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ข้อมูลความปลอดภัย  (SAFETY  DATA  SHEET) 

 เชนการ์ด เพท็ เบด็ดิง้ สเปรย์  (Chaingard Pet Bedding Spray)                         15  มีนาคม  2556 
 พิมพ์เม่ือ :  3 กมุภาพนัธ์ 2558 
 

1 . ข้อมูลของผลติภัณฑ์   Product Data  

1.1 ช่ือทางการค้า Trade Name : เชนการ์ด เพท็ เบด็ดิง้ สเปรย์   
   (Chaingard Pet Bedding Spray)  
 ช่ือทางเคมี (สารออกฤทธ์ิสาํคัญ) : สารออกฤทธ์ิประกอบด้วย   
   เพอร์เมทริน : 3-phenoxybenzyl (1RS)-cis,trans-3-(2,2-

dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate 
 สูตรทางเคมี (สารออกฤทธ์ิสาํคัญ)   : C21H20Cl2O3  

1.2 การใช้ประโยชน์ Use : ใช้ฉีดพน่ลงบนตวัสนุขั, บริเวณท่ีนอนหรือกรงของสนุขัเพ่ือกําจดั
ตวัเบียนภายนอกของสนุขั  เช่น  เหบ็  หมดั 

1.3 ปริมาณสูงสุดที่ครอบครอง : 20,000 กระป๋อง 
 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  
 
2.1 U.N. Number : 1950 
2.2 CAS No. : 52645-53-1 (เพอร์เมทริน)  
2.3 สารก่อมะเร็ง Carcinogen : เพอร์เมทรินไมเ่ป็นสารก่อมะเร็งในสตัว์ทดลอง 
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3. สารประกอบที่เป็นอันตราย   Hazardous Ingredients  
 
3.1 ช่ือสารเคมี  Substances : เพอร์เมทริน 

3.2 เปอร์เซน็ต์  Percent : 1.0%นํา้หนกัตอ่นํา้หนกั 
3.3 ค่ามาตรฐานความปลอดภัย TLV :  ไมมี่ข้อมลู 

3.4 LD50ทางปาก (หนู) :  30,000 มก/กก (คํานวณ) 
 

 
4. ข้อมูลทางกายภาพและเคมี   Physical and Chemical Data  
 
4.1 จุดเดือด Boiling Point 0C : ประยกุต์ไมไ่ด้ 

4.2 จุดหลอมเหลว Melting Point 0C : ประยกุต์ไมไ่ด้ 

4.3 ความดันไอ Vapour pressure [Kpa] : ประยกุต์ไมไ่ด้ 
4.4 การละลายได้ในนํา้ Solubility in Water : ละลายนํา้ได้เลก็น้อย 
4.5 ความหนาแน่น Density : 0.807 กรัม/มิลลลิติร ( Oil phase ), 0.970 กรัม/มิลลลิติร 

(Water phase) และ 0.54 กรัม/มิลลลิติร (LPG) ท่ี 30oC 
4.6 อัตราการระเหย Evaporating Rate : ประยกุต์ไมไ่ด้ 

4.7 ลักษณะสีและกลิ่น : สีขาวขุ่น มีกลิน่หอม 
 Appearance Colour and Odour   
4.8 ความเป็นกรดด่าง pH Value : ประยกุต์ไมไ่ด้ 
 
5. ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบดิ   Fire and Explosion Hazard Data  

5.1 จุดวาบไฟ Flash Point : -104 องศาเซลเซียส  (Propane),  
   -60 องศาเซลเซียส  (Butane) 
5.2 ขีดจาํกัดการตดิไฟ       - ค่าตํ่าสุด (LEL) % : 2.2% (Propane), 1.8%(Butane) ปริมาตรตอ่ปริมาตร  
 Explosion Limits - ค่าสูงสุด (UEL) % : 9.5% (Propane), 8.4%(Butane) ปริมาตรตอ่ปริมาตร  
5.3 อุณหภูมสิามารถตดิไฟได้เอง :  466 องศาเซลเซียส  (Propane), 
         Autoignition Temperature  405 องศาเซลเซียส  (Butane) 
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5.4 การเกดิปฏกิริิยาทางเคมี : มีความเสถียรทางเคมีในสภาวะปกติ 
 Chemical Reactivity 
5.5 สารที่ต้องหลีกเล่ียงจากกัน : สารท่ีเป็นดา่งและสารท่ีสามารถออกซิไดซ์ได้รุนแรง 
 Materials to Avoid     
5.6 สารอันตรายที่เกดิจากการสลายตัว : ไมมี่ข้อมลู 
 

6. ข้อมูลเก่ียวกับอันตรายต่อสุขภาพ   Health Hazard Data  

6.1 ทางเข้าสู่ร่างกาย Ways of Exposure : ทางเดินอาหาร ผิวหนงัและทางระบบหายใจ 
6.2 อันตรายเฉพาะที่ (ผิวหนัง ตา เย่ือบุ) : ระคายเคือง 
 Local Effects (skin, eyes, mucous membranes)  
6.3 ผลจากการสัมผัสสารที่มากเกนิไปในระยะสัน้ๆ : อาจระคายเคือง เป็นผ่ืนหรือผิวหนงัชา อาการอาจหายในเวลา  
 Effects of Overexposure Short-term  ไมน่าน นอกจากนีก้ารหายใจเอาละอองหรือไอระเหย อาจทําให้

เกิดอาการมนึงง ปวด ศีรษะ คล่ืนไส้ เม่ือยล้า ออ่นเพลีย เหง่ือ
ออกมาก นํา้ลายไหล ปวดท้อง เจ็บในช่องท้อง อาเจียนกระตกุ 
เหน็ภาพซ้อน ชกัและตายในท่ีสดุ   

6.4 ผลการสัมผัสที่มากเกนิไปในระยะยาว : กรณีสมัผสัถกูผิวหนงั สารเคมีจะชะล้างไขมนับนผิวหนงัให้หลดุ 

 Effects of Overexposure Long-term  ออกและอาจระคายเคืองอยา่งรุนแรง 
6.5 ค่ามาตรฐานความปลอดภัย TLV:   ไมมี่ข้อมลู 
 

7. มาตรการด้านความปลอดภัย   Safety Measures  

7.1 ข้อมูลการป้องกันโดยเฉพาะทาง Special Protection Information 
 - การป้องกันไฟและระเบดิ : เก็บในท่ีแห้งและเยน็ หลีกเล่ียงจากประกายไฟและความร้อน 
   Fire and Explosion Prevention 
 - การระบายอากาศ Ventilation :  เก็บในท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี 

 - ชนิดของการป้องกันทางการหายใจ : ให้ใช้หน้ากากท่ีสามารถปอ้งกนัไอนํา้มนั หากไมส่ามารถควบคมุ 

   Respiratory Protection Type  ไอนํา้มนัได้ 

 - การป้องกันมือ Hand Protection : สวมถงุมือชนิดปอ้งกนัสารเคมี เช่น PVC นีโอปรีน NBR    
(Buna-N) หรือยางไนไตร 

 - การป้องกันตา Eye Protection : หลีกเล่ียงการสมัผสักบัดวงตาควรสวมหน้ากากปอ้งกนัตาและ
หน้า ไมค่วรสวมคอนแทกซ์เลนซ์ 
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 - การป้องกันอ่ืน ๆ Other Protection :  ล้างมือและหน้าหลงัจากเสร็จจากการใช้งานด้วยนํา้และสบูท่กุ 
ครัง้ อย่าฉีดพ่นในห้องที่มีเดก็อ่อนหรือผู้ป่วย 

7.2 การปฐมพยาบาล First Aid  
 - การสัมผัสทางผิวหนัง : ถ้าถกูผิวหนงัให้ล้างออกด้วยสบูแ่ละนํา้จํานวนมาก ๆ ถ้าเปือ้น 

เสือ้ผ้า ให้รีบถอดออก แล้วเปล่ียนใหมท่นัที 

 - การสัมผัสทางตา : ถ้าถกูดวงตาให้รีบล้างด้วยนํา้สะอาดอยา่งน้อย 15 นาที จน
อาการระคายเคืองทเุลา หากไมท่เุลา ให้รีบไปพบแพทย์ 

  - การสัมผัสทางหายใจ : ให้นําผู้ ป่วยไปบริเวณท่ีมีอากาศบริสทุธ์ิ ถ้าหายใจติดขดัให้รีบไป
พบแพทย์  

- ข้อแนะนําพเิศษในการรักษาพยาบาล   (ระบุการรักษาหรือการแก้พษิ) :     
ในกรณีท่ีกินเข้าไป  รีบทาํให้อาเจียน โดยให้ด่ืมนํา้สะอาด  2  
แก้วแล้วทําการล้วงคอ  แล้วรีบนําผู้ ป่วยสง่แพทย์พร้อมทัง้ภาชนะ
บรรจฉุลากหรือใบแทรกของ  เชนการ์ด  เพท็ เบด็ดิง้  สเปรย์ 

   สาํหรับแพทย์ : สารออกฤทธ์ิจดัเป็นสารกลุม่ ไพรีทรอยด์ ไมมี่
ยาแก้พิษเฉพาะ ให้รักษาตามอาการ 

8. ข้อปฏบัิตทิี่สาํคัญ   Special Instructions  

8.1 การโยกย้าย และการจัดเกบ็ : เก็บให้หา่งจากเดก็ อาหาร สตัว์เลีย้ง และเปลวไฟ 
 Handling and Storing หรือความร้อน 
8.2 การกัดกร่อน Corrosiveness :  ไมมี่ข้อมลู 
8.3 การร่ัวและการหก : ใช้ตวัดดูซบัของเหลวด้วยดินหรือทรายแห้ง บริเวณท่ีหกร่ัวไหล 
 Spill and Leak Procedures เก็บตวัดดูซบัท่ีใช้แล้วในภาชนะเพ่ือนําไปกําจดัตอ่ไป  และล้าง

พืน้ท่ีหกร่ัวไหลด้วยสารทําความสะอาดชนิดดา่ง  และนํา้และดดู 
ซบัสารทําความสะอาดและนํา้ด้วยตวัดดูซบั  และจดัเก็บเพ่ือ
นําไปกําจดัตอ่ไป 

8.4 วธีิการกาํจัด Disposal Methods : ภาชนะบรรจท่ีุใช้หมดแล้ว ให้ทําลายโดยฝังดิน ห้ามเผาไฟจะ
ทาํให้กระป๋องเกดิระเบดิได้ 
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8.5 สารที่ใช้ในการดับเพลงิ : ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมชนิด ทนแอลกอฮอลล์ 
 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 


