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แบบแจ้ งรายละเอียดของสารเคมีอนั ตรายในสถานประกอบการ
ตามข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ องความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับสารเคมีอนั ตราย
(METERIAL SAFTY DATA SHEET, MSDS)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์




1.1 ชื่อการค้าPAC-B1 ชื่อทางเคมี โพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว
,ALUMINIUMCHLOROHYDRATEสู ตรเคมี
[AL2(OH)nCl6-n]m
1.2 การใช้ประโยชน์
* ใช้ตกตะกอนน้ าขุ่น สาหรับการผลิตน้ าประปาและน้ าสะอาด เพื่อใช้ในบ้านเรื อนและโรงงานอุตสาหกรรม
* ใช้ตกตะกอนความขุ่น ในระบบบาบัดน้ าเสี ย
* ใช้ตกตะกอนแยกสารออกจากน้ า เช่น อุตสาหกรรมกระดาษและเยือ่ กระดาษ
* ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีและเครื่ องสาอาง
1.3 ปริ มาณสูงสุดที่มีไว้ครอบครอง ไม่จากัด
1.4 ผูผ้ ลิต/จาหน่าย บริ ษทั ฟิ วเจอร์ เคม เอเชีย จากัด
สานักงาน
: 29/67-68 หมู่ 7 ถนนศรี นคริ นทร์ ตาบลเทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
10270
โทร.: 02-383-5473 แฟกซ์ : 02-383-5474


2. การจาแนกสารเคมีอนั ตราย



2.1 U.N. NUMBER
1791
2.2 CAS NO.
7681-52-9
2.3 สารก่อมะเร็ ง ไม่มีขอ้ มูล
3. สารประกอบที่เป็ นอันตราย






ไม่มี



4. ข้อมูลทางกายภาพและเคมี






4.1 จุดเดือด 100-120
c
4.2 จุดหลอมเหลว -12/650
4.3 ความดันไอ ไม่มีขอ้ มูล 4.4 การละลายได้ในน้ า ดีมาก
4.5 ความถ่วงจาเพาะ
> 1.19 ที่ 20 c 4.6 อันตรายการละเหย ไม่มีขอ้ มูล

c
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4.7 ลักษณะ สี และกลิ่น ของเหลวค่อนข้างใส อาจมัวเล็กน้อย ไม่มีสี หรื อมีสีเหลืองซีด จนถึงสี น้ าตาลซีด
ไม่มีกลิ่นฉุน
4.8 ความเป็ นกรด-ด่าง ประมาณ
pH 2 ที่ CONCENRATE และ 3.5-5.0 ที่ 1% w/w





5. ข้อมูลด้านอัคคีภยั และการระเบิด




* ไม่ติดไฟ
5.1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี สารนี้เป็ นเกลือคลอไรด์ของอะลูมิเนียม โดยปกติไม่ทาปฏิกิริยากับกรด ด่างเกลือ หรื อน้ า
สามารถทาเจือจางในน้ าเพื่อใช้ในการจ่ายสารเข้าระบบบาบัด
5.2 สารที่ตอ้ งหลีกเลี่ยง สารประเภท OXIDATION เพราะจะทาให้เกิดก๊าซคลอรี นขึ้นได้
5.3 สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว การเก็บในที่ไม่เหมาะสมอาจทาให้เกิดสารโมเลกุล
ใหญ่มากและมีแนวโน้มเปลี่ยนเป็ นอะลูมิเนียมโฮดร็ อกไซด์ เป็ นผลึกโมเลกุลที่มีความหนืดในของเหลว


6. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ




6.1 ทางเข้าสู่ร่างกาย กินหรื อกลืนสาร
6.2 อันตรายเฉพาะที่ (ผิวหนัง ตา เยือ่ บุ) เกิดการสูญเสี ยน้ า อาจระคายเคือง
เล็กน้อย
6.3 ผลจากการสัมผัสสารที่มีปริ มาณมากเกินไป ในระยะสั้น
6.4 ผลจากการสัมผัสสารที่มีปริ มาณมากเกินไปในระยะยาว
6.5 ค่ามาตรฐานความปลอดภัย ไม่มีขอ้ มูล

ผิวแห้งหยาบกร้าน
ผิวหยาบกร้านและอาจเป็ นรอยแตก

7. มาตรการด้านความปลอดภัย




7.1 ข้อมูลการป้ องกันเฉพาะทาง
7.1.1 การป้ องกันไฟและการระเบิด ไม่ติดไฟและไม่ระเบิด
7.1.2 การระบายอากาศ ไม่มีกลิ่นฉุน
7.1.3 ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจ ผ้าปิ ดจมุกหรื อหน้ากากป้ องกันกลิ่นชนิดธรรมดา
7.1.4 การป้ องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับมือ ใส่ถุงมือ
PVC
7.1.5 การป้ องกันอันตรายที่จะเกิดกับตา ใส่แว่นตาหรื อ
GOGGLE
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7.1.6 การป้ องกันอื่น ๆ ใส่

PVC APRON ป้ องกันเลอะเสื้ อผ้า ถ้ามีความ

เสี่ ยง
7.2 การปฐมพยาบาล
7.2.1 กรณี สมั ผัสสารเคมีทางผิวหนัง
ล้างด้วยน้ าสะอาดกับสบู่
7.2.2 กรณี สมั ผัสสารเคมีทางตา ล้างด้วยน้ าสะอาดจนรู ้สึกดี
7.2.3 กรณี ได้รับสารเคมีโดยการหายใจ ออกจากบริ เวณเสี่ ยง
7.2.4 ข้อมูลเพิ่มเติมในการรักษาพยาบาล กรณี กินหรื อกลืนสาร ห้ามทาให้อาเจียน ให้ดื่ม
น้ าตามมาก ๆ อาจเกิดการระบายท้อง เนื่องจากสารมีความเป็ นกรด pH < 2.0 ทาให้ร่างกายหลัง่ สารน้ าจานวนมากเพื่อ
เจือจางสารในระบบทางเดินอาหาร
8. ข้อปฏิบตั ิที่สาคัญ




8.1 การขนย้ายและการจัดเก็บสารเคมี
ใช้ภาชนะประเภทพลาสติกหรื อไฟเบอร์กลาส สาหรับการบรรจุหรื อขนย้าย ไม่มีเทคนิคพิเศษ
เก็บสารเคมีในที่แห้ง อุรหภูมิหอ้ ง ไม่โดนแสงแดดจัด ระยะเวลาในการเก็บสารเคมีไม่เกิน 1 ปี
8.2 การป้ องกันการกัดกร่ อนของสารเคมี
ใช้พลาสติก
FRP หรื อยาง LINING พื้นผิวของบริ เวณที่ตอ้ งการการป้ องกัน
8.3การกาจัดสิ่ งปฏิกลุ ที่เกิดจากสารเคมี
อาจเกิดตะกอนของอะลูมิเนียมไฮดร็ อกไซด์ ให้เจือจางด้วยน้ า อาจต้องปรับ PH ในน้ าทิ้ง ตะกอน
ทาให้แห้งแล้วถมหรื อฝังดิน
8.4 การใช้สารดับเพลิง
ไม่ติดไฟ

