ภาชนะบรรจุตามค าแนะน าในการเรียงล าดบัสะสมท่ีไดร้ับใบอนุญาต. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปล่อยกา๊ซมลพิษ 

สอดคลอ้งกบักฎระเบียบว่าดว้ยการควบคุมระดบัมลพิษทางอากาศทั้งหมดท่ีใชบ้งัคบั. ตอ้งปฏิบตัิตามการบ าบดัพิเศษตามระเบียบขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน. 

ค าแนะน าในการก าจดับรรจุภณัฑ/์ผลิตภณัฑ ์ : ระวงัการตกคา้งหรือไอระเหยที่ยงัคงอยู่ในถงั. ท้ิงในลกัษณะท่ีปลอดภยัตามระเบียบขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน/ประเทศนั้น ๆ. ภาชนะเปล่าควรจะน ากลบัมาใชอี้ก 

ใชซ้ ้า หรือก าจดัามระเบียบทอ้งถ่ิน. 

ส่วนที ่14: ข้อมูลการขนส่ง 
 

IMDG IATA UNRTDG 

14.1. หมายเลขสหประชาชาต ิ

2014 2014 2014 

14.2. ช่ือที่ใช้ในการขนส่ง 

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS 

SOLUTION 
Hydrogen peroxide, aqueous solution Hydrogen peroxide, aqueous solution 

14.3. ประเภทความเป้นอนัตรายส าหรับการขนส่ง 

5.1 (8) 5.1 (8) 5.1 (8) 

        

14.4. กลุ่มการบรรจุ 

II II II 

14.5. ความเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม 

อนัตรายส าหรับส่ิงแวดลอ้ม : ไม่ใช ่

มลภาวะทางทะเล : ไม่ใช ่

อนัตรายส าหรับส่ิงแวดลอ้ม : ไม่ใช ่ อนัตรายส าหรับส่ิงแวดลอ้ม : ไม่ใช ่

 

14.6. ข้อควรระวังพิเศษส าหรับผู้ใช้ 

- UN RTDG 

ปริมาณที่จ ากดั (UN RTDG) : 1L 

ปริมาณที่ยกเวน้ (UN RTDG) : E2 

ขอ้ก าหนดของบรรจภุณัฑ ์(UN RTDG) : P504, IBC02 

บทบญัญตัิเกี่ยวกบับรรจุภณัฑพ์ิเศษ (UN RTDG) : PP10, B5 

ขอ้ก าหนดพิเศษส าหรับถงัแบบพกพาและภาชนะบรรจุจ านวนมาก (UN 

RTDG) 

: T7 
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ขอ้ก าหนดพิเศษส าหรับถงัแบบพกพาและภาชนะบรรจุจ านวนมาก (UN 

RTDG) 

: TP2, TP6, TP24 

- IMDG 

ปริมาณจ ากดั (IMDG) : 1 L 

ปริมาณที่ยกเวน้ (IMDG) : E2 

ค าแนะน าส าหรับบรรจุภัณ๊ฑ ์ (IMDG) : P504 

ขอ้ก าหนดการบรรจุพิเศษ (IMDG) : PP10 

ขอ้แนะน าเร่ืองบรรจภุณัฑ ์IBC(IMDG) : IBC02 

ขอ้ก าหนดพิเศษ IBC (IMDG) : B5 

ค าแนะน าถงัเก็บ (IMDG) : T7 

บทบญัญตัิพิเศษส าหรับถงับรรจ ุ(IMDG) : TP2, TP6, TP24 

EmS-No. (ไฟ) : F-H - แผนรับมืออคัคภียั โฮเท็ล - สาร ออกซิไดซ์ที่มีศกัยภาพในการระเบิด 

EmS-No. (การรั่วไหล) : S-Q  

ประเภทการจดัเก็บ (IMDG) : D 

คุณสมบตัิและขอ้สังเกต (IMDG) : Colourless liquid.Slowly decomposes, evolving oxygen; the rate of decomposition increases in 

contact with metals, except aluminium. In contact with combustible material may cause fire or 

explosion. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes. Even though stabilized, these 

solutions may evolve oxygen. 

- IATA 

ปริมาณที่ยกเวน้ PCA (IATA) : E2 

ปริมาณที่จ ากดั PCA (IATA) : Y540 

ปริมาณสุทธิสูงสุดของปริมาณที่จ ากดั PCA (IATA) : 0.5L 

ค าแนะน าบรรจุภณัฑ ์PCA (IATA) : 550 

ปริมาณ PCA สูงสุดสุทธิ (IATA) : 1L 

ค าแนะน าบรรจุภณัฑซี์เอโอ (IATA) : 554 

ปริมาณสูงสุดสุทธิของ CAO (IATA) : 5L 

รหัส ERG (IATA) : 5C 

 

14.7. การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ (ให้เป็นไปตาม Annex II ของ MARPOL 73/78 และ IBC Code) 

ไม่สามารถใชไ้ด ้
 

ส่วนที ่15: ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ 
 

15.1. ให้ระบุกฎระเบียบทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และส่ิงแวดล้อมเป็นการเฉพาะกบัผลิตภัณฑ์นั้น 

กฎหมายว่าด้วยสารที่มีความเป็นอันตราย BE2535 2008  

กฎหมายว่าดว้ยสารที่มีความเป็นอนัตราย : สารที่มีความเป็นอนัตราย 
 

15.2. ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

กฎหมายระดบัภูมิภาค 

Australia AICS : ใช ่

Canada DSL : ใช ่

Canada NDSL : ไม่ใช ่

China IECSC : ใช ่

EU EINECS : ใช ่

EU ELINCS : ไม่ใช ่

EU NLP : ไม่ใช ่

Korea ECL : ใช ่
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US TSCA : ใช ่
 

ส่วนที ่16: ข้อมูลอื่นๆ รวมท้ังข้อมูลการจัดท าและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
 

เวอร์ชัน่ : 1.1 

วนัที่ออก : 09/10/2020 

วนัที่แกไ้ข : 16/10/2020 
 

 

ช่ือย่อและค าย่อ : CAS เลขที ่- ชุดตวัเลขอา้งอิงเฉพาะของสารเคม ี

ADN - ขอ้ตกลงของยุโรปว่าดว้ยการขนส่งสินคา้อนัตรายระหว่างประเทศโดยทางน ้าภายในประเทศ 

ADR - ขอ้ตกลงของยุโรปว่าดว้ยการขนส่งสินคา้อนัตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน 

BCF - ปัจจยัชีวภาพ 

EC50 - ค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของสารสกดัท่ีมีประสิทธิภาพยบัยั้ง 

EC เลขที ่- ระบบรหัสสารเคมีของสหภาพยุโรป 

IARC - องคก์รระหว่างประเทศเพื่อการวิจยัมะเร็ง 

IATA - สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ 

IMDG - การขนส่งสินคา้อนัตรายทางทะเลระหว่างประเทศ 

LC50 - ค่าความเขม้ขน้ของสารเคมีท่ีท าให้ส่ิงท่ีมีชีวิต หรือสัตวท์ดลองท่ีถูกทดสอบตายไปคร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีใชท้ดสอบทั้งหมด 

(ค่าความเขม้ขน้ถึงฆาตมธัยฐาน) 

LD50 - ปริมาณของสารเคมีท่ีท าให้ส่ิงท่ีมีชีวิต หรือสัตวท์ดลองท่ีถูกทดสอบตายไปคร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีใชท้ดสอบทั้งหมด (ปริมาณถึงฆาตมธัยฐาน) 

RID - ขอ้ก าหนดว่าดว้ยการขนส่งสินคา้อนัตรายระหวา่งประเทศโดยทางรถไฟ 

SDS - เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

แนะน าการฝึกอบรม : การใชง้านผลิตภณัฑน้ี์ตามปกติให้ถือว่าเป็นการใชง้านตามค าแนะน าบนบรรจภุณัฑ.์ 
 

 

 

ข้อมูลนีจ้ะขึน้อยู่กับความรู้ของเราในปัจจุบันและมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายถึงผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ความปลอดภัย และข้อก าหนดด้านส่ิงแวดล้อมเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ควรตีความว่าเป็นหลักประกันของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใด ๆ. 


