เอกสารขอมูลความปลอดภัย

ตามขอกําหนด(EU) ที่ 1907/2006
วันที่มีการทบทวน 19.07.2012

เวอรชัน 4.1

สวน 1. ขอมูลเกีย
่ วกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ และบริษท
ั ผูผ
 ลิตและจัดจําหนาย
1.1 ตัวระบุผลิตภัณฑ
รหัสสินคา

105432

ชื่อผลิตภัณฑ

Ammonia solution 25% for analysis EMSURE®

เลขลงทะเบียน REACH

ผลิตภัณฑคือผลิตภัณฑสําเร็จ เลขลงทะเบียน REACH ดูหัวขอที่3

1.2 การใชทรี่ ะบุชด
ั เจนของสาร หรือของผสม และการใชทไ
ี่ มแนะนํา
การระบุการใชงาน

รีเอเจนตสําหรับการวิเคราะห, การผลิตทางเคมี
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชงาน โปรดดูที่พอรทัลของเมอรคเคมิคอล

1.3 รายละเอียดของผูส
 ง มอบแผนขอมูลความปลอดภัย
บริษัท

บริษัทเมอรค เคจีเอเอ * 64271 ดารมสตัดท * เยอรมนี * โทร.: +49 6151 72-0

สวน 2. ขอมูลเกีย
่ วกับอันตราย
2.1 การจัดประเภทของสาร หรือของผสม
การจําแนกประเภท (ขอกําหนด(EC) เลขที่ 1272/2008)
มีฤทธิ์กัดกรอนโลหะ, ประเภทที่ 1, H290
การกัดกรอนผิวหนัง, ประเภทที่ 1B, H314
มีพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายโดยเฉพาะ - สัมผัสเพียงครั้งเดียว, ประเภทที่ 3, H335
ความเปนพิษเฉียบพลันตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา, ประเภทที่ 1, H400
สําหรับขอความเต็มของขอความ H ที่อางในสวนนี้ ดูสวนที่ 16
การจําแนกประเภท (67/548/EEC หรือ 1999/45/EC)
C
กัดกรอน
N
เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม

R34
R50
สําหรับขอความที่สมบูรณของวลี R ที่ไดกลาวถึงในหัวขอนี้ โปรดดูหัวขอ 16
2.2 สวนประกอบของฉลาก
การติดฉลาก (ขอกําหนด(EC) เลขที่ 1272/2008)

แผนภูมิรูปภาพของอันตราย

คําแสดงสัญญาณ
อันตราย

ขอความแสดงอันตราย

H290 อาจกัดกรอนโลหะ
H314 ทําใหผิวหนังไหมรุนแรงและความเสียหายตอตา
H335 อาจกอใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ
H400 เปนพิษรายแรงตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา

ขอความเตือนใหพึงระมัดระวัง

P273 หลีกเลี่ยงการปลดปลอยสูสิ่งแวดลอม
P280 สวมถุงมือ/ ชุดปองกันอันตรายและอุปกรณปองกันตา/ ใบหนา
P301 + P330 + P331 ถากลืนกิน ลางปาก หามทําใหอาเจียน
P304 + P340 ถาสูดดม ยายผูประสบเหตุไปยังที่อากาศสดชื่น และ พักในทาที่หายใจสะดวก

เอกสารขอมูลความปลอดภัยสําหรับรายการตามแคตตาล็อกสามารถหาไดจากเว็บไซต www.merck-chemicals.com
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เอกสารขอมูลความปลอดภัย
ตามขอกําหนด(EU) ที่ 1907/2006
รหัสสินคา
ชื่อผลิตภัณฑ
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Ammonia solution 25% for analysis EMSURE®

P305 + P351 + P338 หากเขาตา:
ลางตาดวยน้ําใหทั่วเปนเวลานานหลายนาทีถาใสคอนแทคเลนสใหถอดออกหากสามารถทําได แลวลางตอไป
P309 + P310 ถาสัมผัส หรือ รูสึกไมสบาย โทรหาศูนยรักษาพิษ/หมอ/แพทย ทันที
การติดฉลากแบบยอ (≤125 ml)

แผนภูมริ ูปภาพของอันตราย

คําแสดงสัญญาณ
อันตราย

ขอความแสดงอันตราย

H314 ทําใหผิวหนังไหมรุนแรงและความเสียหายตอตา

ขอความเตือนใหพงึ ระมัดระวัง

P280 สวมถุงมือ/ ชุดปองกันอันตรายและอุปกรณปองกันตา/ ใบหนา
P301 + P330 + P331 ถากลืนกิน ลางปาก หามทําใหอาเจียน
P305 + P351 + P338 หากเขาตา: ลางตาดวยน้ําใหทั่วเปนเวลานานหลายนาทีถาใสคอนแทคเลนสใหถอดออกหากสามารถทําได
แลวลางตอไป
P309 + P310 ถาสัมผัส หรือ รูสึกไมสบาย โทรหาศูนยรักษาพิษ/หมอ/แพทย ทันที

การติดฉลาก (67/548/EEC หรือ 1999/45/EC)
C
กัดกรอน
สัญลักษณ
เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
N
วลี R
กอใหเกิดการไหมหรือแสบรอน เปนพิษรายแรงตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
34-50
วลี-S
ในกรณีที่สัมผัสกับตา
26-36/37/39-45-61
ลางออกทันทีดวยน้ําปริมาณมากและไปพบแพทย สวมชุดปองกัน
ถุงมือ และอุปกรณปองกันตา/ใบหนาที่เหมาะสม
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรูสึกไมสบาย ใหรีบไปพบแพทยโดยเร็ว
(หากเปนไปไดใหนําฉลากไปใหแพทยดู)
หลีกเลี่ยงการปลดปลอยสูสิ่งแวดลอม
อางถึงขอปฏิบัติพิเศษ/เอกสารขอมูลความปลอดภัย
การติดฉลากแบบยอ (≤125 ml)
C
สัญลักษณ
N
วลี R
34
วลี-S
26-36/37/39-45

กัดกรอน
เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
กอใหเกิดการไหมหรือแสบรอน
ในกรณีที่สัมผัสกับตา ลางออกทันทีดวยน้ําปริมาณมากและไปพบแพทย
สวมชุดปองกัน ถุงมือ และอุปกรณปองกันตา/ใบหนาที่เหมาะสม
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรูสึกไมสบาย ใหรีบไปพบแพทยโดยเร็ว
(หากเปนไปไดใหนําฉลากไปใหแพทยดู)

2.3 อันตรายอืน
่ ๆ
ไมทราบขอมูลใดๆ
สวน 3. องคประกอบ/ขอมูลเกีย
่ วกับสวนผสม
ธรรมชาติทางเคมี
สารละลายแอมโมเนียในน้ํา
สวนประกอบทีเ่ ปนอันตราย (ขอกําหนด(EC) เลขที่ 1272/2008)

ชื่อทางเคมี (ความเขมขน)
หมายเลข CAS

เลขทะเบียน

1336-21-6

*)

สารละลายแอมโมเนีย (>= 25 % - < 50 % )

การจําแนกประเภท
การกัดกรอนผิวหนัง, ประเภทที่ 1B, H314
ความเปนพิษเฉียบพลันตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา, ประเภทที่ 1, H400
มีฤทธิ์กัดกรอนโลหะ, ประเภทที่ 1, H290
มีพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายโดยเฉพาะ - สัมผัสเพียงครั้งเดียว,
ประเภทที่ 3, H335

*) ไมมีเลขทะเบียนของสารชนิดนี้ เนื่องจากสารชนิดนี้หรือการใชงานสารชนิดนี้ไดรบ
ั การยกเวนไมตองจดทะเบียนตามระเบียบขอบังคับของ REACH
(EC) มาตราที่ 2 เลขที่ 1907/2006
สาเหตุเนื่องจากปริมาณน้ําหนักตอปไมจําเปนตองจดทะเบียนหรือมีการคาดการณถึงเสนตายในการจดทะเบียนหลังจากนี้

สําหรับขอความเต็มของขอความ H ที่อางในสวนนี้ ดูสวนที่ 16
เอกสารขอมูลความปลอดภัยสําหรับรายการตามแคตตาล็อกสามารถหาไดจากเว็บไซต www.merck-chemicals.com
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สวนประกอบทีเ่ ปนอันตราย (1999/45/EC)

ชื่อทางเคมี (ความเขมขน)
หมายเลข CAS

การจําแนกประเภท

1336-21-6

C, กัดกรอน; R34
N, เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม; R50

สารละลายแอมโมเนีย (>= 25 % - < 50 % )

สําหรับขอความที่สมบูรณของวลี R ที่ไดกลาวถึงในหัวขอนี้ โปรดดูหัวขอ 16
สวน 4. มาตรการปฐมพยาบาล
4.1 คําอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาลที่จาํ เปน
เมื่อสูดดม: ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นําสงแพทย
หลังสัมผัสถูกผิวหนัง: ใหลางออกดวยน้ําสะอาดปริมาณมาก รีบถอดเสื้อผาที่สัมผัสถูกสารออกโดยทันที
หากเปนไปได ใหเปลี่ยนเปนโพลีเอธิลลีนไกลคอล 400 โทรตามแพทยทันที
เมื่อเขาตา: ลางออกดวยน้ําปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทยทันที
หลังจากกลืน:
ใหผูปวยดื่มน้ําตามอยางนอยสองแกวและหลีกเลี่ยงการอาเจียรเพราะอาจทําใหเกิดการกัดกรอน
โทรตามแพทยทันที หามทําใหเปนกลาง
4.2 อาการ และผลกระทบทีส
่ าํ คัญทีส
่ ด
ุ ทัง้ แบบเฉียบพลัน และเกิดในภายหลัง
การทําใหระคายเคืองและการกัดกรอน, หลอดลมอักเสบ, ไอ, ภาวะการหายใจสั้นๆ, ปวดทอง, การไมรูสึกตัว,
อาเจียนเปนเลือด, คลื่นไส, หมดแรง, ช็อค
อาจทําใหตาบอด
4.3 สิง่ บงชีข
้ องการที่ตอ
 งพบแพทยทันที และตองการการรักษาเปนพิเศษ
ไมมีขอมูลปรากฏ
สวน 5. มาตรการในการดับเพลิง
5.1 ตัวกลางในการดับไฟ

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

ใชอุปกรณดับไฟที่เหมาะสมกับแตละกรณีและสภาพแวดลอม

ตัวกลางดับเพลิงที่ไมเหมาะสม

สําหรับสาร/สารผสมชนิดนี้ ไมมีขอจํากัดของสารดับไฟ

5.2 ภัยเฉพาะทีเ่ กิดขึน
้ จากสาร หรือ ของผสม
สารละลายแอมโมเนียไมใชสารไวไฟ
แตอาจเปลี่ยนรูปเปนสวนผสมของแอมโมเนียที่จุดติดไฟไดและอากาศผานกระบวนการปลอยกาซ
(Outgassing)
เมื่อใหความรอน อาจทําใหสารเกิดการสลายตัวโดยการระเบิดได
เปลวไฟในบริเวณใกลเคียงอาจทําใหเกิดไอระเหยที่เปนอันตราย
ไฟอาจทําใหเกิดการปลดปลอยของ
ไนโตรเจนออกไซด
5.3 คําแนะนําสําหรับนักผจญเพลิง

อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับนักดับเพลิง

อยาอยูในพื้นที่อันตรายโดยปราศจากอุปกรณชวยหายใจ
ควรอยูในระยะหางที่ปลอดภัยและสวมใสอุปกรณปองกันตามความเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนั
ง

ขอมูลเพิ่มเติม

ทําใหภาชนะปดเย็นลงโดยใชละอองน้ํา กําจัดกาซ ไอ หมอก โดยฝอยพนน้ําแบบเจ็ต
ปองกันไมใหน้ําจากอุปกรณดับเพลิงปนเปอนระบบน้ําผิวดินหรือระบบน้ําใตดิน

สวน 6. มาตรการเมือ
่ มีการปลอยสารโดยอุบต
ั ิเหตุ
6.1 คําเตือนสําหรับบุคคล อุปกรณปองกัน และวิธีการสําหรับกรณีฉุกเฉิน
แนะนําสําหรับบุคลากรที่ไมไดอยูในสถานการณฉุกเฉิน หามสูดหายใจเอาไอระเหย ละอองลอย เขาสูรางกาย
ไมควรสัมผัสกับสาร ควรมีระบบระบายอากาศที่เพียงพออยางเหมาะสม ออกจากพื้นที่อันตราย
อานขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
ขอแนะนําสําหรับผูที่ตองมีหนาที่รับผิดชอบในกรณีฉุกเฉิน อุปกรณปกปองความปลอดภัย โปรดดูที่หัวขอที่ 8
เอกสารขอมูลความปลอดภัยสําหรับรายการตามแคตตาล็อกสามารถหาไดจากเว็บไซต www.merck-chemicals.com
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6.2 ขอพึงระวังทางสิง่ แวดลอม
หามปลอยทิ้งลงในทอระบายน้ํา
6.3 วิธก
ี ารและ วัสดุ สําหรับการจํากัดการขยายตัว และ การทําความสะอาด
ปดทอระบายน้ํา รวบรวม มัด และสูบของเหลวที่หกออก
อานขอจํากัดวัสดุที่เปนไปได (ดูหัวขอ 7 และ 10)
ดื่มสารดูดซับเหลวที่เปนกลาง (เชน Chemizorb(R) OH-, Merck Art. หมายเลข 101596) สงตอเพื่อกําจัด
ทําความสะอาด
6.4 อางอิงกับสวนอืน
่
ขอบงชี้เกี่ยวกับการบําบัดของเสีย โปรดดูที่หัวขอที่ 13
สวน 7. การจัดการและการเก็บรักษา
7.1 ขอพึงระวังสําหรับการจัดการอยางปลอดภัย
ดูฉลากคําเตือน
7.2 สภาวะสําหรับการเก็บอยางปลอดภัย รวมทั้งสิง่ ใดๆทีเ่ ขากันไมได
ปดใหแนน
เก็บที่ +2°ซ ถึง +25°ซ
7.3 การใชขั้นสุดทายที่เฉพาะเจาะจง
นอกเหนือจากการใชงานที่ระบุไวในหัวขอที่ 1.2 ไมมีการคาดการณการใชงานที่เฉพาะเจาะจงอื่นใดอีก
สวน 8. การควบคุมการสัมผัสสาร/การปองกันสวนบุคคล
8.1 ตัวแปรควบคุม
ไมมีสารที่มีขีดจํากัดของการรับสารในสถานที่ทํางานเปนองคประกอบ
8.2 การควบคุมการสัมผัสสาร
มาตรการทางวิศวกรรม
การประเมินทางเทคนิคและการปฏิบัติงานที่เหมาะสมมีความสําคัญมากกวาการใชงานอุปกรณปกปองความปลอดภัยสวนบุ
คคล
ดูหัวขอที่ 7.1
มาตรการปองกันสวนบุคคล
ควรสวมใสชุดปองกันที่เหมาะสมกับบริเวณทํางาน
โดยพิจารณาจากความเขมขนและปริมาณสารอันตรายที่ใช
ควรมีการตรวจสอบความทนทานตอสารเคมีของชุดปองกันโดยตัวแทนจําหนาย

มาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัย

เปลี่ยนเสื้อผาที่เปอนสารเคมีทันที ทาครีมปองกันผิวหนัง ลางมือและหนาหลังจากการใชสาร

การปองกันตา/ใบหนา

แวนตานิรภัยแบบสวมติดศีรษะ

การปองกันอันตรายตอมือ
เมื่อสัมผัสทั้งตัว:

เมื่อหกใสบางสวน:

ยางบิวทิล
วัสดุที่ใชทําถุงมือ:
0.7 mm
ความหนาของถุงมือ:
เวลาที่สารใชในการทะลุผา > 480 min
น:
ยางไนไตรล
วัสดุที่ใชทําถุงมือ:
0.40 mm
ความหนาของถุงมือ:
เวลาที่สารใชในการทะลุผา > 240 min
น:

ถุงมือปองกันที่ใชตองเปนไปตามรายละเอียดจําเพาะที่กําหนดไวในขอกําหนด EC 89/686/EEC
และมาตรฐาน EN374 ตัวอยางเชน KCL 898 Butoject® (เมื่อสัมผัสทั้งตัว), KCL 730 Camatril® Velours (เมื่อหกใสบางสวน).
ระยะเวลาในการผานที่ระบุไวขางตนหาไดโดย KCL ในหองปฏิบัติการทดสอบตามวิธี EN374
โดยใชตัวอยางชนิดถุงมือตามที่แนะนํา
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คําแนะนํานี้ใชไดกับผลิตภัณฑของเมอรคเทานั้นตามที่ระบุในเอกสารขอมูลความปลอดภัย
รวมถึงวัตถุประสงคในการใชงานตามที่เมอรคกําหนด
เมื่อนําผลิตภัณฑนี้ไปละลายหรือผสมกับสารอื่นภายใตสภาวะที่เบี่ยงเบนไปจากที่กําหนดใน EN374
กรุณาติดตอผูจําหนายถุงมือที่ไดรับการรับรองจาก CE (เชน KCL GmbH, D-36124 Eichenzell,
อินเตอรเน็ต: www.kcl.de)

อุปกรณปองกันอื่นๆ

ชุดปองกันอันตรายและอุปกรณปองกันตา

การปองกันระบบทางเดินหายใจ

จําเปน เมื่อมีไอระเหย/ละออง
ประเภทของไสกรองที่แนะนํา ตัวกรองชนิด K (ตามมาตรฐาน DIN 3181) สําหรับ แอมโมเนีย
ผูประกอบการจําเปนตองดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวามีการดูแลรักษา การทําความสะอาด
และการทดสอบอุปกรณปองกันทางการหายใจ ตามคําแนะนําของผูผลิต
มาตรการเหลานี้ไดมีการจัดทําอยางเปนลายลักษณอักษร

การควบคุมการปลดปลอยสูส
 งิ แวดลอม
หามปลอยทิ้งลงในทอระบายน้ํา
สวน 9. สมบัตท
ิ างกายภาพและเคมี
9.1 ขอมูลเกีย
่ วกับคุณสมบัตท
ิ างเคมี และฟสก
ิ สพน
ื้ ฐาน
รูปแบบ

ของเหลว

สี

ไมมีสี

กลิ่น

ทําใหระคายเคือง

ปริมาณกลิ่นต่ําสุดที่มีผล

0.02 - 70.7 ppm
แอมโมเนียม

คาความเปนกรด-ดาง

ที่ 20 °C
ดางแก

จุดหลอมเหลว

-57.5 °C

จุดเดือด/ชวงของจุดเดือด

37.7 °C

จุดวาบไฟ

ไมมีขอมูลปรากฏ

อัตราการระเหย

ไมมีขอมูลปรากฏ

ความสามารถในการลุกติดไฟ
(ของแบ็ง กาซ)
ขีดจํากัดลางของการระเบิด

ไมเกี่ยวของ
15.4 %(V)

ขีดจํากัดบนของการระเบิด

33.6 %(V)

ความดันไอ

483 hPa
ที่ 20 °C

ความหนาแนนสัมพัทธของไอ

ไมมีขอมูลปรากฏ

ความหนาแนนสัมพัทธ

0.903 g/cm³
ที่ 20 °C

ความสามารถในการละลายน้ํา

ที่ 20 °C
ละลายได

สัมประสิทธพารทิชน
ั (นอรมอลออกตานอล/น้ํา)

log Pow: -1.38
(จากการทดลอง)
(สารปราศจากน้ํา) (จากเอกสาร,บทความ)
ไมกอใหเกิดการสะสมทางชีวภาพ.

อุณหภูมิที่สามารถติดไฟไดเอง

ไมมีขอมูลปรากฏ
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อุณหภูมิสลายตัว

ไมมีขอมูลปรากฏ

ความหนืด, ไดนามิก

ไมมีขอมูลปรากฏ

สมบัติทางการระเบิด

ไมไดจัดอยูในประเภทวัสดุที่ระเบิดได

สมบัติในการออกซิไดซ

ไมมี

9.2 ขอมูลอืน
่ ๆ
พลังงานในการจุดติดไฟต่ําสุด

380 - 680 mJ

การกัดกรอน

อาจกัดกรอนโลหะ

สวน 10. ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกริ ย
ิ า
10.1 วองไวตอปฏิกริ ย
ิ า
สารเคมีในสภาพที่เปนไอระเหยหรือแกส เมื่อผสมกับอากาศและไดรับความรอน กอใหเกิดการระเบิดได
10.2 ความคงตัวทางเคมี
ผลิตภัณฑนี้มีความเสถียรทางเคมีภายใตสภาพแวดลอมมาตรฐาน (อุณหภูมิหอง)
สารละลายแอมโมเนียไมใชสารไวไฟ
แตอาจเปลี่ยนรูปเปนสวนผสมของแอมโมเนียที่จุดติดไฟไดและอากาศผานกระบวนการปลอยกาซ
(Outgassing)
10.3 ปฏิกริ ย
ิ าทีเ่ ปนอันตรายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ได
ความเสี่ยงตอการระเบิด และ/หรือตอการเกิดแกสพิษจะเกิดขึ้นกับสารตอไปนี้:
สารที่ทําใหเกิดการออกซิไดซ, ฟอสจีน, ออกไซดของฟอสฟอรัส, ปรอท, กรด, กรดไนตริก, ออกซิเจน,
ซัลเฟอรไดออกไซด, ไฮโดรเจนซัลไฟด, สารประกอบซิลเวอร, ไนโตรเจนออกไซด, ไนโตรเจน ไตรคลอไรด,
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด, เงิน, ตะกั่ว, สังกะสี, โลหะหนัก, เกลือโลหะหนัก, ดางแก, อะโครลีน, แอนติโมนี
ไฮไดรด, โบรอน, ไฮโดรเจนโบรไมด, คลอเรต, กาซไฮโดรเจนคลอไรด, โครเมียม (VI) ออกไซด,
โครมิลคลอไรด, ไดเมธิลซัลเฟต, เอทิลีนออกไซด, ไฮโดรเจนฟลูออไรด, ฮาโลเจน,
สารประกอบของฮาโลเจน-ฮาโลเจน, ฮาโลเจนออกไซด, คารบอนไดออกไซด, กรด
10.4 สภาวะทีค
่ วรหลีกเลีย
่ ง
การใหความรอน
10.5 วัสดุทเี่ ขากันไมได
อะลูมิเนียม, ตะกั่ว, ทองแดง, โลหะชนิดตางๆ, โลหะผสม, นิกเกิล, เงิน, สังกะสี
10.6 สารอันตรายทีเ่ กิดจากการสลายตัว
ในกรณีเพลิงไหม: ดูหัวขอที่ 5
สวน 11. ขอมูลทางพิษวิทยา
11.1 ขอมูลเกีย
่ วกับผลกระทบทางพิษวิทยา

ความเปนพิษทางปากแบบเฉียบพลัน

LDLO คน: 43 mg/kg (สารละลาย 29%) (RTECS)
อาการ: ปวดทอง, อาเจียนเปนเลือด, ถากลืนกิน จะทําใหปากและลําคอมีการไหมอยางรุนแรง
และอาจทําใหเกิดอันตรายถึงขั้นหลอดอาหารและกระเพาะทะลุ

ระคายเคืองตอผิว

กระตาย
ผล: ระคายเคืองอยางรุนแรง
(สารละลาย 29%) (RTECS)
ผิวหนังอักเสบ การตายเฉพาะสวน
สารผสมกอใหเกิดการเผาไหม

ระคายเคืองตอตา

กระตาย
ผล: ระคายเคืองอยางรุนแรง
(สารละลาย 29%) (RTECS)
สารผสมกอใหเกิดความเสียหายรุนแรงตอดวงตา อาจทําใหตาบอด
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การแพ

ผลทดสอบอาการแพ: หนูทดลอง
ผล: ผลดานลบ
(สารปราศจากน้ํา) (IUCLID)

ความเปนพิษตอพันธุกรรมภายนอกรางกาย
การทดสอบแบบเอมส
เชื้อ Salmonella typhimurium
ผล: ผลดานลบ
(สารปราศจากน้ํา) (IUCLID)
การทดสอบแบบเอมส
เชื้อ Escherichia coli
ผล: ผลดานลบ
(สารปราศจากน้ํา) (IUCLID)

มีพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายโดยเฉพาะ - สัมผัสเพียงครั้งเดียว
สารผสมกอใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ

มีพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายโดยเฉพาะ - สัมผัสเพียงซ้ําๆ

สาร หรือของผสมที่ไมถูกจัดวาเปนสารพิษที่เฉพาะเจาะจงตออวัยวะเปาหมาย สัมผัสซ้ําๆ

อันตรายจากการสําลัก

เงื่อนไขการจัดประเภทไมตรงตามขอมูลที่มี.

11.2 ขอมูลเพิม
่ เติม
ผลตอระบบในรางกาย:
คลื่นไส, หมดแรง, ช็อค, ภาวะการหายใจสั้นๆ, การไมรูสึกตัว
ขอมูลอื่นๆ:
ใชงานตามมาตรฐานดานสุขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
สวน 12. ขอมูลเชิงนิเวศน
12.1 ความมีพษ
ิ

ความเปนพิษตอปลา

LC50 ออนคอรไฮนชัส มีคิส(ปลาเทราตสายรุง): 0.53 mg/l; 96 h (สารปราศจากน้ํา) (จากเอกสาร,บทความ)

ความเปนพิษตอไรน้ําและสัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ํา

EC50 แดฟเนีย แมกนา(ไรน้ํา): 24 mg/l; 48 h (สารปราศจากน้ํา) (จากเอกสาร,บทความ)

ความเปนพิษตอแบคทีเรีย

EC50 แบคทีเรียโฟโตแบคทีเรียม ฟอสโฟเรียม: 2 mg/l; 5 min (สารปราศจากน้ํา) (จากเอกสาร,บทความ)

12.2 ความคงทนและความสามารถในการสลายตัว

ความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพ

สลายตัวทางชีวภาพไดยาก
12.3 ความเปนไปไดในการสะสมทางชีวภาพ

สัมประสิทธพารทิชัน (นอรมอล-ออกตานอล/น้ํา)

log Pow: -1.38
(จากการทดลอง)
(สารปราศจากน้ํา) (จากเอกสาร,บทความ) ไมกอใหเกิดการสะสมทางชีวภาพ.
12.4 สภาพการเคลือ
่ นทีใ
่ นดิน
ไมมีขอมูลปรากฏ
12.5 ผลจากการประเมิน PBT และ vPvB
ไมไดทําการประเมิน PBT/vPvB
เนื่องจากไมจําเปนตองมีการประเมินความปลอดภัยทางเคมี/ไมไดดําเนินการ
12.6 ผลขางเคียงอืน
่ ๆ

ขอมูลเพิ่มเติมทางนิเวศนวิทยา

ผลกระทบทางชีวภาพ:
สงผลที่เปนอันตรายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพีเอช
เมื่อผสมกับน้ํา กอใหเกิดสารผสมที่มีพิษ ไมสามารถเจือจางได
ขอมูลเพิ่มเติมทางนิเวศนวิทยา
ควรหลีกเลี่ยงการปลอยอกสูสิ่งแวดลอม
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สวน 13. สิง่ ที่ตอ
 งคํานึงถึงในการกําจัด

วิธีการบําบัดของเสีย

ตองกําจัดของเสียโดยทําตามขอบังคับดานของเสีย 2008/98/EC
รวมถึงระเบียบขอบังคับของประเทศอื่นหรือในทองถิ่น ทิ้งสารเคมีไวในบรรจุภัณฑเดิม
หามปะปนกับของเสียชนิดอื่น
ดําเนินการกับบรรจุภัณฑที่ไมไดทําความสะอาดในลักษณะเดียวกับตัวผลิตภัณฑ
ดูที่ www.retrologistik.com สําหรับกระบวนการในการสงคืนสารเคมีและบรรจุภัณฑ
หรือติดตอเราหากมีขอสงสัยเพิ่มเติม

สวน 14. ขอมูลการขนสง
การขนสงทางบก (ADR/RID)
14.1 หมายเลขยูเอ็น

UN 2672

14.2 ชือ
่ ในการขนสงที่ถก
ู ตอง

AMMONIA SOLUTION

14.3 คลาส

8

14.4 กลุม
 บรรจุภณ
ั ฑ

III

14.5 Environmentally hazardous

ใช

14.6 ขอควรระวังพิเศษสําหรับผูใช
รหัสขอจํากัดสําหรับการขนสงผานอุ
โมงค

ใช
E

การขนสงทางน้าํ ในประเทศ (ADN)
ไมเกี่ยวของ
การขนสงทางอากาศ (IATA)
14.1 หมายเลขยูเอ็น

UN 2672

ู ตอง
14.2 ชือ
่ ในการขนสงที่ถก

AMMONIA SOLUTION

14.3 คลาส

8

14.4 กลุม
 บรรจุภณ
ั ฑ

III

14.5 Environmentally hazardous

ใช
ไมใช

14.6 ขอควรระวังพิเศษสําหรับผูใช
การขนสงทางทะเล (IMDG)
14.1 หมายเลขยูเอ็น

UN 2672

14.2 ชือ
่ ในการขนสงที่ถก
ู ตอง

AMMONIA SOLUTION

14.3 คลาส

8

14.4 กลุม
 บรรจุภณ
ั ฑ

III

14.5 Environmentally hazardous

ใช
ใช
F-A S-B

14.6 ขอควรระวังพิเศษสําหรับผูใช
EmS

14.7 การขนสงในปริมาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหัส IBC
ไมเกี่ยวของ
สวน 15. ขอมูลเกีย
่ วกับขอกําหนด
15.1 ขอบังคับ/กฎหมายเกีย
่ วกับความปลอดภัย/สุขภาพ และสิง่ แวดลอมที่เฉพาะเจาะจงสําหรับสาร และของผสม

กฎหมายแหงชาติ

ประเภทการจัดเก็บ

8B

15.2 การประเมินความปลอดภัยทางเคมี
สําหรับผลิตภัณฑนี้ ไมมีการจัดทําการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี (Chemical Safety Assessment)
ตามกฎระเบียบ EU REACH regulation No 1907/2006
เอกสารขอมูลความปลอดภัยสําหรับรายการตามแคตตาล็อกสามารถหาไดจากเว็บไซต www.merck-chemicals.com

หนา 8 ของ 9

เอกสารขอมูลความปลอดภัย
ตามขอกําหนด(EU) ที่ 1907/2006
รหัสสินคา
ชื่อผลิตภัณฑ

105432
Ammonia solution 25% for analysis EMSURE®

สวน 16. ขอมูลอื่น
ขอความเต็มของขอความ H ดูในสวนที่ 2 และ 3
H290
H314
H335
H400

อาจกัดกรอนโลหะ
ทําใหผิวหนังไหมรุนแรงและความเสียหายตอตา
อาจกอใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ
เปนพิษรายแรงตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา

ขอความทั้งหมดของวลี-R ที่ถก
ู อางถึงในสวนที่ 2 และ 3
R34
R50

กอใหเกิดการไหมหรือแสบรอน
เปนพิษรายแรงตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา

ขอแนะนําในการฝกอบรม
จัดหาขอมูลที่จําเปน คําแนะนํา และการฝกสอนสําหรับผูปฏิบัติงาน
พิมพหรือบรรยายตัวยอทีใ
่ ชในแผนขอมูลดานความปลอดภัย
โปรดดูอักษรยอและตัวยอที่ใชงานไดใน http://www.wikipedia.org
ตัวแทนจําหนายภายในประเทศ
บริษัทเมอรค จํากัด * ชั้น19 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร, 622 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน, เขตคลองเตย *
กรุงเทพฯ 10110 * โทรศัพท: 66 (0)2 667 8215* โทรสาร: +66 (0) 2 667-8399
ขอมูลในเอกสารนี้ยึดหลักจากขอมูลในปจจุบน
ั ของความรูท
 ี่เรามี
ซึ่งบงบอกลักษณะจําเพาะของผลิตภัณฑนใี้ นสวนของความปลอดภัยและการระวังภัย
ขัอมูลนีไ้ มไดเปนการรับรองถึงสมบัตต
ิ า งๆของผลิตภัณฑ

เอกสารขอมูลความปลอดภัยสําหรับรายการตามแคตตาล็อกสามารถหาไดจากเว็บไซต www.merck-chemicals.com

หนา 9 ของ 9

