Material Safety Data Sheet
เอกสารขอมูลความปลอดภัย

ขอมูลทั่วไป
ชี่อผลิตภัณฑ SODIUM METASILICATE ANHYDROUS PURUM
เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ
องคประกอบ/ขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
ชี่อผลิตภัณฑ : SODIUM METASILICATE
CAS # :
6834-92-0
EC no :
229-912-9
Annex I เลขดัชนี :
014-010-00-8
สูตร Na2SiO3
น้ําหนักโมเลกุล 122.06 AMU
ชื่อพอง B-W * Crystamet * Disodium metasilicate * Disodium monosilicate * Metso 20 * Metso beads
2048 * Metso beads, drymet * Metso pentabead 20 * Orthosil * SODIUM METASILICATE * Sodium
metasilicate, anhydrous * Sodium silicate * Water glass
ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย
ขอชี้บงสําหรับอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
ทําใหเกิดแผลไหม. ระคายเคืองตอระบบหายใจ
มาตรการปฐมพยาบาล
เมื่อสูดดมสาร
ถาสูดดมเขาไป, ใหยายผูปวยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. ถาไมหายใจ ใหการชวยหายใจ.
ถาหายใจลําบาก, ใหออกซิเจน.
เมื่อสัมผัสสาร
ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ใหลางออกดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที. ถอดเสื้อและ
รองเทาที่เปอนสาร. ไปพบแพทย.
เมื่อสารเขาตา
ในกรณีที่เขาตา, ใหลางดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที. ตองแนใจวาไดลางตาอยางเพียงพอ
โดยใชนิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหวางลาง. ไปพบแพทย.
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เมื่อกลืนกิน
เมื่อกลืนกิน, ใหใชน้ําบวนปากในกรณีที่ผูปวยที่ยังมีสติอยู. ไปพบแพทยทันที. หามทําใหอาเจียน
มาตรการการผจญเพลิง
ความเสี่ยงเฉพาะ
อันตรายเฉพาะ: ปลอยควันพิษออกมาภายใตสภาวะที่เกิดไฟ.
อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับผูผจญเพลิง
สวมเครื่องชวยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผาที่ใชปองกัน เพื่อปองกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา
มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ
ขอควรปฏิบัติสําหรับบุคคลในกรณีที่หก หรือรั่วไหล
อพยพคนออกจากบริเวณ.
วิธีปองกันภัยของบุคคล
สวมอุปกรณชวยหายใจแบบครบชุด, รองเทาบูท และถุงมือยางแบบหนา.
ขอควรระวังเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม
หลีกเลี่ยงการปนเปอนสูระบบประปา. หลีกเลี่ยงการเทสารทิ้งลงในทอระบายน้ําและทางน้ําไหล.
วิธีการทําความสะอาดหลังการปนเปอน หรือรั่วไหล
กวาด, เก็บไวในถุงและรอการกําจัด. ระบายอากาศในบริเวณนั้น และลางตําแหนงที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บ
สารออกหมดแลว
การจัดการและการเก็บรักษา
ขอปฏิบัติการใชสาร
คําแนะนําสําหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย: อยาหายใจเอาฝุนเขาไป. ระวังอยาใหเขาตา, โดนผิวหนัง, หรือเสื้อผา.
หลีกเลี่ยงการไดรับสารเปนเวลานานหรือซ้ําหลายครั้ง.
การเก็บรักษา
สภาวะสําหรับการเก็บ: ปดใหสนิท.
สิ่งที่ตองมีเปนพิเศษ:
สารดูดความชื้น
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การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล
การควบคุมเชิงวิศวกรรม
ฝกบัวนิรภัยและอางลางตา. ใชในตูดูดควันสารเคมีเทานั้น.
สุขลักษณะทั่วไป
ทําความสะอาดเสื้อผาที่เปอนกอนนํามาใชใหม. ทิ้งรองเทาที่เปอน. ลางใหสะอาดหลังการสัมผัส.
เครื่องปองกันสวนบุคคล
การปองกันทางเดินหายใจ: เครื่องชวยหายใจที่ผานการรับรองโดยรัฐ
การปองกันมือ: ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.
การปองกันดวงตา: แวนตาแบบกอกเกิลสที่ปอ งกันสารเคมี
สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ลักษณะภายนอก
สถานะทางกายภาพ:
ของแข็ง
สี:
สีขาว
รูปแบบ:
ผง
สมบัติ คา ณ อุณหภูมิหรือความดัน
พีเอช
14
จุดเดือด/ขวงการเดือด
N/A
จุดหลอมเหลว/ชวงการหลอมเหลว
N/A
จุดวาบไฟ
N/A
ความไวไฟ
N/A
อุณหภูมิลุกติดไฟดวยตนเอง
N/A
สมบัติออกซิไดซ
N/A
สมบัติการระเบิด
N/A
ขีดจํากัดการระเบิด
N/A
ความดันไอ
N/A
ถพ./ความหนาแนน
N/A
สัมประสิทธิ์การแบงสวน
N/A
ความหนืด
N/A
ความหนาแนนของไอ
N/A
ความเขมขนไอระเหยเมื่ออิ่มตัว
N/A
อัตราการระเหย
N/A
ความหนาแนนในสภาพเปนกลุมกอน (bulk density)
อุณหภูมิสลายตัว
สัดสวนของตัวทําละลาย
สัดสวนของน้ํา

N/A
N/A
N/A
N/A
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แรงตึงผิว
การนําไฟฟา
ขอมูลเบ็ดเตล็ด
การละลาย การละลายน้ํา:

N/A
N/A
N/A
สมบูรณ
ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา

ความเสถียร
เสถียร: เสถียร.
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง: ความชื้น.
สารที่ควรหลีกเลี่ยง: กรดแก, ตะกั่ว, ดีบุก/ทินออกไซด, สังกะสี, อะลูมินัม.
ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว: โซเดียม/โซเดียมออกไซด, ซิลิคอนออกไซด.
โพลิเมอรไรเซชั่นที่เปนอันตราย
โพลิเมอรไรเซชั่นที่เปนอันตราย: จะไมเกิด
ขอมูลทางพิษวิทยา
หมายเลข RTECS: VV9275000
พิษเฉียบพลัน
LD50
ทางปาก
หนู rat
1153 mg/kg
ขอสังเกต: ระบบทางเดินอาหาร: ในทองมีเลือดออกหรือเกิดการอักเสบ.
. ระบบทางเดินอาหาร: ลําไสเล็กสวนตนมีเลือดออกหรือเกิดการอักเสบ. ระบบทางเดินอาหาร: ลําไสเล็กมีเลือด
ออกหรือเกิดการอักเสบ.
LD50
ทางปาก
หนู mouse
770 mg/kg
ขอสังเกต: ระบบทางเดินอาหาร: ในทองมีเลือดออกหรือเกิดการอักเสบ.
ระบบทางเดินอาหาร: ลําไสเล็กสวนตนมีเลือดออกหรือเกิดการอักเสบ. ระบบทางเดินอาหาร: ลําไสเล็กมีเลือด
ออกหรือเกิดการอักเสบ.
ขอมูลดานการระคายเคือง
ผิวหนัง
คน
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250 mg
24H
ขอสังเกต: ระคายเคืองอยางรุนแรง
ผิวหนัง
กระตาย
250 mg
24H
ขอสังเกต: ระคายเคืองอยางรุนแรง
ผิวหนัง
หนูตะเภา
250 mg
24H
ขอสังเกต: ผลการระคายเคืองปานกลาง
ขอชี้บงและอาการของการไดรับสาร
การสูดดมอาจทําใหเกิดการหดเกร็งของกลามเนื้อ อักเสบ การบวมน้ําของ larynxand bronchi, chemical
pneumonitis และอาการบวมน้ําที่ปอด. อาการที่เกิดจากการไดรับสารนี้อาจไดแก รูสึกแสบรอน, ไอ, หายใจมี
เสียง, หลอดลมตอนบนอักเสบ, หายใจถี่, ปวดหัว,คลื่นไส, และอาเจียน. สารนี้กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอ
เยื่อเมือก, ระบบทางเดินหายใจสวนบน, ดวงตา, และผิวหนัง. เทาที่ทราบ ยังไมมีการตรวจสอบสมบัติทางเคมี,
ทางรางกาย, และทางพิษวิทยาอยางละเอียดถี่ถวน.
วิถีทางที่ไดรับสาร
การสัมผัสทางผิวหนัง: ทําใหเกิดแผลไหม.
การดูดซึมทางผิวหนัง: อาจเปนอันตรายหากถูกดูดซึมผานผิวหนัง.
การสัมผัสทางตา: ทําใหเกิดแผลไหม.
การสูดดม: อาจเปนอันตรายหากสูดดม. สารนี้ทําใหเนื้อเยื่อของเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจสวนบนถูก
ทําลายอยางรุนแรงมาก.
การกลืนกิน: เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน.
การไดรับสารแบบเรื้อรัง - อันตรายตอระบบสืบพันธุ
สปชี่: หนู rat
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา: 15 GM/KG
วิถีทางใหสาร: ทางปาก
เวลาที่ไดรับสาร: (14 สัปดาห เพศผู/14 สัปดาห กอนตั้งครรภ-3 สัปดาห หลังคลอด)
ผล: ผลตอทารกแรกเกิด: ตายระหวางคลอด. ผลตอทารกแรกเกิด: ดัชนีการเกิดและยังมีชีวิตอยู (จํานวนตัวออน
ตอครอก; นับหลังคลอด). ผลตอทารกแรกเกิด: ตัวชี้วัดการหยานมหรือการหลั่งน้ํานม (เชนจํานวนสัตวในระยะ
หยานมตอจํานวนสัตวที่มีชีวิตที่อายุ 4วัน).
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สปชี่: หนู rat
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา: 9766 UG/KG
วิถีทางใหสาร: ฉีดเขาใตผิวหนัง
เวลาที่ไดรับสาร: (1 วัน เพศผู)
ผล: ผลกระทบตอตัวพอ: อัณฑะ, หลอดน้ําอสุจิ, ทอนําอสุจิ.
สปชี่: หนู rat
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา: 9766 UG/KG
วิถีทางใหสาร: ในอัณฑะ
เวลาที่ไดรับสาร: (1 วัน เพศผู)
ผล: ผลกระทบตอตัวพอ: อัณฑะ, หลอดน้ําอสุจิ, ทอนําอสุจิ
ขอมูลเชิงนิเวศน
มาตรการการกําจัด
การกําจัดสาร
ในการกําจัดสารติดตอผูใหบริการกําจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ. ละลายหรือผสมสารกับตัวทําละลายซึ่งไหม
ไฟไดและเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทําลายสารคารบอนเพื่อ
ลดมลพิษและเครื่องฟอก. ใหตรวจสอบขอบังคับดานสิ่งแวดลอมของรัฐบาลกลาง, รัฐและทองถิ่น

หนา 6

ขอมูลการขนสง
RID/ADR
UN#: 3253
ประเภท: 8
PG: III
ชื่อที่ใชในการขนสง: ไดโซเดียมไตรออกโซซิลิเกต
หมายเลข IMDG
UN#: 3253
ประเภท: 8
PG: III
ชื่อที่ใชในการขนสง: ไดโซเดียมไตรออกโซซิลิเกต
มลภาวะตอทะเล: ไม
มลภาวะตอทะเลขั้นรุนแรง: ไม
IATA
UN#: 3253
ประเภท: 8
PG: III
ชื่อที่ใชในการขนสง: ไดโซเดียมไตรออกโซซิลิเกต
การบรรจุแบบปองกันอันตรายจากการสูดดมกลุมที่ 1: ไม
ขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนด
การจําแนกประเภท และการติดฉลากตามคําสั่งของ EU
เลขดัชนีจาก ANNEX I: 014-010-00-8
สิ่งบงบอกความเปนอันตราย: C
กัดกรอน.
R: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย) 34 37
ทําใหเกิดแผลไหม. ระคายเคืองตอระบบหายใจ.
S: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย) 13 36/37/39 45
เก็บใหหางจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว. สวมชุดปองกัน, ถุงมือ และเครื่องปองกันตา/หนาที่เหมาะสม.
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเมื่อรูสึกไมสบาย, ใหปรึกษาแพทยโดยดวน (ถาเปนไปไดใหแสดงฉลากของสารดวย).
ขอมูลเฉพาะของประเทศ
เยอรมนี
WGK: 1
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สวิสเซอรแลนด
ประเภทความเปนพิษของสวิสเซอรแลนด: 3

ลิขสิทธิ์คําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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