ชื่อผลิ ตภัณฑ์ :

แม็กซ์ธอร์TM 100 วอเทอร์เบส เทอร์มิทิไซด์ แอนด์ อิ นเซ็คทิ ไซด์
หน้าที่ 1 ของ 6
เอกสารนี้ปรับปรุงเมือ่ : ธันวาคม 2561

ส่วนที่ 1 – การบ่งชีท้ างเคมีของผลิตภัณฑ์และผูผ้ ลิต/จําหน่าย
บริษทั เอ็นซิสเท็กส์ จํากัด
8/351 หมู่ท่ี 3 ตําบลบ้านใหม่
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2583 0495
สารออกฤทธิ์ :
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
เลขทะเบียน :
ประโยชน์ :
เริ่มใช้ :
ปรับปรุง :

ไบเฟนทรินเป็ นไพรีทรอยด์สงั เคราะห์

แม็กซ์ธอร์TM 100 วอเทอร์เบส เทอร์มิทิไซด์ แอนด์ อิ นเซ็คทิ ไซด์
(MAXXTHORTM Water-based Termiticide & Insecticide)
601/2554
สารกําจัดปลวกและกําจัดแมลงสําหรับใช้ตามคําอธิบายในฉลากผลิตภัณฑ์
มิถุนายน 2557
ธันวาคม 2561 และมีอายุ 5 ปี นับจากวันทีเ่ ริม่ ใช้

ส่วนที่ 2 - การบ่งชีค้ วามเป็ นอันตราย
ลักษณะของวัตถุอนั ตราย

ผลิตภัณฑ์น้ถี กู จําแนกเป็ น: Xn เป็ นอันตราย, Xi ระคายเคือง, N เป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อม เป็ นอันตรายตามเกณฑ์ของ SWA
ไม่เป็ นสินค้าอันตรายตาม Australian Dangerous Goods (ADG) Code
ความเสี่ยง: R22, R51/53 เป็ นอันตรายเมือ่ กลืนกิน เป็ นพิษต่อสิง่ มีชวี ติ ในนํ้า และมีผลกระทบระยะยาว
ความปลอดภัย: S20, S23, S29, S45, S60, S61, S1/2, S24/25, S36/37 ห้ามรับประทานอาหารหรือดื่มนํ้าขณะใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ควรหายใจเอาไอระเหยหรือละอองเข้าไป ห้ามทิง้
ผลิตภัณฑ์ทเี่ หลือลงท่อระบายนํ้า ในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุหรือรูส้ กึ ไม่สบาย ให้ไปพบแพทย์ทนั ที(นําเอกสารความปลอดภัยไปด้วยถ้าเป็ นไปได้) หลีกเลีย่ งการปล่อยสูส่ งิ่ แวดล้อม ดูคําแนะนําหรือ
เอกสารความปลอดภัย เก็บไว้ให้มดิ ชิดและพ้นจากมือเด็ก หลีกเลีย่ งการสัมผัสผิวหนังและดวงตา สวมถุงมือและทีป่ ้องกันดวงตา/ใบหน้า
SUSMP Classification: S6
ADG Classification: ไม่ได้ถูกจัดไว้ ไม่เป็ นสินค้าอันตรายตาม Australian Dangerous Goods (ADG) Code IATA หรือ IMSBC
IATA: ไม่เป็ นอันตรายสําหรับการขนส่งทางอากาศ
UN Number: ไม่ได้ถกู จัดไว้

คําสัญญาณ GHS: ระวัง

ข้อความแสดงความเป็ นอันตราย

H302: เป็ นอันตรายเมือ่ กลืนกิน
H333: อาจเป็ นอันตรายเมือ่ หายใจเข้าไป
H411: เป็ นพิษต่อสิง่ มีชวี ติ ในนํ้า และมีผลกระทบระยะยาว

การป้ องกัน

P102: เก็บให้พ้นมือเด็ก
P261: หลีกเลีย่ งการหายใจเอาละอองเข้าไป
P264: ล้างบริเวณทีส่ มั ผัสให้สะอาดหลังจากการใช้งาน
P270: ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มนํ้า หรือสุบบุหรี่ ขณะใช้ผลิตภัณฑ์
P273: หลีกเลีย่ งการปล่อยสู่สงิ่ แวดล้อม

การตอบสนอง

P362: ถอดเสือ้ ผ้าทีเ่ ปื้ อนและซักล้างก่อนนํามาใช้อกี
P301+P312: ถ้ากลืนกินแล้วรู้สกึ ไม่สบาย ให้ไปพบแพทย์
P301+P303+P331: ถ้ากลืนกิน ให้บ้วนปาก ห้ามทําให้อาเจียน
P304+P312: ถ้าหายใจเข้าไปแล้วรู้สกึ ไม่สบาย ให้ไปพบแพทย์
P304+P340: ถ้าหายใจเข้าไป ให้ยา้ ยผูป้ ่ วยไปยังทีท่ มี่ อี ากาศบริสุทธิ ์ และให้พกั ผ่อนในลักษณะทีห่ ายใจสะดวก
P391: เก็บสารทีห่ กรัวไหล
่
P370+P378: ไม่ตดิ ไฟ ใช้สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสมกับวัสดุทกี่ าํ ลังเผาไหม้

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ออกโดย : บริษทั เอ็นซิ สเท็กส์ จํากัด

โทรศัพท์ : 0 2583 0495

ชื่อผลิ ตภัณฑ์ :

แม็กซ์ธอร์TM 100 วอเทอร์เบส เทอร์มิทิไซด์ แอนด์ อิ นเซ็คทิ ไซด์
หน้าที่ 2 ของ 6
เอกสารนี้ปรับปรุงเมือ่ : ธันวาคม 2561

การเก็บรักษา

P405: เก็บให้มดิ ชิด
P410: หลีกเลีย่ งแสงแดด
P402+P404: เก็บในทีแ่ ห้ง เก็บในภาชนะทีป่ ิ ดสนิท
P403+P235: เก็บในทีม่ กี ารระบายอากาศได้ด ี เก็บในทีเ่ ย็น

การกําจัด

P501: หากไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ ให้นําไปไปกําจัดทีโ่ รงงานกําจัดขยะและภาชนะบรรจุทไี่ ด้รบั อนุญาตเพื่อการฝังกลบ (ดูหวั ข้อที่ 13 ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้)

คําอธิ บายคร่ าวๆกรณี ฉุกเฉิ น
ลักษณะทางกายภาพ และสี: สารแขวนลอยสีขาวขุน่ จนถึงสีนํ้าตาลซีด
กลิ่น: มีกลิน่ อ่อนเฉพาะตัว
อันตรายต่อสุขภาพ: ไบเฟนทรินเป็ นอันตรายต่อสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมเมือ่ กลืนกิน หากได้รบั ปริมาณมากอาจเป็ นสาเหตุของการสูญเสียความสามารถในการควบคุมการเคลือ่ นไหว สัน่

นํ้าลายไหล อาเจียน ท้องเสียและหงุดหงิดเมือ่ ได้ยนิ เสียงหรือถูกสัมผัส

ผลกระทบต่อสุขภาพ
ทางการหายใจ:
ทางการหายใจในระยะสัน้ : จากข้อมูลทีม่ แี สดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ไม่เป็ นอันตราย อาจทําให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย แต่ไม่น่าจะมากไปกว่าอาการไม่สบายเพียงชัวคราวเท่
่
านัน้
ทางการหายใจในระยะยาว: ไม่มขี อ้ มูลสําหรับผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับทางการหายใจในระยะยาว

การสัมผัสทางผิวหนัง:
การสัมผัสในระยะสัน้ : ผลิตภัณฑ์อาจทําให้เกิดอาการชาได้แต่จะไม่เกิดอาการอืน่ ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาจทําให้เกิดการระคายเคืองแต่ไม่น่าจะมากไปกว่าอาการไม่สบายเพียงชัวคราว
่
เท่านัน้

การสัมผัสในระยะยาว: ไม่มขี อ้ มูลสําหรับผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับการสัมผัสผิวหนังในระยะยาว

การสัมผัสทางดวงตา:
การสัมผัสในระยะสัน้ : ผลิตภัณฑ์น้มี ผี ลทําให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา อาการอาจรวมไปถึงตาชํา้ เหมือนถูกต่อยและตาแดง และนํ้าตาจะไหลเป็ นจํานวนมาก อาการอื่นๆ อาจเกิดขึน้
ถ้าสัมผัสในช่วงเวลาสัน้ ๆ อาการจะหายไปเมือ่ หยุดสัมผัส อย่างไรก็ด ี การสัมผัสทีย่ าวนานหรือการรักษาทีล่ า่ ช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายถาวร

การสัมผัสในระยะยาว: ไม่มขี อ้ มูลสําหรับผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับการสัมผัสดวงตาในระยะยาว

การกลืนกิ น:
การได้รบั ในระยะสัน้ : การได้รบั สารทางปากอย่างมีนัยสําคัญถือว่าไม่น่าเป็ นไปได้ จากข้อมูลทีม่ พี บว่าผลิตภัณฑ์น้เี ป็ นอันตราย แต่ไม่สามารถบอกอาการเกิดพิษได้ อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์น้ี

อาจทําให้เกิดการระคายเคืองในช่องปาก อาจรวมไปถึงอาการแสบร้อนคล้ายกับการถูกเผาไหม้และแดงในช่องปากและลําคอ อาจแสดงอาการอืน่ ๆ แต่อาการจะหายไปเมือ่ หยุดสัมผัส
การได้รบั ในระยะยาว: ไม่มขี อ้ มูลสําหรับผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับการกลืนกินในระยะยาว

สถานภาพในการเป็ นสารก่อมะเร็ง:
SWA:
NTP:
IARC:

ไม่มนี ัยสําคัญว่ามีส่วนประกอบอยูใ่ นกลุม่ สารทีก่ ่อให้เกิดมะเร็ง โดย SWA
ไม่มนี ัยสําคัญว่ามีส่วนประกอบอยูใ่ นกลุม่ สารทีก่ ่อให้เกิดมะเร็ง โดย NTP
ไม่มนี ัยสําคัญว่ามีส่วนประกอบอยูใ่ นกลุม่ สารทีก่ ่อให้เกิดมะเร็ง โดย IARC

ส่วนที่ 3 - องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
ส่วนประกอบ

CAS No.

% ความเข้มข้น

TWA (mg/m3)

STEL (mg/m3)

ไบเฟนทริน

82657-04-3

10% (100 g/L)

ไม่มคี ่ากําหนด

ไม่มคี ่ากําหนด

ส่วนประกอบอืน่ ๆทีไ่ ม่เป็ นอันตราย

หลากหลาย

10% โดยประมาณ

ไม่มคี ่ากําหนด

ไม่มคี ่ากําหนด

นํ้า

7732-18-5

จนถึง 100%

ไม่มคี ่ากําหนด

ไม่มคี ่ากําหนด

ผลิตภัณฑ์ทางการค้าอาจมีอตั ราส่วนของส่วนประกอบคลาดเคลือ่ นบ้างเล็กน้อย นอกจากนี้ยงั สามารถใช้ส่วนผสมอื่นทีไ่ ม่เป็ นอันตรายจํานวนเล็กน้อยได้อกี ด้วย
ค่าขีดจํากัด SWA TWA เป็ นค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศเมือ่ คํ านวณในเวลาทํางานปกติ 8 ชัว่ โมงและสําหรับการทํางาน 5 วันต่ อสัปดาห์ STEL (ขีด จํากัดการรับสารในระยะสัน้ ) เป็ นค่าขีดจํากัดไม่ควรเกินกว่า 15 นาทีและ
ไม่ควรรับซํ้ามากกว่า 4 ครัง้ ต่อวัน ระหว่างการรับสารเพือ่ หาค่ าการทดสอบของ STEL ควรใช้เวลาอย่างน้อยทีส่ ุด 60 นาที ค่าขีด จํากัด ของ TWA จะดูจากค่าสูงสุดทีถ่ ูกใช้เพราะว่าจะเกิดจากผลของสารทีเ่ กิด ขึน้ อย่างรวดเร็วและเกิด
เพียงชัวคราวเท่
่
านัน้

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ออกโดย : บริษทั เอ็นซิ สเท็กส์ จํากัด

โทรศัพท์ : 0 2583 0495

ชื่อผลิ ตภัณฑ์ :

แม็กซ์ธอร์TM 100 วอเทอร์เบส เทอร์มิทิไซด์ แอนด์ อิ นเซ็คทิ ไซด์
หน้าที่ 3 ของ 6
เอกสารนี้ปรับปรุงเมือ่ : ธันวาคม 2561

ส่วนที่ 4 - มาตราการปฐมพยาบาล
ข้อมูลทัวไป:
่
กรณี สูดดม: สําหรับการปฐมพยาบาลโดยปกติไม่มคี วามจําเป็ น อย่างไรก็ตาม หากเกิดการสูดดมแล้วเกิดการระคายเคืองขึน้ ให้เคลือ่ นย้ายไปยังบริเวณทีม่ อี ากาศถ่ายเทได้ดแี ละสังเกต

อาการจนกว่าจะกลับมาเป็ นปกติ ถ้าการระคายเคืองเริม่ ทําให้เจ็บปวดหรือเป็ นอยูน่ านกว่า 30 นาที ให้พบแพทย์
การสัมผัสผิวหนัง: ล้างออกเบาๆ ด้วยนํ้าสะอาดอย่างทัวถึ
่ ง (ใช้สบู่ทไี่ ม่มฤี ทธิกั์ ดกร่อนหากจําเป็ น) 5 นาทีหรือจนกว่าผลิตภัณฑ์จะถูกล้างออกหมด
การสัมผัสดวงตา: หากเข้าตาให้รบี ล้างตาด้วยนํ้าเปล่าทันที ให้นํ้าไหลผ่าน 20 นาทีหรือจนกว่าผลิตภัณฑ์จะออกหมด ขณะทีน่ ํ้าไหลผ่านให้เปิ ดเปลือกตาไว้ ระวังนํ้าทีป่ นเปื้ อนสารไปโดน
ส่วนอืน่ ของตาหรือส่วนอืน่ ของใบหน้า ควรได้รบั การรักษาทันที ระมัดระวังเป็ นพิเศษสําหรับผูส้ วมใส่คอนแทคเลนส์
กรณี กลืนกิ น: หากกลืนกินห้ามทําให้อาเจียน ให้ลา้ งปากด้วยนํ้าสะอาดและพบแพทย์

ส่วนที่ 5 - มาตราการผจญเพลิง
อันตรายจากอัคคีภยั และการระเบิด: อันตรายทีส่ ําคัญจากการเกิดเพลิงไหม้ คือ การสูดดมควันพิษหรือการขาดออกซิเจน (หรือทังคู
้ ่) ภายใต้เหตุการณ์ปกติ ไม่มคี วามเสีย่ งจากการ

ระเบิดของผลิตภัณฑ์ทอี่ ยูใ่ นเพลิง ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทสี่ ลายตัวออกมาหลังจากการถูกเผาไหม้ อาจก่อให้เกิดพิษจากการสูดดม ดังนัน้ ควรสวมเครือ่ งป้ องกันทีเ่ หมาะสม
สารดับเพลิง: ไม่ตดิ ไฟ ดังนัน้ ให้ใช้สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสมกับวัสดุทกี่ ําลังเผาไหม้
การผจญเพลิง: หากพบว่ามีผลิตภัณฑ์จํานวนมากอยูใ่ นกองเพลิง ให้เรียกรถดับเพลิง
จุดวาบไฟ:
ไม่มขี อ้ มูล
ขีดจํากัดการติ ดไฟ ค่าสูงสุด: ไม่มขี อ้ มูล
ขีดจํากัดการติ ดไฟ ค่าตํา่ สุด: ไม่มขี อ้ มูล
อุณหภูมิสามารถติดไฟได้เอง: ไม่สามารถเกิดได้ - ไม่ไหม้ไฟ
ระดับการติ ดไฟ:
ไม่มขี อ้ มูล

ส่วนที่ 6 - มาตราการจัดการเมื่อมีการหกรัวไหลของสาร
่
เมื่อมีการหกรัวไหลของสาร:
่
ในกรณีทที่ าํ หก ให้ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ทอ่ ระบายนํ้าหรือทางนํ้า สวมใส่ชดุ ป้ องกันทีร่ ดั กุมพร้อมทังป้
้ องกันดวงตา/ใบหน้า ผิวหนังทัง้ หมดควรมีสงิ่ ป้ องกัน ดู

ข้อมูลด้านล่างในส่วนมาตรฐานของออสเตรเลียเกีย่ วกับเครือ่ งมือป้องกันส่วนบุคคลทีเ่ ป็ นวัสดุทเี่ หมาะสม ประกอบด้วยยาง พีวซี ี อุปกรณ์ทปี่ ้องกันใบหน้า/ดวงตาควรใช้แว่นครอบตาเป็ นอย่าง
น้อย หากพบว่ามีการระเหยกลายเป็ นไอหรือหมอก ในบริเวณทีท่ าํ ความสะอาดแล้ว ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ โดยปกติแล้วไม่จําเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการหายใจขณะทีใ่ ช้
ผลิตภัณฑ์น้ี หากมีขอ้ สงสัยให้ดูตามคําแนะนําของมาตรฐานออสเตรเลียด้านล่าง (ส่วนที่ 8) ซึง่ ปกติก็ไม่มคี วามจําเป็ น
การยับยังการรั
้
วไหล
่
เพื่อความปลอดภัยควรนําทรายหรือวัสดุดูดซับ หรือวัสดุอ่นื ทีม่ คี วามเหมาะสมมาดูดซับส่วนทีร่ วไหล
ั่
หากมีการรัวไหลเป็
่
นจํานวนมากหรือไม่สามารถหาวัสดุทใี่ ช้ดูดซับได้
ให้ทาํ ทางกัน้ เพือ่ หยุดการกระจายของสารทีจ่ ะไหลไปยังท่อระบายนํ้าหรือทางนํ้า เนื่องจากผลิตภัณฑ์น้เี ป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อมทางนํ้า ควรระมัดระวังเป็ นพิเศษเพื่อป้ องกันไม่ให้ลงสู่ทอ่
ระบายนํ้าหรือทางนํ้า กวาดและตักหรือนําสารกลับมารวมกันภายในภาชนะทีต่ ดิ ป้ ายรีไซเคิลและทําการกําจัดทันที การรีไซเคิลภาชนะบรรจุควรทําภายหลังทําความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ให้
จัดการตามฉลากผลิตภัณฑ์ทรี่ ะบุไว้ หลังจากการทําหก ให้ลา้ งพืน้ ทีเ่ พื่อป้องกันไม่ให้มกี ารไหลซึมไปยังท่อระบายนํ้า ถ้าสังเกตพบว่าสารจํานวนมากไหลลงสู่ทอ่ ระบายนํ้า ให้ขอคําแนะนําจาก
หน่วยบริการฉุกเฉิน ดูรายละเอียดทัง้ หมดเรื่องการจัดการภาชนะบรรจุทใี่ ช้แล้ว สารทีห่ กและสารทีไ่ ม่สามารถใช้ได้แล้วบนฉลากผลิตภัณฑ์ ถ้ามีความขัดแย้งกันระหว่างเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัยและฉลาก ให้ยดึ ข้อความบนฉลาก ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของการกําจัดโดยควรศึกษาก่อนการกําจัด ซักรีดชุดป้องกันก่อนทําการเก็บชุดหรือนํามาใช้ใหม่ เมือ่ มีการส่ง
ชุดไปซักให้แจ้งว่าเป็ นเสือ้ ผ้าทีม่ กี ารปนเปื้ อน

ส่วนที่ 7 - การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานและเก็บรักษา
การจัดการ: สัมผัสผลิตภัณฑ์ให้น้อยทีส่ ุดและเก็บปริมาณให้น้อยในพืน้ ทีใ่ ช้งาน รายละเอียดการป้องกันส่วนบุคคลให้ตรวจสอบจากส่วนที่ 8 ของเอกสารข้อมูลเพือ่ ความปลอดภัยฉบับนี้และ

ต้องปฏิบตั ติ าม วิธกี ารเก็บรักษาควรปฏิบตั ติ ามวิธกี ารด้านล่างนี้ใต้หวั ข้อ “การเก็บรักษา” เพื่อมีความเสีย่ งน้อยต่อคนทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์ในสถานทีป่ ฏิบตั งิ านและหลีกเลีย่ งการสัมผัสหรือการ
ปนเปื้ อนของผลิตภัณฑ์ด้วยสารปฏิปักษ์ตามรายชือ่ ในส่วนที่ 10
การเก็บรักษา: ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไม่ให้โดนแสง ผลิตภัณฑ์ควรเก็บในภาชนะเดิมทีป่ ิ ดมิดชิด แห้ง เย็น มีการระบายอากาศทีด่ แี ละพ้นจากการโดนแสงแดดโดยตรง และแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะ
ไม่เข้าไปสัมผัสกับสารทีเ่ ป็ นปฏิปักษ์ในส่วนที่ 10 ตรวจสอบบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษาตามคําแนะนําบนฉลาก

ส่วนที่ 8 - การควบคุมการรับสัมผัสและการป้ องกันส่วนบุคคล
ตามมาตรฐานออสเตรเลีย จะมีการจัดเตรียมคําแนะนําทัวไปในเรื
่
่องชุดป้ องกันและอุปกรณ์:
อุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจ: AS/NZS 1715 ถุงมือป้องกัน: AS 2161 ชุดปฏิบตั งิ าน: AS/NZS 4501 เซ็ต 2008 เครื่องป้ องกันดวงตาสําหรับอุตสาหกรรม: AS 1336 และ AS/NZS 1337
รองเท้าป้องกันทีเ่ กีย่ วกับงานทีท่ าํ : AS/NZS 2210

SWA Exposure Limits

TWA (mg/m3)

STEL (mg/m3)

ขีดจํากัดของการสัมผัสยังไม่มที กี่ ําหนดโดย SWA สําหรับส่วนผสมของผลิตภัณฑ์น้ี
ADI สําหรับไบเพนทรินจะถูกตัง้ ค่าไว้ท ี่ 0.01 mg/kg/day โดยจะสัมพันธ์กบั NOEL ทีต่ งั ้ ค่าไว้ท ี่ 1 mg/kg/day ADI หมายถึง ค่าทีย่ อมรับได้ในการรับเข้าไปในแต่ละวัน NOEL หมายถึง ระดับที่
ไม่มผี ลจากการวิจยั เป็ นข้อมูลจาก Australian ADI เมือ่ มิถนุ ายน 2556

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ออกโดย : บริษทั เอ็นซิ สเท็กส์ จํากัด

โทรศัพท์ : 0 2583 0495

ชื่อผลิ ตภัณฑ์ :

แม็กซ์ธอร์TM 100 วอเทอร์เบส เทอร์มิทิไซด์ แอนด์ อิ นเซ็คทิ ไซด์
หน้าที่ 4 ของ 6
เอกสารนี้ปรับปรุงเมือ่ : ธันวาคม 2561

ไม่จําเป็ นต้องมีอุปกรณ์ชนิดพิเศษเมือ่ สัมผัสปริมาณเล็กน้อยเพียงชัวคราว
่
คําแนะนําต่อไปนี้ ใช้สําหรับการจัดการจํานวนมากหรือเมือ่ มีการสัมผัสเป็ นประจําในสภาพแวดล้อมการทํางานทีไ่ ม่ม ี
ระบบป้องกันทีเ่ หมาะสม
การระบายอากาศ: ผลิตภัณฑ์น้คี วรใช้ในทีท่ มี่ กี ารระบายอากาศทีด่ ี ถ้าการระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพียงพอ ควรใช้พดั ลมช่วยในการระบายอากาศ
อุปกรณ์ ป้องกันดวงตา: ควรสวมแว่นตาป้ องกันหรือแว่นกันลม เมือ่ เริม่ ใช้ผลิตภัณฑ์ การไม่สามารถป้ องกันดวงตาได้ อาจทําให้เกิดอันตราย ดังนัน้ แนะนําว่าให้มอี ปุ กรณ์ลา้ งตาฉุกเฉินอยู่
ใกล้กบั สถานทีท่ มี่ กี ารใช้ผลิตภัณฑ์น้ี
อุปกรณ์ ป้องกันผิวหนัง: หลีกเลีย่ งการสัมผัสผิวหนังโดยการสวมถุงมือป้ องกัน เสื้อผ้าและอาจรวมไปถึงผ้ากันเปื้ อน เพือ่ ทําให้แน่ใจว่า ผิวหนังของคุณทัง้ หมดจะได้รบั การปกป้ อง สําหรับ
วัสดุทเี่ หมาะสมให้ดูจากด้านล่าง
ประเภทวัสดุป้องกัน: ควรสวมชุดป้องกันทีท่ าํ จากวัสดุตอ่ ไปนี้ ยาง พีวซี ี
อุปกรณ์ ป้องกันทางการหายใจ: โดยปกติ ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้อุปกรณ์ทางการหายใจ เมือ่ ใช้ผลิตภัณฑ์น้ี อย่างไรก็ตาม ถ้ามีขอ้ สงสัยให้ดจู ากมาตรฐานออสเตรเลียด้านบน
มิฉะนัน้ ก็ไม่มคี วามจําเป็ น

ส่วนที่ 9 - คุณสมบัตทิ างกายภาพและเคมี
ลักษณะทางกายภาพและสี:
กลิ่น:
จุดเดือด:
จุดเยือกแข็ง/จุดหลอมเหลว:
การกลายเป็ นไอ:
ความดันไอ:
ความหนาแน่ นไอ:
ค่าความถ่วงจําเพาะ:
ความสามารถในการละลายนํ้าได้:
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง:
การระเหย:
ค่าขีดจํากัดของกลิ่นที่รบั ได้:
อัตราการระเหย:
ค่าสัมประสิทธิ์ การกระจายในนํ้า/นํ้ามัน:
อุณหภูมิที่ลุกติ ดไฟได้เอง:

สารแขวนลอยสีขาวขุน่ ถึงสีนํ้าตาลซีด
กลิน่ อ่อนเฉพาะตัว
ประมาณ 100 °C ที่ 100 kPa.
ประมาณ 0 °C
ไม่มขี อ้ มูล
2.37 kPa ที่ 20 °C (ความดันไอ)
ไม่มขี อ้ มูล
ประมาณ 1.0
ละลายได้อย่างสมบูรณ์
ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มขี อ้ มูล
หาค่าไม่ได้ – ไม่ลกุ ไหม้

ส่วนที่ 10 - ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ยิ า
การเกิ ดปฏิ กิริยา: ผลิตภัณฑ์น้ไี ม่น่าทีจ่ ะเกิดปฏิกริ ยิ าหรือสลายตัวภายใต้การเก็บรักษาในสภาพปกติ อย่างไรก็ดี ถ้ามีขอ้ สงสัยใดๆ ให้ตดิ ต่อเอ็นซิสเท็กส์ สําหรับคําแนะนําอายุผลิตภัณฑ์
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง: ผลิตภัณฑ์ควรเก็บในภาชนะเดิมในทีป่ ิดมิดชิด
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้: กรดแก่ เบสแก่ นํ้ามัน
การสลายตัวที่เกิ ดจากไฟ: การเผาไหม้จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์แต่หากเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จะได้คาร์บอนมอนอกไซด์และอาจเกิดควัน กลายไปอยูใ่ นรูปของนํ้า บางโอกาสอาจเกิด

ไฮโดรเจนฟลูออไรด์และองค์ประกอบอื่นๆของฟลูออรีน ความเป็ นพิษของคาร์บอนมอนอกไซด์จะทําให้เกิดการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คลืน่ เหียนอาเจียน วิงเวียน อาการมึนงง ประสาทตาเบลอ
สูญเสียการควบคุมในการตัดสินใจและหมดสติ สุดท้ายอาจจะรุนแรงถึงขันเสี
้ ยชีวติ
Polymerisation: ผลิตภัณฑ์น้ไี ม่น่าจะเกิดกระบวนการ polymerisation

ส่วนที่ 11 - ข้อมูลด้านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษ: ผลิตภัณฑ์น้ี (แม็กซ์ธอร์) ถูกทดสอบภายใต้เงือ่ นไขของการควบคุมของ GLP ผลทีไ่ ด้เป็ นดังนี้:

ค่า LD50 ทางปากของหนูตวั เมียมีค่าประมาณ 1,098 mg/kg (OECD 425)
ค่า LD50 ทางผิวหนังของหนู (ตัวผูแ้ ละตัวเมีย) พบว่ามีค่ามากกว่า 2000 mg/kg (OECD 420)
ค่า LD50 ทางการหายใจของหนู (ตัวผูแ้ ละตัวเมีย) พบว่ามากกว่า 5.340 mg/L
ผลิตภัณฑ์ไม่จดั เป็ นสารทําให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง (OECD 406) และไม่จดั เป็ นสารทีท่ าํ ให้ระคายเคืองต่อผิวหนังหรือดวงตา (OECD 404, 405)
ไบเฟนทรินเป็ นอันตรายต่อสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมเมือ่ กลืนกินเข้าไป หากได้รบั สารในปริมาณมากอาจเป็ นสาเหตุให้เกิดความสูญเสียความสามารถในการควบคุมการเคลือ่ นไหว สัน่ นํ้าลายไหล
อาเจียน ท้องเสีย และหงุดหงิดเมือ่ ได้ยนิ เสียงหรือถูกสัมผัส ค่า LD50 ของไบเฟนทรินในหนูตวั เมียจะมีค่าประมาณ 54 mg/kg และในหนูตวั ผู้ 70 mg/kg ค่า LD50 สําหรับกระต่ายเมือ่ ผิวหนัง
สัมผัสกับไบเฟนทรินมีค่ามากกว่า 2000 mg/kg ไบเฟนทรินไม่มผี ลกระทบใดๆ กับผิวหนังของหนูตะเภา แม้วา่ จะไม่ทาํ ให้เกิดอาการบวมอักเสบหรือระคายเคืองต่อผิวหนังของมนุษย์ แต่อาจ
รู้สกึ ชาหลังจากการใช้ 12 ชัวโมงและแทบไม่
่
มกี ารระคายเคืองต่อดวงตาของกระต่าย
พิษเรื้อรัง: ไม่มขี อ้ มูลยืนยัน

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ออกโดย : บริษทั เอ็นซิ สเท็กส์ จํากัด

โทรศัพท์ : 0 2583 0495

ชื่อผลิ ตภัณฑ์ :

แม็กซ์ธอร์TM 100 วอเทอร์เบส เทอร์มิทิไซด์ แอนด์ อิ นเซ็คทิ ไซด์
หน้าที่ 5 ของ 6
เอกสารนี้ปรับปรุงเมือ่ : ธันวาคม 2561

ผลต่อการสืบพันธุ์: ความเข้มข้นของไบเฟนทรินในปริมาณทีใ่ ช้แล้วไม่เป็ นพิษต่อแม่ จากการเฝ้ าสังเกต (ความเป็ นพิษต่อแม่ NOEL) คือ 1 mg/kg/วัน ในหนู และ 2.67 mg/kg/วัน ใน

กระต่าย ทีค่ วามเข้มข้นสูงขึน้ สัตว์ทดสอบมีอาการใจสัน่ ความเข้มข้นทีใ่ ช้แล้วไม่เป็ นพิษเมือ่ เฝ้ าสังเกตการเจริญเติบโต (ความเป็ นพิษต่อการเจริญเติบโต NOEL) คือ 1 mg/kg/วัน ในหนู และ
มากกว่า 8 mg/kg/วัน ในกระต่าย
ความเป็ นพิษต่อตัวอ่อน: ไบเฟนทรินไม่แสดงให้เห็นว่าเกิดความเป็ นพิษต่อตัวอ่อนทีก่ ารทดสอบระดับสูงสุด (100 ppm, ประมาณ 5.5 mg/kg/วัน) ทดสอบในหนู 2 รุ่น
พิษต่ออวัยวะ: ไพริทรอยด์เป็ นพิษต่อการส่งสัญญาณของระบบประสาท การกระตุ้นเซลล์ประสาททีม่ ากเกินไปส่งผลให้เกิดการสันและสุ
่
ดท้ายจะกลายเป็ นอัมพาต
อันตรายต่อมนุษย์และสัตว์: ไบเฟนทรินสามารถซึมผ่านผิวหนังได้เมือ่ ได้รบั โดยตรง ซึง่ จะถูกกระบวนการสลายสารพิษในระบบร่างกายของมนุษย์และสัตว์เช่นเดียวกับสารไพรีทรอยด์
อื่นๆ ในสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม ไบเฟนทรินสลายได้อย่างรวดเร็วและจะถูกขับถ่ายออก หนูทไี่ ด้รบั 4-5 mg/kg จะขับออกทางปัสสาวะ 70% และทางอุจจาระ 20% ภายในเวลา 7 วัน หลังจาก 7
วัน จะพบว่าไบเฟนทรินสะสมในเนื้อเยือ่ ทีม่ ไี ขมันสูง เช่น ผิวหนัง และไขมันในเพศผูแ้ ละเพศเมีย และรังไข่ของเพศเมีย ไบเฟนทรินมีพษิ น้อยต่อสัตว์เลือดอุน่ เช่น สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมน้อย
กว่าสัตว์เลือดเย็น

การจําแนกความเป็ นอันตรายของส่วนประกอบ
ส่วนประกอบ

ความเสี่ยงของเคมีภณ
ั ฑ์

≥ 3% Conc < 25%: Xn; R22

ไบเฟนทริน
ไม่มขี อ้ มูลเกีย่ วกับอวัยวะเป้ าหมาย

ส่วนที่ 12 - ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา
ผลิตภัณฑ์น้ีเป็ นพิษร้ายแรงต่อสิง่ มีชวี ติ ในนํ้า อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในระยะยาว แต่ผลิตภัณฑ์น้สี ามารถย่อยสลายได้ และมันจะไม่สะสมในดินหรือนํ้าหรือกลายเป็ นผลกระทบ
ในระยะยาว
ผลกระทบต่อนก: ไบเฟนทรินมีพษิ ปานกลางต่อนกหลากหลายชนิด ปริมาณความเข้มข้นในอาหาร (8 วัน) ทีท่ าํ ให้สตั ว์ทดลองตายครึง่ หนึ่งหรือ ค่า LC50 ในเป็ ดมัลลาร์ดเท่ากับ 1,280 ppm
และในนกกระทา bobwhite เท่ากับ 4,450 mg/kg ค่าความเป็ นพิษเฉียบพลันทางปาก LD50 ในนกกระทา bobwhite เท่ากับ 1,800 mg/kg และในเป็ ดมัลลาร์ดเท่ากับ 2,150 mg/kg ทําให้ม ี
ความกังวลเกีย่ วกับการสะสมทางชีวภาพทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในนก
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในนํ้า: ไบเฟนทรินเป็ นพิษร้ายแรงต่อปลา สัตว์นํ้าทีม่ ขี อ้ ปล้อง และสัตว์นํ้า ค่า LC50 หลังจากการได้รบั 96 ชัวโมง
่ ในปลาเรนโบว์เทราต์เท่ากับ 0.00015 mg/L
สําหรับปลาบลูกลิ 0.00035 mg/L และในไรนํ้า Daphnia 0.0016 mg/L แต่เนื่องจากไบเฟนทรินมีความสามารถในการละลายนํ้าตํ่าและยึดเกาะกับดินได้สงู จึงไม่คอ่ ยพบไบเฟนทรินในระบบ
นิเวศน์ในนํ้า
ผลกระทบต่อสัตว์อื่นๆ (สิง่ มีชวี ติ นอกเป้ าหมาย): ไบเฟนทรินเป็ นพิษกับผึง้

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การสลายตัวของสารเคมีในดิ นและนํ้าบาดาล: ไบเฟนทรินไม่เคลือ่ นย้ายในดินทีม่ อี นิ ทรียวัตถุสูง ดินเหนียว และรอยแตก มีการเคลือ่ นทีไ่ ด้น้อยในดินทรายทีม่ อี นิ ทรียวัตถุต่าํ

ไบเฟนทรินละลายในนํ้าได้น้อย จึงไม่น่าเป็ นกังวลเกีย่ วกับการชะล้างไปปนเปื้ อนกับนํ้าใต้ดนิ ค่าครึง่ ชีวติ ในดิน (เวลาทีท่ าํ ให้ความเข้มข้นเริม่ ต้นลดลงครึง่ หนึง่ ) เท่ากับ 7 วัน ถึง 8 เดือน ขึน้ อยู่
กับชนิดของดินและปริมาณอากาศในดิน
การสลายตัวของสารเคมีในพืช: ไบเฟนทรินไม่ถูกดูดซึมทางใบ และไม่เคลือ่ นย้ายในพืช

ส่วนที่ 13 - ข้อพิจารณาในการกําจัด
การกําจัด: ภาชนะทีจ่ ะทําลายควรเป็ นภาชนะว่างเปล่าทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์หมดแล้วก่อนการกําจัด ถ้าเป็ นไปได้ให้นํามารีไซเคิล แต่หากไม่สามารถทําได้ให้สง่ ไปกําจัดทีบ่ ริษทั ทีไ่ ด้รบั การอนุญาต

ส่วนที่ 14 - ข้อมูลการขนส่ง
ADG Code: ผลิตภัณฑ์น้ไี ม่จดั เป็ นสินค้าอันตรายภายใต้เกณฑ์ของ ADG IATA หรือ IMSBC ไม่จําเป็ นต้องมีเงื่อนไขการขนส่งเป็ นพิเศษเว้นแต่จะกําหนดโดยกฎระเบียบอื่นๆ
IATA: ไม่เป็ นอันตรายสําหรับการขนส่งทางอากาศ

ส่วนที่ 15 - ข้อมูลด้านกฏข้อบังคับ
AICS: ส่วนประกอบสําคัญทังหมดในสู
้
ตรสอดคล้องกับระเบียบของ NICNAS
ส่วนประกอบนี้ ได้แก่ ไบเฟนทริน ถูกระบุใน SUSMP

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ออกโดย : บริษทั เอ็นซิ สเท็กส์ จํากัด

โทรศัพท์ : 0 2583 0495

ชื่อผลิ ตภัณฑ์ :

แม็กซ์ธอร์TM 100 วอเทอร์เบส เทอร์มิทิไซด์ แอนด์ อิ นเซ็คทิ ไซด์
หน้าที่ 6 ของ 6
เอกสารนี้ปรับปรุงเมือ่ : ธันวาคม 2561

ส่วนที่ 16 – ข้อมูลอื่นๆ
เอกสารข้อมูลเพื่อการปลอดภัยนี้ ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเท่านัน้ ข้อมูลอื่นๆ สามารถดูได้จากเอกสารผลิ ตภัณฑ์
ถ้าหากมีขอ้ แตกต่างระหว่างเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้และฉลากผลิตภัณฑ์ทขี่ น้ึ ทะเบียนแล้ว ให้ยดึ คําแนะนําตามฉลากผลิตภัณฑ์

อักษรย่อ:
ADG Code
AICS
SWA
CAS number
Hazchem Code
IARC
NOS
NTP
R-Phrase
SUSMP
UN Number

Australian Code for the Transport of Dangerous Goods by Road and Rail (7th edition)
Australian Inventory of Chemical Substances
Safe Work Australia, formerly ASCC and NOHSC
Chemical Abstracts Service Registry Number
Emergency action code of numbers and letters that provide information to emergency services especially fire-fighters
International Agency for Research on Cancer
Not otherwise specified
National Toxicology Program (USA)
Risk Phrase
Standard for the Uniform Scheduling of Medicines & Poisons
United Nations Number

เอกสารเพือ่ ความปลอดภัยนี้ได้สรุปข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และการจัดการและการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยในสถานทีป่ ฏิบตั งิ านที่ได้รบั มาจากความรูแ้ ละข้อมูลที่มอี ยูข่ ณะจัด เตรียมข้อมูล จึงไม่ถือเป็ น
ข้อรับประกันคุณสมบัตเิ ฉพาะใดๆ ของผลิตภัณฑ์ทกี่ ล่าวถึงนี้ ผูใ้ ช้จะต้องอ่านเอกสารข้อมูลเพือ่ ความปลอดภัยในคําอธิบายเกี่ยวกับการจัดการและการใช้ในสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
หากจําเป็ น ต้องมีการชี้แจงหรือต้องการข้อมูล เพิม่ เติมเพือ่ ให้แน่ ใจว่าสามารถประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ผูใ้ ช้ควรติดต่อ บริษ ัท เอ็นซิสเท็ก ส์ จํ ากัด เพือ่ ให้เราจะได้ให้คําแนะนํ าเพิม่ เติมเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ เราจะรับผิดชอบ
ผลิตภัณฑ์หากถูก ขายตามเงือ่ นไขและบริการตามมาตรฐานของเรา เอกสารจะสามารถให้ลูกค้าได้เมือ่ ถูกร้องขอ

โปรดอ่านฉลากทัง้ หมดด้วยความรอบคอบก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์
TM Trademark
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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ออกโดย : บริษทั เอ็นซิ สเท็กส์ จํากัด
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