Material Safety Data Sheet
เอกสารขอมูลความปลอดภัย

ขอมูลทั่วไป

CAS Number:

Sodium metabisulfite
Disodium disulfite; Disodium Salt Pyrosulfurous Acid; Disulfurous acid, disodium salt;
Pyrosulfurous acid, disodium salt; Sodium disulfite; Sodium pyrosulfite
7681-57-4

ชื่อสาร:
UN Class:
UN Number:
UN Guide:

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ
Sodium metabisulfite
ไมมีขอมูล
2693 (BISULPHITES, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.)
154 (สาร - เปนพิษ และ/หรือกัดกรอน (ไมติดไฟ))

ชื่อสาร:
ชื่อพอง:

องคประกอบ/ขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
มวลตอโมล:
สูตรโมเลกุล:

190.10
Na2O5S2

ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย
เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน ทําปฏิกริยากับกรด เกิดแกสพิษ ระคายเคืองตอระบบหายใจ อาจกอใหเกิดอันตรายราย
แรงตอตา

มาตรการปฐมพยาบาล
เมื่อหายใจเขาไป:
เมื่อถูกผิวหนัง:
เมื่อเขาตา:
เมื่อกลืนกิน:

ใหรับอากาศบริสุทธิ์
ชะลางออกดวยน้ําปริมาณมาก ถอดเสื้อผาที่เปอนออก
ชะออกดวยน้ําปริมาณมากโดยลืมตากวาง พบจักษุแพทย
ใหผูปวยดื่มน้ําปริมาณมาก ทําใหอาเจียน และนําสงแพทย
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มาตรการการผจญเพลิง
สารดับไฟที่เหมาะสม
เลือกใชสารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยูในบริเวณใกลเคียง
ขอมูลอันตรายอื่น
เมื่อเกิดเพลิงไหม จะกอใหเกิดแกสหรือไอระเหยที่เปนอันตราย
ในกรณีเพลิงไหมอาจกอใหเกิด: ซัลเฟอรออกไซด
อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับการผจญเพลิง
หามอยูบริเวณที่อันตรายโดยปราศจากชุดปองกันสารเคมีที่เหมาะสม และเครื่องชวยหายใจ
ขอมูลอื่น
ไมลุกไหมติดไฟ

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ
ขอควรระวังสวนบุคคล
ไมควรทําใหเกิดฝุน หามสูดดมฝุน ไมควรสัมผัสกับสาร
วิธีทําความสะอาด/ดูดซับ
กวาดขณะแหง สงไปกําจัด ทําความสะอาดบริเวณที่ปนเปอน

การจัดการและการเก็บรักษา
การจัดการ
ไมมีขอบังคับอื่น
การเก็บ
ปดใหแนน เก็บในที่แหง อุณหภูมิที่เก็บรักษา: ไมมีขอกําหนด

การปองกันระบบหายใจ:
การปองกันตา:

การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล
จําเปน เมื่อมีฝุน
จําเปน
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การปองกันมือ:
ขอควรปฏิบัติ

จําเปน
เปลี่ยนเสื้อผาที่เปอนสารเคมี ใหทาครีมปองกันผิวหนัง ลางมือหลังจากการใชสาร

สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ลักษณะ
ของแข็ง
สี
ขาว
กลิ่น
เฉพาะตัว
คาพีเอช 50 g/l น้ํา (20 °C)
4.0 - 5.0
จุดหลอมเหลว ~ 150 °C
จุดเดือด
ไมมีขอมูล
อุณหภูมิติดไฟ ไมมีขอมูล
จุดวาบไฟ
ไมมีขอมูล
ขอบเขตการระเบิด
ลาง
บน
ความหนาแนน
(20 °C)
ความสามารถในการละลาย น้ํา (20 °C)
อุณหภูมิสลายตัว
> 150 °C
ล็อกพี [ออกต]
-3.7

ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
1.48 g/cm3
640 g/l

ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา
สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง
การใหความรอนสูง
สารที่ตองหลีกเลี่ยง
กรด , ตัวออกซิไดซ
ผลิตภัณฑจากการสลายตัวที่เปนอันตราย
เมื่อเกิดเพลิงไหม : ซัลเฟอรออกไซด
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ขอมูลทางพิษวิทยา
พิษเฉียบพลัน
LD50 (oral, rat): 1540 mg/kg ;
ความเปนพิษกึ่งเฉียบพลันถึงเรื้อรัง
การทดสอบการระคายเคืองตอตา (กระตาย):
ผลทดสอบการระคายเคืองตอผิว (กระตาย):

ระคายเคือง
ไมระคายเคือง

ขอมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา
เมื่อหายใจเขาไป:
เมื่อสัมผัสผิวหนัง:
เมื่อเขาตา:
เมื่อกลืนกิน:

กอใหเกิดการระคายเคืองของเยื่อเมือก, ไอ และ หายใจลําบาก
ระคายเคือง
ระคายเคือง
ระคายเคืองตอเยื่อบุในปาก หลอดลม หลอดอาหารและระบบลําไส

ขอมูลเพิ่มเติม
ควรคํานึงถึงสมบัติที่เปนอันตรายอื่นๆ
ควรใชผลิตภัณฑดวยความระมัดระวัง เชนเดียวกับเมื่อทํางานกับสารเคมี

ขอมูลเชิงนิเวศน
การยอยสลายทางชีวภาพ:
กําจัดไดเล็กนอย (การลดลงของ DOC < 20%)
พฤติกรรมในสิ่งแวดลอม:
การกระจาย: log P(oct):: -3.7 ;
ผลกระทบตอระบบนิเวศน:
ผลกระทบทางชีวภาพ:
เปนพิษตอ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ํา
ไมสงผลอันตรายตอระบบบําบัดน้ําทิ้ง หากมีการใชและจัดการสารเคมีอยางเหมาะสม
ความเปนพิษตอปลา:
S.gairdnerii LC50: 150 - 220 mg/l /96 h ;
ความเปนพิษตอแบคทีเรีย: Ps.pudita EC50: 56 mg/l /16 h ;
พิษตอไรน้ํา:
Daphnia magna EC50: 89 mg/l /24 h ;
ขอมูลอื่นๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน:
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COD: 165 mg/g ;
ThOD: 154 mg/g ;
หามทิ้งลงสูระบบน้ํา, น้ําเสีย หรือดิน

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

ขอมูลการขนสง
ไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสง

ขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนด
การติดฉลากตามระเบียบอีซี
สัญลักษณ:
Xn อันตรายตอสุขภาพ
ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย:
R 22-31-37-41 เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน ทําปฏิกริยากับกรด เกิดแกสพิษ ระคาย
เคืองตอระบบหายใจ อาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอตา
ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย: S 26-39
เมื่อเขาตา ลางทันทีดวยน้ําปริมาณมาก, พบแพทย สวมอุปกรณ
ปองกันตาและหนา
เลขอีซี:
--ระเบียบของเยอรมัน
ระดับมลพิษตอแหลงน้ํา 1 (สารกอมลพิษ ระดับต่ํา)

ลิขสิทธิ์คําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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