
Material Safety Data Sheet 
เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ชี่อผลิตภัณฑ DL(+-)-MALIC ACID EXTRA PURE, FCC  
 

 

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ 
 

 

องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

ชี่อผลิตภัณฑ   :DL-MALIC ACID   CAS # : 6915-15-7           EC no : 210-514-9   Annex I เลขดัชนี : None  
 สูตร  C4H6O5  
น้ําหนักโมเลกุล  134.09 AMU 
ชื่อพอง Butanedioic acid, hydroxy- (9CI) *   Deoxytetraric acid *   Hydroxybutanedioic acid *    
Hydroxysuccinic acid *   alpha-Hydroxysuccinic acid *   Kyselina hydroxybutandiova (Czech) *   
Kyselina jablecna (Czech) *   Pomalus acid *   Succinic acid, hydroxy-  
 

ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
ขอช้ีบงสําหรับอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม  
   เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน.  ระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง.  เสี่ยงตอการเกิดความเสียหายอยาง
รุนแรง  
 

มาตรการปฐมพยาบาล 

เม่ือสูดดมสาร  
  ถาสูดดมเขาไป, ใหยายผูปวยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถาไมหายใจ ใหการชวยหายใจ.  ถาหายใจลําบาก, 
 ใหออกซิเจน.  
เม่ือสัมผัสสาร  
  ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ใหลางออกดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที.  ถอดเสื้อและ 
รองเทาที่เปอนสาร.  ไปพบแพทย.  
เม่ือสารเขาตา  
 ในกรณีที่เขาตา, ใหลางดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที.  ตองแนใจวาไดลางตาอยางเพียงพอ  
โดยใชนิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหวางลาง.  ไปพบแพทย.  
เมื่อกลืนกิน  
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  เมื่อกลืนกิน, ใหใชน้ําบวนปากในกรณีที่ผูปวยที่ยังมีสติอยู.  ไปพบแพทย 
 

มาตรการการผจญเพลิง 

ขอมูลเก่ียวกับการระเบิด  
  โอกาสเกิดฝุน:   สารนี้ในรูปที่เปนฝุนผง สามารถระเบิดได.  
อุปกรณผจญเพลิง  
  เหมาะสม:   ละอองน้ํา.  Carbon dioxide, ผงเคมีแหง หรือโฟมที่เหมาะสม.  
ความเสี่ยงเฉพาะ  
  อันตรายเฉพาะ:   ปลอยควันพิษออกมาภายใตสภาวะที่เกิดไฟ.  
อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับผูผจญเพลิง  
  สวมเครื่องชวยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผาที่ใชปองกัน เพื่อปองกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา 

 

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ 

ขอควรปฏิบัติสําหรับบุคคลในกรณีท่ีหก หรือร่ัวไหล  
 อพยพคนออกจากบริเวณ.  
วิธีปองกันภัยของบุคคล  

  สวมอุปกรณชวยหายใจ, แวนตานิรภัย, รองทาบูทยาง และถุงมือยางแบบหนา.  
วิธีการทําความสะอาดหลังการปนเปอน หรือร่ัวไหล  

  กวาด, เก็บไวในถุงและรอการกําจัด.  หลีกเลี่ยงการทําใหฝุนฟุงกระจาย.  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และลาง
ําแหนงที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแลว ต 

 

การจัดการและการเก็บรักษา 

ขอปฏิบัติการใชสาร  
  คําแนะนําสําหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:   อยาหายใจเอาฝุนเขาไป.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา, ผิวหนัง และ
เสื้อผา.  หลีกเลี่ยงการไดรับสารเปนเวลานานหรือซ้ําหลายครั้ง.  
การเก็บรักษา  
  สภาวะสําหรับการเก็บ:   ปดใหสนิท  
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การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล 

การควบคุมเชิงวิศวกรรม  
  ฝกบัวนิรภัยและอางลางตา.  ตองมีเครื่องระบายอากาศ.  
สุขลักษณะทั่วไป  
  ลางใหสะอาดหลังการสัมผัส.  
เครื่องปองกันสวนบุคคล  
  การปองกันทางเดินหายใจ:   เครื่องชวยหายใจที่ผานการรับรองโดยรัฐ  
  การปองกันมือ:   ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.  
   การปองกันดวงตา:   แวนตาแบบกอกเกิลสที่ปองกันสารเคมี 

 

สมบัติทางเคมีและกายภาพ 

ลักษณะภายนอก  
   สถานะทางกายภาพ:       ของแข็ง  
สมบัติ  คา  ณ อุณหภูมิหรือความดัน  
พีเอช       N/A    
จุดเดือด/ขวงการเดือด     N/A    
จุดหลอมเหลว/ชวงการหลอมเหลว    131 - 133 oC      
จุดวาบไฟ      N/A    
ความไวไฟ      N/A    
อุณหภูมิลุกติดไฟดวยตนเอง     340 oC      
สมบัติออกซิไดซ      N/A    
สมบัติการระเบิด      N/A    
ขีดจํากัดการระเบิด      N/A    
ความดันไอ      < 0.1 mmHg 20 oC    
ถพ./ความหนาแนน     1.6 g/cm3 20 oC    
สัมประสิทธิ์การแบงสวน     N/A    
ความหนืด      N/A    
ความหนาแนนของไอ     4.6 g/l    
ความเขมขนไอระเหยเมื่ออิ่มตัว    N/A    
อัตราการระเหย      N/A    
ความหนาแนนในสภาพเปนกลุมกอน (bulk density)  1,000 kg/l    
อุณหภูมิสลายตัว      N/A    
สัดสวนของตัวทําละลาย     N/A    
สัดสวนของน้ํา      N/A    
แรงตึงผิว      N/A    
การนําไฟฟา      N/A    
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ขอมูลเบ็ดเตล็ด      N/A    
การละลาย      N/A  
 
 

ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 

- 
 

ขอมูลทางพิษวิทยา 
- 
 

ขอมูลเชิงนิเวศน 

- 
 

มาตรการการกําจัด 
- 
 

ขอมูลการขนสง 

- 
 
 

ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 
- 

 
 

 

ลิขสิทธ์ิคําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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