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เอกสารนี้ปรบัปรงุเมือ่ ตุลาคม 2561 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 
ออกโดย : บริษทั เอ็นซิสเทก็ส์ จาํกดั โทรศพัท ์: 0 2583 0495 

 

ส่วนที่ 1 – การบ่งชีท้างเคมขีองผลติภณัฑแ์ละผูผ้ลติ/จําหน่าย 

บรษิทั เอน็ซสิเทก็ส ์จํากดั 

8/351 หมู่ที่ 3 ตําบลบา้นใหม ่

อําเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท์ 0 2583 0495 

สารออกฤทธ์ิ:  ฟิโพรนิลเป็นสารอนุพนัธ์ในกลุม่ฟีนลิไพราโซลและในทีน่ี้ใชเ้ป็นสูตรน้ํา 

ช่ือผลิตภณัฑ์:  อลัตร้าธอร์TM วอเทอร-์เบส เทอรมิ์ทิไซด ์ 

 (ULTRATHORTM Water-Based Termiticide) 
เลขทะเบียน:  40/2557 

ประโยชน์:   สารกําจดัปลวกสําหรบัใชต้ามคําอธบิายในฉลากผลติภณัฑ ์

เร่ิมใช้:   กนัยายน 2556    

ปรบัปรุง:   ตุลาคม 2561 และมอีายุ  5 ปีนับจากวนัทีเ่ริม่ใช ้

ส่วนที่ 2 - การบ่งชีค้วามเป็นอนัตราย 

ลกัษณะของวตัถอุนัตราย 

ผลติภณัฑน์ี้ถกูจําแนกเป็น: T เป็นพษิ, N เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม เป็นวตัถอุนัตรายตามเกณฑข์อง SWA 

ไม่ต้องปฏิบติัตาม ADG Code เม่ือขนส่งในออสเตรเลียทางถนนหรือรถไฟสาํหรบัขนาดบรรจ ุ500 กิโลกรมั (ลิตร) หรือน้อยกว่า หรือ IBCs (อ้างถึง SP AU01)  อย่างไรกต็ามไม่

สามารถใช้ข้อกาํหนดน้ีได้ถ้าขนส่งทางอากาศหรอืทางทะเล ผลิตภณัฑ์ถกูจดัว่าเป็นอนัตราย (เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดล้อมในกลุ่มท่ี 9) โดย IATA และ IMDG ตามลาํดบั ดู

รายละเอียดด้านล่างและส่วนท่ี 14 ของเอกสารข้อมูลความปลอดภยัฉบบัน้ี 

ความเส่ียง: R57, R48/25, R50/53 เป็นพษิกบัต่อผึง้ เป็นพษิร้ายแรงต่อสิง่มชีวีติในน้ํา อาจทาํใหเ้กดิผลเสยีระยะยาวตอ่สภาพแวดลอ้มทางน้ํา 

ความปลอดภยั: S2, S20, S23, S26, S28, S29, S36, S38, S60, S61, S24/25 เก็บใหพ้้นมอืเดก็ หา้มรบัประทานอาหารหรอืดื่มน้ําขณะใชผ้ลติภณัฑ ์ไมค่วรหายใจเอาไอระเหยหรอืละออง

เขา้ไป ในกรณีสมัผสัดวงตาใหล้า้งด้วยน้ําสะอาดทนัทแีละไปพบแพทย ์หลงัจากการสมัผสัผวิหนังใหล้า้งออกด้วยสบู่และน้ําสะอาดทนัท ีหา้มทิง้ผลติภณัฑท์ีเ่หลอืลงทอ่ระบายน้ํา ใสช่ดุป้องกนัที่

เหมาะสม สวมอุปกรณ์ชว่ยหายใจทีเ่หมาะสมในกรณีทีก่ารระบายอากาศไมเ่พยีงพอ ผลติภณัฑน์ี้และบรรจภุณัฑเ์มือ่ใชห้มดใหก้ําจดัเชน่เดยีวกบัขยะอนัตราย หลกีเลีย่งการรัว่ไหลสูส่ ิง่แวดลอ้ม 

ดูคําแนะนําพเิศษหรอืเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั หลกีเลีย่งการสมัผสัผวิหนังและดวงตา 

SUSMP Classification: S5 

ADG Classification: กลุม่ที ่9: สนิค้าเป็นอนัตรายประเภทอืน่ๆ 

UN Number: 3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBATANCE, LIQUID, N.O.S. 

      

คาํสญัญาณ GHS : ระวงั 
ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย 

H332: เป็นอนัตรายเมือ่หายใจเขา้ไป 

H410: เป็นพษิร้ายแรงตอ่สิง่มชีวีติในน้ํา และมผีลกระทบระยะยาว 

การป้องกนั 

P102: เก็บใหพ้้นมอืเดก็ 

P261: หลกีเลีย่งการหายใจเอาควนั ละออง ไอระเหย หรอืสเปรย ์เขา้ไป 

P264: ลา้งบรเิวณทีส่มัผสัใหส้ะอาดหลงัจากการใชง้าน 

P270: หา้มรบัประทานอาหาร ดื่มน้ํา หรอืสบุบุหรี ่ขณะใชผ้ลติภณัฑ ์

P271: ใชภ้ายนอกอาคารหรอืบรเิวณทีอ่ากาศถ่ายเทไดด้ ี

P280: สวมถุงมอื ชดุนิรภยัและอุปกรณ์ป้องกนัดวงตาหรอืใบหน้า 

การตอบสนอง 

P312: ไปพบแพทยเ์มือ่รูส้กึผดิปกต ิ

P362: ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนและซกัลา้งกอ่นนํามาใชอ้กี 

P301+P303+P331: ถ้ากลนืกนิ ใหบ้้วนปาก หา้มทาํใหอ้าเจยีน 

P302+P352: ถ้าสมัผสัผวิหนงั ลา้งด้วยสบู่และน้ําจํานวนมาก 

P304+P340: ถ้าหายใจเขา้ไป ใหย้า้ยผูป่้วยไปยงัทีท่ ีม่อีากาศบรสิุทธิ ์และใหพ้กัในลกัษณะทีห่ายใจสะดวก 
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P305+P351+P338: ถ้าเขา้ตา ใหล้า้งด้วยน้ําเป็นเวลาหลายๆ นาท ีถ้าใส่คอนแทคเลนส์และสามารถถอดออกไดง้่าย ใหถ้อดออกแลว้ลา้งตาต่อไป 

P332+P313: ถ้าเกดิการระคายเคอืงผวิหนงั ใหข้อคําแนะนําจากแพทย ์

P337+P313: ถ้าเกดิการระคายเคอืงดวงตา ใหข้อคําแนะนําจากแพทย ์

P391: เก็บสารทีห่กรัว่ไหล 

P370+P378: กรณีเกดิเพลงิไหม ้ใหใ้ชค้าร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมแีหง้ โฟม ฉดีพ่นน้ํา โฟมชนิดต่อต้านแอลกอฮอลเ์ป็นวสัดุทีเ่หมาะกบัการผจญเพลงิ แต่หากหาไมไ่ด้ สามารถใช้

โฟมธรรมดาแทนได ้

การเกบ็รกัษา 

P402+P404: เก็บในทีแ่หง้ เก็บในภาชนะทีปิ่ดสนิท 

P403+P235: เก็บในทีม่กีารระบายอากาศไดด้ ีเก็บในทีเ่ยน็ 

การกาํจดั 

P501: กําจดัสารและบรรจุภณัฑต์ามทีร่ะบไุวใ้นฉลาก  

คาํอธิบายคร่าวๆกรณีฉุกเฉิน 

ลกัษณะทางกายภาพ และสี:  สารละลายสคีรมีขุน่ 

กล่ิน:  มกีลิน่ออ่นเฉพาะตวั 
อนัตรายต่อสุขภาพ:  ผลติภณัฑน์ี้เป็นอนัตรายหากสดูดม 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ทางการหายใจ: 

ทางการหายใจในระยะสัน้: จากขอ้มลูทีม่แีสดงใหเ้หน็วา่ผลติภณัฑอ์าจทาํใหเ้กดิการระคายเคอืงเลก็น้อย แต่ไมน่่าจะมากไปกวา่อาการไมส่บายเพยีงชัว่คราวเทา่นัน้ 

ทางการหายใจในระยะยาว: ไมม่ขีอ้มลูสําหรบัผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางการหายใจในระยะยาว 

การสมัผสัทางผิวหนัง: 

การสมัผสัในระยะสัน้: จากขอ้มลูทีม่พีบวา่ผลติภณัฑไ์มท่าํใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง  
การสมัผสัในระยะยาว: ไมม่ขีอ้มลูสําหรบัผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผสัผวิหนงัในระยะยาว 

การสมัผสัทางดวงตา: 

การสมัผสัในระยะสัน้: จากขอ้มลูทีม่พีบวา่ผลติภณัฑน์ี้ไมท่าํใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อดวงตา 
การสมัผสัในระยะยาว: ไมม่ขีอ้มลูสําหรบัผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผสัดวงตาในระยะยาว 

การกลืนกิน: 

การได้รบัในระยะสัน้: การได้รบัสารทางปากอยา่งมนีัยสําคญัถอืวา่ไมน่่าเป็นไปได้ ผลติภณัฑน์ี้ทาํใหเ้กดิการระคายเคอืงในชอ่งปาก อาจรวมไปถงึอาการแสบรอ้นคลา้ยกบัการถกูเผาไหม้

และแดงในชอ่งปากและลาํคอ อาจแสดงอาการอื่นๆ แต่อาการจะหายไปเมือ่หยดุสมัผสั  

การได้รบัในระยะยาว: ไมม่ขีอ้มลูสําหรบัผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกลนืกนิในระยะยาว 

สถานภาพในการเป็นสารก่อมะเรง็: 

SWA:  ไมม่นีัยสําคญัวา่มสี่วนประกอบอยูใ่นกลุม่สารทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ โดย SWA 

NTP:  ไมม่นีัยสําคญัวา่มสี่วนประกอบอยูใ่นกลุม่สารทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ โดย NTP  

IARC: ไมม่นีัยสําคญัวา่มสี่วนประกอบอยูใ่นกลุม่สารทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ โดย IARC  

ส่วนที่ 3 - องคป์ระกอบและขอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนผสม 

ส่วนประกอบ CAS No % ความเข้มข้น TWA (mg/m3) STEL (mg/m3) 

ฟิโพรนิล 120068-37-3 10 ไมม่คี่ากําหนด ไมม่คี่ากําหนด 

ส่วนประกอบอืน่ๆทีไ่มเ่ป็นอนัตราย หลากหลาย ประมาณ 10 ไมม่คี่ากําหนด ไมม่คี่ากําหนด 

น้ํา                    7732-18-5 เตมิจนครบ 100          ไมม่คี่ากําหนด ไมม่คี่ากําหนด 

ผลติภณัฑท์างการค้าอาจมอีตัราส่วนของส่วนประกอบคลาดเคลือ่นบ้างเลก็น้อย นอกจากนี้ยงัสามารถใชส้่วนผสมอื่นทีไ่มเ่ป็นอนัตรายจํานวนเลก็น้อยไดอ้กีด้วย 

ค่าขดีจํากดั  SWA TWA เป็นค่าเฉลี่ยของความเขม้ขน้ของสารเคมใีนอากาศเมือ่คํานวณในเวลาทํางานปกติ 8 ชัว่โมงและสําหรบัการทํางาน 5 วนัต่อสปัดาห์ STEL (ขดีจํากดัการรบัสารในระยะสัน้) เป็นค่าขดีจํากดัไม่ควรเกนิกว่า 15 นาทแีละ

ไม่ควรรบัซํ้ามากกว่า 4 ครัง้ต่อวนั ระหว่างการรบัสารเพือ่หาค่าการทดสอบของ STEL ควรใชเ้วลาอยา่งน้อยทีสุ่ด 60 นาที ค่าขดีจํากดัของ TWA จะดูจากค่าสูงสุดทีถู่กใชเ้พราะว่าจะเกดิจากผลของสารทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็และเกดิ

เพยีงชัว่คราวเท่านัน้ 

ส่วนที่ 4 - มาตราการปฐมพยาบาล 

ข้อมูลทัว่ไป:   

กรณีสูดดม: ถ้ามอีาการเกดิพษิใหไ้ปพบแพทย ์เอาสารปนเป้ือนออกจากพื้นทีห่รอืนําผูป่้วยออกไปยงัทีท่ ีม่อีากาศถ่ายเทไดด้ ี หากหายใจลาํบาก การใหอ้อกซเิจนอาจเป็นผลดถีา้ใหโ้ดย

บุคลากรทีผ่า่นการฝึกอบรมแลว้ภายใตค้ําแนะนําของแพทย ์หา้มเคลือ่นยา้ยผูป่้วยโดยไมจ่าํเป็น อาการปอดบวมน้ําอาจเกดิขึน้ได้หลงัจากการไดร้บัสมัผสัแลว้ 48 ชัว่โมง 
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การสมัผสัผิวหนัง: ลา้งออกเบาๆ ด้วยน้ําสะอาดอยา่งทัว่ถงึ (ใชส้บู่ทีไ่มม่ฤีทธิก์ดักรอ่นหากจําเป็น) เป็นเวลา 10-20 นาท ีหรอืจนกวา่สารจะออกหมด ภายใตก้ารไหลผา่นของน้ํา ควรถอด

เสื้อผา้ทีถ่กูสารออกรวมทัง้รองเทา้และเครือ่งหนัง (อาท ิสายนาฬกิาขอ้มอื เขม็ขดั) และนําไปทาํความสะอาดกอ่นทีจ่ะนํากลบัมาใชใ้หมห่รอืทิง้ หากการระคายเคอืงยงัคงอยู ่ใหล้า้งน้ําซํ้าแลว้ไป

พบแพทย ์
การสมัผสัดวงตา: หากเขา้ตาใหร้บีลา้งตาด้วยน้ําเปลา่ทนัท ีใหน้ํ้าไหลผา่น 20 นาทหีรอืจนกวา่ผลติภณัฑจ์ะออกหมด ขณะทีน้ํ่าไหลผา่นใหเ้ปิดเปลอืกตาไว ้ระวงัน้ําทีป่นเป้ือนสารไปโดน

ส่วนอืน่ของตาหรอืส่วนอืน่ของใบหน้า ควรได้รบัการรกัษาทนัท ีระมดัระวงัเป็นพเิศษสําหรบัผูส้วมใสค่อนแทคเลนส ์
กรณีกลืนกิน: หากกลนืกนิหา้มทาํใหอ้าเจยีน  ใหล้า้งปากด้วยน้ําสะอาดและไปพบแพทย ์

ส่วนที่ 5 - มาตราการผจญเพลงิ 

อนัตรายจากอคัคีภยัและการระเบิด: อนัตรายทีส่ําคญัจากการเกดิเพลงิไหม ้คอื การสูดดมเอาความร้อนและควนัพษิหรอืการขาดออกซเิจน (หรอืทัง้คู่) ภายใต้เหตุการณ์ปกต ิมคีวาม

เสีย่งเพยีงเลก็น้อยจากการระเบดิของผลติภณัฑท์ีอ่ยูใ่นกองเพลงิ  
ผลติภณัฑน์ี้มแีนวโน้มทีจ่ะสลายตวัเลก็น้อยเมือ่ผลติภณัฑน์ี้ไดร้บัอณุหภูมปิกตเิมือ่เกดิเพลงิไหม ้โดยจะเกดิขึน้หลงัจากไดร้บัความร้อนจนแหง้ 

ส่วนประกอบของผลติภณัฑท์ีส่ลายตวัออกมาหลงัจากการถกูเผาไหม ้อาจกอ่ใหเ้กดิพษิจากการสูดดม ดงันัน้ ควรสวมเครื่องป้องกนัทีเ่หมาะสม 

สารดบัเพลิง: ในกรณีทีเ่กดิเพลงิไหม ้ใหใ้ชค้าร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมแีหง้ โฟม ฉดีพ่นน้ํา โฟมชนดิต่อต้านแอลกอฮอลเ์ป็นตวักลางทีด่ที ีเ่หมาะกบัการดบัเพลงิปานกลาง แต่หากไมส่ามารถ

หาได้ สามารถใชโ้ฟมธรรมดาทดแทนได้ พยายามอยา่ใหม้กีารรัว่ไหล ควรใหเ้กดิการรัว่ไหลลงสู่ทอ่ระบายน้ําหรอืทางน้ําใหน้้อยทีสุ่ด 
การผจญเพลิง: หากพบวา่มผีลติภณัฑจ์ํานวนมากอยูใ่นกองเพลงิ ใหเ้รยีกรถดบัเพลงิ มคีวามเสีย่งน้อยมากทีจ่ะเกดิปฏกิริยิารุนแรงหรอืเกดิการระเบดิถ้ามสีารในปรมิาณมากอยูใ่นกองเพลงิ 

แนะนําใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลเต็มรูปแบบทัง้ชดุดบัเพลงิและอปุกรณ์ชว่ยหายใจ 
จุดวาบไฟ:   ไมไ่หมไ้ฟ    ขีดจาํกดัการติดไฟ ค่าสูงสุด: ไมไ่หมไ้ฟ 
ขีดจาํกดัการติดไฟ ค่าตํา่สุด: ไมไ่หมไ้ฟ    อุณหภมิูสามารถติดไฟได้เอง:  ไมไ่หมไ้ฟ 
ระดบัการติดไฟ:   ไมไ่หมไ้ฟ 

ส่วนที่ 6 - มาตราการจดัการเมื่อมกีารหกรัว่ไหลของสาร 

เม่ือมีการหกรัว่ไหลของสาร: ในกรณีทีท่าํหก ใหป้้องกนัไมใ่หไ้หลลงสู่ทอ่ระบายน้ําหรอืทางน้ํา สวมใส่ชดุป้องกนัทีร่ดักุมพร้อมทัง้ป้องกนัดวงตา/ใบหน้า ผวิหนงัทัง้หมดควรมสีิง่ป้องกนั ดู

ขอ้มลูด้านลา่งในส่วนมาตรฐานของออสเตรเลยีเกีย่วกบัเครือ่งมอืป้องกนัส่วนบุคคลทีเ่ป็นวสัดุทีเ่หมาะสม ประกอบด้วยพวีซี ีไนไตรล ์อปุกรณ์ทีป้่องกนัดวงตา/ใบหน้าควรใชแ้วน่ครอบตาเป็น

อยา่งน้อย หากมโีอกาสเกดิไอระเหยหรอืละอองหมอกของสารในบรเิวณนัน้ ควรใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัการหายใจ ซึง่โดยปกตแิลว้ไมจ่ําเป็นต้องใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัการหายใจขณะทีใ่ชผ้ลติภณัฑน์ี้ 

หากมขีอ้สงสยัใหดู้ตามคําแนะนําของมาตรฐานออสเตรเลยีด้านลา่ง (ส่วนที ่8) ซึง่ปกตกิไ็มม่คีวามจําเป็น 

การยบัยัง้การรัว่ไหล เพื่อความปลอดภยัควรนําทรายหรอืวสัดดุูดซบั หรอืวสัดอุื่นทีม่คีวามเหมาะสมมาดดูซบัส่วนทีร่ ัว่ไหล หากมกีารรัว่ไหลเป็นจํานวนมากหรอืไมส่ามารถหาวสัดุทีใ่ชดู้ดซบัได้ 

ใหท้าํทางกัน้เพือ่หยดุการกระจายของสารทีจ่ะไหลไปยงัทอ่ระบายน้ําหรอืทางน้ํา เนื่องจากผลติภณัฑน์ี้เป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มทางน้ํา ควรระมดัระวงัเป็นพเิศษเพื่อป้องกนัไมใ่หล้งสู่ทอ่

ระบายน้ําหรอืทางน้ํา กวาดและตกัหรอืนําสารกลบัมารวมกนัภายในภาชนะทีต่ดิป้ายรไีซเคลิและทาํการกําจดัทนัท ีการรไีซเคลิภาชนะบรรจคุวรทาํภายหลงัทาํความสะอาดเรยีบร้อยแลว้ ให้

จดัการตามฉลากผลติภณัฑท์ีร่ะบุไว ้หลงัจากการทาํหก ใหล้า้งพืน้ทีเ่พื่อป้องกนัไมใ่หม้กีารไหลซมึไปยงัทอ่ระบายน้ํา ถ้าสงัเกตพบวา่สารจํานวนมากไหลลงสู่ทอ่ระบายน้ํา ใหข้อคําแนะนําจาก

หน่วยบรกิารฉุกเฉนิ ดรูายละเอยีดทัง้หมดเรื่องการจดัการภาชนะบรรจุทีใ่ชแ้ลว้ สารทีห่กและสารทีไ่มส่ามารถใชไ้ด้แลว้บนฉลากผลติภณัฑ ์ถ้ามคีวามขดัแยง้กนัระหวา่งเอกสารขอ้มลูความ

ปลอดภยัและฉลาก ใหย้ดึขอ้ความบนฉลาก ตรวจสอบความถกูตอ้งตามกฎหมายของการกําจดัโดยควรศกึษาก่อนการกําจดั ซกัรดีชดุป้องกนักอ่นทาํการเก็บชดุหรอืนํามาใชใ้หม ่เมือ่มกีารสง่

ชดุไปซกัใหแ้จ้งผูซ้กัวา่เป็นเสื้อผา้ทีม่กีารปนเป้ือน 

ส่วนที่ 7 - การขนถ่าย เคลื่อนยา้ย ใชง้านและเกบ็รกัษา 

การจดัการ: สมัผสัผลติภณัฑใ์หน้้อยทีสุ่ดและเก็บปรมิาณน้อยในพืน้ทีใ่ชง้าน รายละเอยีดการป้องกนัส่วนบคุคลใหต้รวจสอบจากส่วนที่  8 ของเอกสารขอ้มลูเพื่อความปลอดภยัฉบบันี้และต้อง

ปฏบิตัติาม วธิกีารเก็บรกัษาควรปฏบิตัติามวธิกีารด้านลา่งนี้ใต้หวัขอ้ “การเก็บรกัษา” เพื่อมคีวามเสีย่งน้อยตอ่คนทีใ่ชผ้ลติภณัฑใ์นสถานทีป่ฏบิตังิานและหลกีเลีย่งการสมัผสัหรอืการปนเป้ือน

ของผลติภณัฑด์้วยสารปฏปัิกษ์ตามรายชือ่ในส่วนที ่   10  

การเกบ็รกัษา: ตรวจสอบบรรจภุณัฑ ์การเก็บรกัษาตามคําแนะนําบนฉลาก 

ส่วนที่ 8 - การควบคุมการรบัสมัผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 

ตามมาตรฐานออสเตรเลยี จะมกีารจดัเตรยีมคําแนะนําทัว่ไปในเรื่องชดุป้องกนัและอุปกรณ์: 

อุปกรณ์ป้องกนัทางการหายใจ: AS/NZS 1715  ถุงมอืป้องกนั: AS 2161  ชดุปฏบิตังิาน: AS/NZS 4501 เซ็ต 2008 เครื่องป้องกนัดวงตา: AS 1336 และ AS/NZS 1337  รองเทา้ป้องกนัที่

เกีย่วกบังานทีท่าํ: AS/NZS 2210 

SWA Exposure Limits TWA (mg/m3) STEL (mg/m3) 

ขดีจํากดัของการสมัผสัยงัไมม่ที ีก่ําหนดโดย SWA สําหรบัส่วนผสมของผลติภณัฑน์ี้ 

ADI สําหรบัฟิโพรนิลจะถกูตัง้ค่าไวท้ี ่0.0002 mg/kg/day โดยจะสมัพนัธก์บั NOEL ทีต่ัง้ค่าไวท้ี ่0.02 mg/kg/day ADI หมายถงึ ค่าทีย่อมรบัได้ในการรบัเขา้ไปในแต่ละวนั NOEL หมายถงึ 

ระดบัทีไ่มม่ผีลจากการวจิยั เป็นขอ้มลูจาก Australian ADI เมือ่ธนัวาคม 2555 

ไมจ่ําเป็นตอ้งมอีุปกรณ์พเิศษเมือ่สมัผสัปรมิาณเลก็น้อยเพยีงชัว่คราว คาํแนะนําตอ่ไปนี้ ใชส้ําหรบัการจดัการจํานวนมากหรอืเมือ่มกีารสมัผสัเป็นประจําในสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีไ่มม่รีะบบ

ป้องกนัทีเ่หมาะสม 

การระบายอากาศ: ผลติภณัฑน์ี้ควรใชใ้นทีท่ ีม่กีารระบายอากาศทีด่ ีถา้การระบายอากาศตามธรรมชาตไิมเ่พยีงพอ ควรใชพ้ดัลมชว่ยในการระบายอากาศ 
อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา: ควรสวมแวน่ตาป้องกนัหรอืแวน่ครอบตาเมือ่ใชผ้ลติภณัฑน์ี้ ควรมอีุปกรณ์ลา้งตาฉุกเฉนิอยูใ่นบรเิวณสถานทีท่ ีใ่ชผ้ลติภณัฑน์ี้ 



ช่ือผลิตภณัฑ ์:  อลัตร้าธอร์TM วอเทอร-์เบส เทอรมิ์ทิไซด ์

หน้าที ่1 ของ 6 

เอกสารนี้ปรบัปรงุเมือ่ ตุลาคม 2561 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 
ออกโดย : บริษทั เอ็นซิสเทก็ส์ จาํกดั โทรศพัท ์: 0 2583 0495 

 

อุปกรณ์ป้องกนัผิวหนัง: หลกีเลีย่งการสมัผสัผวิหนงัโดยการสวมถงุมอืป้องกนั เสือ้ผา้และอาจรวมไปถงึผา้กนัเป้ือน เพือ่ทาํใหแ้น่ใจวา่ ผวิหนงัของคุณทัง้หมดจะไดร้บัการปกป้อง สําหรบั

วสัดุทีเ่หมาะสมใหดู้จากด้านลา่ง 
ประเภทวสัดุป้องกนั: แนะนําใหส้วมเสื้อผา้เพือ่ป้องกนัโดยควรทาํจากวสัดตุ่อไปนี้: พวีซี ีไนไตรล ์

อุปกรณ์ป้องกนัทางการหายใจ: โดยปกต ิไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะต้องใชอุ้ปกรณ์ทางการหายใจ เมือ่ใชผ้ลติภณัฑน์ี้ อยา่งไรก็ตาม ถา้มขีอ้สงสยัใหด้จูากมาตรฐานออสเตรเลยีด้านบน 

มฉิะนัน้ กไ็มม่คีวามจําเป็น 

ส่วนที่ 9 - คุณสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

ลกัษณะทางกายภาพและสี:   สารละลายสคีรมีขุน่ 

กล่ิน:                          กลิน่ออ่นเฉพาะตวั 

จุดเดือด: มากกวา่ 100 °C ที ่100 kPa. 

จุดเยือกแขง็และจุดหลอมเหลว: ประมาณ 0 °C 
การกลายเป็นไอ: ส่วนประกอบทีเ่ป็นน้ํา 

ความดนัไอ: 2.37 kPa ที ่20 °C (ความดนัไอของน้ํา) 

ความหนาแน่นไอ: ตามคุณสมบตัขิองน้ํา 
ค่าความถ่วงจาํเพาะ:     ประมาณ 1.0  

ความสามารถในการละลายน้ําได้:  ผสมกนัไดส้มบูรณ์ในน้ํา 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง:   7 - 8 

การระเหย:   ไมม่ขีอ้มลู 
ค่าขีดจาํกดัของกล่ินท่ีรบัได้:   ไมม่ขีอ้มลู 
อตัราการระเหย:   ตามคุณสมบตัขิองน้ํา 
ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจายในน้ํา/น้ํามนั:   ไมม่ขีอ้มลู 
อุณหภมิูท่ีลุกติดไฟได้เอง:  ไมส่ามารถเกดิได้ – ไมไ่หมไ้ฟ 

ส่วนที่ 10 - ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

การเกิดปฏิกิริยา: ผลติภณัฑน์ี้ไมน่่าทีจ่ะเกดิปฏกิริยิาหรอืสลายตวัภายใต้การเก็บรกัษาในสภาพปกต ิ อยา่งไรก็ด ีถ้ามขีอ้สงสยัใดๆ ใหต้ดิต่อเอ็นซสิเทก็ส ์สําหรบัคําแนะนําอายผุลติภณัฑ ์

สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง: ควรเก็บผลติภณัฑไ์มใ่หโ้ดนแสง ผลติภณัฑค์วรเก็บในภาชนะเดมิในทีแ่หง้ เยน็ มกีารระบายอากาศทีด่แีละแสงแดดสอ่งไมถ่งึ  
วสัดุท่ีเข้ากนัไม่ได้: ไมม่ ี
การสลายตวัท่ีเกิดจากไฟ: ผลติภณัฑน์ี้จะมกีารสลายตวัเพยีงเลก็น้อยทีอ่ณุหภูมปิกตเิมือ่เกดิการเผาไหม ้ซึง่จะเป็นการได้รบัความรอ้นจนแหง้ การเผาไหมจ้ะเกดิคาร์บอนไดออกไซด์แต่

หากเผาไหมไ้มส่มบรูณ์จะได้คาร์บอนมอนอกไซด์และอาจเกดิควนั กลายไปอยูใ่นรปูของน้ํา อาจเกดิไนโตรเจนและส่วนประกอบ บางสภาวะอาจเกดิออกไซด์ของไนโตรเจน บางโอกาสอาจเกดิ

ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ อาจเกดิออกไซด์ของซลัเฟอร์ (ซลัเฟอรไ์ดออกไซด์เป็นพษิกบัทางเดนิหายใจ) และองค์ประกอบอื่นๆของซลัเฟอร์ ส่วนใหญ่จะมกีลิน่เหมน็ อาจเกดิก๊าซไฮโดรเจนคลอ

ไรด์ ส่วนประกอบอืน่ของคลอรนี อาจเกดิก๊าซไฮโดรเจนฟลอูอไรด์และส่วนประกอบอื่นของฟลอูอรนี  พษิของคาร์บอนมอนอกไซดจ์ะทาํใหเ้กดิการปวดศรีษะ อ่อนเพลยี คลืน่เหยีนอาเจยีน 

วงิเวยีน อาการมนึงง ประสาทตาเบลอ สูญเสยีการควบคุมในการตดัสนิใจและหมดสต ิสุดทา้ยอาจจะรนุแรงถงึขัน้เสยีชวีติ  

Polymerisation: ผลติภณัฑน์ี้ไมเ่กดิกระบวนการ polymerisation 

ส่วนที่ 11 - ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา 

ผลกระทบโดยทัว่ไป:  ความเป็นพษิเฉยีบพลนัทางปากในหนูตวัเมยี: ค่า LD50 มากกวา่ 2000 mg/kg (OECD 425)  

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัทางผวิหนังในหนู (ตวัผูแ้ละตวัเมยี): ค่า LD50 มากกวา่ 2000 mg/kg (OECD 420)  
ความเป็นพษิเฉยีบพลนัทางผวิหนังในกระต่าย: ไมไ่ดจ้ดัอยูใ่นกลุม่เดยีวกบัการระคายเคอืงต่อผวิหนัง (OECD 404)  
ความเป็นพษิเฉยีบพลนัทางดวงตาในกระต่าย: ไมไ่ดจ้ดัอยูใ่นกลุม่เดยีวกบัการระคายเคอืงต่อดวงตา (OECD 405)  
การทาํใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพ้ต่อระบบทางเดนิหายใจหรอืผวิหนงั ในหนูตะเภา: ไมไ่ด้พจิารณาสารทีท่าํใหไ้วตอ่การกระตุ้นอาการแพ้ตอ่ผวิหนัง (OECD 406) 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนั ทางการหายใจในหนู (ตวัผูแ้ละตวัเมยี): ค่า LC50 3.022 mg/kg ในอากาศ จากผลการศกึษา อลัตร้าธอรจ์ดัอยูใ่นกลุม่ที ่4 ภายใต้เงือ่นไขของ 

the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS 2017)  

การจาํแนกความเป็นอนัตรายของส่วนประกอบ 

ส่วนประกอบ      ความเส่ียงของเคมีภณัฑ ์

ฟิโพรนิล       ≥ 10% conc. < 25%: T; R 48/25; R20/21/22 

ขอ้มลูต่อไปนี้เป็นผลเทคนิคคอลเกรตของฟิโพรนิล 

ค่า LD50 (ทางปาก) ของหนู (Rat) 92 mg/kg     ค่า LD50 (ทางปาก) ของหนู (Mouse) 91 mg/kg 

ค่า LD50 (ทางผวิหนงั) ของหนู (Rat) มากกวา่ 2000 mg/kg   ค่า LD50 (ทางผวิหนัง) ของกระต่าย 445 mg/kg 

ค่า LD50 (ทางการหายใจ 4 ชัว่โมง) ของหนู (Mouse) 0.36-0.42 mg/kg 

ไมม่ผีลทีร่ะบุถงึอวยัวะเป้าหมายใดๆ 
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อย่างไรกดี็ ผลติภณัฑน์ี้ถูกทดสอบภายใต้เงื่อนไขของ GLP ซึง่ได้ผลดงันี้: 

• LD50 (ทางปาก) ของหนูตวัเมยี มคี่ามากกวา่ 2000 mg/kg (OECD 425) 

• LD50 (ทางผวิหนงั) ของหนู (ตวัผูแ้ละตวัเมยี) พบวา่มคี่ามากกวา่ 2000 mg/kg (OECD 420) 

ส่วนที่ 12 – ขอ้มูลดา้นนิเวศวทิยา 

ผลติภณัฑน์ี้เป็นพษิต่อผึง้ เป็นพษิร้ายแรงต่อสิง่มชีวีติในน้ําอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบระยะยาวต่อระบบนิเวศในน้ํา ผลติภณัฑน์ี้สามารถยอ่ยสลายได้ จะไมส่ะสมในดนิหรอืน้ําหรอืทาํใหเ้กดิปัญหา

ระยะยาว 

ปลา: ค่า LC50 ของ bluegill sunfish (Lepomis macrochirus) มคี่า 0.085 mg/L 

การทดสอบในหอ้งทดลอง ฟิโพรนิลมคี่าครึง่ชวีติในดนิร่วนปนตะกอนทรายเป็น 122 - 128 วนั การทดสอบในภาคสนาม ค่าครึง่ชวีติทีก่ระจายตวัในผวิหน้าของดนิจะมคี่าระหวา่ง 0.7 - 1.7 เดอืน 

ค่าครึง่ชวีติของฟิโพรนิลทีเ่กดิการรวมตวักบัดนิจะอยูร่ะหวา่ง 3 - 7.3 เดอืน การตกคา้งของสารจะอยูท่ ีด่นิชัน้บนทีค่วามลกึไมเ่กนิ 30 เซนตเิมตร ฟิโพรนิลจะมกีารเคลือ่นตวัในดนิตํ่าโดยยดึเกาะ

กบัดนิและปนเป้ือนในน้ําใตด้นิได้เลก็น้อย  ฟิโพรนิลจะค่อยๆ ละลายในน้ําอยา่งชา้ๆ รวมถงึตะกอนดนิทีไ่มม่อีอกซเิจน ด้วยค่าครึง่ชวีติระหวา่ง 116-130 วนั  ฟิโพรนิลจะเสถยีรในการสลายตวั

ด้วยน้ําทีเ่ป็นกรดอ่อนจนไปถงึค่า pH ทีเ่ป็นกลาง  เมือ่โดนแสง ฟิโพรนิลจะมคี่าครึง่ชวีติในน้ําเป็น 3.6 ชัว่โมงและในดนิร่วนเป็น 34 วนั 
ปลา:  ค่า LC50 ใน rainbow trout (Oncorhychus mykiss) เป็น 0.248 mg/L  ค่า LC50 ในปลาคารพ์ (Cyprinus carpio) เป็น 0.430 mg/L 

ไรน้ํา: คา่ EC50 0.19 mg/L  

ส่วนที่ 13 - ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

การกาํจดั: ฉลากผลติภณัฑจ์ะใหค้ําแนะนําในการกําจดัสารทีม่ปีรมิาณไมม่าก รวมถงึการทาํความสะอาดบรรจภุณัฑ ์อยา่งไรก็ด ีสําหรบัรวบรวมสารเคมทีีไ่มพ่งึประสงค์ ใหต้ดิตอ่ 

ChemClear 1800 008 182 http://www.chemclear.au/ หรอื การกําจดับรรจภุณัฑท์ีห่มดแลว้ ใหต้ดิต่อ DrumMuster http://www.drummuster.au/     

ส่วนที่ 14 - ขอ้มูลการขนส่ง 

ไม่ต้องปฏิบติัตาม ADG Code เม่ือขนส่งในออสเตรเลียทางถนนหรือรถไฟสาํหรบัขนาดบรรจ ุ500 กิโลกรมั (ลิตร) หรือน้อยกว่า หรือ IBCs แต่ผลิตภณัฑ์น้ีถกูจดัว่าเป็นอนัตราย 

โดย IATA และ IMDG เม่ือมีการขนส่งทางอากาศหรือทางทะเล  (ดรูายละเอียดด้านล่าง) 

ADG Code: 3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

Hazchem Code: •3Z 

บทบญัญติัพิเศษ: 179, 274, AU01 

ปริมาณจาํกดั: ADG 7 การจํากดัปรมิาณเป็นกรณีเฉพาะมคี่า 5 ลติร สําหรบัผลติภณัฑใ์นกลุม่นี้ 

Dangerous Goods Class: กลุม่ที ่9 สนิค้าเป็นอนัตรายประเภทอื่นๆ 

กลุ่มบรรจุภณัฑ์: III 

วิธีการบรรจ:ุ P001, IBC03, LP01 

กลุม่ที ่9 สนิค้าเป็นอนัตรายประเภทอืน่ๆ ไมส่ามารถขนสง่ในรถเดยีวกนัหรอืบรรจุในภาชนะขนส่งเดยีวกนักบัวตัถอุนัตรายประเภทที ่1 (วตัถุทีส่ามารถระเบดิได้) 

ส่วนที่ 15 - ขอ้มูลดา้นกฏขอ้บงัคบั 

AICS:  ส่วนประกอบสําคญัทัง้หมดในสูตรสอดคลอ้งกบัระเบยีบของ NICNAS  
โดยส่วนประกอบนี้ ได้แก่ ฟิโพรนิล ถูกระบุใน SUSMP  

ส่วนที่ 16 – ขอ้มูลอื่นๆ  

เอกสารข้อมูลเพ่ือการปลอดภยัน้ี ประกอบด้วยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัเท่านัน้  ข้อมูลอ่ืนๆ สามารถดูได้จากเอกสารผลิตภณัฑ ์

ถ้าหากมขีอ้แตกต่างระหวา่งเอกสารขอ้มลูความปลอดภยันี้และฉลากผลติภณัฑท์ีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้ ใหย้ดึคําแนะนําตามฉลากผลติภณัฑ ์

อกัษรย่อ: 

ADG Code Australian Code for the Transport of Dangerous Goods by Road and Rail (7th edition) 

AICS Australian Inventory of Chemical Substances 

SWA Safe Work Australia, formerly ASCC and NOHSC 
CAS number Chemical Abstracts Service Registry Number 

Hazchem Code Emergency action code of numbers and letters that provide information to emergency services especially firefighters 

IARC International Agency for Research on Cancer 

NOS Not otherwise specified 

NTP National Toxicology Program (USA) 

R-Phrase Risk Phrase 

SUSMP Standard for the Uniform Scheduling of Medicines & Poisons 

UN Number United Nations Number  
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เอกสารขอ้มูลความปลอดภัยนี้ไดส้รุปขอ้มูลดา้นสุขภาพและความปลอดภัยของผลติภณัฑ์ การจดัการและการใชผ้ลติภํณฑ์อยา่งปลอดภัยในสถานทีป่ฏบิตังิานที่ไดร้บัมาจากความรูแ้ละขอ้มูลที่มอียูข่ณะจดัเตรยีมขอ้มูล จงึไม่เป็นขอ้รบัประกนั

คุณสมบตัเิฉพาะใดๆ ของผลติภณัฑ์นี้ ผูใ้ชจ้ะต้องอ่านเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยนี้ในคําอธบิายเกี่ยวกบัการจดัการและการใชใ้นสถานทีป่ฏบิตังิาน 

หากจําเป็นตอ้งมกีารชี้แจงหรอืต้องการขอ้มูลเพิม่เติมเพือ่ใหแ้น่ใจว่าสามารถประเมนิความเสี่ยงไดอ้ย่างเหมาะสม ผูใ้ชค้วรตดิต่อ บรษิัท เอน็ซสิเทก็ส์ จํากดั เพือ่ใหค้ําแนะนําเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑ์  

บรษิทัจะรบัผดิชอบผลติภณัฑ์หากถูกขายตามเงือ่นไขและใหบ้รกิารตามมาตราฐานของเรา เอกสารจะสามารถให้ลูกคา้ไดเ้มือ่ถูกรอ้งขอ 

โปรดอ่านฉลากทัง้หมดดว้ยความรอบคอบก่อนการใชผ้ลติภณัฑ ์
เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัน้ีไดใ้ชข้อ้มูลตามเอกสารของ SWA ชื่อ “ Preparation of Safety Data Sheet for Hazardous Chemicals – Code of Practice” (ธนัวาคม 2554) 
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