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ข้อมูลความปลอดภัย  (SAFETY DATA SHEET) 

การ์เดีย้น ซอฟเซ้นซ์  (Gardian Sofsense) 15  มีนาคม  2556 

 พิมพ์เม่ือ : 6 พฤษภาคม 2558 
 

1. ข้อมูลของผลติภัณฑ์   Product Data   

1.1 ช่ือทางการค้า Trade Name : การ์เดีย้น ซอฟเซ้นซ์  (Gardian Sofsense) 
 ช่ือทางเคมี (สารออกฤทธ์ิสาํคัญ) : Blend of Sodium lauryl ether sulfate, Lauryl diethanolamide

และ Lauryl Betaine โดยมีสารยบัยัง้เชือ้จลุนิทรีย์ คือ 2,4,4-
trichloro-2-hydroxydiphenyl ether และ conditioner 

 สูตรทางเคมี (สารออกฤทธ์ิสาํคัญ)   : ไมมี่ข้อมลู 
1.2 การใช้ประโยชน์ Use : การ์เดีย้น ซอฟเซ้นซ์  เป็นแชมพท่ีูได้พฒันามาเพ่ือสนุขัขนยาว

โดยเฉพาะ มีสว่นของคอนดิชัน่เนอร์   ท่ีทําให้ขนสนุขัฟนูุ่มเป็นเงา
งาม และให้ความสะอาดออ่นโยนตอ่ผิวสนุขัเป็นพิเศษ  ทัง้ยงัผสม
สารขจดัเชือ้แบคทีเรีย  เออร์กาซาน ดีพี 300 ท่ีสามารถขจดัเชือ้
แบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตขุองกลิน่ตวัสนุขัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

1.3 ปริมาณสูงสุดที่ครอบครอง : 15,000 ขวด 
 Max Quantity Storage  
1.4 ผู้ผลติ Manufacturer : บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 
 ที่อยู่ Address : 109 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 : ไมมี่ 
2.2 CAS No. : ไมมี่                  
2.3 สารก่อมะเร็ง Carcinogen : ไมมี่สารก่อมะเร็ง 
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3. สารประกอบที่เป็นอันตราย   Hazardous Ingredients  

3.1 ช่ือสารเคมี  Substances : Sodium lauryl ether sulfate    
3.2 เปอร์เซน็ต์  Percent : 14.4-15.6% W/W 
3.3 ค่ามาตรฐานความปลอดภัย  TLV : ไมมี่ข้อมลู 
3.4  LD50ทางปาก (หนู)  :  > 5,000 มก/กก  (คํานวณ) 
 
4. ข้อมูลทางกายภาพและเคมี   Physical and Chemical Data  

4.1 จุดเดือด Boiling Point oC : ประยกุต์ไมไ่ด้ 

4.2 จุดหลอมเหลว Melting Point oC : ประยกุต์ไมไ่ด้    

4.3 ความดันไอ Vapour Pressure [Kpa] : ประยกุต์ไมไ่ด้ 

4.4 การละลายได้ในนํา้ Solubility in Water : 100 กรัมตอ่นํา้ 100 กรัม 
4.5 ความหนาแน่น Density : 1.02-1.04 กิโลกรัม/ลติร ท่ี 30 องศาเซลเซียส   
4.6 อัตราการระเหย Evaporating Rate : ไมมี่ข้อมลู 

4.7 ลักษณะสีและกลิ่น : ของเหลวข้นใส สีเขียว มีกลิน่นํา้หอม 
 Appearance Colour and Odor            
4.8 ความเป็นกรดด่าง pH Value : 6.0 – 6.5 ท่ี 25 องศาเซลเซียส 
 
5. ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบดิ   Fire and Explosion Hazard Data  
 
5.1 จุดวาบไฟ Flash Point : ไมติ่ดไฟ 

5.2 ขีดจาํกัดการตดิไฟ    -ค่าตํ่าสุด (LEL) % : ไมติ่ดไฟ 

 Explosion Limits        -ค่าสูงสุด (UEL) % : ไมติ่ดไฟ 

5.3 อุณหภูมสิามารถตดิไฟได้เอง : ไมติ่ดไฟ 
 Autoignition Temperature  
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5.4 การเกดิปฏกิริิยาทางเคมี : มีความเสถียรทางเคมีในสภาวะปกติ 
 Chemical Reactivity  
5.5 สารที่ต้องหลีกเล่ียงจากกัน : ไมมี่ข้อมลู   
 Materials to Avoid  
5.6 สารอันตรายที่เกดิจากการสลายตัว : ไมมี่ข้อมลู 
 Hazardous Decomposition Products   
 
6. ข้อมูลเก่ียวกับอันตรายต่อสุขภาพ   Health Hazard Data  
 
6.1 ทางเข้าสู่ร่างกาย Ways of Exposure : ปากและผิวหนงั               
6.2 อันตรายเฉพาะที่ (ผิวหนัง ตา เย่ือบุ) : เข้าตาทําให้ระคายเคือง 
 Local Effects (skin, eyes, mucous membrane)                     
6.3 ผลจากการสัมผัสสารที่มากเกนิไปในระยะสัน้ ๆ: ไมมี่ 
 Effects of Overexposure Short-term 
6.4 ผลการสัมผัสที่มากเกนิไปในระยะยาว : ไมมี่ข้อมลู 
 Effects of Overexposure Long-term 
6.5   ค่ามาตรฐานความปลอดภัย TLV : ไมมี่ข้อมลู 
 
7. มาตรการด้านความปลอดภัย   Safety Measures  

7.1 ข้อมูลการป้องกันโดยเฉพาะทาง Special Protection Information  
 - การป้องกันไฟและระเบดิ : ในสภาวะปกติของการใช้งานไมจํ่าเป็น 
  Fire and Explosion Prevention  
       - การระบายอากาศ Ventilation : เก็บในท่ีมีอากาศถ่ายเท 
 - ชนิดของการป้องกันทางการหายใจ : ในสภาวะปกติ ไมจํ่าเป็น 
  Respiratory Protection Type  
       - การป้องกันมือ Hand Protection : ในสภาวะปกติ ไมจํ่าเป็น แตถ้่าแพ้สารเคมีควรสวมถงุมือ 
 - การป้องกันตา Eye Protection : ในสภาวะปกติ ไมจํ่าเป็น 
 - การป้องกันอ่ืนๆ  Other Protection : ไมจํ่าเป็น 
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7.2 การปฐมพยาบาล   First Aid  
 - การสัมผัสทางผิวหนัง :  ให้ล้างออกด้วยนํา้ 
 - การสัมผัสทางตา :  ให้ล้างตาด้วยนํา้สะอาด อยา่งน้อย 15 นาที หรือจนอาการ 
    ระคายเคืองทเุลา  ถ้าไมท่เุลาให้รีบไปพบแพทย์ 
 - การสัมผัสทางหายใจ :  ไมมี่ข้อมลู 
 - ได้รับทางปาก :  ห้ามทาํให้อาเจียน ให้รีบนําผู้ ป่วยสง่แพทย์ทนัทีพร้อมภาชนะ

บรรจแุละฉลาก 
 - ข้อแนะนําพเิศษในการรักษาพยาบาล (ระบุการรักษาหรือการแก้พษิ) : ให้รักษาตามอาการ 
 
8. ข้อปฏบัิตทิี่สาํคัญ   Special Instructions  
 
8.1 การโยกย้าย และการจัดเกบ็ : ปิดฝาให้สนิท  เก็บในท่ีมิดชิด หา่งจากเดก็  
  Handling and Storing  อาหารและสตัว์เลีย้ง  
8.2 การกัดกร่อน Corrosiveness : ไมมี่ข้อมลู 

8.3 การร่ัวและการหก :  ใช้ตวัดดูซบัของเหลวด้วยดินหรือทรายแห้ง  กวาดและเก็บใน 
 Spill and Leak Procedures  ภาชนะท่ีจดัไว้ และล้างพืน้ผิวท่ีเปือ้นด้วยนํา้ 
8.4 วธีิการกาํจัด Disposal Methods :  ภาชนะบรรจท่ีุใช้แล้วไมค่วรนํากลบัมาใช้ใหม ่ เพ่ือวตัถปุระสงค์ 
    อ่ืนให้ทิง้หรือทําลาย 
8.5 สารที่ใช้ในการดับเพลงิ :  คาร์บอนไดออกไซด์  ผงเคมีแห้งหรือนํา้ 
 Extinguishing Media 
 

การปฏเิสธสทิธิ : ข้อมลูข้างต้นได้มาจากความรู้ท่ีมีอยูข่ณะจดัเตรียมข้อมลูและความบริสทุธ์ิใจท่ีจะอธิบายผลกระทบของการ
ใช้ผลติภณัฑ์ท่ีมีตอ่สขุภาพ ความปลอดภยั ตลอดจนสภาพแวดล้อมเทา่นัน้  จงึไมถื่อวา่เป็นข้อรับประกนั
คณุสมบติัเฉพาะใดๆของผลติภณัฑ์ท่ีกลา่วถงึนี ้

 

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 


