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Material Safety Data Sheet 
เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อผลิตภัณฑ:  Perhydrol 30% H2O2 GR  
ชื่ออ่ืน  : Hydrogen peroxide solution.   
 

 

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ 

- 

 

องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

สารละลายในน้ํา   
 
องคประกอบที่เปนอันตราย:   
ช่ือตามระเบียบอีซี  Hydrogen peroxide   
สัญลักษณอันตราย:  O C   ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย:  8-34   
เลขดัชนีอีซี:  008-003-00-9   กอใหเกิดไฟ หากสัมผัสกับวัสดุที่ลุกไหมติดไฟได ทําใหเกิดแผลไหม   
เลขซ ีเอเอส:  7722-84-1   ปริมาณ:  30%   

 

ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
ทําใหเกิดแผลไหม 
 

มาตรการปฐมพยาบาล 

เม่ือสูดดม: ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นําสงแพทย 
เม่ือถูกผิวหนัง: ชะลางออกดวยน้ําปริมาณมาก ทาดวยพอลีเอทิลีนไกลคอล 400 ถอดเสื้อผาที่เปอนออกทันที 
เม่ือเขาตา: ชะออกดวยน้ําปริมาณมากเปนเวลาอยางนอย 10 นาที โดยลืมตากวาง พบจักษุแพทยทันที 
เม่ือกลืนกิน: ใหผูปวยด่ืมน้ําปริมาณมาก (หลายลิตรถาจําเปน), ไมควรทําใหอาเจียน  
(อาจทําใหเกิดการกัดจนทะลุ) นําสงแพทยทันที หามปรับสภาพสารใหเปนกลาง 
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มาตรการการผจญเพลิง 

สารดับไฟที่เหมาะสม:  น้ํา   
 
สารดับไฟที่หามใช:  
คารบอนไดออกไซด, โฟมดับเพลิง, ผงเคมีดับเพลิง   
 
ขอมูลอันตรายอื่น: 
ปลดปลอยออกซิเจน ทําใหไฟลุกลาม   
อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับการผจญเพลิง 
หามอยูบริเวณที่อันตรายโดยปราศจากชุดปองกันสารเคมีที่เหมาะสม และเครื่องชวยหายใจ   
 
ขอมูลอ่ืน:   ไมลุกไหมติดไฟ   

 

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ 

ขอควรระวังสวนบุคคล: 
หามสูดดมไอระเหย/ละอองลอย ไมควรสัมผัสกับสาร  

 

วิธีทําความสะอาด/ดูดซับ: 
ซ ับดวยวัสดุดูดซับของเหลว เชน เคมิซอบฎ สงไปกําจัด ทําความสะอาดบริเวณที่ปนเปอน 

 

การจัดการและการเก็บรักษา 

การจัดการ:   ไมมีขอบังคับอื่น   
 
การเก็บ:   
ปดใหแนน บริเวณที่มีการถายเทอากาศไดดี เก็บหางจากแสง ตํ่ากวา + 25 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิอาจสูงไดถึง + 
40 องศาเซลเซียส เปนเวลานานสูงสุด 48 ช่ัวโมง)  
 
คําแนะนําในการเก็บรักษา: 
เก็บหางจากวัสดุที่ติดไฟไดและแหลงกําเนิดประกายไฟและความรอน  
 
ขอบังคับสําหรับ หองเก็บสารและถังบรรจุ: 
ควรใชถังบรรจุที่สามารถระบายความดันภายในออกได เชน ถังที่มีลิ้นควบคุมความดัน 
 

 หนา 2  



การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล 

ตัวแปรควบคุมเฉพาะ   

 

MAK German [ความเขมขนสูงสุดในที่ทํางาน]   

Hydrogen peroxide  1 มิลลิลิตร ตอ ลูกบาศกเมตร หรือ 1.4 มิลลิกรัม ตอ ลูกบาศกเมตร   

 

อุปกรณปองกันสวนบุคคล:   
การปองกันระบบหายใจ:  จําเปน เมื่อมีไอระเหย/ละออง   

การปองกันตา:  จําเปน   

การปองกันมือ:  จําเปน   

อุปกรณปองกันอ่ืนๆ:  ชุดปองกันที่เหมาะสม   
ขอควรปฏิบัติ  เปลี่ยนเสื้อผาที่เปอนสารเคมีทันที ทาครีมปองกันผิวหนัง ลางมือและหนาหลังจากการใชสาร 

   

 

สมบัติทางเคมีและกายภาพ 

ลักษณะ:       ของเหลว     
สี:        ไมมีสี     
กลิ่น:        ฉุนเล็กนอย     
คาพีเอช       (20 ºC)  2 - 4    
จุดหลอมเหลว        -26 ºC    
จุดเดือด        107 ºC    
อุณหภูมิติดไฟ        ไมมีขอมูล    
จุดวาบไฟ        ไมมีขอมูล    
ขอบเขตการระเบิด  ลาง      ไมมีขอมูล    
 บน        ไมมีขอมูล    
ความดันไอ       (20 ºC)  ~ 18 mbar    
ความหนาแนน       (20 ºC)  1.11 g/cm3    
ความสามารถในการละลาย  น้ํา    (20 ºC)  ละลายได    
อุณหภูมิสลายตัว        > 100 ºC   
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ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 
สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง  : การใหความรอน   
สารที่ตองหลีกเลี่ยง   
โลหะอัลคาไล , เกลือของโลหะอัลคาไล , ไฮดรอกไซดของโลหะอัลคาไล , โลหะอัลคาไลนเอิรธ , โลหะ , โลหะ 
ในสภาพที่เปนผง , โลหะออกไซด , เกลือของโลหะ , อโลหะ , ออกไซดของอโลหะ , อัลดีไฮด , แอลกอฮอล , เอ
มีน , แอมโมเนีย , ไฮดราซีนและอนุพันธ , ไฮไดรด , สารที่ไหมไฟได , อีเทอร , กรด , แอนไฮไดรด , ตัวออกซิ
ไดซ , สารอินทรีย , สารประกอบเปอรรอกซี , สิ่งเจือปน/ฝุน , โพแทสเซียม เปอรแมงกาเนต , ตัวทําละลาย
อินทรีย , สารอินทรียจําพวกไนโตร , ทองเหลือง   
 
ผลิตภัณฑจากการสลายตัวท่ีเปนอันตราย   
ออกซิเจน   
 
สารที่ทําใหเสถียร   
โซเดียมสแตนเนต (Sn =< 0.0005%) โซเดียมฟอสเฟต (PO =< 0.0005%)   
 
ขอมูลเพิ่มเติม   
วองไวตอแสง ; ไวตอความรอน  
 

ขอมูลทางพิษวิทยา 

พิษเฉียบพลัน   
LD50 (oral, mouse): 2000 mg/kg (90 % solution) ;  
LD50 (dermal, rat): 4060 mg/kg (90 % solution) ;  
LC50 (inhalation, rat): 2000 mg/m3 /4 h (90 % solution)   
 
ขอมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา   
ผลจากละออง ไอ: ระคายเคืองตอ ทางเดินหายใจ , ตา , กระเพาะ  
แผลไหมของ: ตา , ผิวหนัง , เยื่อเมือก  
เมื่อกลืนกิน: คลื่นไสอาเจียน แผลไหมในหลอดอาหารและกระเพาะ  
เมื่อกลืนกินในปริมาณมาก: มีฤทธิ์กัดกรอน อาจทําใหหลอดอาหารและกระเพาะทะลุ   
 
ขอมูลเพิ่มเติม   
ควรใช ผลิตภัณฑดวยความระมัดระวัง เชนเดียวกับเมื่อทํางานกับสารเคมี 

 

ขอมูลเชิงนิเวศน 
การยอยสลายทางชีวภาพ:    ยอยสลายทางชีวภาพไดงาย  
พฤติกรรมในสิ่งแวดลอม: 
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Evaluation number (FRG) (fish): 4.5 ; Evaluation number (FRG) (bacteria): 6.0 ; Evaluation number (FRG) 
(mammal): 3 ;  
 
ผลิตภัณฑที่ไดจากการสลายตัว น้ํา และ ออกซิเจน  
 
ผลกระทบตอระบบนิเวศน: 
ผลกระทบทางชีวภาพ: เปนพิษตอ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ํา  
เมื่อมีความเขมขนสูงสงผลให เปนพิษตอปลาและแพลงกตอน  
ไมสงผลอันตรายตอระบบบําบัดน้ําทิ้ง หากมีการใชและจัดการสารเคมีอยางเหมาะสม  
ความเปนพิษตอปลา: C.auratus LC50: 30 mg/l ;  
ความเปนพิษตอสาหราย: Sc.quadricauda LC50: 7.3 mg/l ;  
ความเปนพิษตอแบคทีเรีย: Ps.pudita EC50: 1 mg/l ;  
พิษตอไรน้ํา: Daphnia magna EC50: 7.7 mg/l ;  
 
ขอมูลอื่นๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน: 
ไมกอใหเกิดผลตอระบบนิเวศน หากมีการใชและจัดการกับผลิตภัณฑอยางเหมาะสม 
 

มาตรการการกําจัด 

ผลิตภัณฑ:   
ไมมีกฎขอบังคับของอีซีวาดวยการกําจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือวาเปนของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอี
ซีมีกฎหมายและขอบังคับในการกําจัดของเสียเฉพาะเหลานั้น โปรดติดตอผูรับผิดชอบหรือบริษัทรับกําจัดของ
เสียที่ไดรับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกําจัด   

 

บรรจุภัณฑ:   
กําจัดตามระเบียบราชการ หีบหอที่ปนเปอนสารเคมีใหจัดการเชนเดียวกับตัวสารเคมี สําหรับหีบหอที่ไมเปอนให
กําจัดเหมือนของเสียตามบานหรือนํามาใชใหม หากไมมีขอกําหนดอื่นเปนพิเศษ ติดตอบริษัทผูผลิตตามที่ระบุใน

   ฉลาก 
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ขอมูลการขนสง 
ขอมูลการขนสงทางบก เอดีอาร/อารไอดี และจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน]   
จีจีวีเอส/จีจีวีอี คลาส:  5.1  ตัวเลขและตัวอักษร:  1b   
เอดีอาร/อารไอดี คลาส:  5.1  ตัวเลขและตัวอักษร:  1b   
ช่ือผลิตภัณฑ:  2014 WASSERSTOFFPEROXID,WAESSRIGE LOESUNG   
 
ขอมูลการขนสงทางน้ํา เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร   
ไมกําหนด   
 
ขอมูลการขนสงทางทะเล ไอเอ็มดีจี   
ไอเอ็มดีจี คลาส:  5.1  เลขยูเอ็น:  2014  ประเภทบรรจุภัณฑ:  II   
อีเอ็มเอส:  5.1-02  เอ็มเอฟเอจี:  735   
ช่ือเทคนิคที่ถูกตอง:  HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION - CONCENTRATION OF 30% BY 

WEIGHT   
 
ขอมูลการขนสงทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร   
ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส:  5.1/8  เลขยูเอ็น:  2014  ประเภทบรรจุภัณฑ:  II   
ช่ือเทคนิคที่ถูกตอง:  HYDROGEN PEROXIDE,AQUEOUS SOLUTION   
 
 

ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 
การติดฉลากตามระเบียบอีซี   
สัญลักษณ:  C  กัดกรอน   
ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย:  R 34  ทําใหเกิดแผลไหม   
ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย:  S 3-26-36/37/39-45  เก็บในที่เย็น เมื่อเขาตา ลางทันทีดวยน้ําปริมาณมาก, พบ
แพทย สวมชุดปองกัน, ถุงมือ และอุปกรณปองกันตาและหนาที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรูสึกไม
สบาย ควรปรึกษาแพทยทันที พรอมทั้งแสดงฉลากของสารเคมี   
เลขอีซี:  ---   
 
ระเบียบของเยอรมัน   
ระดับมลพิษตอแหลงน้ํา  0  (โดยปกติ ไมกอใหเกิดมลพิษ) 

 
 

Copyright 2008 Dearborn International Corp., Ltd. 
 

ลิขสิทธ์ิคําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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