Material Safety Data Sheet
เอกสารขอมูลความปลอดภัย

ขอมูลทั่วไป
ชื่อสาร:
ชื่อพอง:
CAS Number:

Potassium hydroxide
Caustic potash; Lye; Potash caustic ; potassa; Potassium hydrate
1310-58-3

ชื่อสาร:
UN Class:
UN Number:
UN Guide:

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ
Potassium hydroxide
8 (สารกัดกรอน)
1813 (POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID)
154 (สาร - เปนพิษ และ/หรือกัดกรอน (ไมติดไฟ))

องคประกอบ/ขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
มวลตอโมล:
สูตรโมเลกุล:

56.11
KOH

ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย
ทําใหเกิดแผลไหมอยางรุนแรง

เมื่อสูดดม:
เมื่อถูกผิวหนัง:
เมื่อเขาตา:
เมื่อกลืนกิน:

มาตรการปฐมพยาบาล
ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นําสงแพทย
ชะลางออกดวยน้ําปริมาณมาก ทาดวยพอลีเอทิลีนไกลคอล 400 ถอดเสื้อผาที่เปอนออกทันที
ชะออกดวยน้ําปริมาณมากเปนเวลาอยางนอย 10 นาที โดยลืมตากวาง พบจักษุแพทยทันที
ใหผูปวยดื่มน้ําปริมาณมาก (หลายลิตรถาจําเปน), ไมควรทําใหอาเจียน (อาจทําใหเกิดการกัด
จนทะลุ) นําสงแพทยทันที หามปรับสภาพสารใหเปนกลาง

หนา 1

มาตรการการผจญเพลิง
สารดับไฟที่เหมาะสม
เลือกใชสารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยูในบริเวณใกลเคียง
ขอมูลอันตรายอื่น
ไมมีขอมูล
ขอมูลอื่น
ไมลุกไหมติดไฟ
มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ
ขอควรระวังสวนบุคคล
ไมควรทําใหเกิดฝุน หามสูดดมฝุน
วิธีทําความสะอาด/ดูดซับ
กวาดขณะแหงอยางระมัดระวัง สงตอไปกําจัด ทําความสะอาดบริเวณที่ปนเปอนสารดวยน้ํา
หมายเหตุเพิ่มเติม
การลดอันตราย:

ทําใหเปนกลางดวยสารละลายกรดซัลฟวริกเจือจาง

การจัดการและการเก็บรักษา
การจัดการ
ไมมีขอบังคับอื่น
การเก็บ
ปดใหแนน เก็บในที่แหง ณ. อุณหภูมิ+15 ถึง +25 องศาเซลเซียส
ขอบังคับสําหรับ หองเก็บสารและถังบรรจุ
หามใชถังบรรจุที่เปนอะลูมิเนียม ดีบุก หรือสังกะสี

หนา 2

การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล
อุปกรณปองกันสวนบุคคล
การปองกันระบบหายใจ:
การปองกันตา:
การปองกันมือ:
ขอควรปฏิบัติ

จําเปน เมื่อมีฝุน
จําเปน
จําเปน
เปลี่ยนเสื้อผาที่เปอนสารเคมีทันที ทาครีมปองกันผิวหนัง ลางมือและหนาหลังจาก
การใชสาร

สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ลักษณะ
ของแข็ง
สี
ขาว
กลิ่น
ไมมีกลิ่น
คาพีเอช 50 g/l น้ํา (20 °C)
> 13.5
จุดหลอมเหลว 360 °C
จุดเดือด
1320 °C
อุณหภูมิติดไฟ ไมมีขอมูล
จุดวาบไฟ
ไมมีขอมูล
ขอบเขตการระเบิด
ลาง
บน
ความหนาแนน
(20 °C)
ความสามารถในการละลาย น้ํา (20 °C)
เอทานอล (20 °C)

ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
2.04 g/cm3
ประมาณ 1100 g/l
ประมาณ 400 g/l

หนา 3

ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา
สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง
ไมมีขอมูล
สารที่ตองหลีกเลี่ยง
โลหะ (มีออกซิเจนและความชื้นอยูดวย) , โลหะเบา : สามารถเกิดเปน ไฮโดรเจน ;
สารประกอบแอมโมเนียม : สามารถเกิดเปน แอมโมเนีย ;
โลหะอัลคาไลนเอิรธ , ฮาโลเจน , สารประกอบของฮาโลเจน-ฮาโลเจน , ฮาโลจิเนตเตด ไฮโดรคารบอน , ออกซีเฮ
ไลดของอโลหะ , ฮาโลเจนออกไซด , สารอินทรียจําพวกไนโตร , ฟอสฟอรัส , ออกไซดของอโลหะ ,
ไฮโดรคารบอน , แอนไฮไดรด , กรดแก
ผลิตภัณฑจากการสลายตัวที่เปนอันตราย
ไมมีขอมูล
ขอมูลเพิ่มเติม
ดูดความชื้นสูงมาก ; คายความรอน เมื่อละลายน้ํา ;
อาจเกิดปฏิกริยาที่รุนแรง / เปนอันตรายเมื่อทําปฏิกริยากับ โลหะ , พลาสติกชนิดตางๆ , แกว , เนื้อเยื่อของสัตว/
พืช

ขอมูลทางพิษวิทยา
พิษเฉียบพลัน
LD50 (oral, rat): 273 mg/kg
ขอมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา
เมื่อสัมผัสกับสาร:
แผลไหมของ: ผิวหนัง , เยื่อเมือก , ตา ( อาจกอใหเกิดตอในตา )
เมื่อกลืนกิน:
แผลไหมของ: หลอดอาหาร , กระเพาะ ( เจ็บปวดอยางรุนแรง (มีฤทธิ์กัดกรอน อาจ
กอใหเกิดการกัดทะลุ) ; เวียนศีรษะ

หนา 4

ขอมูลเชิงนิเวศน
ผลกระทบตอระบบนิเวศน
ผลกระทบทางชีวภาพ:
สงผลที่เปนอันตรายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพีเอช มีฤทธิ์กัดกรอนแมในสภาพที่
เจือจาง
เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา LC50: 10 mg/l /96 h
ขอมูลอื่นๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน:
หามทิ้งลงสูระบบน้ํา, น้ําเสีย หรือดิน

มาตรการการกําจัด
ผลิตภัณฑ
ไมมีกฎขอบังคับของอีซีวาดวยการกําจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือวาเปนของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซี
มีกฎหมายและขอบังคับในการกําจัดของเสียเฉพาะเหลานั้น โปรดติดตอผูรับผิดชอบหรือบริษัทรับกําจัดของเสียที่
ไดรับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกําจัด
บรรจุภัณฑ
กําจัดตามระเบียบราชการ หีบหอที่ปนเปอนสารเคมีใหจัดการเชนเดียวกับตัวสารเคมี สําหรับหีบหอที่ไมเปอนให
กําจัดเหมือนของเสียตามบานหรือนํามาใชใหม หากไมมีขอกําหนดอื่นเปนพิเศษ ติดตอบริษัทผูผลิตตามที่ระบุใน
ฉลาก

หนา 5

ขอมูลการขนสง
ขอมูลการขนสงทางบก เอดีอาร/อารไอดี และจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน]
จีจีวีเอส/จีจีวีอี คลาส:
8
ตัวเลขและตัวอักษร:
41b
เอดีอาร/อารไอดี คลาส:
8
ตัวเลขและตัวอักษร:
41b
ชื่อผลิตภัณฑ: 1813 KALIUMHYDROXID, FEST
ขอมูลการขนสงทางน้ํา เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร
ไมกําหนด
ขอมูลการขนสงทางทะเล ไอเอ็มดีจี
ไอเอ็มดีจี คลาส:
8
เลขยูเอ็น:
1813 ประเภทบรรจุภัณฑ:
อีเอ็มเอส:
8-06 เอ็มเอฟเอจี:
705
ชื่อเทคนิคที่ถูกตอง:
POTASSIUM HYDROXIDE,SOLID
ขอมูลการขนสงทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร
ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส: 8
เลขยูเอ็น:
1813 ประเภทบรรจุภัณฑ:
ชื่อเทคนิคที่ถูกตอง:
POTASSIUM HYDROXIDE,SOLID

II

II

ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงขางตนเปนไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบที่ปฏิบัติในประเทศเยอรมัน [จีจีวี
เอส/จีจีวีอี] ซึ่งในบางประเทศอาจไมมีการกําหนดตามรูปแบบดังกลาว

หนา 6

ขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนด
การติดฉลากตามระเบียบอีซี
สัญลักษณ:
C
กัดกรอน
ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย:
R 35 ทําใหเกิดแผลไหมอยางรุนแรง
ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย: S 26-37/39-45 เมื่อเขาตา ลางทันทีดวยน้ําปริมาณมาก, พบแพทย สวมถุงมือ
และอุปกรณปองกันตาและหนาที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรูสึกไม
สบาย ควรปรึกษาแพทยทันที พรอมทั้งแสดงฉลากของสารเคมี
เลขอีซี:
019-002-00-8 EC label
ระเบียบของเยอรมัน
ระดับมลพิษตอแหลงน้ํา 1 (สารกอมลพิษ ระดับต่ํา)

ลิขสิทธิ์คําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนา 7

