
 

Material Safety Data Sheet  
 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

 

 

หมวดที ่1 - ข้อมูลเกีย่วกบัสารเคมแีละบริษัทผู้ผลติและจดัจ าหน่าย 
 

ช่ีอผลติภณัฑ์ TRICHLOROISOCYANURIC ACID, 90% , Chlor Swim 90 

บริษัท Wee-rin Chemical Limited Partnership. 

เบอร์โทรศัพท์ 02 580 5629 

โทรสาร: 02 580 5629 กด 8 
 

 

 

หมวดที ่2 - องค์ประกอบ/ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม 
 

ช่ีอผลติภณัฑ์ CAS # EC no Annex I เลขดชัน ี

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

สูตร C3Cl3N3O3 

น า้หนักโมเลกลุ 232.41 AMU 

ช่ือพ้อง 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 * Chlor Swim , 

 

 

 

หมวดที ่3 - ข้อมูลเกีย่วกบัอนัตราย 
 

ข้อช้ีบ่งส าหรับอนัตรายต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
 

  
การสมัผสักบัสารซ่ึงไหมไ้ฟไดอ้าจท าใหเ้กิดไฟได.้  เป็นอนัตรายเม่ือกลืนกิน.  ปล่อยแก๊สพิษเม่ือถูกกรด.  ระคายเคืองต่อตาและระบบทางเดินหายใจ.  เป็นพิษอยา่งมากต่อส่ิงมีชีวติในน ้ า, 
อาจก่อใหเ้กิดผลเสียระยะยาวต่อสภาวะแวดลอ้มในน ้ า. 

  

 

 

หมวดที ่4 - มาตรการปฐมพยาบาล  
 

เม่ือสูดดมสาร 
 

  ถา้สูดดมเขา้ไป, ใหย้า้ยผูป่้วยไปท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ.  ถา้ไม่หายใจ ใหก้ารช่วยหายใจ.  ถา้หายใจล าบาก, ใหอ้อกซิเจน. 
  

เม่ือสารเข้าตา 
  

 

 

  ตอ้งแน่ใจวา่ไดล้า้งตาอยา่งเพียงพอ โดยใชน้ิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกนัระหวา่งลา้ง. 
 

หมวดที ่5 - มาตรการการผจญเพลงิ 
 

อุปกรณ์ผจญเพลงิ 
 

  

  เหมาะสม:   Carbon dioxide, ผงเคมีแหง้ หรือโฟมท่ีเหมาะสม.  ท าใหห้มดสภาพไปไดโ้ดยใชน้ ้ าปริมาณมากๆ. 
 



ความเส่ียงเฉพาะ 
 

  

  อนัตรายเฉพาะ:   การสมัผสักบัสารอ่ืนๆอาจก่อใหเ้กิดไฟได.้  เม่ือควบคุมไฟไดแ้ลว้, 
ใหติ้ดต่อผูข้ายเพื่อขอวธีิการท่ีเหมาะสมในการจดัการสารท่ีเปียก.  ปล่อยควนัพิษออกมาภายใตส้ภาวะท่ีเกิดไฟ. 

 

อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับผู้ผจญเพลงิ 
 

  สวมเคร่ืองช่วยการหายใจแบบครบชุดและเส้ือผา้ท่ีใชป้้องกนั เพ่ือป้องกนัการสมัผสักบัผิวหนงัและดวงตา. 
   

 

หมวดที ่6 - มาตรการเม่ือมอีบุัตเิหตุสารหกร่ัวไหล 
 

ข้อควรปฏิบัตสิ าหรับบุคคลในกรณีทีห่ก หรือร่ัวไหล 
 

  อพยพคนออกจากบริเวณ. 
  

วธีิป้องกนัภัยของบุคคล 
 

  สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชุด, รองเทา้บูท และถุงมือยางแบบหนา. 
  

วธีิการท าความสะอาดหลงัการปนเป้ือน หรือร่ัวไหล 
 

  
กวาด, ตกั หรือดูดสารท่ีหกร่ัวไหล และวสัดุปนเป้ือน และเก็บใส่ภาชนะท่ีสะอาด, แหง้ เพ่ือรอการก าจดั.  ถา้เป็นไปได ้
ใหท้ าความสะอาดในขั้นสุดทา้ยดว้ยวธีิท าความสะอาดแบบแหง้.  หา้มใชส้ารประกอบท่ีใชส้ าหรับลา้งพ้ืนในการก าจดัสารน้ี. 

   

 

หมวดที ่7 - ข้อปฏบตักิารใช้สารและการเกบ็รักษา 
 

ข้อปฏิบัตกิารใช้สาร 
 

  

  ค าแนะน าส าหรับการปฏิบัตทิีป่ลอดภัย:   อยา่หายใจเอาฝุ่ นเขา้ไป.  ระวงัอยา่ใหเ้ขา้ตา, โดนผิวหนงั, 
หรือเส้ือผา้.  หลีกเล่ียงการไดรั้บสารเป็นเวลานานหรือซ ้ าหลายคร้ัง. 

 

การเกบ็รักษา 
 

  

  สภาวะส าหรับการเกบ็:   ปิดใหส้นิท.  เก็บในท่ีแหง้และเยน็. 
 

ส่ิงทีต้่องมเีป็นพเิศษ: 
 

  เก็บภายใตแ้ก๊สเฉ่ือย. 
   

 

หมวดที ่8 - การควบคุมการสัมผสัสาร/ การป้องกนัส่วนบุคคล 
 

การควบคุมเชิงวศิวกรรม 
 

  ฝักบวันิรภยัและอ่างลา้งตา.  ใชใ้นตูดู้ดควนัสารเคมีเท่านั้น. 
  

สุขลกัษณะทัว่ไป 
 

  ท าความสะอาดเส้ือผา้ท่ีเป้ือนก่อนน ามาใชใ้หม่.  ท้ิงรองเทา้ท่ีเป้ือน.  ลา้งใหส้ะอาดหลงัการสมัผสั. 
  

เคร่ืองป้องกนัส่วนบุคคล 
 

  

  การป้องกนัพเิศษ:   สวมเคร่ืองช่วยหายใจ ถุงมือป้องกนัสารเคมี แวน่นิรภยั และชุดป้องกนัอ่ืนท่ีผา่นการรับรองโดยรัฐ 
  

 

หมวดที ่9 - สมบัตทิางเคมแีละกายภาพ 
 

ลกัษณะภายนอก 
 

  



  สี:   สีเหลืองอ่อนมาก รูปแบบ:  ผง 
 

สมบัต ิ  ค่า  ณ อุณหภูมหิรือความดนั 

พีเอช N/A   

จุดเดือด/ข่วงการเดือด N/A   

จุดหลอมเหลว/ช่วงการหลอมเหลว 247 oC     

จุดวาบไฟ N/A   

ความไวไฟ N/A   

อุณหภูมิลุกติดไฟดว้ยตนเอง N/A   

สมบติัออกซิไดซ์ N/A   

สมบติัการระเบิด N/A   

ขีดจ ากดัการระเบิด N/A   

ความดนัไอ N/A   

ถพ./ความหนาแน่น N/A   

สมัประสิทธ์ิการแบ่งส่วน N/A   

ความหนืด N/A   

ความหนาแน่นของไอ N/A   

ความเขม้ขน้ไอระเหยเม่ืออ่ิมตวั N/A   

อตัราการระเหย N/A   

ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มกอ้น (bulk density) N/A   

อุณหภูมิสลายตวั N/A   

สดัส่วนของตวัท าละลาย N/A   

สดัส่วนของน ้ า N/A   

แรงตึงผิว N/A   

การน าไฟฟ้า N/A   

ขอ้มูลเบด็เตลด็ N/A   

การละลาย N/A   
  

 

หมวดที ่10 - ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกริิยา 
 

ความเสถียร 
 

  

  สภาวะทีท่ าให้เกดิความไม่เสถียร:   อาจสลายตวัเม่ือสมัผสัอากาศช้ืนหรือน ้ า. 

  สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง:   ท าปฏิกิริยากบัน ้ าเกิดไนโตรเจนไตรคลอไรดท่ี์ระเบิดไดอ้ยา่งรุนแรงในปริมาณท่ีเป็นอนัตราย 

  สารทีค่วรหลกีเลีย่ง:   ตวัรีดิวซ์แรง,  เบสแก่,  แคลเซียมไฮโปคลอไรต.์ 
 

ผลติภัณฑ์อนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั 
 

  

  ผลติภัณฑ์อนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั:   คาร์บอนมอนอกไซด,์  คาร์บอนไดออกไซด.์ 
  

 

หมวดที ่11 - ข้อมูลทางพษิวทิยา 
 



หมายเลข RTECS: XZ1925000 
 

พษิเฉียบพลนั 
 

  

LDLO 
ทางปาก 
คน 
3570 mg/kg 
ขอ้สงัเกต:  ระบบทางเดินอาหาร:  ในทอ้งมีเลือดออกหรือเกิดการอกัเสบ. 
LD50 
ทางปาก 
หนู rat 
406 mg/kg 
LD50 
ทางปาก 
สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 
750 MG/KG 

  

ข้อมูลด้านการระคายเคือง 
 

  

ผิวหนงั 
กระต่าย 
500 mg 
24H 
ขอ้สงัเกต:  ผลการระคายเคืองปานกลาง 
ดวงตา 
กระต่าย 
500 mg 
ขอ้สงัเกต:  ระคายเคืองอยา่งรุนแรง 

  

ข้อช้ีบ่งและอาการของการได้รับสาร 
 

  

สารน้ีก่อใหเ้กิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อ เยือ่เมือก, ระบบทางเดินหายใจส่วนบน, ดวงตา, 
และผิวหนงั.  การสูดดมอาจท าใหเ้กิดการหดเกร็งของกลา้มเน้ือ อกัเสบ การบวมน ้ าของ larynxand bronchi, chemical pneumonitis 
และอาการบวมน ้ าท่ีปอด.  อาการท่ีเกิดจากการไดรั้บสารน้ีอาจไดแ้ก่ รู้สึกแสบร้อน, ไอ, หายใจมีเสียง, หลอดลมตอนบนอกัเสบ, 
หายใจถ่ี, ปวดหวั,คล่ืนไส,้ และอาเจียน.  เท่าท่ีทราบ ยงัไม่มีการตรวจสอบสมบติัทางเคมี, ทางร่างกาย, 
และทางพิษวทิยาอยา่งละเอียดถ่ีถว้น. 

  

วถิีทางทีไ่ด้รับสาร 
 

  

  ได้รับสารหลายวถิีทาง:   เป็นอนัตรายเม่ือกลืนกิน, สูดดม, หรือถูกดูดซึมผา่นผิวหนงั. 
  

 

หมวดที ่12 - ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 
  

ไม่มีขอ้มูล. 
  

 

หมวดที ่13 - มาตรการการก าจดั 
 



การก าจดัสาร 
 

  
ถา้วสัดุนั้นแหง้ควรก าจดัดว้ยการเผาท าลาย.  หา้มเคล่ือนยา้ยสารท่ีเปียก, 
ตอ้งท าใหส่้วนท่ีเหลือปราศจากสมบติัออกซิไดซ์ก่อนท่ีจะน าไปก าจดั.  ติดต่อผูข้ายเพ่ือขอวธีิท าสารใหเ้ป็นกลาง.  ใหต้รวจสอบขอ้บงัคบัดา้
นส่ิงแวดลอ้มของรัฐบาลกลาง, รัฐ และทอ้งถ่ิน. 

   

 

หมวดที ่14 - ข้อมูลการขนส่ง 
 

RID/ADR 
 

  

  UN#:   2468 

  ประเภท:   5.1 

  PG:   II 

  ช่ือทีใ่ช้ในการขนส่ง:   ไตรคลอโรไอโซไซยานูริก แอซิด, แหง้ 
 

หมายเลข IMDG 
 

  

  UN#:   2468 

  ประเภท:   5.1 

  PG:   II 

  ช่ือทีใ่ช้ในการขนส่ง:   ไตรคลอโรไอโซไซยานูริก แอซิด, แหง้ 

  มลภาวะต่อทะเล:   ไม่ 

  มลภาวะต่อทะเลขั้นรุนแรง:   ไม่ 
 

IATA 
 

  

  UN#:   2468 

  ประเภท:   5.1 

  PG:   II 

  ช่ือทีใ่ช้ในการขนส่ง:   ไตรคลอโรไอโซไซยานูริก แอซิด, แหง้ 

  การบรรจุแบบป้องกนัอนัตรายจากการสูดดมกลุ่มที ่1:   ไม่ 
  

 

หมวดที ่15 - ข้อมูลเกีย่วกบัข้อก าหนด 
 

การจ าแนกประเภท และการตดิฉลากตามค าส่ังของ EU 
 

  

  เลขดชันีจาก ANNEX I:   613-031-00-5 

  ส่ิงบ่งบอกความเป็นอนัตราย:   O Xn N 
การออกซิไดซ์.  เป็นอนัตราย.  เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม. 

  R: (วลเีกีย่วกบัความปลอดภัย)   8 22 31 36/37 50/53 
การสมัผสักบัสารซ่ึงไหมไ้ฟไดอ้าจท าใหเ้กิดไฟได.้  เป็นอนัตรายเม่ือกลืนกิน.  ปล่อยแก๊สพิษเม่ือถูกกรด.  ระคายเคืองต่อตาและระบบทางเดิ
นหายใจ.  เป็นพิษอยา่งมากต่อส่ิงมีชีวติในน ้ า, อาจก่อใหเ้กิดผลเสียระยะยาวต่อสภาวะแวดลอ้มในน ้ า. 



  S: (วลเีกีย่วกบัความปลอดภัย)   8 26 41 60 61 
อยา่ใหภ้าชนะเปียก.  ในกรณีท่ีเขา้ตา, ใหใ้ชน้ ้ าปริมาณมากลา้งออกทนัที และปรึกษาแพทย.์  ในกรณีท่ีเกิดไฟไหมแ้ละ/หรือเกิดการระเบิด 
หา้มหายใจเอาควนัเขา้ไป.  ก าจดัสารน้ีและภาชนะท่ีใชบ้รรจุ 
แบบเดียวกบัการก าจดัขยะอนัตราย.  หลีกเล่ียงการปลดปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม.  อา้งถึงค าแนะน าพิเศษ/เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั. 

 

สวสิเซอร์แลนด์ 
 

  

  ประเภทความเป็นพษิของสวสิเซอร์แลนด์:   4 
  

 

หมวดที ่16 - ข้อมูลอ่ืนๆ 
 

การรับประกนั 
 

  

เป็นท่ีเช่ือวา่ขอ้ความขา้งตน้มีความถูกตอ้ง แต่ไม่ยนืยนัวา่เป็นขอ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์ 
และพึงใชเ้พ่ือเป็นแนวทางเท่านั้น.  ขอ้ความในเอกสารน้ีมาจากความรู้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
และใชไ้ดก้บัผลิตภณัฑโ์ดยประกอบกบัการระมดัระวงัความปลอดภยัท่ีเหมาะสม.  ไม่ไดแ้ทนการรับประกนัคุณสมบติัใด ๆ 
ของผลิตภณัฑ.์   

  

 

ข้อจ ากดัความรับผดิชอบ 
 

  ส าหรับการวจิยัและพฒันาเท่านั้น.  ไม่ใหใ้ชเ้ป็นยา ในบา้นเรือน หรือเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ. 
  

 

 


