
เอกสารความปลอดภยั (MSDS) 

หมวดที ่1 - ขอ้มูลเกีย่วกบัสารเคมแีละบรษิทัผูผ้ลติและจดัจ าหน่าย 
 

ชีอ่ผลติภณัฑ ์ TRICHLOROISOCYANURIC ACID 97% , TCCA  

บรษิทั Wee-rin Chemical Limited Parnership. 

เบอรโ์ทรศพัท ์ 66 2580 5629 

โทรสาร: 66 108 3727 
  

 

หมวดที ่2 - องคป์ระกอบ/ขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 
 

ชีอ่ผลติภณัฑ ์ CAS # EC no Annex I เลขดชันี 

TRICHLORO-ISO-CYANURIC ACID, 98% 87-90-1 201-782-8 613-031-00-5 
 

สูตร C3Cl3N3O3 

น ้าหนกัโมเลกุล 232.41 AMU 

ชือ่พอ้ง ACL 85 *   CBD 90 *   Fichlor 91 *   Fi Clor 91 *   Isocyanuric chloride 

*   Kyselina trichloisokyanurova (Czech) *   NSC-405124 

*   Symclosen *   Symclosene *   1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-

trione, 1,3,5-trichloro- *   Trichlorinated isocyanuric acid 

*   Trichlorocyanuric acid *   Trichloroisocyanic acid 

*   Trichloroisocyanurate *   Trichloroisocyanuric acid *   N,N',N"-

Trichloroisocyanuric acid *   1,3,5-Trichloroisocyanuric acid 

*   Trichloro-s-triazinetrione *   1,3,5-Trichloro-s-triazine-

2,4,6(1H,3H,5H)-trione *   Trichloro-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione 

*   1,3,5-Trichloro-2,4,6-trioxohexahydro-s-triazine 
  

 

หมวดที ่3 - ขอ้มูลเกีย่วกบัอนัตราย 
 

ขอ้ชีบ้่งส าหรบัอนัตรายตอ่มนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม 
 

  

การสมัผสักบัสารซึง่ไหมไ้ฟไดอ้าจท าใหเ้กดิไฟได.้  เป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิ.  ปลอ่ยแกส๊พษิเมือ่ถกูก

รด.  ระคายเคอืงตอ่ตาและระบบทางเดนิหายใจ.  เป็นพษิอยา่งมากตอ่สิง่มชีวีติในน า้, 

อาจกอ่ใหเ้กดิผลเสยีระยะยาวตอ่สภาวะแวดลอ้มในน า้. 
   

 

หมวดที ่4 - มาตรการปฐมพยาบาล  
 

เมือ่สูดดมสาร 
 

  
ถา้สดูดมเขา้ไป, ใหย้า้ยผูป่้วยไปทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิ.์  ถา้ไม่หายใจ 

ใหก้ารชว่ยหายใจ.  ถา้หายใจล าบาก, ใหอ้อกซเิจน. 
  

เมือ่สารเขา้ตา 
 

  ตอ้งแน่ใจวา่ไดล้า้งตาอยา่งเพยีงพอ โดยใชนิ้ว้มอืแยกเปลอืกตาออกจากกนัระหวา่งลา้ง. 
   

 

หมวดที ่5 - มาตรการการผจญเพลงิ 
 



อปุกรณผ์จญเพลงิ 
 

  

  เหมาะสม:   Carbon dioxide, ผงเคมแีหง้ 

หรอืโฟมทีเ่หมาะสม.  ท าใหห้มดสภาพไปไดโ้ดยใชน้ า้ปรมิาณมากๆ. 
 

ความเสีย่งเฉพาะ 
 

  

  อนัตรายเฉพาะ:   การสมัผสักบัสารอืน่ๆอาจกอ่ใหเ้กดิไฟได.้  เมือ่ควบคมุไฟไดแ้ลว้, 

ใหต้ดิตอ่ผูข้ายเพือ่ขอวธิกีารทีเ่หมาะสมในการจดัการสารทีเ่ปียก.  ปลอ่ยควนัพษิออกมาภายใตส้ภาว

ะทีเ่กดิไฟ. 
 

อปุกรณป้์องกนัพเิศษส าหรบัผูผ้จญเพลงิ 
 

  
สวมเคร ือ่งชว่ยการหายใจแบบครบชดุและเสือ้ผา้ทีใ่ชป้้องกนั 

เพือ่ป้องกนัการสมัผสักบัผวิหนังและดวงตา. 
   

 

หมวดที ่6 - มาตรการเมือ่มอีบุตัเิหตุสารหกร ัว่ไหล 
 

ขอ้ควรปฏบิตัสิ าหรบับุคคลในกรณีทีห่ก หรอืร ัว่ไหล 
 

  อพยพคนออกจากบรเิวณ. 
  

วธิป้ีองกนัภยัของบุคคล 
 

  สวมอปุกรณช์ว่ยหายใจแบบครบชดุ, รองเทา้บูท และถงุมอืยางแบบหนา. 
  

วธิกีารท าความสะอาดหลงัการปนเป้ือน หรอืร ัว่ไหล 
 

  

กวาด, ตกั หรอืดดูสารทีห่กร ัว่ไหล และวสัดปุนเป้ือน และเก็บใสภ่าชนะทีส่ะอาด, แหง้ 

เพือ่รอการก าจดั.  ถา้เป็นไปได ้

ใหท้ าความสะอาดในขัน้สดุทา้ยดว้ยวธิที าความสะอาดแบบแหง้.  หา้มใชส้ารประกอบทีใ่ชส้ าหรบัลา้ง

พืน้ในการก าจดัสารนี.้ 
   

 

หมวดที ่7 - ขอ้ปฏบตักิารใชส้ารและการเกบ็รกัษา 
 

ขอ้ปฏบิตักิารใชส้าร 
 

  

  ค าแนะน าส าหรบัการปฏบิตัทิีป่ลอดภยั:   อยา่หายใจเอาฝุ่นเขา้ไป.  ระวงัอยา่ใหเ้ขา้ตา, 

โดนผวิหนัง, หรอืเสือ้ผา้.  หลกีเลีย่งการไดร้บัสารเป็นเวลานานหรอืซ า้หลายคร ัง้. 
 

การเกบ็รกัษา 
 

  

  สภาวะส าหรบัการเกบ็:   ปิดใหส้นิท.  เก็บในทีแ่หง้และเย็น. 
 

สิง่ทีต่อ้งมเีป็นพเิศษ: 
 

  เก็บภายใตแ้กส๊เฉ่ือย. 
   

 

หมวดที ่8 - การควบคุมการสมัผสัสาร/ การป้องกนัสว่นบุคคล 
 

การควบคุมเชงิวศิวกรรม 
 

  ฝักบวันิรภยัและอา่งลา้งตา.  ใชใ้นตูด้ดูควนัสารเคมเีท่าน้ัน. 
  

สุขลกัษณะทัว่ไป 
 



  ท าความสะอาดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนกอ่นน ามาใชใ้หม่.  ทิง้รองเทา้ทีเ่ป้ือน.  ลา้งใหส้ะอาดหลงัการสมัผสั. 
  

เคร ือ่งป้องกนัสว่นบุคคล 
 

  

  การป้องกนัพเิศษ:   สวมเคร ือ่งชว่ยหายใจ ถงุมอืป้องกนัสารเคม ีแวน่นิรภยั 

และชดุป้องกนัอืน่ทีผ่่านการรบัรองโดยรฐั 
  

 

หมวดที ่9 - สมบตัทิางเคมแีละกายภาพ 
 

ลกัษณะภายนอก 
 

  

  ส:ี   สเีหลอืงออ่นมาก รปูแบบ:  ผง 
 

สมบตั ิ  คา่  ณ อณุหภูมหิรอืความดนั 

พเีอช N/A   

จดุเดอืด/ข่วงการเดอืด N/A   

จดุหลอมเหลว/ชว่งการหลอมเหลว 247 oC     

จดุวาบไฟ N/A   

ความไวไฟ N/A   

อณุหภมูลิกุตดิไฟดว้ยตนเอง N/A   

สมบตัอิอกซไิดซ ์ N/A   

สมบตักิารระเบดิ N/A   

ขดีจ ากดัการระเบดิ N/A   

ความดนัไอ N/A   

ถพ./ความหนาแน่น N/A   

สมัประสทิธิก์ารแบ่งสว่น N/A   

ความหนืด N/A   

ความหนาแน่นของไอ N/A   

ความเขม้ขน้ไอระเหยเมือ่อิม่ตวั N/A   

อตัราการระเหย N/A   

ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุม่กอ้น (bulk density) N/A   

อณุหภมูสิลายตวั N/A   

สดัสว่นของตวัท าละลาย N/A   

สดัสว่นของน า้ N/A   

แรงตงึผวิ N/A   

การน าไฟฟ้า N/A   

ขอ้มูลเบ็ดเตล็ด N/A   

การละลาย N/A   
  

 

หมวดที ่10 - ความเสถยีรและความวอ่งไวตอ่ปฏกิริยิา 
 

ความเสถยีร 
 

  

  สภาวะทีท่ าใหเ้กดิความไมเ่สถยีร:   อาจสลายตวัเมือ่สมัผสัอากาศชืน้หรอืน า้. 



  สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง:   ท าปฏกิริยิากบัน า้เกดิไนโตรเจนไตรคลอไรดท์ีร่ะเบดิไดอ้ยา่งรนุแรงในปร ิ

มาณทีเ่ป็นอนัตราย 

  สารทีค่วรหลกีเลีย่ง:   ตวัรดีวิซแ์รง,  เบสแก,่  แคลเซยีมไฮโปคลอไรต.์ 
 

ผลติภณัฑอ์นัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั 
 

  

  ผลติภณัฑอ์นัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั:   คารบ์อนมอนอกไซด,์  คารบ์อนไดออกไซด.์ 
  

 

หมวดที ่11 - ขอ้มูลทางพษิวทิยา 
 

หมายเลข RTECS: XZ1925000 
 

พษิเฉียบพลนั 
 

  

LDLO 

ทางปาก 

คน 

3570 mg/kg 

ขอ้สงัเกต:  ระบบทางเดนิอาหาร:  ในทอ้งมเีลอืดออกหรอืเกดิการอกัเสบ. 

LD50 

ทางปาก 

หนู rat 

406 mg/kg 

LD50 

ทางปาก 

สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม 

750 MG/KG 
  

ขอ้มูลดา้นการระคายเคอืง 
 

  

ผวิหนัง 

กระตา่ย 

500 mg 

24H 

ขอ้สงัเกต:  ผลการระคายเคอืงปานกลาง 

ดวงตา 

กระตา่ย 

500 mg 

ขอ้สงัเกต:  ระคายเคอืงอยา่งรนุแรง 
  

ขอ้ชีบ้่งและอาการของการไดร้บัสาร 
 

  

สารนีก้อ่ใหเ้กดิอนัตรายอยา่งรา้ยแรงตอ่ เยือ่เมอืก, ระบบทางเดนิหายใจสว่นบน, ดวงตา, 

และผวิหนัง.  การสดูดมอาจท าใหเ้กดิการหดเกรง็ของกลา้มเนือ้ อกัเสบ การบวมน า้ของ 

larynxand bronchi, chemical pneumonitis 

และอาการบวมน า้ทีป่อด.  อาการทีเ่กดิจากการไดร้บัสารนีอ้าจไดแ้ก ่รูส้กึแสบรอ้น, ไอ, 

หายใจมเีสยีง, หลอดลมตอนบนอกัเสบ, หายใจถี,่ ปวดหวั,คลืน่ไส,้ และอาเจยีน.  เท่าทีท่ราบ 



ยงัไม่มกีารตรวจสอบสมบตัทิางเคม,ี ทางรา่งกาย, และทางพษิวทิยาอยา่งละเอยีดถีถ่ว้น. 
  

วถิทีางทีไ่ดร้บัสาร 
 

  

  ไดร้บัสารหลายวถิทีาง:   เป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิ, สดูดม, หรอืถกูดดูซมึผ่านผวิหนัง. 
  

 

หมวดที ่12 - ขอ้มูลเชงินิเวศน ์
 

 ไม่มขีอ้มูล. 
  

 

หมวดที ่13 - มาตรการการก าจดั 
 

การก าจดัสาร 
 

  

ถา้วสัดน้ัุนแหง้ควรก าจดัดว้ยการเผาท าลาย.  หา้มเคลือ่นยา้ยสารทีเ่ปียก, 

ตอ้งท าใหส้ว่นทีเ่หลอืปราศจากสมบตัอิอกซไิดซก์อ่นทีจ่ะน าไปก าจดั.  ตดิตอ่ผูข้ายเพือ่ขอวธิที าสารใ

หเ้ป็นกลาง.  ใหต้รวจสอบขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้มของรฐับาลกลาง, รฐั และทอ้งถิน่. 
   

 

หมวดที ่14 - ขอ้มูลการขนสง่ 
 

RID/ADR 
 

  

  UN#:   2468 

  ประเภท:   5.1 

  PG:   II 

  ชือ่ทีใ่ชใ้นการขนสง่:   ไตรคลอโรไอโซไซยานูรกิ แอซดิ, แหง้ 
 

หมายเลข IMDG 
 

  

  UN#:   2468 

  ประเภท:   5.1 

  PG:   II 

  ชือ่ทีใ่ชใ้นการขนสง่:   ไตรคลอโรไอโซไซยานูรกิ แอซดิ, แหง้ 

  มลภาวะตอ่ทะเล:   ไม ่

  มลภาวะตอ่ทะเลขัน้รุนแรง:   ไม่ 
 

IATA 
 

  

  UN#:   2468 

  ประเภท:   5.1 

  PG:   II 

  ชือ่ทีใ่ชใ้นการขนสง่:   ไตรคลอโรไอโซไซยานูรกิ แอซดิ, แหง้ 

  การบรรจแุบบป้องกนัอนัตรายจากการสูดดมกลุ่มที ่1:   ไม่ 
  

 

หมวดที ่15 - ขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้ก าหนด 
 

การจ าแนกประเภท และการตดิฉลากตามค าส ัง่ของ EU 
 

  



  เลขดชันีจาก ANNEX I:   613-031-00-5 

  สิง่บ่งบอกความเป็นอนัตราย:   O Xn N 

การออกซไิดซ.์  เป็นอนัตราย.  เป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม. 

  R: (วลเีกีย่วกบัความปลอดภยั)   8 22 31 36/37 50/53 

การสมัผสักบัสารซึง่ไหมไ้ฟไดอ้าจท าใหเ้กดิไฟได.้  เป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิ.  ปลอ่ยแกส๊พษิเมือ่ถกูก

รด.  ระคายเคอืงตอ่ตาและระบบทางเดนิหายใจ.  เป็นพษิอยา่งมากตอ่สิง่มชีวีติในน า้, 

อาจกอ่ใหเ้กดิผลเสยีระยะยาวตอ่สภาวะแวดลอ้มในน า้. 

  S: (วลเีกีย่วกบัความปลอดภยั)   8 26 41 60 61 

อยา่ใหภ้าชนะเปียก.  ในกรณีทีเ่ขา้ตา, ใหใ้ชน้ า้ปรมิาณมากลา้งออกทนัท ี

และปรกึษาแพทย.์  ในกรณีทีเ่กดิไฟไหมแ้ละ/หรอืเกดิการระเบดิ 

หา้มหายใจเอาควนัเขา้ไป.  ก าจดัสารนีแ้ละภาชนะทีใ่ชบ้รรจ ุ

แบบเดยีวกบัการก าจดัขยะอนัตราย.  หลกีเลีย่งการปลดปลอ่ยสูส่ิง่แวดลอ้ม.  อา้งถงึค าแนะน าพเิศษ/เ

อกสารขอ้มูลความปลอดภยั. 
 

สวสิเซอรแ์ลนด ์
 

  

  ประเภทความเป็นพษิของสวสิเซอรแ์ลนด:์   4 
  

 

หมวดที ่16 - ขอ้มูลอืน่ๆ 
 

การรบัประกนั 
 

  

เป็นทีเ่ช ือ่วา่ขอ้ความขา้งตน้มคีวามถกูตอ้ง แตไ่ม่ยนืยนัวา่เป็นขอ้มูลทีค่รบถว้นสมบูรณ ์

และพงึใชเ้พือ่เป็นแนวทางเท่าน้ัน.  ขอ้ความในเอกสารนีม้าจากความรูท้ีม่อียูใ่นปัจจบุนั 

และใชไ้ดก้บัผลติภณัฑโ์ดยประกอบกบัการระมดัระวงัความปลอดภยัทีเ่หมาะสม.  ไม่ไดแ้ทนการรบัประ

กนัคณุสมบตัใิด ๆ ของผลติภณัฑ.์ หจก.ว-ีรนิเคมคีอล จะไม่รบัชดใชค้า่เสยีหายใด ๆ 

ทีเ่กดิขึน้จากการใชง้านหรอืการสมัผสัสารขา้งตน้.   
  

   

  ส าหรบัการวจิยัและพฒันาเท่าน้ัน.  ไม่ใหใ้ชเ้ป็นยา ในบา้นเรอืน หรอืเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ ๆ. 

 


