เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี
1.
ผลิตภัณฑ์และการระบุบริ ษทั
ผลิตภัณฑ์
ชือผลิตภัณฑ์:
คอมแพ็ค (COMPACT)
ชือและอัตราส่วนสารสําคัญ: fipronil 5%W/V SC
ชือทางเคมี:
(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-þ-tolyl)-4-trifluoromethyl sulfinyl
pyrazole-3-carbonitrile
สูตรเคมีของสารสําคัญ:
C12H4Cl2F6N4OS
ผูผ้ ลิตและจําหน่ าย
บริษทั ไอ ซี พี ลัดดา จํากัด
bc อาคารส่งเสริมประกันภัย ชันe 5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10jkk
โทรศัพท์ 0 2029 9888 โทรสาร k ckco oppq-r
2.
ส่วนประกอบ / ข้อมูลส่วนประกอบ
ชือ
CAS#
%W/V
Fipronil a.i.
120068-37-3
5.00
Other non-hazardous ingredients
เติมให้ครบ ukk%
3.
การระบุอนั ตราย
อันตรายเบือe งต้นจากสารเคมี
สารเคมีสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยการสัมผัสทางผิวหนัง ทางตา การนํ าเข้าไปในร่างกาย การหายใจ สําหรับก๊าซ
สามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยการหายใจและการสัมผัสทางตา โดยการสัมผัสทางผิวหนังอาจเป็นเส้นทางในการเข้าสู่
ร่างกายสําหรับสารเคมีในรูปของเหลว
พิษเฉียบพลัน
มีพษิ ปานกลางหากได้รบั สารเคมีเข้าสู่รา่ งกายโดยการกลืนกิน
). มาตรการปฐมพยาบาล
คําแนะนําทัวไป
หลีกเลียงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสืeอผ้า เปลียนเสือe ผ้าทีเปืeอนทันที และห้ามทําให้อาเจียน หรือใส่อุปกรณ์ใดๆ ใน
ปาก หากผูไ้ ด้รบั สารเคมีไม่มสี ติ หรือมีอาการเกร็ง ให้รบี นําส่งแพทย์
การหายใจ:
ทําให้ผปู้ ว่ ยสงบ และนําออกจากทีเกิดเหตุเพือรับอากาศบริสุทธิ z และนําส่งแพทย์
การสัมผัสทางผิวหนัง: หลังจากการสัม ผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยนํe าสะอาดและสบู่จํานวนมากในทัน ที หากเกิด การ
ระคายเคืองให้รบี พบแพทย์
การสัมผัสทางตา:
ให้รบี ล้างตาด้วยนํeาอย่างน้อย uj นาทีโดยเปิดเปลือกตาให้นeําไหลผ่าน แล้วปรึกษาแพทย์
การรับประทานเข้าไป: ให้ลา้ งปากทันทีแล้วดืมนํeาจํานวนมาก แล้วนําส่งแพทย์
บันทึกสําหรับแพทย์
อาการ:
มีอาการชักกระตุก ร่างกายสัน มีการกระตุน้ ระบบประสาทส่วนกลาง
การแก้พษิ :
ไม่มยี าแก้พษิ เฉพาะ
รักษาตามอาการ
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5.
มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเหมาะสม:
ใช้พน่ นํeา ละอองนํeา คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง สําหรับการดับเพลิง
อันตรายระหว่างการเกิดเพลิง: คาร์บอนมอน็อกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์, ไฮโดรเจนคลอไรด์, ไฮโดรเจนฟลูออไรด์,
ฮาโลจีเนทเต๊ด ไฮโดรคาร์บอน, ไฮโดรคาร์บอน, ไนโตรเจนออกไซด์, ซัลเฟอร์ออกไซด์ แอซิดฮาไลด์ กลุ่มของสารเคมี
จากทีกล่าวมาสามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีทเกิ
ี ดเพลิงไหม้
อุปกรณ์ป้องกัน: สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ และชุดป้องกันสารเคมี
ข้อมูลเพิมเติม: ในกรณีมเี พลิงหรือการระเบิด ห้ามสูดหายใจควัน ใช้นeําฉีดพ่นเพือทําให้ภาชนะบรรจุเย็นลง นํeาทีมีการ
ปนเปืe อ นแล้ว ให้แ ยกทิeง ห้ ามปล่ อ ยลงสู่ แ หล่ งนํe า ธรรมชาติ หรือ ท่ อ นํe า ทิeง ทัวไป ให้ นํ า ไปกํ าจัด แยกต่ างหากตาม
กฎระเบียบในการกําจัด
/. มาตรการเมื1อมีอบุ ตั ิ เหตุให้เกิ ดการรั 1วไหล
กรณีรวไหลเล็
ั
กน้อย:
ให้ใช้วสั ดุดดู ซับแล้วนําวัสดุทใช้
ี ดดู ซับไปกําจัดด้วยวิธที เหมาะสม
ี
กรณีรวไหลจํ
ั
านวนมาก: ให้ใช้วสั ดุดูด ซับแล้วนํ าวัสดุทีใช้ดูด ซับไปกําจัด ด้วยวิธีทเหมาะสม
ี
หลังจากนันe ให้ใช้นeํ าทํา
ความสะอาดบริเวณพืนe ผิวทีเปืeอน และอนุ ญาตให้ผา่ นระบบสุขาภิบาลได้
5.
การจัดการและการเก็บรักษา
เก็บให้ห่างจากความร้อน แหล่งกําเนิดไฟ ภาชนะบรรจุเปล่ามีความเสียงในการติดไฟได้ให้ระเหยสารทีเหลือค้างภายใต้
ั
เครืองสําหรับดูดไอระเหยของสารเคมี ให้ฝงภาชนะบรรจุ
เปล่า ห้ามสูดดมก๊าซ ไอควัน ไอระเหย และละออง
การเก็บรักษา: ให้เก็บในภาชนะทีปิดมิดชิด และเก็บในทีเย็นและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
7.
การควบคุมการได้รบั สาร/การป้ องกันส่วนบุคคล
การควบคุมทางวิศวกรรม:
ควรจัดให้มกี ารระบายอากาศทีเพียงพอ เพือป้องกันไม่ให้ปริมาณสารเกินกว่ระดับที
ั วฉุกเฉินตังอยู
ยอมรับได้ ให้ตรวจสอบเพือความแน่ ใจว่าจุดสําหรับนํeาล้างตาและฝกบั
e ่ในพืนe ทีทีเหมาะสมให้ใช้งานได้
การป้องกันส่วนบุคคล:
สวมแว่นตานิรภัย และเสือe สําหรับปฏิบตั งิ าน
การป้องกันส่วนบุคคลกรณีมกี ารรัวไหลจํานวนมาก:
สวมแว่น ตานิ รภัยแบบปิ ด (splash goggles) ชุด เต็มตัว
้
รองเท้าบูท๊ ถุงมือ อุปกรณ์ปองกันดังกล่าวอาจจะไม่เพียงพอ ให้ปรึกษาผูเ้ ชียวชาญเฉพาะก่อนดําเนินการจัดการ
8.
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะกายภาพ:
ของเหลวข้น
สี:
สีขาว หรือ สีออกขาว
กลิน:
Aromatic
pH:
j.j-p.k
ความถ่วงจําเพาะ:
u.kko
10.
ความคงตัวและความสามารถในการเกิ ดปฏิ กิริยา
สภาวะทีต้องหลีกเลียง: หลีกเลียงแหล่งทีติดไฟได้ ทังความร้
e
อน ประกายไฟ เปลวไฟ หลีกเลียวอุณหภูมสิ งู หรือการ
เก็บไว้นานๆ ในทีทีมีความร้อนสูง หลีกเลียงการปนเปืeอน และเลียงการเก็บไว้เป็นเวลานานมากๆ
ปฏิกริ ยิ าอันตราย:
ผลิตภัณฑ์มคี วามเสถียรทางเคมี จึงไม่มอี นั ตรายเกียวกับการเกิดปฏิกริ ยิ า โพลีเมอไรเซชัน
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<<.
ข้อมูลทางพิ ษวิทยา
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก LD50 (หนู)
:
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง LD50 (หนู) :
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจ LC50(4hr) (หนู):
การระคายเคืองต่อผิวหนัง
:
การระคายเคืองต่อดวงตา
:
ความรูส้ กึ ต่อผิวหนัง
:

u,ƒck mg/kg (คํานวณจากสารเข้มข้น)
>ukkk mg/kg (สารเข้มข้น)
>0.98 mg/L (สารเข้มข้น)
ไม่ระคายเคือง (สารเข้มข้น)
ระคายเคืองเล็กน้อย (สารเข้มข้น)
ไม่มผี ลต่อผิวหนัง (สารเข้มข้น)

<=.
ข้อมูลนิ เวศวิทยา
นก: ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก LD50
Mallard ducks 490 mg/kg. (สารเข้มข้น)
ปลา: LC50 (oqhr)
Rainbow trout 85 µg/kg (สารเข้มข้น)
ไรนํeา: LC50 (48hr)
0.19 mg/L(สารเข้มข้น)
ผึงe :LD50 (oral) 370 ng/bee (สารเข้มข้น), (contact) 70 ng/bee (สารเข้มข้น)
13.
ข้อพิ จารณาในการกําจัด
ั บนั และลักษณะของสาร ณ เวลานันe ๆ
การกําจัดสารนันe ต้องปฏิบตั ติ ามกฏหมายและกฏเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้องฉบับปจจุ
<).
ข้อมูลการขนส่ง
Pesticide, Liquid, Toxic, N.O.S. (Fipronil), q.u, UN2902, PG III
เมือต้องขนส่งทางนํeาให้เพิม Marine pollutant
<@.
ข้อมูลกฏเกณฑ์อื1นๆ
เป็นอันตรายต่อคน และ สัตว์เลียe ง
มีพษิ ต่อสัตว์นeําไม่มกี ระดูกสันหลัง
</.
ข้อมูลอื1นๆ
ข้อมูลข้างต้นมีความถูกต้องและเชือถือได้ตามข้อมูลและความคิดเห็นของเรา ณ วันทีจัดทําเอกสาร อย่างไรก็ตามข้อมูลและ
คําแนะนํานันe ให้ไว้สําหรับให้ผใู้ ช้ได้พจิ ารณาและตรวจสอบ ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของผูใ้ ช้ทจะพิ
ี จารณาความเหมาะสม
ของข้อมูลนันe เพือวัตถุประสงค์เฉพาะของผูใ้ ช้
ขอข้อมูลเพิมเติมได้จาก (Additional Information Available from)
บริษทั ไอ ซี พี ลัดดา จํากัด
42 อาคารส่งเสริมประกันภัย ชันe 5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ k-2029 9888
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