MOP (Muriate of Potash)
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)
วันทีออก: 21/09/2563

วันทีแก้ไข: 21/09/2563

แทนที: 01/11/2562

เวอร์ชน:
ั 11.0

ส่ วนที 1: การบ่ งชีสารเดีย วหรื อสารผสม และผู้ผลิต
1.1.

ตัวบ่งชีผลิตภัณฑ์ตามระบบ

รู ปแบบผลิตภัณฑ์

: สาร

ชือการค้า

: 60er Kali® fine
60er Kali® dustfree
60er Kali® standard
SOLUMOP®
SOLUMOP® Spezial
60er Kali® gran
60er Kali® gran. B pink
Absiebkali
60er Kali® coarse
MOP gran B pink
MOP standard
61er Kali

ชือทางเคมี

: โพแทสเซียมคลอไรด์

CAS เลขที

: 7447-40-7

1.2.

ข้ อแนะนําและข้อจํากัดต่างๆ ในการใช้ สารเดียวหรือสารผสม

การใช้งานทีแนะนํา
1.3.

: ปุ๋ ยเกล็ด

รายละเอียดผู้ผลิต

ผู้ผลิต
K+S Minerals and Agriculture GmbH
7 Bertha-von-Suttner-Str.
34131 Kassel - Germany
T (+49) 561 9301-0 - F (+49) 561 9301-1753

อีเมลของผู้เชียวชาญ:
sds@kft.de

ผู้นําเข้ า

1.4.

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขฉุกเฉิน

: หากเกิดเหตุการณ์ทีเกียวข้องกับสารอันตราย [หรื อสินค้าอันตราย]
เช่น การไหลออก การรัว ไฟไหม้ การรับสัมผัสสาร หรื ออุบตั ิเหตุ
ให้โทรติดต่อ CHEMTREC ได้ทกุ เวลา
นอกสหรัฐอเมริ กาและแคนาดา: +1 703 741-5970 (สามารถโทรโดยเก็บเงินปลายทางได้)
นอกสหรัฐอเมริ กาและแคนาดา: 1-800-424-9300

ส่ วนที 2: การบ่ งชีความเป็ นอันตราย
2.1.

การจําแนกประเภทสารเดียวหรือสารผสมตามระบบ

จําแนกตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน ทางปาก ประเภทย่อย ๕
2.2.

H303

องค์ประกอบฉลากตามระบบ

ติดฉลากตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)
คําสัญญาน (GHS TH)

: ระวัง

ข้อความแสดงความเป็ นอันตราย (GHS TH)

: H303 - อาจเป็ นอันตรายเมือกลืนกิน

ข้อความทีแสดงข้อควรระวัง (GHS TH)

: P312 - โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรื อแพทย์ เมือรู ้สึกไม่สบาย

0

2.3.

ความเป็ นอัตรายอืน ๆ

ไม่มีขอ้ มูลเพิมเติม
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ส่ วนที 3: องค์ประกอบและข้ อมูลเกียวกับส่ วนผสม
3.1.

สารเดียว

ชือทางเคมี

: โพแทสเซียมคลอไรด์

ชื อ

ตัวบ่ งชีผลิตภัณฑ์ตามระบบ

เปอร์ เซ็นต์ (%)

จําแนกตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
2555 (ค.ศ. 2012)

โพแทสเซียมคลอไรด์

(CAS เลขที) 7447-40-7

-

Acute Tox. 5 (Oral), H303

(ส่วนประกอบหลัก)

ข้อความของประโยค H: -ดูหัวข้อ 16
3.2.

สารผสม

ไม่สามารถใช้ได้

ส่ วนที 4: มาตรการปฐมพยาบาล
4.1.

บรรยายถึงวิธีการปฐมพยาบาล

มาตรการปฐมพยาบาลทัวไป

: ในทุกกรณี ทีมีขอ้ สงสัยหรื อเมือยังคงมีอาการอยู่ ให้พบแพทย์.

มาตรการปฐมพยาบาลหลังจากการหายใจเข้าไป

: ย้ายบุคคลไปยังบริ เวณทีมีอากาศบริ สุทธิ และดูแลให้มีการหายใจทีสะดวก.

มาตรการปฐมพยาบาลหลังจากการสัมผัสผิวหนัง

: ล้างผิวหนังด้วยนําปริ มาณมาก.

มาตรการปฐมพยาบาลหลังจากการสัมผัสดวงตา

: ล้างตาด้วยนําสะอาดเพือความไม่ประมาท.

มาตรการปฐมพยาบาลหลังจากการกลืนกิน

: โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรื อแพทย์ เมือรู ้สึกไม่สบาย.

4.2.

อาการหรื อผลกระทบทีสํ าคัญ ทังทีเกิดเฉีย บพลันและทีเกิดขึนภายหลัง

ไม่มีขอ้ มูลเพิมเติม
4.3.

ระบุถึงข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ทีต้องทําทันที และการดูแลรักษาเฉพาะทีควรดําเนินการ

คําแนะนําทางการแพทย์หรื อการรักษาอืน ๆ

: รักษาตามอาการ.

ส่ วนที 5: มาตรการผจญเพลิง
5.1.

สารดับเพลิงทีห้ามใช้ และสารดับเพลิงทีเหมาะสม

สารดับเพลิงทีเหมาะสม

: ใช้สารดับเพลิงทีเหมาะสมสําหรับไฟรอบๆ. สเปรย์นา.
ํ ผงแห้ง. โฟม.

สารดับเพลิงทีไม่เหมาะสม

: เครื องฉี ดนําทีแรง.

5.2.

ความเป็ นอันตรายเฉพาะทีเกิดขึนจากสารเคมี

ความเป็ นอันตรายของสารทีเกิดจากการสลายตัว
5.3.

: ควันพิษอาจจะถูกปลดปล่อยออกมาได้. ออกไซด์ของโลหะ.

อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้อควรระวัง สําหรับนักผจญเพลิง

การป้องกันในระหว่างการผจญเพลิง

: ไม่พยายามทีจะดําเนินการได้โดยไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์ป้องกันทีเหมาะสม. เครื องช่วยหายใจชนิดถังอากาศติดตัว. เสื อผ้าทีใช้ป้องกันทีสมบูรณ์แบบ.

ข้อมูลอืนๆ
รวมทังข้อมูลการจัดทําและการปรับปรุ งแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

: ป้องกันไม่ให้ทิงนําจากการดับเพลิงสู่ท่อระบายนําหรื อแหล่งนํา. การกําจัดต้องเป็ นไปตามระเบียบราชการ.

ส่ วนที 6: มาตรการจัดการเมือมีการหกรัวไหลของสาร
6.1.
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย และขันตอนการ
ปฏิบัตงิ านฉุกเฉิน
6.1.1.

สํ าหรับผู้ทีไม่ใช่ หน่ วยกู้ภัย

ขันตอนฉุกเฉิน
6.1.2.

: ระบายอากาศในพืนทีทีมีการหกรัวไหล.
สํ าหรับหน่ วยกู้ภัย

อุปกรณ์การป้องกัน
6.2.

: ไม่พยายามทีจะดําเนินการได้โดยไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์ป้องกันทีเหมาะสม. ข้อมูลเพิมเติม โปรดดูทีหมวดที 8: การควบคุมการสัมผัส/การป้องกันส่วนบุคคล.

ข้ อควรระวังด้ านสิงแวดล้อม

ป้องกันไม่ให้เข้าไปในท่อระบายนําและแหล่งนําสาธารณะ.
6.3.

วิธีการและวัสดุสําหรับกักเก็บและทําความสะอาด

สําหรับภาขนะบรรจุ

: เก็บสารทีหกรัวไหล.

วิธีการในการทําความสะอาด

: เก็บผลิตภัณฑ์ดว้ ยเครื องจักรกล. เก็บด้วยวิธีกล (การกวาด,การตัก) และเก็บในภาชนะทีเหมาะสมเพือนําไปกําจัด.
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ส่ วนที 7: การขนถ่ าย เคลือนย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
7.1.

ข้ อควรระวังในการขนถ่ายเคลือนย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่ างปลอดภัย

ข้อควรระวังในการขนถ่ายเคลือนย้าย ใช้งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย

: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานทีทํางานมีการระบายอากาศทีดี. สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.

มาตรการสุ ขอนามัย

: ห้ามกิน ดืมหรื อสู บบุหรี เมือใช้ผลิตภัณฑ์นี. ล้างมือหลังการสัมผัสผลิตภัณฑ์เสมอ.

7.2.

สภาวะการเก็บรักษาอย่ างปลอดภัย รวมทังข้อห้ ามในการเก็บรักษาสารทีเข้ ากันไม่ ได้

เงือนไขในการเก็บรักษา

: เก็บในสถานทีมีการระบายอากาศได้ด.ี เก็บในทีเย็น. ป้องกันจากความชืน.

ข้อมูลเกียวกับการเก็บรักษาในสถานทีจัดเก็บรวม

: เก็บให้ห่างจากอาหาร, เครื องดืมและอาหารสัตว์.

ส่ วนที 8: การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกัน ส่ วนบุคคล
8.1.

ค่ าต่ าง ๆ ทีใช้ ควบคุม

ไม่มีขอ้ มูลเพิมเติม
ค่าขีดจํากัดการสัมผัสสําหรับส่ วนประกอบอืน ๆ
ไม่มีขอ้ มูลเพิมเติม
8.2.

การเฝ้าระวัง

ไม่มีขอ้ มูลเพิมเติม
8.3.

การควบคุมทางวิศวกรรมทีเหมาะสม

การควบคุมทางวิศวกรรมทีเหมาะสม
8.4.

: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานทีทํางานมีการระบายอากาศทีดี.

มาตรการป้องกันส่ วนบุคคล เช่ น

การป้องกันมือ

: ในกรณี ทีมีการรับสัมผัสซําหรื อเป็ นเวลานาน ให้สวมถุงมือ. EN 374. ยางไนไตรล์.
การเลือกถุงมือทีเหมาะสมจะขึนอยู่กบั ประเภทและคุณสมบัติดา้ นคุณภาพอืน ๆ ซึงแตกต่างกันในแต่ละผูผ้ ลิต.
กรุ ณาปฏิบตั ิตามข้อปฏิบตั ิเกียวกับเวลาตามทีผูผ้ ลิตได้กาํ หนดไว้.
ต้องเปลียนถุงมือหลังจากทีใช้แล้วแต่ละครังและเมือใดก็ตามทีมีร่องรอยของการสึ กหรอหรื อเป็ นรูขาด

การป้องกันดวงตา

: ในกรณี ทีมีฝ่ นุ : แว่นครอบตาป้องกัน. EN 166

การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย

: สวมชุดป้องกันทีเหมาะสม. EN 340

การป้องกันระบบหายใจ

: ในกรณี ทการระบายอากาศไม่
ี
เพียงพอ ให้สวมเครื องช่วยหายใจทีเหมาะสม. EN 143. การรับสัมผัสในระยะสัน. การเกิดฝุ่น:
หน้ากากป้องกันฝุ่นทีมีตวั กรองชนิด P 2. ควรใช้การป้องกันการหายใจเฉพาะเพือควบคุมความเสี ยงทีเหลือระหว่างกิจกรรมสัน ๆ เท่านัน
เมือปฏิบตั ิตามขันตอนทีเป็ นไปได้ทหมดเพื
ั
อลดต้นเหตุของอันตรายแล้ว เช่น โดยการหยุดดําเนินการยังขันตอนถัดไป และ/หรื อการดูดในบริ เวณ

ส่ วนที 9: คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
สภาพร่ างกาย

: ของแข็ง

การปรากฏ

: ของแข็งผลึก. เม็ด หรื อแกรนูล.

สี

: สี ขาว,เกือบไม่มีสีถึงสีอมแดง

กลิน

: ไม่มีทีถึงมีเล็กน้อย

ค่าขีดจํากัดของกลินทีรับได้

: ไม่มีขอ้ มูล

pH

: 8 – 11 (สารละลายนํา)

จุดหลอมเหลว, จุดเยือกแข็ง

: จุดหลอมเหลว: 770 °C
จุดเยือกแข็ง: ไม่สามารถใช้ได้

จุดเดือด

: ไม่มีขอ้ มูล

จุดวาบไฟ

: ไม่สามารถใช้ได้

อุณหภูมิทีลุกติดไฟได้เอง

: ไม่สามารถใช้ได้

ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)

: ทีไม่ติดไฟ

ความดันไอ

: ความดันไอ: ไม่สามารถใช้ได้

อัตราการระเหย

: อัตราการระเหยสัมพัทธ์ (บิวทิลอะซีเตท = 1): ไม่สามารถใช้ได้

ขีดจํากัดของการระเบิด

: ไม่สามารถใช้ได้

คุณสมบัติของการระเบิด

: สิ นค้าไม่สามารถระเบิดได้.

พลังงานการจุดระเบิดตําสุด

: ไม่มีขอ้ มูล
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ความสามารถในการละลายได้

: นํา: 355 ก./ล. (25°C)

ความหนาแน่น

: ความหนาแน่น: 1.984 ก./ซม.³

ความหนาแน่นสัมพัทธ์

: ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไอที 20 องศาเซลเซียส: ไม่สามารถใช้ได้

ความหนืด, คิเนเมติกส์

: ไม่มีขอ้ มูล

ความหนืด, ไดนามิก

: ไม่สามารถใช้ได้

คุณสมบัติออกซิไดซ์

: ไม่ออกซิไดซ์.

ส่ วนที 10: ความเสถีย รและการเกิดปฏิกิริยา
ความเสถียรทางเคมี

: มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ.

สภาวะทีควรหลีกเลียง

: ไม่มีสิงใดอยู่ภายใต้เงือนไขของการจัดเก็บและการจัดการทีแนะนํา (ดูส่วนที 7).

ความเป็ นอันตรายของสารทีเกิดจากการสลายตัว

: ไม่มีผลิตภัณฑ์ทีมีการสลายตัวทีเป็ นอันตรายเกิดขึนภายใต้การจัดเก็บและการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาวะปกติ.

วัสดุทีเข้ากันไม่ได้

: ไม่มีขอ้ มูลเพิมเติม

ความเป็ นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย

: เป็ นทีทราบชัดเจนว่าไม่มีปฏิกิริยาทีเป็ นอันตรายภายใต้เงือนไขปกติของการใช้งาน.

การเกิดปฏิกิริยา

: ผลิตภัรฑ์ทีไม่มีปฏิกิริยาภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ การจัดเก็บและการขนส่ ง.

ส่ วนที 11: ข้ อมูลด้านพิษวิทยา
11.1.

ข้ อมูลเกียวกับผลกระทบด้านพิษวิทยา

ความเป็ นพิษเฉี ยบพลัน (ทางปาก)

: อาจเป็ นอันตรายเมือกลืนกิน.

ความเป็ นพิษเฉี ยบพลัน (ทางผิวหนัง)

: ไม่จดั จําแนก (ตามข้อมูลทีมี ไม่ตรงกับเกณฑ์การจัดหมวดหมู่)

ความเป็ นพิษเฉี ยบพลัน (ทางการสูดดม)

: ไม่จดั จําแนก (ตามข้อมูลทีมี ไม่ตรงกับเกณฑ์การจัดหมวดหมู่)

โพแทสเซีย มคลอไรด์ (7447-40-7)
LD50 ทางปากหนู
การกัดกร่ อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง

3020 mg/kg ต่อนําหนักตัว
: ไม่จดั จําแนก (ตามข้อมูลทีมี ไม่ตรงกับเกณฑ์การจัดหมวดหมู่)
pH: 8 – 11 (สารละลายนํา)

การทําลายดวงตาอย่างรุ นแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา

: ไม่จดั จําแนก (ตามข้อมูลทีมี ไม่ตรงกับเกณฑ์การจัดหมวดหมู่)

การทําให้ไวต่อการกระตุน้ อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรื อผิวหนัง

: ไม่จดั จําแนก (ตามข้อมูลทีมี ไม่ตรงกับเกณฑ์การจัดหมวดหมู่)

การก่อให้เกิดการกลายพันธ์ของเซลส์สืบพันธ์

: ไม่จดั จําแนก (ตามข้อมูลทีมี ไม่ตรงกับเกณฑ์การจัดหมวดหมู่)

การก่อมะเร็ง

: ไม่จดั จําแนก (ตามข้อมูลทีมี ไม่ตรงกับเกณฑ์การจัดหมวดหมู่)

ความเป็ นพิษต่อระบบสืบพันธ์

: ไม่จดั จําแนก (ตามข้อมูลทีมี ไม่ตรงกับเกณฑ์การจัดหมวดหมู่)

ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสครังเดียว)

: ไม่จดั จําแนก (ตามข้อมูลทีมี ไม่ตรงกับเกณฑ์การจัดหมวดหมู่)

ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสซํา)

: ไม่จดั จําแนก (ตามข้อมูลทีมี ไม่ตรงกับเกณฑ์การจัดหมวดหมู่)

ความเป็ นอันตรายจากการสําลัก

: ไม่จดั จําแนก (ไม่สามารถใช้ได้)

โพแทสเซีย มคลอไรด์ (7447-40-7)
ความหนาแน่น

1.984 ก./ซม.³

ส่ วนที 12: ข้ อมูลด้านนิเวศวิทยา
12.1.

ความเป็ นพิษต่อระบบนิเวศ

เป็ นอันตรายต่อสิ งแวดล้อมในนํา - ระยะสัน (เฉี ยบพลัน)

: ไม่จดั จําแนก (ตามข้อมูลทีมี ไม่ตรงกับเกณฑ์การจัดหมวดหมู่)

เป็ นอันตรายต่อสิ งแวดล้อมในนํา - ระยะยาว (เรื อรัง)

: ไม่จดั จําแนก (ตามข้อมูลทีมี ไม่ตรงกับเกณฑ์การจัดหมวดหมู่)

โพแทสเซีย มคลอไรด์ (7447-40-7)
LC50 ปลา 1

880 mg/l (96h; Pimephales promelas; (วิธีการ OECD 203))

EC50 Daphnia 1

440 mg/l (48h; Daphnia magna; (วิธีการ OECD 202))

EC50 72h สาหร่ าย

> 100 mg/l (72 h; Desmodesmus subspicatus; (วิธีการ OECD 201))

NOEC สาหร่ ายเรื อรัง

> 100 mg/l (72 h; Desmodesmus subspicatus; (วิธีการ OECD 201))
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MOP (Muriate of Potash)
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)

12.2.

การตกค้ างยาวนานและความสามารถในการย่ อยสลาย

โพแทสเซีย มคลอไรด์ (7447-40-7)
การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย
12.3.

ไม่สามารถใช้ได้.

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

โพแทสเซีย มคลอไรด์ (7447-40-7)
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ
12.4.

ไม่สามารถใช้ได้.

การเคลือนย้ายในดิน

โพแทสเซีย มคลอไรด์ (7447-40-7)
การเคลือนย้ายในดิน

คาดว่ามีการเคลือนทีในดิน

นิเวศวิทยา - ดิน

ไม่สามารถใช้ได้.

12.5.

ผลกระทบในทางเสีย หายอืน ๆ

โอโซน

: ไม่จดั จําแนก (ตามข้อมูลทีมี ไม่ตรงกับเกณฑ์การจัดหมวดหมู่)

ผลกระทบในทางเสียหายอืน ๆ

: ไม่มีขอ้ มูลเพิมเติม.

ส่ วนที 13: ข้ อพิจ ารณาในการกําจัด
13.1.

วิธีการกําจัด

วิธีการกําจัดของเสีย

: การกําจัดต้องเป็ นไปตามระเบียบราชการ. อย่าทิงรวมกับขยะจากบ้านเรื อน. ไม่ปล่อยทิงลงในท่อระบายนําหรื อสภาพแวดล้อม. ผลิตภัณฑ์ใช้เป็ นปุ๋ ย
ตรวจสอบความเป็ นไปได้ในการใช้งานด้านการเกษตรก่อนดําเนินการฝังกลบ.

คําแนะนําในการกําจัดบรรจุภณั ฑ์/ผลิตภัณฑ์

: รี ไซเคิลหรื อกําจัดตามการปฏิบตั ิในกฎหมายปัจจุบนั .

ส่ วนที 14: ข้ อมูลการขนส่ ง
IMDG

IATA

UNRTDG

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

อันตรายสําหรับสิ งแวดล้อม : ไม่ใช่

อันตรายสําหรับสิงแวดล้อม : ไม่ใช่

14.1.
หมายเลขสหประชาชาติ
ไม่มีผลิตภัณฑ์ทีอันตรายตามกฎข้อบังคับของการขนส่ง
ไม่ใช่
14.2.

ชื อทีใช้ ในการขนส่ ง

ไม่ใช่
14.3.

ประเภทความเป้นอันตรายสําหรับการขนส่ ง

14.4.

กลุ่มการบรรจุ

ไม่ใช่
14.5.

ความเป็ นอันตรายต่อสิงแวดล้อม

อันตรายสําหรับสิงแวดล้อม : ไม่ใช่
มลภาวะทางทะเล : ไม่ใช่

ไม่มีขอ้ มูลเพิมเติม
14.6.

ข้ อควรระวังพิเศษสําหรับผู้ใช้

- UN RTDG
ไม่มีขอ้ มูล
- IMDG
ไม่มีขอ้ มูล
- IATA
ไม่มีขอ้ มูล
14.7.

การขนส่ งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ (ให้เป็ นไปตาม Annex II ของ MARPOL 73/78 และ IBC Code)

ไม่ใช่
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MOP (Muriate of Potash)
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)

ส่ วนที 15: ข้ อมูลด้านกฎข้ อบังคับ
ให้ระบุกฎระเบียบทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ งแวดล้อมเป็ นการเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ นัน

15.1.

โพแทสเซีย มคลอไรด์ (7447-40-7)
กฎหมายว่าด้วยสารทีมีความเป็ นอันตราย BE2535 2008
กฎหมายว่าด้วยสารทีมีความเป็ นอันตราย

Agriculture Responsible Substances

บัญ ชีรายชือวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) และฉบับที 2 พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
ประเภทของสารอันตราย

ประเภทย่อย 1

รายชือสารอันตราย

5.6 กลุ่มของสารทีต้องควบคุมเนืองจากมีคุณสมบัติจาํ เพาะ

กฎระเบียบทีเกียวข้องอืน ๆ
Factory Act

Characteristic of Hazardous Waste - Toxic Substances

ข้ อตกลงระหว่ างประเทศ

15.2.

ไม่มีขอ้ มูลเพิมเติม

ส่ วนที 16: ข้ อมูลอืนๆ รวมทังข้ อมูลการจัดทําและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
เวอร์ชนั

: 11.0

วันทีออก

: 21/09/2563

วันทีแก้ไข

: 21/09/2563

แทนที

: 01/11/2562

ตัวชีวัดของการเปลียนแปลง:
1.1
9.1
9.1
15

ชือ
ชือการค้า
สี
การปรากฏ
มาตรามูลเกียวกับมาตรากําหนดและพ
ระราชบัญญัติ

ทีดัดแปลง
ทีดัดแปลง
ทีดัดแปลง
ทีถูกเติม
ทีถูกเติม

แหล่งข้อมูล

: ข้อมูลจําเพาะของผูผ้ ลิต. ECHA (หน่วยงานจัดการสารเคมีสหภาพยุโรป).

แผนกทีออกเอกสารข้อมูลทางเทคนิค:

: KFT Chemieservice GmbH
Im Leuschnerpark. 3 64347 Griesheim
Germany

SDS Header

Phone: +49 6155-8981-400
Fax: +49 6155 8981-500
Safety Data Sheet Service: +49 6155 8981-522
ผูต้ ิดต่อ

21/09/2563

: Dr. Lisa Schmitt
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MOP (Muriate of Potash)
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)

ชือย่อและคําย่อ

: ADN - ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่ งสิ นค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางนําภายในประเทศ
ADR - ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่ งสิ นค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน
ATE - ค่าความเป็ นพิษเฉียบพลันโดยประมาณ
BCF - ปัจจัยชีวภาพ
CLP - ระเบียบว่าด้วยการจัดจําแนก ปิ ดฉลาก และบรรจุหีบห่อสารเคมี, ข้อบังคับ (EC) เลขที 1272/2008
DMEL - ประมาณทีได้รับทีทําให้เกิดผลทีไม่พึงประสงค์นอ้ ยทีสุด
DNEL - ปริ มาณทีได้รับทีไม่ทาํ ให้เกิดผลไม่พึงประสงค์
EC50 - ค่าเฉลียความเข้มข้นของสารสกัดทีมีประสิ ทธิภาพยับยัง
IARC - องค์กรระหว่างประเทศเพือการวิจยั มะเร็ง
IATA - สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
IMDG - การขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ
LC50 - ค่าความเข้มข้นของสารเคมีทีทําให้สิงทีมีชีวิต หรื อสัตว์ทดลองทีถูกทดสอบตายไปครึ งหนึงของจํานวนทีใช้ทดสอบทังหมด
(ค่าความเข้มข้นถึงฆาตมัธยฐาน)
LD50 - ปริ มาณของสารเคมีทีทําให้สิงทีมีชีวิต หรื อสัตว์ทดลองทีถูกทดสอบตายไปครึ งหนึงของจํานวนทีใช้ทดสอบทังหมด (ปริ มาณถึงฆาตมัธยฐาน)
LOAEL - ปริ มาณของสารเคมีทีน้อยทีสุดซึงได้รับทุกวันแล้วทําให้เกิดความเป็ นพิษหรื อผลเสี ยใด ๆ ต่อร่ างกายอย่างใดอย่างหนึง
NOAEC - ความเข้มข้นไม่พบผลอันไม่พึงประสงค์
NOAEL - ปริ มาณของสารเคมีมากทีสุดซึงได้รับทุกวันแล้วไม่ทาํ ให้เกิดความเป็ นพิษหรื อผลเสี ยใด ๆ ต่อร่ างกาย
NOEC - ความเข้มข้นของสารเคมีมากทีสุดซึงได้รับทุกวันแล้วไม่ทาํ ให้เกิดการเปลียนแปลงใด ๆ ต่อร่ างกาย
OECD - องค์การเพือความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
PBT - การสะสมทางชีวภาพได้ยาวนานและเป็ นพิษ
PNEC - ความเข้มข้นทีไม่พบผลกระทบทีคาดไว้
REACH - ระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียน,การประเมินความเสียง, การขออนุญาต และการจํากัดการใช้สารเคมี (EC) เลขที 1907/2006
RID - ข้อกําหนดว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางรถไฟ
SDS - เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
STP - ระบบบําบัดนําเสีย
TLM - ขีดจํากัดการทนมัธยฐาน
vPvB - การตกค้างได้นานมากและการสะสมได้ดีมากในสิ งมีชีวิต

ข้อมูลอืน ๆ

: The versioning of the safety data sheet for this product begins with the version number 10.0
due to a change of the company's name on November 1, 2019.
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนีมีวตั ถุประสงค์เพือให้ขอ้ มูลเท่านัน และไม่ได้เจาะจงทําตามข้อบังคับกฎหมายในประเทศ
โดยไม่ได้อา้ งอิงถึงตัวแทนจําหน่ายในประเทศ ตัวแทนจําหน่ายในประเทศมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําเอกสารข้อมูลความปลอดภัยให้เป็ นไปตามกฎหมาย.

ดูขอ้ ความทังหมดของประโยค H:
Acute Tox. 5 (Oral)

ความเป็ นพิษเฉี ยบพลัน ทางปาก ประเภทย่อย ๕

H303

อาจเป็ นอันตรายเมือกลืนกิน

KFT SDS TH 07
ข้อมูลนีจะขึนอยู่กับความรู้ของเราในปั จจุบันและมีวัตถุประสงค์ เพืออธิบายถึงผลิตภัณฑ์ เพือสุขภาพ ความปลอดภัย และข้อกําหนดด้ านสิ งแวดล้อมเท่ านัน ดังนันจึงไม่ควรตีความว่ าเป็ นหลักประกันของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ใด ๆ.
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