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ข้อมูลความปลอดภัย  (SAFETY DATA SHEET) 

เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน เอสจี (Chaindrite Woodstain SG)                                                        1  ธันวาคม 2555    

           พิมพ์เม่ือ :  3 กมุภาพนัธ์ 2558 

1. ข้อมูลของผลติภัณฑ์   Product Data  
 
1.1 ช่ือทางการค้า Trade Name : เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน เอสจี (Chaindrite Woodstain SG)  
 ช่ือทางเคมี : สารออกฤทธ์ิประกอบด้วย  
   เพอร์เมทริน : 3-phenoxybenzyl (1RS)-cis-trans-3-(2,2-

dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate 
   ไอเอฟ-1000: p-Chlorophenyl-3-iodopropargyl formal 
 สูตรทางเคมี : C

21
H
20

Cl
2
O
3
(เพอร์เมทริน) + C10H8O2ClI (ไอเอฟ-1000) 

1.2 การใช้ประโยชน์ Use : ใช้สําหรับย้อมสีพืน้ไม้ให้ได้สีตามต้องการ  ปอ้งกนัการผกุร่อน
ของไม้อนัเน่ืองมาจากปลวก มอด แมลงอ่ืนท่ีทําลายไม้และยงัมี
สว่นผสมของสารปอ้งกนัเชือ้ราประสทิธิภาพสงู  IF-1000 

   (p-Chlorophenyl-3-iodopropargyl formals) 
1.3 ปริมาณสูงสุดที่ครอบครอง : 3,000 ลติร 
 Max Quantity Storage 
1.4 ผู้ผลติ Manufacturer : บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 
 ที่อยู่ Address : 90/1 หมูท่ี่ 9 ต.บางววั อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  24180           
1.5 ผู้จัดจาํหน่าย Distributor : บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 
 ที่อยู่ Address 1061,1063,1065,1067,1069  ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง  
   เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ   10250 
2. การจาํแนกสารเคมีอันตราย   Chemical Classification  
 
2.1 U.N. Number : 3351  
2.2 CAS No. : 52645-53-1 (เพอร์เมทริน), 29772-02-9 (ไอเอฟ-1000) 
2.3 สารก่อมะเร็ง Carcinogen : ไมเ่ป็นสารก่อมะเร็งในสตัว์ทดลอง 
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3. สารประกอบที่เป็นอันตราย   Hazardous Ingredients  

 ช่ือสารเคมี  Substances : เพอร์เมทริน + ไอเอฟ-1000  
 เปอร์เซน็ต์  Percent : 0.30% และ 0.25% นํา้หนกัตอ่นํา้หนกั (ตามลําดบั) 

 ค่ามาตรฐานความปลอดภัย LD50 ทางปาก : 125,000 ก/กก (คํานวณ) 
 

4. ข้อมูลทางกายภาพและเคมี   Physical and Chemical Data  

4.1 จุดเดือด Boiling Point oC : 145 oC -200 oC (โซลเว้นท์ แนฟทา) 

4.2 จุดหลอมเหลว Melting Point oC : ประยกุต์ไมไ่ด้ 

4.3 ความดันไอ Vapour Pressure [Kpa] : 0.248 kPa (1.86 mm.Hg) ท่ี 20 oC (โซลเว้นท์ แนฟทา) 
4.4 การละลายได้ในนํา้ Solubility in Water : ไมล่ะลายนํา้ 

4.5 ความหนาแน่น Density : 0.87 – 0.90 กิโลกรัม/ลติร ท่ี 30 0C 

4.6 อัตราการระเหย Evaporating Rate (nBuAC=1) : 0.248 kPa (1.86 mm.Hg) ท่ี 20 oC (โซลเว้นท์ แนฟทา) 
4.7 ลักษณะสีและกลิ่น : ของเหลว สีตามเฉดสีของผลติภณัฑ์ 
 Appearance Colour and Odour มีกลิน่ของสารทําละลายเลก็น้อย 

4.8 ความเป็นกรดด่าง pH Value : ไมมี่ข้อมลู 
 
5. ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบดิ   Fire and Explosion Hazard Data  

5.1 จุดวาบไฟ Flash Point : 35 oC (Abel) (โซลเว้นท์ แนฟทา) 
5.2 ขีดจาํกัดการตดิไฟ      - ค่าตํ่าสุด (LEL) % : 0.6 % ปริมาตรตอ่ปริมาตร (โซลเว้นท์ แนฟทา) 

 Explosion Limits          -ค่าสูงสุด (UEL) % : 7.0 % ปริมาตรตอ่ปริมาตร (โซลเว้นท์ แนฟทา) 

5.3 อุณหภูมสิามารถตดิไฟได้เอง : >200 oC (ASTM E-659) (โซลเว้นท์ แนฟทา) 
 Autoignition Temperature  
5.4 การเกดิปฏกิริิยาทางเคมี : เพอร์เมทรินมีความเสถียรทางเคมีในภาวะปกติ
 Chemical Reactivity  
5.5 สารที่ต้องหลีกเล่ียงจากกัน : สารท่ีมีความเป็นดา่งสงูและสารออกซิไดซ์ท่ีรุนแรง 
  Materials to Avoid  
5.6 สารอันตรายที่เกดิจากการสลายตัว : อาจเกิดไอพิษได้เม่ือติดไฟ 
 Hazardous Decomposition Products   
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6. ข้อมูลเก่ียวกับอันตรายต่อสุขภาพ   Health Hazard Data  

6.1 ทางเข้าสู่ร่างกาย Ways of Exposure : ปาก ผิวหนงั ตา และทางเดินหายใจ 
6.2 อันตรายเฉพาะที่ (ผิวหนัง ตา เย่ือบุ) : ไมมี่ข้อมลู 
 Local Effects (skin, eyes, mucous membranes)  
6.3 ผลจากการสัมผัสสารที่มากเกนิไปในระยะสัน้ๆ: อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองตอ่ตา ผิวหนงั และระบบ 
 Effects of Overexposure Short-term ทางเดินหายใจ  
6.4 ผลการสัมผัสที่มากเกนิไปในระยะยาว : ไมมี่ข้อมลู 
 Effects of Overexposure Long-term   
6.5 ค่ามาตรฐานความปลอดภัย ACGIH TLV/TWA : ไมมี่ข้อมลู 
 
7. มาตรการด้านความปลอดภัย   Safety Measures  

7.1 ข้อมูลการป้องกันโดยเฉพาะทาง Special Protection Information 
 - การป้องกันไฟและระเบดิ : หลีกเล่ียงแหลง่ความร้อน เปลวไฟและประกายไฟ 
  Fire and Explosion Prevention 
 - การระบายอากาศ Ventilation : พยายามจดัให้มีการระบายอากาศเพ่ือให้ระดบัความเข้มข้นของ

ไอของสารต่ํา 
 - ชนิดของการป้องกันทางการหายใจ : ในสภาวะปกติไมจํ่าเป็น 
   Respiratory Protection Type   
 - การป้องกันมือ Hand Protection : ในสภาวะปกติไมจํ่าเป็น 

 - การป้องกันตา Eye Protection : ในสภาวะปกติไมจํ่าเป็น 

 - การป้องกันอ่ืนๆ Other Protection : สวมชดุทํางานท่ีปอ้งกนัการหกเลอะของสารเคมี 
7.2 การปฐมพยาบาล First Aid  
 - การสัมผัสทางผิวหนัง : รีบถอดเสือ้ผ้าบริเวณท่ีเปือ้นสารออก ล้างผิวหนงัด้วยนํา้และสบู ่

ปริมาณมากๆ 
 - การสัมผัสทางตา : ล้างตาด้วยนํา้สะอาดปริมาณมากๆ ถ้ายงัมีอาการระคายเคือง 

ให้ไปพบแพทย์ 
 - การสัมผัสทางหายใจ : ถ้ามีอาการผิดปรกติ ให้รีบย้ายผู้ได้รับพิษไปอยูใ่นท่ีมีอากาศ

บริสทุธ์ิ คอยปฐมพยาบาลตามหลกัการทัว่ๆไป 
 - ข้อแนะนําพเิศษในการรักษาพยาบาล (ระบุการรักษาหรือการแก้พษิ) :  
  ในกรณีท่ีกินเข้าไป ห้ามทาํให้อาเจียน รีบพาสง่แพทย์พร้อมฉลากผลติภณัฑ์  
  สาํหรับแพทย์ : ให้ระวงัการสําลกัไอของตวัทําละลายเข้าปอด ซึง่อาจทําให้เกิดอาการปอดอกัเสบจากสารเคมี 

(Chemical Pneumonitis) และให้การรักษาตามอาการ 
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8. ข้อปฏบัิตทิี่สาํคัญ   Special Instructions  

8.1 การโยกย้าย และการจัดเกบ็ : ต้องเก็บให้มิดชิด หา่งจากเดก็ อาหาร สตัว์เลีย้ง และเปลวไฟ 
 Handling and Storing หรือความร้อน 
8.2 การกัดกร่อน Corrosiveness : ไมมี่ข้อมลู 
8.3 การร่ัวและการหก : ดดูซบัสารท่ีร่ัวหกด้วยดิน ทราย หรือสารดดูซบัและตกัใสภ่าชนะ 
 Spill and Leak Procedures ท่ีปิดมิดชิดพร้อมติดฉลากเพ่ือการทําลายอยา่งถกูต้องตอ่ไป 

หากก้นถงัร่ัวให้คว่ําถงัหรือวางไว้ในภาชนะท่ีใหญ่กวา่  ล้างพืน้ท่ี 
สารร่ัวหกด้วยนํา้ยาทําความสะอาด เก็บนํา้ทิง้ท่ีปนเปือ้นไว้เพ่ือ 
ทําลายตอ่ไป 

8.4 วธีิการกาํจัด Disposal Methods : เผาในเตาเผาสารเคมี 
8.5 สารที่ใช้ในการดับเพลงิ : โฟม ละอองนํา้ หรือหมอกนํา้ กรณีเกิดเพลงิไหม้เพียงเลก็น้อย
 Extinguishing Media อาจใช้ผงเคมีดบัเพลงิแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ ทรายหรือดิน 
 

การปฏเิสธสทิธิ : ข้อมลูข้างต้นได้มาจากความรู้ท่ีมีอยูข่ณะจดัเตรียมข้อมลูและความบริสทุธ์ิใจท่ีจะอธิบายผลกระทบของ
การใช้ผลติภณัฑ์ท่ีมีตอ่สขุภาพ ความปลอดภยั ตลอดจนสภาพแวดล้อมเทา่นัน้  จงึไมถื่อวา่เป็นข้อ
รับประกนัคณุสมบติัเฉพาะใดๆของผลติภณัฑ์ท่ีกลา่วถงึนี ้

 

ขอข้อมูลเพิ่มเตมิได้จาก : บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 
Additional Information available from 1061,1063,1065,1067,1069  ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง  
   เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ   10250 
   โทร. 0-2320-2288 โทรสาร. 0-2320-2670 
 


