เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี
1.
ผลิตภัณฑ์และการระบุบริ ษทั
ผลิตภัณฑ์
ชือผลิตภัณฑ์:
ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี (CYPERGUARD 25 EC)
ชือและอัตราส่วนสารสําคัญ: cypermethrin 25%W/V EC
ชือทางเคมี:
(RS)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2dimethylcyclopropanecarboxylate
C H Cl NO
สูตรเคมีของสารสําคัญ:
การนํ ามาใช้:
ผลิตภัณฑ์กําจัดแมลง
ผูผ้ ลิตและจําหน่ าย
บริษทั ไอ ซี พี ลัดดา จํากัด
42 อาคารส่งเสริมประกันภัย ชันa 5 ถนนสุรวงศ์
แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: (+66) 2029 9888 โทรสาร (+66) 2029 9886
2.
ส่วนประกอบ / ข้อมูลส่วนประกอบ
ชือ
CAS#
cypermethrin a.i.
52315-07-8
Other ingredients
3.

%W/V
25%
เติมให้ครบ 100%

ข้อมูลเกี)ยวกับอันตราย
องค์ประกอบของฉลาก

คําสัญญาณ
อันตราย
ข้อความแสดงความเป็ นอันตราย
เป็นอันตรายร้ายแรงเมือกลืนกิน หรือสูดดม
ก่อให้เกิดการแพ้ต่อผิวหนัง
ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
อาจก่อให้เกิดอาการวิงเวียนศรีษะ หรือง่วงซึม
เป็นพิษร้ายแรงต่อสิงมีชวี ติ ในนํaาและมีผลกระทบระยะยาว
ของเหลวไวไฟ
Page 1 of 4

Rev.00 _ / /2017

ข้อความแสดงข้อควรระวัง
หลีกเลียงการหายใจเอาไอระเหยเข้าไป
สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พืนa ผิวทีร้อน –ห้ามสูบบุหรี
เก็บในทีทีมีการระบายอากาศดี เก็บในทีเย็น
ห้ามกิน ดืม หรือสูบบุหรีขณะใช้ผลิตภัณฑ์
ถ้าหายใจเข้าไป ให้ยา้ ยผูป้ ว่ ยไปยังทีทีมีอากาศบริสุทธิ s
ถ้าสัมผัสผิวหนัง ถอดเสือa ผ้าทีปนเปืaอนทังa หมดออกทันที ล้างด้วยสบู่และนํaาปริมาณมาก ซักเสือa ผ้าทีปนเปืaอน
สารให้สะอาดก่อนนํากลับมาใช้ใหม่
หากเข้าตาให้ลา้ งด้วยนํaาสะอาดเป็นเวลาหลายๆนาที ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากถอดออกได้งา่ ย หากมี
อาการระคายเคืองต่อดวงตาให้ปรึกษาแพทย์
อันตรายเบือa งต้นจากสารเคมี
เป็นอันตรายเมือสูดดม, เป็นพิษเมือกลืนกิน, ระคายเคืองต่อตา ระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง
-. มาตรการปฐมพยาบาล
คําแนะนําทัวไป
หลีกเลียงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสือa ผ้า เปลียนเสือa ผ้าทีเปืaอนทันที
เมือสูดดมสาร: ถ้าสูดดมเข้าไป ให้ยา้ ยผูป้ ว่ ยไปในทีทีมีอากาศบริสุทธิ s ถ้าหายใจลําบาก ให้ออกซิเจน แล้วรีบนําไปพบ
แพทย์
เมือสัมผัสสาร: ในกรณีทถูี กผิวหนัง ให้ลา้ งออกด้วยนํaาและสบูจ่ าํ นวนมาก ถอดเสือa ผ้าและรองเท้าทีเปืaอนสารออก ถ้า
เกิดการระคายเคืองให้ไปพบแพทย์
เมือสารเข้าตา ในกรณีทเข้
ี าตาให้ลา้ งด้วยนํaาจํานวนมากเป็นเวลาอย่างน้อย uv นาที โดยเปิดเปลือกตาให้นaําไหลผ่าน
แล้วไปพบแพทย์
เมือกลืนกิน
ในกรณีทมีี การกลืนกิน ให้บว้ นปากทันทีในกรณีทผูี ป้ ว่ ยยังมีสติ แล้วรีบไปพบแพทย์
5.
มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเหมาะสม: ใช้ทฉีี ดนํaา ละอองนํaา คาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง สําหรับการดับเพลิง
อันตรายระหว่างการเกิด เพลิง: คาร์บอนมอน็ อกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์, ไฮโดรเจนคลอไรด์, ไฮโดรเจนฟลูอ อไรด์,
ฮาโลจีเนทเต๊ด ไฮโดรคาร์บอน, ไฮโดรคาร์บอน, ไนโตรเจนออกไซด์, ซัลเฟอร์ออกไซด์ แอซิดฮาไลด์ กลุ่มของสารเคมี
จากทีกล่าวมาสามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีทเกิ
ี ดเพลิงไหม้
อุปกรณ์ป้องกัน: สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ และชุดป้องกันสารเคมี
ข้อมูลเพิมเติม: ในกรณีมเี พลิงหรือการระเบิด ห้ามสูดหายใจควัน ใช้นaําฉีดพ่นเพือทําให้ภาชนะบรรจุเย็นลง นํa าทีมีการ
ปนเปืa อ นแล้ว ให้ แ ยกทิaง ห้ ามปล่ อ ยลงสู่ แ หล่ งนํa า ธรรมชาติ หรือ ท่ อ นํa าทิaง ทัวไป ให้ นํ าไปกํ า จัด แยกต่ างหากตาม
กฎระเบียบในการกําจัด
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2. มาตรการเมื)อมีอบุ ตั ิ เหตุให้เกิ ดการรั )วไหล
กรณีรวไหลเล็
ั
กน้อย: ให้ใช้วสั ดุดดู ซับแล้วนําวัสดุทใช้
ี ดดู ซับไปกําจัดด้วยวิธที เหมาะสม
ี
กรณีรวไหลจํ
ั
านวนมาก: ให้ใช้วสั ดุดดู ซับแล้วนําวัสดุทใช้
ี ดดู ซับไปกําจัดด้วยวิธที เหมาะสม
ี
หลังจากนันa ให้ใช้นaําทําความ
สะอาดบริเวณพืนa ผิวทีเปืaอน และอนุญาตให้ผา่ นระบบสุขาภิบาลได้
7.
การจัดการและการเก็บรักษา
เก็บให้ห่างจากความร้อน แหล่งกําเนิดไฟ ภาชนะบรรจุเปล่ามีความเสียงในการติดไฟได้ให้ระเหยสารทีเหลือค้างภายใต้
ั
เครืองสําหรับดูดไอระเหยของสารเคมี ให้ฝงภาชนะบรรจุ
เปล่า ห้ามสูดดมก๊าซ ไอควัน ไอระเหย และละออง
การเก็บรักษา: ให้เก็บในภาชนะทีปิดมิดชิด และเก็บในทีเย็นและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
8.
การควบคุมการได้รบั สาร/การป้ องกันส่วนบุคคล
การควบคุมทางวิศวกรรม: ควรจัดให้มกี ารระบายอากาศทีเพียงพอ เพือป้องกันไม่ให้ปริมาณสารเกินกว่าระดับที
ั วฉุกเฉินตังอยู
ยอมรับได้ ให้ตรวจสอบเพือความแน่ ใจว่าจุดสําหรับนํaาล้างตาและฝกบั
a ่ในพืนa ทีทีเหมาะสมให้ใช้งานได้
การป้องกันส่วนบุคคล: สวมแว่นตานิรภัยทีป้องกันสารเคมี ถุงมือ อุปกรณ์ช่วยหายใจ และเสือa สําหรับปฏิบตั งิ าน
9.
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะกายภาพ:
ของเหลวใส
สี:
สีเหลืองอ่อนถึงสีเหลือง
pH:
N/A
ความถ่วงจําเพาะ:
|.}v|
จุดเดือด:
N/A

จุดหลอมเหลว: น้อยกว่า 80 °C (Technical grade)
จุดวาบไฟ:
70 องศาเซลเซียส
-•
ความดันไอ: u.} x u| ปาสคาล (Technical grade)
การนําไฟฟ้า:
N/A
การละลาย:
N/A

10.
ความคงตัวและความสามารถในการเกิ ดปฏิ กิริยา
สภาวะทีต้องหลีกเลียง: หลีกเลียงแหล่งทีติดไฟได้ ทังความร้
a
อน ประกายไฟ เปลวไฟ หลีกเลียงอุณหภูมสิ งู หรือการ
เก็บไว้นานๆ ในทีทีมีความร้อนสูง หลีกเลียงการปนเปืaอน และเลียงการเก็บไว้เป็นเวลานานมากๆ
ปฏิกริ ยิ าอันตราย: ผลิตภัณฑ์มคี วามเสถียรทางเคมี จึงไม่มอี นั ตรายเกียวกับการเกิดปฏิกริ ยิ า เมือเก็บในสภาพปกติ
==.
ข้อมูลทางพิ ษวิทยา
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก LD50 (หนู)
:
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง LD50 (หนู) :
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจ LC50(4hr) (หนู):
การระคายเคืองต่อผิวหนัง
:
การระคายเคืองต่อดวงตา
:
ความรูส้ กึ ต่อผิวหนัง
:
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1,460 mg/kg (คํานวณจากสารเข้มข้น)
> 2000 mg/kg (สารเข้มข้น)
3.56 mg/L (สารเข้มข้น)
ระคายเคืองปานกลาง (สารเข้มข้น)
ระคายเคืองเล้กน้อย (สารเข้มข้น)
มีผลต่อผิวหนังเล็กน้อย (สารเข้มข้น)
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=>.
ข้อมูลนิ เวศวิ ทยา
ปลา: LC50 (}ƒhr)
Rainbow trout |.48 µg/L (สารเข้มข้น)
ไรนํaา: LC50 (48hr)
0.15 µg/L (สารเข้มข้น)
มีพษิ สูงต่อสิงมีชวี ติ ในนํaา
ต้องระวังมิให้ผลิตภัณฑ์ รัวไหลสู่แหล่งนํaาสาธารณะ หรือ ระบบกําจัดนํaาเสีย แม้เพียงปริมาณเล็กน้อย
13.
มาตรการในการกําจัด
ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ทปนเปื
ี
aอน ให้กาํ จัดเช่นเดียวกับกากของเสียอันตราย ห้ามนํากลับมาใช้ใหม่
ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิงแวดล้อมของรัฐบาลกลาง และ หน่วยงานรัฐในท้องถิน
=-.
ข้อมูลการขนส่ง
Pesticide, Liquid, Toxic, N.O.S. , UN2902
เมือต้องขนส่งทางนํaาให้เพิม Marine pollutant
=@.
ข้อมูลกฏเกณฑ์อื)นๆ
ไม่มขี อ้ มูล
=2.
ข้อมูลอื)นๆ
ข้อมูลข้างต้นมีความถูกต้องและเชือถือได้ตามข้อมูลและความคิดเห็นของบริษทั ณ วันทีจัดทําเอกสาร อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลและคําแนะนํ านันa ให้ไว้สาํ หรับให้ผใู้ ช้ได้พจิ ารณาและตรวจสอบ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผูใ้ ช้ทจะพิ
ี จารณา
ความเหมาะสมของข้อมูลนันa เพือวัตถุประสงค์เฉพาะของผูใ้ ช้
ขอข้อมูลเพิมเติมได้จาก
บริ ษทั ไอ ซี พี ลัดดา จํากัด
42 อาคารส่งเสริมประกันภัย ชันa 5 ถนนสุรวงศ์
แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: (+66) 2029 9888 โทรสาร (+66) 2029 9886
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