
Material Safety Data Sheet 
เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อสาร:   Calcium hypochlorite  
ชื่อพอง:  BK Powder; Calcium hypochloride; Calcium oxychloride; Chlorinated lime; HTH; Hy-

Chlor; hypochlorous acid, calcium salt; Lime chloride; Lo-Bax; losantin; Mildew remover 
X-14; Perchloron; Pittchlor  

 
 

 

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ 

ชื่อสาร:   Calcium hypochlorite  
UN Class:  5.1 (สารออกซิไดซ)   
UN Number:  1748 (CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY or CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, 

DRY with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen))   
UN Guide:  140 (สารออกซิไดซ)   
 
ชื่อสาร:   Calcium hypochlorite  
UN Class:  5.1 (สารออกซิไดซ)   
UN Number:  2208 (CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than 10% but not more 

than 39% available chlorine)   
UN Guide:  140 (สารออกซิไดซ)   
 
ชื่อสาร:   Calcium hypochlorite  
UN Class:  5.1 (สารออกซิไดซ)   
UN Number:  2880 (CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, or CALCIUM HYPOCHLORITE, 

HYDRATED MIXTURE with not less than 5.5% but not more than 10% water)   
UN Guide:  140 (สารออกซิไดซ) 
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องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

มวลตอโมล:   -    
สูตรโมเลกุล:   - 
CAS Number:  7778-54-3       เลขดัชนีอีซี:  117-012-00-7    
 เลขอีไอเอ็นอีซีเอส:  231-908-7   
 

ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
กอใหเกิดไฟ หากสัมผัสกับวัสดุที่ลุกไหมติดไฟได ทําปฏิกริยากับกรด เกิดแกสพิษ ทําใหเกิดแผลไหม 
 
 

มาตรการปฐมพยาบาล 

- 
 

มาตรการการผจญเพลิง 

- 

 

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ 

- 

 

การจัดการและการเก็บรักษา 
- 
 

การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล 
- 
 

สมบัติทางเคมีและกายภาพ 
- 
 

ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 
- 
 

ขอมูลทางพิษวิทยา 
- 
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ขอมูลเชิงนิเวศน 

- 
 

มาตรการการกําจัด 

ผลิตภัณฑ:   
ไมมีกฎขอบังคับของอีซีวาดวยการกําจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือวาเปนของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซี 
มีกฎหมายและขอบังคับในการกําจัดของเสียเฉพาะเหลานั้น โปรดติดตอผูรับผิดชอบหรือบริษัทรับกําจัดของเสียที่ 
ไดรับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกําจัด   
 
บรรจุภัณฑ:   
กําจัดตามระเบียบราชการ หีบหอที่ปนเปอนสารเคมีใหจัดการเชนเดียวกับตัวสารเคมี สําหรับหีบหอที่ไมเปอนให
กําจัดเหมือนของเสียตามบานหรือนํามาใชใหม หากไมมีขอกําหนดอื่นเปนพิเศษ ติดตอบริษัทผูผลิตตามที่ระบุ 
 

ขอมูลการขนสง 
ขอมูลการขนสงทางบก เอดีอาร/อารไอดี และจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน]   
จีจีวีเอส/จีจีวีอี คลาส:  5.1  ตัวเลขและตัวอักษร:  15b   
เอดีอาร/อารไอดี คลาส:  5.1  ตัวเลขและตัวอักษร:  15b   
ช่ือผลิตภัณฑ:  1748 CALCIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN   
ขอมูลการขนสงทางน้ํา เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร   
ไมกําหนด   
ขอมูลการขนสงทางทะเล ไอเอ็มดีจี   
ไอเอ็มดีจี คลาส:  5.1  เลขยูเอ็น:  1748  ประเภทบรรจุภัณฑ:  II   
อีเอ็มเอส:  5.1-06  เอ็มเอฟเอจี:  741   
ช่ือเทคนิคที่ถูกตอง:  CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY   
ขอมูลการขนสงทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร   
ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส:  5.1  เลขยูเอ็น:  1748  ประเภทบรรจุภัณฑ:  II   
ช่ือเทคนิคที่ถูกตอง:  CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURES, DRY   
ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงขางตนเปนไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบที่ปฏิบัติในประเทศเยอรมัน [จีจีวี
เอส/จีจีวีอี] ซึ่งในบางประเทศอาจไมมีการกําหนดตามรูปแบบดังกลาว   
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ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 
- 

 
 

 

ลิขสิทธ์ิคําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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