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เอกสารข้อมลูความปลอดภยัของสารเคมี 
 

1. ผลิตภณัฑแ์ละการระบุบริษทั 
ผลติภณัฑ ์
 ชื อผลติภณัฑ:์  นอรต์นั (NORTON) 
 ชื อและอตัราส่วนสารสาํคญั: imidacloprid 10%W/V 
 ชื อทางเคม:ี   1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine 
 สตูรเคมขีองสารสาํคญั: C9H10ClN5O2 
ผูผ้ลติและจาํหน่าย 

บรษิทั ไอ ซ ีพ ีลดัดา จํากดั 
42 อาคารส่งเสรมิประกนัภยั ชั \น 5 ถนนสุรวงศ ์แขวงสี พระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์   0-2029 9888 โทรสาร �-b�bc-cdd�-� 
  

2. ส่วนประกอบ / ข้อมลูส่วนประกอบ 
ชื อ CAS# %W/V 
imidacloprid a.i. 138261-41-3 10.00 
Other non-hazardous ingredients - เตมิใหค้รบ k��% 

 
3. การระบุอนัตราย 
อนัตรายเบื\องตน้จากสารเคม ี

สารเคมสีามารถเขา้สู่ร่างกายไดโ้ดยการสมัผสัทางผวิหนงั ทางตา การนําเขา้ไปในร่างกาย การหายใจ สาํหรบัก๊าซ
สามารถเขา้สู่ร่างกายไดโ้ดยการหายใจและการสมัผสัทางตา  โดยการสมัผสัทางผวิหนงัอาจเป็นเสน้ทางในการเขา้สู่
ร่างกายสําหรบัสารเคมใีนรปูของเหลว 

 
).       มาตรการปฐมพยาบาล 
คาํแนะนําทั  วไป 
 หลกีเลี ยงการสมัผสัผวิหนงั ตา และเสื\อผา้ เปลี ยนเสื\อผา้ที เปื\อนทนัท ีและหา้มทาํใหอ้าเจยีน หรอืใส่อุปกรณ์ใดๆ ใน
ปาก หากผูไ้ดร้บัสารเคมไีมม่สีต ิหรอืมอีาการเกรง็ ใหร้บีนําส่งแพทย ์
การหายใจ:  ทําใหผู้ป้ว่ยสงบ และนําออกจากที เกดิเหตเุพื อรบัอากาศบรสิุทธิ p และนําส่งแพทย ์
การสมัผสัทางผวิหนงั: หลงัจากการสมัผสัผวิหนงั ใหล้า้งดว้ยนํ\าสะอาดและสบู่จาํนวนมากในทนัท ีหากเกดิการ

ระคายเคอืงใหร้บีพบแพทย ์
การสมัผสัทางตา:  ใหร้บีลา้งตาดว้ยนํ\าอย่างน้อย kq นาทโีดยเปิดเปลอืกตาใหนํ้\าไหลผ่าน แลว้ปรกึษาแพทย ์
การรบัประทานเขา้ไป: ใหบ้ว้นปากทนัท ีแลว้รบีนําส่งแพทย ์
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5.         มาตรการผจญเพลิง 
สารดบัเพลงิที เหมาะสม:  ใชพ้น่นํ\า ละอองนํ\า คารบ์อนไดออกไซด ์โฟม ผงเคมแีหง้ สาํหรบัการดบัเพลงิ 
อนัตรายระหว่างการเกดิเพลงิ: คารบ์อนมอน็อกไซด ์คารบ์อนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนคลอไรด ์ไฮโดรเจนฟลูออไรด์
ฮาโลจเีนทเต๊ด ไฮโดรคารบ์อน ไฮโดรคารบ์อน ไนโตรเจนออกไซด ์ซลัเฟอรอ์อกไซด์ แอซิดฮาไลด์  กลุ่มของสารเคมี
จากที กล่าวมาสามารถถกูปล่อยออกมาในกรณทีี เกดิเพลงิไหม ้
อุปกรณ์ป้องกนั:  สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ และชุดป้องกนัสารเคม ี
ขอ้มลูเพิ มเตมิ: ในกรณีมีเพลิงหรอืการระเบิด ห้ามสูดหายใจควนั ใช้นํ\าฉีดพ่นเพื อทําให้ภาชนะบรรจุเย็นลง นํ\าที 
ปนเปื\อนแล้วให้แยกทิ\ง ห้ามปล่อยลงสู่แหล่งนํ\ าธรรมชาติ หรือท่อนํ\ าทิ\งทั  วไป ให้นําไปกําจัดแยกต่างหากตาม
กฎระเบยีบในการกาํจดั 
 
/.        มาตรการเมื1อมีอบุติัเหตใุห้เกิดการรั 1วไหล 
กรณีรั  วไหลเลก็น้อย: ใหใ้ชว้สัดุดดูซบัแลว้นําวสัดุที ใชด้ดูซบัไปกําจดัดว้ยวธิทีี เหมาะสม 
กรณีรั  วไหลจาํนวนมาก: ใหใ้ชว้สัดุดดูซบัแลว้นําวสัดุที ใชด้ดูซบัไปกําจดัดว้ยวธิทีี เหมาะสม หลงัจากนั \นใหใ้ชนํ้\าทาํ
ความสะอาดบรเิวณพื\นผวิที เปื\อน และอนุญาตใหผ้า่นระบบสุขาภบิาลได ้
 
5.         การจดัการและการเกบ็รกัษา 
เกบ็ใหห้่างจากความรอ้น แหล่งกําเนิดไฟ ภาชนะบรรจุเปล่ามคีวามเสี ยงในการตดิไฟไดใ้หร้ะเหยสารที เหลอืคา้งภายใต้
เครื องสาํหรบัดดูไอระเหยของสารเคม ีใหฝ้งัภาชนะบรรจุเปล่า หา้มสดูดมก๊าซ ไอควนั ไอระเหย และละออง  
การเกบ็รกัษา: ใหเ้กบ็ในภาชนะที ปิดมดิชดิ และเกบ็ในที เยน็และมอีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
 
7.          การควบคมุการได้รบัสาร/การป้องกนัส่วนบคุคล 
การควบคมุทางวศิวกรรม:  ควรจดัใหม้กีารระบายอากาศที เพยีงพอ เพื อป้องกนัไม่ใหป้รมิาณสารเกนิกว่าระดบัที ยอมรบั
ได ้ใหต้รวจสอบเพื อความแน่ใจว่าจุดสาํหรบันํ\าลา้งตาและฝกับวัฉุกเฉินตั \งอยู่ในพื\นที ที เหมาะสมใหใ้ชง้านได ้
การป้องกนัส่วนบคุคล: สวมแว่นตานิรภยั และเสื\อสาํหรบัปฏบิตังิาน 
การป้องกนัส่วนบคุคลกรณีมกีารร ั  วไหลจาํนวนมาก: สวมแว่นตานิรภยัแบบปิด (splash goggles) ชุดเตม็ตวั รอง
เทา้บู๊ท ถุงมอื อุปกรณ์ป้องกนัดงักล่าวอาจจะไม่เพยีงพอ ใหป้รกึษาผูเ้ชี ยวชาญเฉพาะก่อนดาํเนินการจดัการ 
 
8.           คณุสมบติัทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะกายภาพ: ของเหลวใส 
ส:ี    ไมส่สี ีถงึ สเีหลอืงอ่อน 
pH:    �.�-d.� 
ความถ่วงจาํเพาะ: 1.0-k.k 
การละลายยนํ\า:  ละลายนํ\าไดด้เีป็นเนื\อเดยีวกนั 
 
10.          ความคงตวัและความสามารถในการเกิดปฏิกิริยา 
สภาวะที ตอ้งหลกีเลี ยง:  หลกีเลี ยงแหล่งที ตดิไฟได ้ทั \งความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟ  หลกีเลี ยงอุณหภมูสิงู หรอืการ
เกบ็ไวน้านๆ ในที ที มคีวามรอ้นสงู หลกีเลี ยงการปนเปื\อน และเลี ยงการเกบ็ไวเ้ป็นเวลานานมากๆ  
ปฏกิริยิาอนัตราย:  ผลติภณัฑม์คีวามเสถยีรทางเคม ีจงึไม่มอีนัตรายเกี ยวกบัการเกดิปฏกิริยิา โพลเีมอไรเซชั  น 
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<<.         ข้อมลูทางพิษวิทยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางปาก LD50 (หนู) : {q�� mg/kg (คาํนวณจากสารเขม้ขน้) 
ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางผวิหนงั LD50 (หนู) : > 5000 mg/kg (สารเขม้ขน้) 
การระคายเคอืงต่อผวิหนงั    : ไมร่ะคายเคอืง (สารเขม้ขน้) 
การระคายเคอืงต่อดวงตา    : ไมร่ะคายเคอืง (สารเขม้ขน้) 
ความรูส้กึต่อผวิหนงั    : ไมม่ผีลต่อผวิหนงั (สารเขม้ขน้) 
ไมม่สีารก่อมะเรง็ 
 
<=.          ข้อมูลนิเวศวิทยา 
ของสารเขม้ขน้ 
นก: ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางปาก LD50 Bobwhite quail 152 mg/kg,   Mallard duck   >5000 mg/kg 

ความเป็นพษิทางโภชนาการ LC50 (5 d) Bobwhite quail  2225 mg/kg (dietary) 
ปลา:   LC50 (c�hr) golden orfe  237 mg/L,  rainbow trout 211 mg/L  
ไรนํ\า:   LC50 (48hr)  85 mg/L 
สาหร่าย: EC50 (72hr) Pseudokirchneriella subcapitata   >100 mg/L 
ผึ\ง: เป็นอนัตรายต่อผึ\งจากการสมัผสัโดยตรง 
 
13.           ข้อพิจารณาในการกาํจดั 
การกําจดัสารนั \นตอ้งปฏบิตัติามกฏหมายและกฏเกณฑท์ี เกี ยวขอ้งฉบบัปจัจุบนัและลกัษณะของสาร ณ เวลานั \นๆ 
 
<).           ขอ้มลูการขนส่ง 
Pesticide, Liquid, Toxic, N.O.S. �.k, UN2902, PG III 
เมื อตอ้งขนส่งทางนํ\าใหเ้พิ ม Marine pollutant 
 
<@.            ข้อมลูกฏเกณฑอื์1นๆ 
- 
 
</.            ข้อมลูอื1นๆ 
ขอ้มลูขา้งตน้มคีวามถกูตอ้งและเชื อถอืไดต้ามขอ้มลูและความคดิเหน็ของเรา ณ วนัที จดัทาํเอกสาร อย่างไรกต็ามขอ้มลูและ
คาํแนะนํานั \นใหไ้วส้าํหรบัใหผู้ใ้ชไ้ดพ้จิารณาและตรวจสอบ ถอืว่าเป็นความรบัผดิชอบของผูใ้ชท้ี จะพจิารณาความเหมาะสม
ของขอ้มลูนั \นเพื อวตัถุประสงคเ์ฉพาะของผูใ้ช ้
 
ขอขอ้มลูเพิ มเตมิไดจ้าก 
(Additional Information Available from) 
บรษิทั ไอ ซ ีพ ีลดัดา จํากดั 
42 อาคารส่งเสรมิประกนัภยั ชั \น 5 ถนนสุรวงศ ์ 
แขวงสี พระยา เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์   0-2029 9888 โทรสาร �-b�bc-cdd�-�  


