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เอกสารข้อมลูความปลอดภยัของสารเคมี 
 

1. ผลิตภณัฑแ์ละการระบุบริษทั 
ผลติภณัฑ ์
 ชื อผลติภณัฑ:์  โบรมาดโิอการด์ (BROMADIOGUARD) 
 ชื อและอตัราส่วนสารสาํคญั: bromadiolone 0.005% W/W Wax Block 
 ชื อทางเคม:ี 3-[3-[4-(4-Bromophenyl)phenyl]-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-2-hydroxychromen-

4-one 
 สตูรเคมขีองสารสาํคญั: C30H23BrO4 
 การนํามาใช:้   ผลติภณัฑป้์องกนักําจดัหนู 
ผูผ้ลติและจาํหน่าย 
 บรษิทั ไอ ซ ีพ ี ลดัดา จํากดั 
 42 อาคารส่งเสรมิประกนัภยั ชั aน 5 ถนนสุรวงศ ์แขวงสี พระยา เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร efgff 

โทรศพัท ์f hfhi ijjj  โทรสาร 0-2029-9986-7 
2. ข้อมูลเกี%ยวกบัอนัตราย 
รปูสญัลกัษณ์   ไมม่ ี
คาํสญัญาณ    ระวงั 
ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย H303 อาจเป็นอนัตรายเมื อกลนืกนิ  
     H313 อาจเป็นอนัตรายเมื อสมัผสัผวิหนัง  
     H373 อาจเป็นอนัตรายต่ออวยัวะเมื อไดร้บัสมัผสัเป็นเวลานาน 
      หรอืรบัสมัผสัซํaา  
     H413 อาจเป็นอนัตรายต่อสิ งมชีวีติในนํaาและมผีลกระทบระยะยาว 

3. ส่วนประกอบ / ข้อมลูส่วนประกอบ 
ชื อ CAS# %W/W 
bromadiolone a.i. 28772-56-7 0.005% 
Other ingredients - เตมิใหค้รบ eff% 

  
*.       มาตรการปฐมพยาบาล 
คาํแนะนําทั  วไป 
 หลกีเลี ยงการสมัผสัผวิหนงั ตา และเสืaอผา้ เปลี ยนเสืaอผา้ที เปืaอนทนัท ีและหา้มทาํใหอ้าเจยีน หรอืใส่อุปกรณ์ใดๆ ใน
ปาก หากผูไ้ดร้บัสารเคมไีมม่สีต ิหรอืมอีาการเกรง็ ใหร้บีนําส่งแพทย ์
การหายใจ:  ไมม่ ี
การสมัผสัทางผวิหนงั: ลา้งดว้ยนํaาสะอาดและสบู่จาํนวนมากในทนัท ีหากเกดิการระคายเคอืงใหร้บีพบแพทย ์
การสมัผสัทางตา:  ใหร้บีลา้งตาดว้ยนํaาอย่างน้อย 15 นาทโีดยเปิดเปลอืกตาใหนํ้aาไหลผ่าน แลว้ปรกึษาแพทย ์
การรบัประทานเขา้ไป: หากผูป้ว่ยยงัมสีตอิยู่ ใหท้าํใหอ้าเจยีนโดยดื มนํaาสะอาด 2 แกว้แลว้ทาํการลว้งคอ แลว้รบีนํา

ผูป้ว่ยส่งแพทยท์นัทพีรอ้มกบัภาชนะบรรจุและฉลาก 
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5.         มาตรการผจญเพลิง 
สารดบัเพลงิที เหมาะสม:  ใชท้ี ฉีดนํaา ละอองนํaา โฟม หรอื ก๊าซเฉื อย 
อุปกรณ์ป้องกนั:  สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ และชดุป้องกนัสารเคม ี
ขอ้มลูเพิ มเตมิ: ในกรณีมเีพลงิหรอืการระเบดิ หา้มสูดควนั ใชนํ้aาฉีดพน่เพื อทําใหภ้าชนะบรรจุเยน็ลง นํaาที มกีาร
ปนเปืaอนแลว้ใหแ้ยกทิaง หา้มปล่อยลงสู่แหล่งนํaาธรรมชาต ิหรอืทอ่นํaาทิaงทั  วไป ใหนํ้าไปกําจดัแยกต่างหากตาม
กฎระเบยีบในการกาํจดั 
 
0.        มาตรการเมื%อมีอบุติัเหตใุห้เกิดการรั %วไหล 
ขอ้ควรปฏบิตัสิาํหรบับคุคลในกรณีที มกีารรั  วไหล: อพยพคนออกจากบรเิวณที มกีารหกหรอืแตกหกัของภาชนะบรรจุ  
วธิป้ีองกนัภยัของบุคคล: สวมหน้ากาก ถุงมอืยางงแบบหนา และรองเทา้บทู  
วธิกีารทาํความสะอาดหลงัการรั  วไหล: กวาด และเกบ็ไวใ้นถุงเพื อรอนําไปกําจดั ลา้งบรเิวณที มกีารหก หรอืรั  วไหล 
หลงัจากเกบ็สารออกหมดแลว้ 
 
5.         การจดัการและการเกบ็รกัษา 
ใหเ้กบ็ในภาชนะบรรจุที ปิดแน่น สถานที เกบ็ตอ้งมดิชดิ เยน็ แหง้ และมอีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  เกบ็ใหห้า่งจากความ
รอ้น แหล่งกําเนิดไฟ หา้มนําไปวางไวใ้กลอ้าหาร และนํaาดื ม อาหารสตัว ์เกบ็ใหพ้น้มอืเดก็ ลา้งมอืดว้ยสบู่และนํaา
หลงัจากจบัสาร 
 
7.          การควบคมุการได้รบัสาร/การป้องกนัส่วนบคุคล 
การควบคมุทางวศิวกรรม:  ควรจดัใหม้กีารระบายอากาศที เพยีงพอ สถานที เกบ็ตอ้งไม่มอุีณหภมูทิี สงูเกนิไป 
การป้องกนัส่วนบคุคล:  สวมถุงมอืยาง หน้ากาก และชุดสาํหรบัปฏบิตังิาน  และลา้งมอืดว้ยสบู่และนํaาทุกครั aง 
     หลงัสมัผสัสาร 
8.           คณุสมบติัทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะกายภาพ: ของแขง็ ลกัษณะเป็นกอ้นแวก็ซ ์
ส:ี    สแีดง 
กลิ น:    กลิ นคลา้ยถั  วลสิงปน่ 
pH:    ไมม่ขีอ้มลู 
ความหนาแน่น:  e.fh g/cm2 
10.          ความคงตวัและความสามารถในการเกิดปฏิกิริยา 
สภาวะที ตอ้งหลกีเลี ยง: หลกีเลี ยงแหล่งที ตดิไฟได ้ทั aงความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟ  หลกีเลี ยงอุณหภมูสิงู หรอืการ
เกบ็ไวน้านๆ ในที ที มคีวามรอ้นสงู  หลกีเลี ยงการปนเปืaอน และเลี ยงการเกบ็ไวเ้ป็นเวลานานมากๆ  
ปฏกิริยิาอนัตราย:  ผลติภณัฑม์คีวามเสถยีรทางเคม ีจงึไม่มอีนัตรายเกี ยวกบัการเกดิปฏกิริยิา เมื อเกบ็ในสภาพปกตทิี 
แหง้และเยน็ 
สารที ควรหลกีเลี ยง: สารออกซไิดซ ์และสารที เป็นเบสแก่ 
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<<.         ข้อมลูทางพิษวิทยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางปาก LD50 (หนู) : 22,500 mg/kg (คาํนวณจากสารเขม้ขน้) 
ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางผวิหนงั LD50 (กระต่าย) : |},hff mg/kg (คาํนวณจากสารเขม้ขน้) 
การระคายเคอืงต่อผวิหนงั    : ไมร่ะคายเคอืง  
การระคายเคอืงต่อดวงตา    : ไมร่ะคายเคอืง 
ความรูส้กึต่อผวิหนงั    : ไมม่ผีลต่อผวิหนงั 
 
<=.          ข้อมูลนิเวศวิทยา 
เนื องจากเป็นของแขง็ไมล่ะลายนํaา  และไม่ระเหย จงึอาจจะมผีลต่อนิเวศวทิยาน้อยมาก ถงึไม่มผีลเลย ในขณะที ควร
หลกีเลี ยงการเขา้ถงึสารจากนกและ สตัวเ์ลีaยงลกูดว้ยนมชนิดอื นที ไม่ใช่ศตัรเูป้าหมายในการใชส้ารนีa 
 
13.           ข้อพิจารณาในการกาํจดั 
ภาชนะบรรจุภณัฑท์ี ปนเปืaอน ใหก้าํจดัเช่นเดยีวกบักากของเสยีอนัตราย หา้มนํากลบัมาใชใ้หม่ 
การกําจดัสารนั aนตอ้งปฏบิตัติามกฏหมายและกฏเกณฑท์ี เกี ยวขอ้งฉบบัปจัจุบนัและลกัษณะของสาร ณ เวลานั aนๆ 
 
<*.           ขอ้มลูการขนส่ง 
ไมม่ขีอ้มลู 
 
<@.            ข้อมลูกฏเกณฑอื์%นๆ 
ไมม่ขีอ้มลู 
 
<0.            ข้อมลูอื%นๆ 
ขอ้มลูขา้งตน้มคีวามถกูตอ้งและเชื อถอืไดต้ามขอ้มลูและความคดิเหน็ของบรษิทั ณ วนัที จดัทาํเอกสาร อย่างไรกต็ามขอ้มลู
และคาํแนะนํานั aนใหไ้วส้าํหรบัใหผู้ใ้ชไ้ดพ้จิารณาและตรวจสอบ ถอืว่าเป็นความรบัผดิชอบของผูใ้ชท้ี จะพจิารณาความ
เหมาะสมของขอ้มลูนั aนเพื อวตัถุประสงคเ์ฉพาะของผูใ้ช ้
 

(Additional Information Available from) 
บรษิทั ไอ ซ ีพ ีลดัดา จํากดั 
42 อาคารส่งเสรมิประกนัภยั ชั aน 5 ถนนสุรวงศ ์ 
แขวงสี พระยา เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์   f-2029 9888 
 


