Material Safety Data Sheet
เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย

ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อสาร:
ชื่อพ้ อง:

CAS Number:

Sodium sulfate, anhydrous
Bisodium sulfate; Disodium monosulfate; Disodium sulfate; Na2SO4; Natriumsulfat; Salt
cake; Sodium sulfate; Sodium sulfate (2:1); Sulfuric acid, sodium salt; Sulfuric acid,
disodium salt; Thenardite; Trona
7757-82-6

เลขอ้ างอิงตามระบบองค์ การสหประชาชาติ
ชื่อสาร:
UN Class:
UN Number:
UN Guide:

-

องค์ ประกอบ/ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนผสม
มวลต่ อโมล:
สู ตรโมเลกุล:

142.04
Na2SO4

ข้ อมูลเกีย่ วกับอันตราย
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตอ้ งมีการกาหนดประเภท อันตรายของสารเคมี (ประเภทของสารเคมีอนั ตรายแสดงไว้ใน
ข้อกาหนดของ 67/548/อีอีซี ซึ่งเป็ นข้อกาหนดที่ใช้สาหรับประเทศสมาชิก)

มาตรการปฐมพยาบาล
เมือ่ สู ดดม:
เมือ่ เข้ าตา:
เมือ่ ถูกผิวหนัง:
เมือ่ กลืนกิน:

ให้รับอากาศบริ สุทธิ์
ชะล้างออกด้วยน้ า
ชะล้างออกด้วยน้ า
ปรึ กษาแพทย์หากรู ้สึกไม่สบาย
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มาตรการการผจญเพลิง
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม:
เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียง
ข้ อมูลอันตรายอืน่ :
ไม่มีขอ้ มูล
ข้ อมูลอืน่ :
ไม่ลุกไหม้ติดไฟ

มาตรการเมือ่ มีการปล่ อยสารโดยอุบัตเิ หตุ
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล
ไม่ควรทาให้เกิดฝุ่ น ห้ามสูดดมฝุ่ น
วิธีทาความสะอาด/ดูดซับ
กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริ เวณที่ปนเปื้ อน

การจัดการและการเก็บรักษา
การจัดการ
ไม่มีขอ้ บังคับอื่น
การเก็บ
ปิ ดให้แน่น เก็บในที่แห้ง ณ. อุณหภูมิ+15 ถึง +25 องศาเซลเซียส

การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้ องกันส่ วนบุคคล
อุปกรณ์ ป้องกันส่ วนบุคคล
การป้ องกันระบบหายใจ:
การป้ องกันตา:
การป้ องกันมือ:
ข้ อควรปฏิบตั ิ

ไม่จาเป็ น
จาเป็ น
ไม่จาเป็ น
ล้างมือหลังการทางานกับสาร
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สมบัตทิ างเคมีและกายภาพ
ลักษณะ
ของแข็ง
สี
ขาว
กลิน่
ไม่มีกลิ่น
ค่ าพีเอช 50 g/l นา้
(20 °C) 5 - 8
จุดหลอมเหลว
884 °C
จุดเดือด
ไม่มีขอ้ มูล
อุณหภูมติ ดิ ไฟ ไม่มีขอ้ มูล
จุดวาบไฟ
ไม่มีขอ้ มูล
ขอบเขตการระเบิด
ล่าง
บน
ความหนาแน่ น
(20 °C)
ความสามารถในการละลาย น้ า (20 °C)
ขนาดอนุภาค

ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
2.70 g/cm3
200 g/l
0.25 - 2.00 mm

ความเสถียรและความว่องไวต่ อปฏิกริ ิยา
สภาวะทีต่ ้ องหลีกเลีย่ ง
ไม่มีขอ้ มูล
สารทีต่ ้ องหลีกเลีย่ ง
ไม่มีขอ้ มูล
ผลิตภัณฑ์ จากการสลายตัวทีเ่ ป็ นอันตราย
ไม่มีขอ้ มูล
ข้ อมูลเพิม่ เติม
ดูดความชื้น
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ข้ อมูลทางพิษวิทยา
พิษเฉียบพลัน
ข้อมูลที่มีอยูไ่ ม่สามารถใช้เป็ นข้อกาหนดความเป็ นพิษในทางอุตสาหกรรม
ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา
เมื่อกลืนกินในปริ มาณมาก: หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจผิดปกติ ส่งผลต่อ: ทางเดินอาหาร
อาการที่อาจจะเกิดขึ้น: คลื่นไส้ , อาเจียน

ข้ อมูลเชิงนิเวศน์
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
ไม่มีขอ้ มูลเฉพาะ
ข้ อมูลอืน่ ๆเกีย่ วกับระบบนิเวศน์
ข้อมูลสาหรับซัลเฟตโดยทัว่ ไป:
ผลกระทบทางชีวภาพ: ปลา: เป็ นพิษตั้งแต่ 7 g/l; แบคทีเรี ย: เป็ นพิษตั้งแต่ 2.5 g/l
ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

มาตรการการกาจัด
ผลิตภัณฑ์
ไม่มีกฎข้อบังคับของอีซีวา่ ด้วยการกาจัดสารเคมีหรื อกากเคมีซ่ ึงมักจะถือว่าเป็ นของเสี ยเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซี
มีกฎหมายและข้อบังคับในการกาจัดของเสี ยเฉพาะเหล่านั้น โปรดติดต่อผูร้ ับผิดชอบหรื อบริ ษทั รับกาจัดของเสี ยที่
ได้รับอนุญาตเพื่อปรึ กษาวิธีกาจัด
บรรจุภณ
ั ฑ์
กาจัดตามระเบียบราชการ หี บห่อที่ปนเปื้ อนสารเคมีให้จดั การเช่นเดียวกับตัวสารเคมี สาหรับหีบห่อที่ไม่เปื้ อนให้
กาจัดเหมือนของเสี ยตามบ้านหรื อนามาใช้ใหม่ หากไม่มีขอ้ กาหนดอื่นเป็ นพิเศษ ติดต่อบริ ษทั ผูผ้ ลิตตามที่ระบุใน
ฉลาก

ข้ อมูลการขนส่ ง
ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการขนส่ง

หน้า 4

ข้ อมูลเกีย่ วกับข้ อกาหนด
การติดฉลากตามระเบียบอีซี
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย:
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย:

-----

ระเบียบของเยอรมัน
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ า 0 (โดยปกติ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ)
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ลิขสิ ทธิ์คาแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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