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รหสัสินคา้ 
PLN-S01 

การใชผ้ลิตภณัฑผ์ลิตภณัฑ ์

สเปรยท์ าความสะอาดคอลย์เยน็ ฆ่าเช้ือโรค และดบักล่ินอบัช้ืนใน
เคร่ืองปรับอากาศ 

ช่ือผูจ้ดัจ าหน่าย 

บริษทั แอดวานซ์ เอก็ซเชนจ ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

กรณีฉุกเฉินติดต่อหมายเลขโทรศพัท ์

(66) 2347 0447 

ท่ีอยู ่
12/2 วชิัน่ บิสิเนส พาร์ค เฟส 2 ซอยรามอินทรา 55/8 ถนนราม
อินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 

หมายเลขโทรศพัทส์ าหรับติดต่อสอบถามขอ้มูล  
(66) 2347 0447 

วนัท่ีเอกสาร 

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 

ใชแ้ทน 

  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552  

 

ส่วนที่ 2 – ระบุความเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

ภาวะฉุกเฉิน ขอ้ควรระวงั  ระคายเคืองตาอยา่งอ่อน 

สถานะทางกายภาพ ของเหลว 

สี ไม่มีสี 

กล่ิน กล่ินมะนาว 

ติดต่อทางดวงตา เกิดการระคายเคืองอ่อน ๆ 

ติดต่อทางผิวหนงั 

 

  ไม่มีผลขา้งเคียงภายใตเ้ง่ือนไขการใชง้านทัว่ไป  คาดวา่หากสัมผสัเป็นเวลานานอาจท าใหเ้กิด 

   ความแหง้กร้าน  ควรใชง้านภายใตเ้ง่ือนไข  ใชถุ้งมือหรือใชม้อยส์เจอร์ไรเซอร์เพื่อใหชุ่้มช้ืน  
   แก่ผิว  หลงัการลา้งผิวหนงั 

การกลืนกิน 
อาจท าใหเ้กิดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร หรือล าไสห้ากกลืนกิน  
(เน่ืองจากมีคุณสมบติัในการช าระลา้ง) 

การสูดดม 

ไม่มีผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากภายใตเ้ง่ือนไขการใชง้านทัว่ไป  เม่ือใชง้านแพคคลีนชนิด
สเปรย ์ควรท าใหบ้ริเวณท่ีใชง้าน มีการระบายอากาศท่ีเพียงพอ   เปิดหนา้ต่างหรืออุปกรณ์
สร้างสมอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีจ าเป็น 

สารก่อมะเร็ง ไม่มีส่วนผสมท่ีมีการระบุไวใ้น  OSHA,  IARC  หรือ  NTP  เป็นสารก่อมะเร็ง 

เง่ือนไขทางการแพทย ์
ไม่มีเง่ือนไขทางการแพทยท่ี์ใดท าใหเ้กิดอาการรุนแรง ในการใชแ้พคคลีนท าความสะอาด
คอลย์ 
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ส่วนที่ 3 - องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม 

ช่ือทางเคมี ปริมาณ  % 

( W/W ) 
คุณสมบติั 

- Ethoxylated  alcohol 
-  

1.1   Detergent Cleaner 
- Alkyl cocoamide 0.5   Detergent Cleaner 
- Propylene glycol butyl ether 0.1   Detergent Cleaner 
- Triethanolamine 0.5   Detergent Cleaner 
- 2-Butoxyethanol 0.1   Oil Cleaner 
- Fragrance 
-  

0.02   Scent 
- H2O 97.68   Balance 

รวม 100  

ส่วนที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล 

ดวงตา 
ใหใ้ชน้ ้ าปริมาณมากในการลา้งดวงตาโดยใชน้ ้ าอยา่งนอ้ย 15 นาที จบัเปลือกตาออกจากกนั 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่ไดล้า้งบริเวณทั้งหมดของดวงตา และเปลือกตาดว้ยน ้ า  หากรู้สึกผิดปกติ ให้
ปรึกษาแพทย ์ 

ติดต่อทางผิวหนงั 
ลา้งดว้ยน ้ า และสบู่ในปริมาณจ านวนมากโดยใชเ้วลา 15 นาที ถอดเส้ือผา้ท่ีเป้ือนและ
รองเทา้ ท าความสะอาดเส้ือผา้ รองเทา้ ท่ีปนเป้ือน  ก่อนท่ีจะน ามาใชใ้หม่   

การสูดดม 
ออกจากพ้ืนท่ี ไปยงัท่ี ท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ  ถา้หายใจไม่ออกใหเ้คลียร์พ้ืนท่ีใหมี้อากาศ
ถ่ายเท และใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ   

การกลืนกิน 
หากกลืนกิน  ใหด่ื้มนมทนัที 3-4 แกว้  (หากไม่สามารถหาได ้ใหด่ื้มน ้ า) อยา่ท าใหอ้าเจียน 
หากอาเจียน  ใหด่ื้มนมหรือน ้ าอีกคร้ัง  หากรู้สึกผิดปกติ ใหป้รึกษาแพทย ์   

ส่วนที่ 5 – การดับเพลิง 
ลกัษณะไวไฟ ไม่ไวไฟ 
สารดบัเพลิง ไม่ไวไฟ / ไม่ระเบิด 
ขีดจ ากดัการติดไฟ ไม่ไวไฟ 
ขั้นตอนการดบัเพลง ไม่จ าเป็นตอ้งมี 

   ส่วนที ่6 - มาตรการการจดัการเมือ่เกดิการหกล้นหรือร่ัวไหล 

ขอ้ควรระวงัส่วนบุคคล 
หลีกเล่ียงการสมัผสักบัดวงตา  อยา่ขยี้ดวงตาดว้ยมือในระหวา่งการท าความสะอาด ไม่มีขอ้
ควรระวงัเป็นพิเศษส าหรับการติดต่อทางผิวหนงั  ลา้งมือใหส้ะอาดหลงัการท าความสะอาด
การหกลน้ร่ัวไหล 

ขั้นตอนของการติดตามในกรณีท่ีมี 

การหกลน้ หรือร่ัวไหล  
พ้ืนท่ีโยกยา้ย ระบุแหล่งท่ีมาของการหกลน้ หรือร่ัวไหล และมีทรายดินหรือถงับรรจุ 
ต่อจากนั้นด าเนินการในการท าความสะอาดการหกลน้ หรือร่ัวไหล 

วธีิการท าความสะอาด 
การคืนสภาพวสัดุท่ีน ามาใชใ้หม่ทั้งหมด การครอบคลุมในการร่ัวไหลของวสัดุดูดซบัท่ี
เหลืออยูอ่ยา่งชา้  เป็นของเสียท่ีไม่เป็นอนัตราย ลา้งพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของน ้ าและท่อ
ระบายน ้ าท่ีจะซบัสุขาภิบาล 
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ส่วนที่ 7 - การจัดการและการเก็บรักษา 

ไม่มีการจดัการพิเศษตอ้งหลีกเล่ียงการสัมผสักบัดวงตา  ลา้งมือใหส้ะอาดหลงัการจดัการ  เก็บในพลาสติกปิดหรือภาชนะสแตนเลส  
เก็บท่ีอุณหภูมิโดยรอบ หลีกเล่ียงความร้อนมากเกินไป 
ส่วนที่ 8 –  อุปกรณ์ป้องกัน / บุคคล 
ผลของสารมากเกินไป: ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพส าหรับขอ้มูลท่ีมีการสมัผสักบัมนุษย ์ ข้ึนอยูก่บัขอ้มูลความเป็นพิษต่อสตัวท่ี์มีอยู ่ ใชไ้ด้
ส าหรับวสัดุท่ีคลา้ยกนั  เป็นท่ีคาดวา่การสมัผสัโดยตรงกบัส่ิงท่ีถูกท าใหมี้ความเขม้ขน้ข้ึนน้ี อาจท าใหด้วงตาเกิดความรุนแรงหรือการ
ระคายเคืองผิวหนงั เป็นเวลานานอาจท าใหเ้กิดอาการปวดศีรษะระคายเคืองตาจมูกและล าคอ, ง่วงนอนอ่อนเพลียเบ่ืออาหารและไม่สามารถ
ท่ีจะเพง่ความสนใจ  การติดต่อเป็นเวลานานในการสมัผสัอาจท าใหเ้กิดการเผาไหมส้ารเคมีท่ีมีความเสียหายกลบัไม่ไดเ้ป็นไปได ้การกลืน
กินอาจท าใหเ้กิดอาการปวด การเผาไหมใ้นปากล าคอและหนา้ทอ้ง; บวมของกล่องเสียง; ช็อตการไหลเวยีนโลหิต   และ / หรือชกั  หมอก  
หรือไอระเหยของการท าใหเ้ขม้ขน้ข้ึนน้ีอาจก่อใหเ้กิดการระคายเคืองของเยือ่เมือก 

ควบคุมทางวศิวกรรม 
ในกระบวนการท่ีหมอกหรือไอระเหยอาจถูกสร้างข้ึน, ระบายอากาศท่ีเหมาะสมจะตอ้ง
ใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติัท่ีระบายอากาศท่ีดี 

การป้องกนัระบบทางเดินหายใจ 
เม่ือมีความจ าเป็น NIOSH / MSHA ช่วยหายใจร่วมกนัไดรั้บการอนุมติัจะแนะน าในกรณี
ท่ีไม่มีการควบคุมส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 

ถุงมือป้องกนั หรือยางเทียมเพ่ือป้องกนัไม่ใหติ้ดต่อกบัผิวเขม้ขน้ 

การป้องกนัดวงตา ท่ีไหนแวน่ตากนัสาดสารเคมีท่ีมีศกัยภาพในการติดต่อดวงตา ใชแ้วน่ตานิรภยัท่ีมี
แผงกั้นดา้นขา้งท่ีไม่อาจเกิดข้ึนในการติดต่อดวงตา    

อุปกรณ์ป้องกนัอ่ืน ๆ 
ลา้งตา; หอ้งอาบน ้ าฝักบวัความปลอดภยั เส้ือผา้ท่ีใชป้้องกนั  (แขนยาวปกคลุมหรือ
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม) เม่ือมีความจ าเป็นเพ่ือป้องกนัการสมัผสัผิวหนงั 

ส่วนที่ 9 –  คุณสมบัตทิางกายภาพและเคม ี
ลกัษณะ ลา้งเหลว 

กล่ิน  กล่ินหอมมะนาว 

แรงดึงดูดเฉพาะ 1.025 ± 0.015 

pH 11 - 12 

ร้อยละสารระเหยโดยน ้ าหนกั 90% 
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  ส่วนที่ 10 - ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา 

ความเสถียร   เสถียรภาพ 
วสัดุท่ีตอ้งหลีกเล่ียง   ไม่รู้จกั 

อนัตรายท่ีเกิดจากการสลายตวั   คาดวา่ไม่มี 
ส่วนที ่11 – ข้อมูลทางพิษวิทยา 

ความเป็นพิษเฉียบพลนั 
   Oral LD₅₀ (rat)              > 10 g/kg body weight 

 Dermal LD₅₀ (rabbit)    > 10 g/kg body weight 

 

การระคายเคืองดวงตา ปานกลาง / ไม่รุนแรงระคายเคืองท่ีดวงตายอ้นกลบัอาจเกิดข้ึนอยูก่บัการศึกษาใน
ห้องปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีอาจเกิดข้ึนน้ีจะลดลงลา้งตาทนัทีในกรณีท่ีสัมผสักบัตา 

การระคายเคืองผิวหนงั 
อ่อนการระคายเคืองผิวหนงัยอ้นกลบัอาจเกิดข้ึนจากการศึกษาในห้องปฏิบติัการท่ี
เก่ียวขอ้ง  สัมผสั 6 ชัว่โมงผิวหนงัของมนุษยภ์ายใตแ้พทช์ไม่ไดผ้ลิตการระคายเคือง 

การเกิดซ ้ าท่ีไดรั้บสาร 

ติดต่อผ่านทางผิวหนงั 

จากการศึกษาในห้องปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีความเป็นพิษท่ีคาดวา่จะมีการเช่ือมโยง
ติดต่อผ่านทางผิวหนงัท่ีมีความเส่ียงต่อผิวเป็นประจ าทุกวนั (มีไม่เกิน 2 กรัม / กิโลกรัม 
/ วนัการทดสอบเป็นเวลา 13 สปัดาห์ในกระต่าย) การระคายเคืองผิวหนงัอาจ แต่เกิด
ข้ึนกบัความเส่ียงซ ้ าหรือเป็นเวลานาน 

การประเมินผลการเจริญพนัธ์ุ 

จากการศึกษาในห้องปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้ง (CD-1 ความอุดมสมบูรณ์ของเมาส์ 18 
สัปดาห์พนัธ์ุอยา่งต่อเน่ือง) ไม่มีผลกระทบต่อการท าส าเนา, ความอุดมสมบูรณ์หรือ
สุขภาพผลท่ีอาจเกิดข้ึน 

บนัทึก 
คาดวา่จะลดความเส่ียงของการบริโภคในช่องปากอยา่งมีนยัส าคญัโดยมนุษยแ์ละสตัว์
เล้ียง หรือสัตวป่์า หรือนก 

ส่วนที่ 12 - ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 
อนัตรายต่อสัตวป่์าและส่ิงมีชีวิต: ต ่าข้ึนอยูก่บัรายละเอียดทางพิษวิทยา ยอ่ยสลายทางชีวภาพ:  สลายตวัทางชีวภาพข้ึนอยูก่บั
รายละเอียดการยอ่ยสลาย 
ส่วนที่ 13 - การพิจารณาการก าจดั 
วิธีการก าจดัของเสีย 

ก าจดัให้สอดคลอ้งกบัรัฐบาลกลาง, รัฐและกฎหมายทอ้งถ่ินและกฎระเบียบ เผาเป็นวิธี
ท่ีตอ้งการ 

การก าจดัคอนเทนเนอร์ 

ลา้งจ านวนสามเท่า (หรือเทียบเท่า) แลว้น าเสนอเพื่อน าไปรีไซเคิลหรือปรับสภาพหรือ
เจาะและก าจดัของในหลุมฝังกลบสุขาภิบาลหรือเผาหรือหากไดรั้บอนุญาตจากรัฐ และ
ทอ้งถ่ินหน่วยงานโดยการเผาไหมอ้ยูอ่อกจากควนับุหร่ี 

  
 
 

 

 



 
 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย   ผลติภัณฑ์ท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศแพคคลนี ชนิดสเปรย์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

ช่ือสินคา้ (ท่ีใชบ้นฉลากและรายการ) 
ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศแพคคลีน  ชนิดสเปรย ์ หนา้ 5 จาก 5 

ส่วนที่ 14 - ข้อมูลการขนส่ง 

จุดอนัตรายการจ าแนกประเภท ไม่เป็นอนัตราย 

ช่ือการจดัส่งสินคา้ ไม่ไดค้วบคุม 

TDG (การขนส่งสินคา้อนัตราย) ไม่ไดค้วบคุม 

ป้ายจุด ไม่มี 

กลุ่มตวัเลขของสารเคมี ส่วนผสม 

หมวดที่ 15 - ข้อมูลเกี่ยวกับข้อก าหนด 
ส่วนผสมทั้งหมดมีการระบุไวใ้น EINECS, Canadian DSL, U.S.EPA TSCA สินคา้คงคลงั 

หมายเลขช้ินส่วนอยูภ่ายใต ้ พระราชบญัญติัอากาศบริสุทธ์ิมาตรา 112 

สถานะ RSRA ไม่ไดเ้ป็นของเสียอนัตราย 

สถานะ  CERCLA ส่วนประกอบไม่มีการระบุไว ้

ส่วนที่ 16 – ข้อมูลอืน่ ๆ 
การปฏิเสธความรับผิดชอบ  

 ขอ้มูลความปลอดภยัภายใตเ้ง่ือนไขน้ีในความเช่ือท่ีดีและไม่มีการรับประกนัใด ๆ  บุคลากรจดัการวสัดุน้ีจะตอ้งท าใหก้ารหาความ 

 เป็นอิสระจากความเหมาะสมและครบถว้นของขอ้มูลจากแหล่งท่ีมาทั้งหมดเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การใชท่ี้เหมาะสมและการก าจดัของวสัดุน้ีและ 

   ความปลอดภยัและสุขภาพของพนกังานและลูกคา้   บริษทั  แอดวานซ์  เอก็ซเชนจ ์เทคโนโลย ีจ ากดั  ยอมรับวา่ไม่มีหรือความรับผดิชอบ 

   ท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากการใชห้รือความเช่ือถือกบัขอ้มูลน้ี 






















