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ข้อมูลความปลอดภัย  (SAFETY DATA SHEET) 

เชนการ์ด 2 สเปรย์ (Chaingard 2  Spray)                                                                                 1  ตุลาคม  2555 
 พิมพ์เม่ือ :  3 กมุภาพนัธ์ 2558 
       

1. ข้อมูลของผลติภัณฑ์   Product Data  
 
1.1 ช่ือทางการค้า Trade Name : เชนการ์ด 2 สเปรย์   Chaingard  2 Spray  
 ช่ือทางเคมี : สารออกฤทธ์ิประกอบด้วย   
   เพอร์เมทริน    
 สูตรทางเคมี : C

21
H
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Cl
2
O
3     

1.2 การใช้ประโยชน์ Use : ใช้ฉีดพน่บนตวัสนุขั เพ่ือกําจดั เหบ็ หมดั 
1.3 ปริมาณสูงสุดที่ครอบครอง : 20,000 ขวด 
 Max Quantity Storage 
1.4 ผู้ผลติ Manufacturer : บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 
 ที่อยู่ Address : 90/1 หมูท่ี่ 9 ต. บางววั อ. บางปะกง ฉะเชิงเทรา  24180           
1.5 ผู้จัดจาํหน่าย Distributor : บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จํากดั  (มหาชน)  
 ที่อยู่ Address 1061,1063,1065,1067,1069  ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง  
  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ   10250 

2. การจาํแนกสารเคมีอันตราย   Chemical Classification  
U.N. Number CAS No. Common Name Carcinogen 

-  52645—53-1 Permethrin Non-carsinogenic 
 
 
3. สารประกอบที่เป็นอันตราย   Hazardous Ingredients  
 ช่ือสารเคมี  Substances : เพอร์เมทริน  
 เปอร์เซน็ต์  Percent : 1.0 นํา้หนกัตอ่ปริมาตร 
 ค่ามาตรฐานความปลอดภัยTLV : ไมมี่ข้อมลู 
 LD50ทางปาก :   50,000  มก/กก (คํานวณ) 
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4. ข้อมูลทางกายภาพและเคมี   Physical and Chemical Data  
 

4.1 จุดเดือด Boiling Point oC : >78 oC 

4.2 จุดหลอมเหลว Melting Point oC : ประยกุต์ไมไ่ด้ 

4.3 ความดันไอ Vapour pressure [Kpa] : ไมมี่ข้อมลู 
4.4 การละลายได้ในนํา้ Solubility in Water : ละลายนํา้ได้เลก็น้อย และมีสีขาวขุ่น 
4.5 ความหนาแน่น Density : 0.84 - 0.86 กรัม/มิลลลิติร  ท่ี 20oC 
4.6 อัตราการระเหย Evaporating Rate : 1.6  (อากาศ = 1) 
4.7 ลักษณะสีและกลิ่น : ของเหลวใส, มีกลิน่หอมของนํา้หอม 
 Appearance Colour and Odour   
4.8 ความเป็นกรดด่าง pH Value : 4.0 - 6.0 
 
5. ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบดิ   Fire and Explosion Hazard Data  
 
5.1 จุดวาบไฟ Flash Point :  13°C (Ethanal), 12°C (IPA) 
5.2 ขีดจาํกัดการตดิไฟ     -ค่าตํ่าสุด (LEL) % : 3.3 (Ethanal), 2.0 (IPA) 
 Explosion Limits        -ค่าสูงสุด (UEL) % : 19.0 (Ethanal), 12.0 (IPA) 
5.3 อุณหภูมสิามารถตดิไฟได้เอง : 363°C (Ethanal), 425°C (IPA) 
 Autoignition Temperature   
5.4 การเกดิปฏกิริิยาทางเคมี : มีความเสถียรทางเคมีในภาวะปกติ 
5.5 สารที่ต้องหลีกเล่ียงจากกัน : สารหรือวสัดติุดไฟ และสารรีดิวซ่ิงเอเจนท์ สารท่ีสามารถออกซิไดซ์ 
 Materials to Avoid  ไดรุ้นแรง   
5.6 สารอันตรายที่เกดิจากการสลายตัว : ไมพ่บในภาวะปกติ แตถ้่าเกิดเพลงิไหม้อาจเกิดควนัพิษ 
 Hazardous Decomposition Products   

6. ข้อมูลเก่ียวกับอันตรายต่อสุขภาพ   Health Hazard Data  

6.1 ทางเข้าสู่ร่างกาย Ways of Exposure : ปาก  ผิวหนงัและทางระบบหายใจ 
6.2 อันตรายเฉพาะที่ (ผิวหนัง ตา เย่ือบุ) : ทําให้ระคายเคือง 
 Local Effects (skin, eyes, mucous membranes)  
 
 
 
 
 
6.3 ผลจากการสัมผัสสารที่มากเกนิไปในระยะสัน้ๆ: ผู้ได้รับพิษจะมีอาการระคายเคือง เป็นผ่ืนหรือผิวหนงัชา 
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 Effects of Overexposure Short-term อาการอาจหายในเวลาไมน่าน นอกจากนี ้ อาจมีอาการ มนึงง       
ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ เม่ือยล้า ออ่นเพลีย เหง่ือออกมาก นํา้ลายไหล      
ปวดท้อง เจ็บในช่องท้อง อาเจียน กระตกุ เหน็ภาพซ้อน ชกัและ
ตายในท่ีสดุ เน่ืองจากระบบหายใจถกูทําลาย  

6.4 ผลการสัมผัสที่มากเกนิไปในระยะยาว : กรณีสมัผสัถกูผิวหนงั สารเคมีจะชะล้างไขมนับนผิวหนงัให้ 
            Effects of Overexposure Long-term  หลดุออกไป และอาจระคายเคืองอยา่งรุนแรง 
6.5 ค่ามาตรฐานความปลอดภัย TLV  : ไมมี่ข้อมลู 
 

7. มาตรการด้านความปลอดภัย   Safety Measures  

7.1 ข้อมูลการป้องกันโดยเฉพาะทาง Special Protection Information 
 - การป้องกันไฟและระเบดิ : เก็บในท่ีร่ม หลีกเล่ียงจากประกายไฟและความร้อน 
  Fire and Explosion Prevention 
 - การระบายอากาศ Ventilation :  ให้มีการระบายอากาศท่ีดี 

 - ชนิดของการป้องกันทางการหายใจ : ให้ใช้หน้ากากท่ีสามารถปอ้งกนัไอนํา้มนั หากไมส่ามารถควบคมุ 

  Respiratory Protection Type  ไอนํา้มนัได้ 

 - การป้องกันมือ Hand Protection : ถงุมือชนิดปอ้งกนัสารเคมี เช่น PVC นีโอปรีน NBR(Buna-N) หรือ
ยางไนไตร 

 - การป้องกันตา Eye Protection : สวมหน้ากากปอ้งกนัตาและหน้า ไมค่วรสวมคอนแทกซ์เลนซ์ 
 - การป้องกันอ่ืน ๆ Other Protection : เม่ือเสร็จจากการใช้แล้ว ต้องล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยนํา้ 
7.2 การปฐมพยาบาล First Aid  
 - การสัมผัสทางผิวหนัง : ล้างออกด้วยนํา้จํานวนมาก ๆ  อยา่งน้อย 15 นาที  ถ้าเปือ้นเสือ้ผ้า 
                                                                                          ให้รีดถอดออกแล้ว เปล่ียนใหมท่นัที 
 - การสัมผัสทางตา : ให้รีบล้างด้วยนํา้สะอาดปริมาณอยา่งน้อย 15 นาที จนอาการ 
                                                                                          ระคายเคืองทเุลา  หากไมท่เุลาให้ไปพบแพทย์ 
 - การสัมผัสทางหายใจ : รีบนําผู้ ป่วยออกจากบริเวณท่ีใช้เชนการ์ด 2 สเปรย์  และพกัผอ่นใน

ท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
 - ได้รับทางปาก : รีบทาํให้อาเจียน โดยให้ด่ืมนํา้สะอาด 2 แก้ว แล้วทําการล้วงคอ

แล้วนําผู้ ป่วยสง่แพทย์ทนัท่ีพร้อมภาชนะบรรจฉุลาก หรือใบแทรก
ของ เชนการ์ด 2 สเปรย์   

- ข้อแนะนําพเิศษในการรักษาพยาบาล  รักษาตามอาการ 
  (ระบุการรักษาหรือการแก้พษิ) :    

 

8. ข้อปฏบัิตทิี่สาํคัญ   Special Instructions   

8.1 การโยกย้าย และการจัดเกบ็ : ต้องเก็บให้มิดชิด อากาศถ่ายเท  หา่งจากเดก็ อาหาร สตัว์เลีย้ง  
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 Handling and Storing เปลวไฟหรือความร้อน 
8.2 การกัดกร่อน Corrosiveness :  ไมมี่ข้อมลู 
8.3 การร่ัวและการหก : ดดูซบัสารท่ีร่ัวหกด้วยสารดดูซบั เช่น ขีเ้ล่ือย ทรายหรือปนูขาว 
         Spill and Leak Procedures และเก็บใสภ่าชนะท่ีปิดมิดชิดพร้อมติดฉลากเพ่ือการทําลายอยา่ง 

 ถกูต้องตอ่ไป  ล้างพืน้บริเวณท่ีสารร่ัวหกด้วยนํา้และผลติภณัฑ์ทํา  
 ความสะอาด ดดูซบัและเก็บรวมในภาชนะเพ่ือทําลายตอ่ไป อยา่ 
 ปลอ่ยนํา้ท่ีใช้ชะล้างลงในทอ่ระบายนํา้หรือแหลง่นํา้สาธารณะ 

8.4 วธีิการกาํจัด Disposal Methods : เผาในเตาเผาสารเคมีท่ีได้มาตรฐานตามกฎหมายกําหนดหรือฝังใน
บริเวณท่ีจดัไว้เฉพาะสําหรับสารเคมี สําหรับภาชนะบรรจใุห้ล้าง
ด้วยนํา้อยา่งน้อย 3 ครัง้ ผสมนํา้ล้างลงในถงัผสมแล้วใช้นํา้ ผสม
เพ่ือฉีดพน่ให้หมด ทําลายภาชนะบรรจท่ีุใช้หมดแล้วเพ่ือหลีกเล่ียง
การนํากลบัมาใช้ใหม ่

8.5 สารที่ใช้ในการดับเพลงิ : ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมชนิด alcohol resistant 
 Extinguishing media จํากดัการฉีดนํา้โดยเฉพาะบริเวณท่ีเก็บสนิค้าเพ่ือหลอ่เยน็ โดย 

หลีกเล่ียงการไหลล้นของนํา้ท่ีปนเปือ้นจากบริเวณดงักลา่ว 
 

การปฏเิสธสทิธิ : ข้อมลูข้างต้นได้มาจากความรู้ท่ีมีอยูข่ณะจดัเตรียมข้อมลูและความบริสทุธ์ิใจท่ีจะอธิบายผลกระทบของการ
ใช้ผลติภณัฑ์ท่ีมีตอ่สขุภาพ ความปลอดภยั ตลอดจนสภาพแวดล้อมเทา่นัน้ จงึไมถื่อวา่เป็นข้อรับประกนั
คณุสมบติัเฉพาะใดๆของผลติภณัฑ์ท่ีกลา่วถงึนี ้

 

ขอข้อมูลเพิ่มเตมิได้จาก : บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 
Additional Information available from 1061,1063,1065,1067,1069  ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง  
   เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ   10250 
   โทร. 0-2320-2288 โทรสาร. 0-2320-2670 
 
 


