
 ผลิตภณัฑล์า้งรถยนต ์สูตรเขม้ขน้ พาวเวอร์ โมโต ้พลสั เอที 

1.การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสมและผู้ผลติ/ผู้จดัจ าหน่าย (Identification of  the substance or mixture  and of the supplier)

ช่ือผลิตภัณฑ์ ผลิตภณัฑล์า้งรถยนต ์สูตรเขม้ขน้ พาวเวอร์ โมโต ้พลสั เอที  

การใช้ผลิตภัณฑ์ ใชล้า้งท าความสะอาดรถยนต์

รายละเอียดผู้ผลิต บริษทั สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั

844  หมู่ 4 (นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12)  ถ.สุขุมวิท  ต. แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ 

จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ 0-2709-3709

โทรสาร 0-2709-4684

อีเมล์

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 0-2709-3709

2. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย (Hazards Identification)

การจ าแนกประเภทสารผสมตามระบบ  GHS  

ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางปาก ประเภทยอ่ย 5

การกดักร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนงั ประเภทยอ่ย 2

การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา ประเภทยอ่ย 2A

ความเป็นอนัตรายระยะยาวต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้า ประเภทยอ่ย 3

สัญลักษณ์ความเป็นอันตราย

ค าสัญญาณ ระวงั

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H303 อาจเป็นอนัตรายเม่ือกลืนกิน

H315 ระคายเคืองต่อผิวหนงัมาก

H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอยา่งรุนแรง

H412 เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตในน ้า และส่งผลกระทบระยะยาว

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

การป้องกนั P261 หลีกเล่ียงการหายใจเอาฝุ่ น / ฟูม / ก๊าซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย 

P264  ลา้งมือหลงัจากใชผ้ลิตภณัฑใ์ห้ทัว่ 

P272 เส้ือผา้ท่ีปนเป้ือน ไม่ควรน าออกไปจากสถานท่ีท างาน 

P280 สวมถุงมือป้องกนั / ชุดป้องกนั / อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา / อุปกรณ์ป้องกนัหน้า 

P273 หลีกเล่ียงการปล่อยสารสู่ส่ิงแวดลอ้ม

การตอบโต้ P302+P352 หากสัมผสัผิวหนงั :ลา้งดว้ยสบู่และน ้าปริมาณมาก

P305+P351+P338 หากเขา้ตา :.ลา้งตาดว้ยน ้าเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ถา้ถอดไดง่้าย ลา้งตาต่อไป 

P312 โทรหาศูนยพิ์ษวิทยาหรือแพทย ์/ โรงพยาบาล หากรู้สึกไม่สบาย

P321 บ าบดัรักษาเป็นพิเศษโดยด่วน(ดูรายละเอียดบนฉลากน้ี) 

P332+P313หากเกิดระคายเคืองผิวหนงัหรือผ่ืนแดงข้ึน ให้ขอค าปรึกษาจากแพทย/์พบแพทย์

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั

info@standardmanu.com
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P337+P313 หากเกิดระคายเคืองดวงตาข้ึน ให้ขอค าปรึกษาจากแพทย /์พบแพทย์

P362 ถอดเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนและซกัเส้ือผา้ก่อนนามาใช้
การจดัเก็บ P403+P233 เก็บในสถานท่ีมีการระบายอากาศดีปิดภาชนะบรรจุให้แน่น
การก าจดั P501 ก าจดัสาร/ภาชนะบรรจุ ให้สอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients)

เกลือโซเดียมของลิเนียร์อลัคิลเบนซีนซลัโฟเนต (Linear alkyl benzene sulfonate, sodium salt) 

โซเดียมลอริลอีเทอร์ซลัเฟต (Sodium lauryl ether sulfate)

อลัคิลโพลีไกลโคไซด์ (Alkyl polyglycoside)

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid  Measures)

การหายใจ ให้ยา้ยผูป่้วยไปยงับริเวณท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ   หากอาการไม่ทุเลา น าส่งแพทยท์นันที

การสัมผัสผิวหนัง ถา้สัมผสัผิวหนงัให้ถอดเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนออกทนัทีและลา้งผิวหนงัดว้ยน ้าโดยเปิดน ้าไหลผ่านปริมาณมาก 

อยา่งน้อย 15 นาที  หากเกิดการระคายเคืองมากให้รีบไปพบแพทยท์นัที

การสัมผัสดวงตา ลา้งดว้ยน ้าปริมาณมาก  ถอดคอนแทคเลนส์ออก  เปิดเปลือกตาให้กวา้ง   ให้น ้าไหลผ่านอยา่งน้อย 15 นาที 

น าส่งแพทยท์นัที

การกลืนกิน ให้ลา้งปากดว้ยน ้าจ  านวนมากๆ ห้ามท าให้อาเจียน รีบน าส่งแพทยท์นัที

ข้อแนะน าส าหรับแพทย์ รักษาตามอาการ 

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire   Fighting   Measures)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม ละอองน ้า โฟม ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ 

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม ห้ามใชน้ ้าแรงดนัสูง

ความเป็นอันตรายเฉพาะ ไม่มี

ที่เกิดขึน้จากสารเคมี

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและ ผูด้บัเพลิงควรชุดดบัเพลิงและสวมเคร่ืองช่วยหายใจชนิดมีถงัอากาศแบบพกพา (SCBA)

ข้อควรระวังนักผจญเพลิง ให้ฉีดน ้าเป็นละอองฝอยเพ่ือหล่อเยน็ภาชนะบรรจุ

6. มาตรการจัดการเม่ือมีการหกร่ัวไหลของสาร  (Accidental  Release Measures)

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อพยพคนออกจากบริเวณท่ีมีการหกร่ัวไหล ให้ไปอยูเ่หนือลม  สวมชุดป้องกนัสารเคมี  ถุงมือทนสารเคมี 

 และแว่นตานิรภยั  สวมเคร่ืองช่วยหายใจ จดัให้มีการระบายอากาศท่ีเพียงพอ

ข้อควรระวังด้านส่ิงแวดล้อม หลีกเล่ียงการปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม  ให้ปิดกั้นท่อระบายน ้า   เพ่ือป้องกนัการไหลลงสู่แม่น ้า ล  าคลอง 

วิธีการและวัสดุส าหรับกักเก็บ ระบายอากาศแลว้เคลียร์พ้ืนท่ี ดูดซบัดว้ยดว้ยวสัดุดูดซบั (ทราย  ดิน ดินเบา)  แลว้ใส่ไวใ้นภาชนะบรรจุ

และท าความสะอาด ของเสียท่ีเหมาะสม โดยส่งก าจดัโดยบริษทัผูรั้บเหมาก าจดัท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้ ลา้งท าความสะอาด

หลงัท่ีเก็บสารแลว้

7. การขนถ่าย   เคล่ือนย้าย   ใช้งาน และการเก็บรักษา (Handling and Storage)

ข้อควรระวังในการขนถ่าย สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม  หลีกเล่ียงการสัมผสัสารเป็นเวลานาน

- 2.00

ช่ือสารเคมี %(w/w)CAS

19.00

6.00

-

-
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เคล่ือนย้าย ใช้งานอย่าง ใชใ้นบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก ลา้งท าความสะอาดมือดว้ยน ้าและสบู่หลงัสัมผสัทุกคร้ัง

ปลอดภัย ซกัท าความสะอาดเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนทุกคร้ัง ก่อนน ามาใชใ้หม่

สภาวะการเก็บรักษา เก็บให้ห่างจากเด็ก ปิดฝาให้สนิท เก็บในพ้ืนท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเล่ียงความร้อน 

อย่างปลอดภัย และแสงแดด  

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)

ค่าต่างๆที่ใช้ในการควบคุม สารเคมี (Chemical) หน่วยงาน(Agency) ค่าขีดจ ากดั ( (Limit type)

การรับสัมผัส

การควบคุมทางวิศวกรรม จดัให้มีการระบายอากาศท่ีเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก  จดัให้มีท่ีดูดอากาศเฉพาะท่ี

ที่เหมาะสม

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย การป้องกนัการหายใจ: ไม่ตอ้งการการป้องกนัเป็นพิเศษ

ส่วนบุคคล การป้องกนัตา: สวมแว่นตานิรภยัป้องกนัสารเคมีกระเด็นเขา้ตา

การป้องกนัมือ: สวมถุงมือป้องกนัสารเคมี

การป้องกนัผิวหนงัและร่างกาย:  สวมชุดป้องกนัสารเคมีท่ีเหมาะสม

9. สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

ลักษณะทั่วไป ของเหลวหนืดใส สีเขียว

กลิ่น กล่ินเฉพาะตวั (น ้าหอม)

ค่าขีดจ ากัดของกลิ่นที่ได้รับ ไม่มีขอ้มูล

ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 6.50 - 8.50  อุณหภูมิ 250C

จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง ไม่มีขอ้มูล

จุดเดือดเร่ิมต้นและช่วงของการเดือด ไม่มีขอ้มูล

จุดวาบไฟ ไม่มีขอ้มูล

อัตราการระเหย ไม่มีขอ้มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ ไม่ติดไฟ

ค่าขีดจ ากัดสูงสุดและต า่สุดของความไวไฟ 

คา่ขีดจ ากดัต ่าสุด,(LEL) ไม่มีขอ้มูล

ค่าขีดจ ากดัสูงสุด, (UEL) ไม่มีขอ้มูล

ความดันไอ ไม่มีขอ้มูล

ความหนาแน่นไอ (อากาศ=1) ไม่มีขอ้มูล

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น า้=1) ไม่มีขอ้มูล

ความสามารถในการละลายน า้ ละลายน ้าไดส้มบูรณ์

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสาร ไม่มีขอ้มูล

ในช้ันของ n-octanol ต่อน า้

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง ไม่มีขอ้มูล

อุณหภูมิของการสลายตัว ไม่มีขอ้มูล

ความหนืด ไม่มีขอ้มูล

-- -
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10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

การเกิดปฏิกิริยา ไม่เกิดปฏิกิริยา ภายใตส้ภาวะปกติ

ความเสถียรทางเคมี เสถียรภายใตส้ภาวะปกติ

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยา ไม่เกิดปฏิกิริยาภายใตส้ภาวะปกติ

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง ไม่มี

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ ไม่มี

ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั ไม่มี ภายใตส้ภาวะปกติ

11. ข้อมูลด้านพิษวทิยา (Toxicological Information)

ความเป็นพิษเฉียบพลัน ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางปาก   (หนูแรท) : LD50 >2,000  มิลลิกรัม/กิโลกรัม

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง    ระคายเคืองต่อผิวหนงัมาก

การท าลายดวงตาอย่างรุนแรง ระคายเคืองต่อดวงตาอยา่งรุนแรง

/การระคายเคืองต่อดวงตา 

การท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อ ไม่จ าแนกประเภท

ระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง 

การก่อให้เกิดการกลายพันธ์ุของ ไม่จ าแนกประเภท

เซลล์สืบพันธ์ุ

การก่อมะเร็ง ไม่จ  าแนกประเภท
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธ์ุ ไม่จ าแนกประเภท

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่าง ไม่จ  าแนกประเภท
เฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสคร้ังเดียว

ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอย่าง ไม่จ  าแนกประเภท
เฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผสัซ ้า 

ความเป็นอนัตรายจากการส าลกั ไม่จ  าแนกประเภท

12. ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา (Ecological Information)

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ ความเป็นพิษเฉียบพลนัต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้า: ไม่จ าแนกประเภท

ความเป็นพิษระยะยาวต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้า: เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตในน ้า และส่งผลกระทบระยะยาว

การตกค้างยาวนานและความสามารถ ไม่มีขอ้มูล

ในการย่อยสลายทางชีวภาพ

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ ไม่มีขอ้มูล

การเคล่ือนย้ายในดิน ไม่มีขอ้มูล

ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ ไม่มีขอ้มูล

13. ข้อพิจารณาในการก าจดั (Disposal Considerations)

การก าจัดของเสียผลิตภัณฑ์ ให้ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ติดต่อบริษทั รับก าจดัของเสียท่ีไดรั้บอนุญาติ

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ให้ก าจดัตามระเบียบราชการ หีบห่อท่ีปนเป้ือนสารเคมีให้จดัการเช่นเดียวกบัตวัสารเคมี
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 ผลิตภณัฑล์า้งรถยนต ์สูตรเขม้ขน้ พาวเวอร์ โมโต ้พลสั เอที 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั

14. ข้อมูลเกี่ยวกบัการขนส่ง (Transport Information)

หมายเลขสหประชาชาติ ช่ือขนส่งท่ีถูกตอ้ง
- - - - -

15. ข้อมูลเกี่ยวกบักฎข้อบังคบั (Regulatory Information)

กฏหมายในประเทศไทย พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535
ชนิดของวตัถุอนัตราย วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 1  (ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข)

16. ข้อมูลอ่ืนๆ  (Other Information)

วันที่จัดท าเอกสาร  วนัท่ี 10 ธนัวาคม  2562

คร้ังที่ปรับปรุง "00

การปฏิเสธสิทธิ ขอ้มูลเหล่าน้ีไดม้าจากความรู้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัซ่ึงใชส้ าหรับบรรยายลกัษณะของผลิตภณัฑ ์เพ่ือ

วตัถุประสงคด์า้นสุขภาพอนามยัความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มเท่านั้นไม่ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนั

คุณสมบติัพิเศษใดๆ ของผลิตภณัฑ์

ชนิดบรรจุภณัฑ์ สญัลกัษณ์ประเภทความเป็นอนัตราย
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