Material Safety Data Sheet
เอกสารขอมูลความปลอดภัย

ขอมูลทั่วไป
ชื่อสาร:

Sulphamic acid

ชื่อสาร:
UN Class:
UN Number:
UN Guide:

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ
Sulphamic acid
8 (สารกัดกรอน)
2967 (SULPHAMIC ACID)
154 (สาร - เปนพิษ และ/หรือกัดกรอน (ไมติดไฟ))

องคประกอบ/ขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
มวลตอโมล:
สูตรโมเลกุล:
ชื่อพอง:
CAS Number:

97.09
H3NO3S
Amidosulfonic acid; Amidosulfuric acid; Aminosulfonic acid; Sulfamidic acid
5329-14-6
ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย

ระคายเคืองตอตาและผิวหนัง
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 , แอมโมเนีย , แกสไนตรัส
อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับการผจญเพลิง
หามอยูบริเวณที่อันตรายโดยปราศจากชุดปองกันสารเคมีที่เหมาะสม และเครื่องชวยหายใจ
ขอมูลอื่น
ไมลุกไหมตดิ ไฟ ใชน้ํากําจัดไอระเหย

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ
ขอควรระวังสวนบุคคล
ไมควรทําใหเกิดฝุน หามสูดดมฝุน ไมควรสัมผัสกับสาร
วิธีทําความสะอาด/ดูดซับ
กวาดขณะแหง สงไปกําจัด ทําความสะอาดบริเวณที่ปนเปอน

การจัดการและการเก็บรักษา
การจัดการ
ไมมีขอบังคับอื่น
การเก็บ
ปดใหแนน เก็บในที่แหง อุณหภูมิที่เก็บรักษา: ไมมีขอกําหนด
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การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล
อุปกรณปองกันสวนบุคคล
การปองกันระบบหายใจ: จําเปน เมื่อมีฝุน
การปองกันตา:
จําเปน
การปองกันมือ:
จําเปน
ขอควรปฏิบัติ
เปลี่ยนเสื้อผาที่เปอนสารเคมี ใหทาครีมปองกันผิวหนัง ลางมือหลังจากการใชสาร

สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ลักษณะ
ของแข็ง
สี
ขาว
กลิ่น
ไมมีกลิ่น
คาพีเอช 50 g/l
น้ํา (20 °C)
~1
จุดหลอมเหลว
ไมมีขอมูล
จุดเดือด
ไมมีขอมูล
อุณหภูมิติดไฟ
ไมมีขอมูล
จุดวาบไฟ
ไมมีขอมูล
ขอบเขตการระเบิด
ลาง
ไมมีขอมูล
บน
ไมมีขอมูล
ความหนาแนน
ไมมีขอมูล
ความสามารถในการละลาย น้ํา (20 °C)
150 g/l
น้ํา (80 °C)
470 g/l
อุณหภูมิสลายตัว
> 190 °C

ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา
สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง
การใหความรอนสูง
สารที่ตองหลีกเลี่ยง
ฮาโลเจน , ดาง , ตัวออกซิไดซ (เชน ไนเตรต , ไนไตรต , กรดไนตริก ) , โลหะ ดวย น้ํา
ผลิตภัณฑจากการสลายตัวที่เปนอันตราย
เมื่อเกิดเพลิงไหม : แอมโมเนีย , แกสไนตรัส , ซัลเฟอรออกไซด
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ขอมูลทางพิษวิทยา
พิษเฉียบพลัน
LD50 (oral, rat): 3160 mg/kg
ขอมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา
เมื่อสูดดมฝุน:
เมื่อสัมผัสผิวหนัง:
เมื่อเขาตา:
เมื่อกลืนกิน:

ระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ ไอ , หายใจลําบาก
ระคายเคือง
ระคายเคืองอยางรุนแรง
ระคายเคืองตอเยื่อบุในปาก หลอดลม หลอดอาหารและระบบลําไส

ขอมูลเพิ่มเติม
ควรคํานึงถึงสมบัติที่เปนอันตรายอื่นๆ
ควรใชผลิตภัณฑดวยความระมัดระวัง เชนเดียวกับเมื่อทํางานกับสารเคมี

ขอมูลเชิงนิเวศน
ผลกระทบตอระบบนิเวศน
ไมมีขอมูลที่เปนตัวเลข เกี่ยวกับผลตอระบบนิเวศนของผลิตภัณฑนี้
ผลกระทบทางชีวภาพ
เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา สงผลที่เปนอันตรายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพีเอช
ขอมูลอื่นๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน
หามทิ้งลงสูระบบน้ํา, น้ําเสีย หรือดิน

มาตรการการกําจัด
ผลิตภัณฑ
ไมมีกฎขอบังคับของอีซีวาดวยการกําจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือวาเปนของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซี
มีกฎหมายและขอบังคับในการกําจัดของเสียเฉพาะเหลานั้น โปรดติดตอผูรับผิดชอบหรือบริษัทรับกําจัดของเสียที่
ไดรับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกําจัด
บรรจุภัณฑ
กําจัดตามระเบียบราชการ หีบหอที่ปนเปอนสารเคมีใหจัดการเชนเดียวกับตัวสารเคมี สําหรับหีบหอที่ไมเปอนให
กําจัดเหมือนของเสียตามบานหรือนํามาใชใหม หากไมมีขอกําหนดอื่นเปนพิเศษ ติดตอบริษัทผูผลิตตามที่ระบุใน
ฉลาก
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ขอมูลการขนสง
ขอมูลการขนสงทางบก เอดีอาร/อารไอดี และจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน]
จีจีวีเอส/จีจีวีอี คลาส:
8
ตัวเลขและตัวอักษร:
16c
เอดีอาร/อารไอดี คลาส:
8
ตัวเลขและตัวอักษร:
16c
ชื่อผลิตภัณฑ:
2967 SULFAMINSAEURE
ขอมูลการขนสงทางน้ํา เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร
ไมกําหนด
ขอมูลการขนสงทางทะเล ไอเอ็มดีจี
ไอเอ็มดีจี คลาส:
8
เลขยูเอ็น:
อีเอ็มเอส:
8-08 เอ็มเอฟเอจี:
ชื่อเทคนิคที่ถูกตอง:
SULPHAMIC ACID

2967
700

ขอมูลการขนสงทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร
ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส: 8
เลขยูเอ็น:
2967
ชื่อเทคนิคที่ถูกตอง:
SULPHAMIC ACID

ประเภทบรรจุภัณฑ:

III

ประเภทบรรจุภัณฑ:

III

ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงขางตนเปนไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบที่ปฏิบัติในประเทศเยอรมัน [จีจีวี
เอส/จีจีวีอี] ซึ่งในบางประเทศอาจไมมีการกําหนดตามรูปแบบดังกลาว

ขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนด
การติดฉลากตามระเบียบอีซี
สัญลักษณ:
Xi
กัดกรอน
ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย:
R 36/38
ระคายเคืองตอตาและผิวหนัง
ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย: S 26-28.1
เมื่อเขาตา ลางทันทีดวยน้ําปริมาณมาก, พบแพทย เมื่อถูกผิวหนัง
ลางทันทีดวยน้ําปริมาณมาก
เลขอีซี:
016-026-00-0 EC label
ระเบียบของเยอรมัน
ระดับมลพิษตอแหลงน้ํา 1 (สารกอมลพิษ ระดับต่ํา)

ลิขสิทธิ์คําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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