ข้ อมูลความปลอดภัย (SAFETY DATA SHEET)
เชนการ์ ด คอนดิช่ันเนอร์ (Chaingard Conditioner)

1 มีนาคม 2556
พิมพ์ เมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2558

1.

ข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ Product Data

1.1

ชื่อทางการค้ า Trade Name :
ชื่อทางเคมี (สารออกฤทธิ์สาํ คัญ) :

1.2

1.3
1.4
1.5

สูตรทางเคมี (สารออกฤทธิ์สาํ คัญ) :
การใช้ ประโยชน์ Use :

ปริมาณสูงสุดที่ครอบครอง :
Max Quantity Storage
ผู้ผลิต Manufacturer :
ที่อยู่ Address :
ผู้จัดจําหน่ าย Distributor :
ที่อยู่ Address :

เชนการ์ ด คอนดิชนั่ เนอร์ (Chaingard Conditioner)
Blend of Sodium lauryl ether sulfate, IRGASAN DP 300 และ
conditioner
ไม่มีข้อมูล
แชมพู เชนการ์ ด คอนดิช่ ันเนอร์ เป็ นแชมพูที่มีสว่ นผสมสาร
คอนดิชนั่ เนอร์ ที่ช่วยปรับสภาพขนของสุนขั ให้ มีสขุ ภาพแข็งแรง
ขนนุ่มลื่น และยังมีสว่ นผสมของสารซิลโิ คน ที่ช่วยลดการพันกัน
ของขนสุนขั ทําให้ ขนเงางาม หวีง่าย พร้ อมทังสารขจั
้
ดเชื ้อ
แบคทีเรี ย เออร์ กาซาน ดีพี 300 ที่เป็ นสาเหตุของกลิน่ ตัวสุนขั
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
15,000 ขวด
บริษัท เชอร์ ว้ ดู เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
109 หมูท่ ี่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
บริษัท เชอร์ ว้ ดู เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
1061,1063,1065,1067,1069 ถนนศรี นครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

2.

การจําแนกสารเคมีอันตราย Chemical Classification

2.1
2.2
2.3

U.N. Number :
CAS No. :
สารก่ อมะเร็ง Carcinogen :

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มีสารก่อมะเร็ง
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3.

สารประกอบที่เป็ นอันตราย Hazardous Ingredients

3.1
3.2
3.3
3.4

ชื่อสารเคมี Substances :
เปอร์ เซ็นต์ Percent :
ค่ ามาตรฐานความปลอดภัยTLV :
LD50ทางปาก (หนู) :

4.

ข้ อมูลทางกายภาพและเคมี Physical and Chemical Data

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

จุดเดือด Boiling Point oC :
จุดหลอมเหลว Melting Point oC :
ความดันไอ Vapour Pressure [Kpa] :
การละลายได้ ในนํา้ Solubility in Water :
ความหนาแน่ น Density :
อัตราการระเหย Evaporating Rate :
ลักษณะสีและกลิ่น :
Appearance Colour and Odor
ความเป็ นกรดด่ าง pH Value :

4.8

Sodium lauryl ether sulfate
14.4-15.6%w/w
ไม่มีข้อมูล
10,666.67 มก/กก (คํานวณ)

ประยุกต์ไม่ได้
ประยุกต์ไม่ได้
ประยุกต์ไม่ได้
100 กรัมต่อนํ ้า 100 กรัม
1.02-1.04 กิโลกรัม/ลิตร ที่ 30 องศาเซลเซียส
ประยุกต์ไม่ได้
ของเหลวข้ นใส สีมว่ ง มีกลิน่ นํ ้าหอม
6.0 – 6.5 ที่ 25 องศาเซลเซียส
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5.

ข้ อมูลด้ านอัคคีภัยและการระเบิด Fire and Explosion Hazard Data

5.1
5.2

จุดวาบไฟ Flash Point :
ขีดจํากัดการติดไฟ -ค่ าตํ่าสุด (LEL) % :
Explosion Limits
-ค่ าสูงสุด (UEL) % :
อุณหภูมสิ ามารถติดไฟได้ เอง :
Autoignition Temperature
การเกิดปฏิกริ ิยาทางเคมี :
Chemical Reactivity
สารที่ต้องหลีกเลี่ยงจากกัน :
Materials to Avoid
สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว :
Hazardous Decomposition Products

5.3
5.4
5.5
5.6

ไม่ติดไฟ
ไม่ติดไฟ
ไม่ติดไฟ
ไม่ติดไฟ
มีความเสถียรทางเคมีในสภาวะปกติ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

6.

ข้ อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่ อสุขภาพ Health Hazard Data

6.1
6.2

ทางเข้ าสู่ร่างกาย Ways of Exposure :
ปากและผิวหนัง
อันตรายเฉพาะที่ (ผิวหนัง ตา เยื่อบุ) :
เข้ าตาทําให้ ระคายเคือง
Local Effects (skin, eyes, mucous membrane)
ผลจากการสัมผัสสารที่มากเกินไปในระยะสัน้ ๆ: ไม่มี
Effects of Overexposure Short-term
ไม่มีข้อมูล
ผลการสัมผัสที่มากเกินไปในระยะยาว :
Effects of Overexposure Long-term
ค่ ามาตรฐานความปลอดภัย TLV :
ไม่มีข้อมูล

6.3
6.4
6.5
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7.

มาตรการด้ านความปลอดภัย Safety Measures

7.1

ข้ อมูลการป้ องกันโดยเฉพาะทาง Special Protection Information
- การป้ องกันไฟและระเบิด :
ในสภาวะปกติของการใช้ งาน ไม่จําเป็ น
Fire and Explosion Prevention
- การระบายอากาศ Ventilation :
เก็บในที่มีอากาศถ่ายเท
- ชนิดของการป้ องกันทางการหายใจ :
ในสภาวะปกติ ไม่จําเป็ น
Respiratory Protection Type
- การป้ องกันมือ Hand Protection :
ในสภาวะปกติ ไม่จําเป็ น แต่ถ้าแพ้ สารเคมีควรสวมถุงมือ
- การป้ องกันตา Eye Protection :
ในสภาวะปกติ ไม่จําเป็ น
- การป้ องกันอื่น ๆ Other Protection :
ไม่จําเป็ น
การปฐมพยาบาล First Aid
- การสัมผัสทางผิวหนัง :
ให้ ล้างออกด้ วยนํ ้า
- การสัมผัสทางตา :
ให้ ล้างตาด้ วยนํ ้าสะอาด อย่างน้ อย 15 นาที หรื อจนอาการ
ระคายเคืองทุเลา ถ้ าไม่ทเุ ลาให้ รีบไปพบแพทย์
- การสัมผัสทางหายใจ :
ไม่มีข้อมูล
- ได้ รับทางปาก :
ห้ ามทําให้ อาเจียน ให้ รีบนําผู้ป่วยส่งแพทย์ทนั ทีพร้ อมภาชนะ
บรรจุและฉลาก
- ข้ อแนะนําพิเศษในการรั กษาพยาบาล (ระบุการรั กษาหรื อการแก้ พษิ ) : ให้ รักษาตามอาการ

7.2
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8.

ข้ อปฏิบัตทิ ่ สี าํ คัญ Special Instructions

8.1

การโยกย้ าย และการจัดเก็บ :
Handling and Storing
การกัดกร่ อน Corrosiveness :
การรั่ วและการหก :
Spill and Leak Procedures
วิธีการกําจัด Disposal Methods :

8.2
8.3
8.4
8.5

สารที่ใช้ ในการดับเพลิง :
Extinguishing Media

ปิ ดฝาให้ สนิท เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี ้ยง
ไม่มีข้อมูล
ทําความสะอาดบริเวณที่หกรั่วด้ วยนํ ้าหรื อซับด้ วยสารดูดซับ
ภาชนะบรรจุที่ใช้ แล้ วไม่ควรนํากลับมาใช้ ใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์
อื่นให้ ทิ ้งหรื อทําลาย
คาร์ บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ งหรื อนํ ้า

การปฏิเสธสิทธิ : ข้ อมูลข้ างต้ นได้ มาจากความรู้ที่มีอยูข่ ณะจัดเตรี ยมข้ อมูลและความบริสทุ ธิ์ใจที่จะอธิบายผลกระทบของการ
ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีตอ่ สุขภาพ ความปลอดภัย ตลอดจนสภาพแวดล้ อมเท่านัน้ จึงไม่ถือว่าเป็ นข้ อรับประกัน
คุณสมบัติเฉพาะใดๆของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงนี ้
ขอข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จาก :
Additional information available from

บริษัท เชอร์ ว้ ดู เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
1061,1063,1065,1067,1069 ถนนศรี นครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2320-2288 โทรสาร 0-2320-2670
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