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ข้อมูลความปลอดภยั (SAFETY DATA SHEET) 

เอาท์ริกเกอร์  (OUTRIGGER )                                                                                           1 เมษายน  2557   
 พิมพ์เม่ือ :  3 กมุภาพนัธ์ 2558 
PRODUCT CODE: 84440        

1. ข้อมูลของผลติภัณฑ์   Product Data  

1.1 ช่ือทางการค้า Trade Name : เอาทริ์กเกอร์  (OUTRIGGER) 
 ช่ือทางเคม ี(สารออฤทธ์ิสําคญั)  : สารออกฤทธ์ิประกอบดว้ย  เดลต้าเมทริน  (Deltamethrin) 
   : (S)-α -cyano-3-Phenoxybenzyl-(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-

2,2-dimethylCyclopropane  
 สูตรทางเคม ี(สารออฤทธ์ิสําคญั)  : C10H10N4O 
1.2 การใช้ประโยชน์ Use : ใชป้้องกนัและกาํจดัแมลงในบา้นเรือนหรืออาคารสถานท่ี  
   ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ยงุ  แมลงวนั    
1.3 ปริมาณสูงสุดทีค่รอบครอง : 1,000  กิโลกรัม 
 Max Quantity Storage 
1.4 ผู้ผลติ Manufacturer : บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
 ทีอ่ยู่ Address : 90/1 หมู่ท่ี 9  ต.บางววั  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา  24180           
1.5 ผู้จัดจําหน่าย Distributor : บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จาํกดั  (มหาชน) 
 ทีอ่ยู่ Address 1061,1063,1065,1067,1069  ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง  
   เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ   10250 

2. การจําแนกสารเคมอีนัตราย   Chemical Classification  

2.1 UN Number : 3352 
2.2 CAS No. : 52918-63-5 (Deltamethrin) 
2.3 สารก่อมะเร็ง Carcinogen : เดลตา้เมทริน ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง 
 

3. สารประกอบทีเ่ป็นอนัตราย   Hazardous Ingredients   

3.1 ช่ือสารเคม ี Substances : เดลตา้เมทริน (Deltamethrin) 
3.2 เปอร์เซ็นต์  Percent : 1.0 % นํ้าหนกัต่อปริมาตร 
3.3 ค่ามาตรฐานความปลอดภัย  ACGIH TLV : ไม่มีขอ้มูล 
                                   LD50ทางปาก (หนู) : 3,100  มก./กก. ( คาํนวณ) 
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4. ข้อมูลทางกายภาพและเคม ี  Physical and Chemical Data  

4.1 จุดเดือด Boiling Point oC : > 300 oC (เดลตา้เมทริน), 178-209 oC (โซลเวน้ท ์แนปทา) 

4.2 จุดหลอมเหลว Melting Point oC : 97 - 101 oC (เดลตา้เมทริน) 

4.3 ความดนัไอ Vapour pressure [Kpa] : 0.1 kPa ท่ี 20 oC (โซลเวน้ท ์แนปทา) 
4.4 การละลายได้ในนํา้ Solubility in Water : ผสมนํ้าไดส้ารละลายแขวนลอย (Suspension) 

4.5 ความหนาแน่น Density : 0.89 - 0.91  กิโลกรัม/ลิตร ท่ี 20 oC 
4.6 อตัราการระเหย Evaporating Rate : ไม่มีขอ้มูล 
4.7 ลกัษณะสีและกลิน่ : ของเหลวสีชา ไม่มีกล่ิน 
 Appearance Colour and Odour 
4.8 ความเป็นกรดด่าง pH Value : 6.0 - 8.0  ท่ี 25oC 

5. ข้อมูลด้านอคัคภีัยและการระเบิด   Fire and Explosion Hazard Data  

5.1 จุดวาบไฟ Flash Point : 62 oC (โซลเวน้ท ์แนปทา), 210 oC (เดลตา้เมทริน) 
5.2 ขีดจํากดัการตดิไฟ       - ค่าตํา่สุด (LEL) % : 0.6 (โซลเวน้ท ์แนปทา) 
 Explosion Limits        - ค่าสูงสุด (UEL) % : 7.0 (โซลเวน้ท ์แนปทา) 
5.3 อุณหภูมสิามารถตดิไฟได้เอง : >450 oC (โซลเวน้ท ์แนปทา) 
 Autoignition Temperature   
5.4 การเกดิปฏิกริิยาทางเคม ี: มีความเสถียรทางเคมีในสภาวะปกติ  
 Chemical Reactivity ถูกไฮโดรไลซ์ไดใ้นภาวะท่ีเป็นด่าง 
5.5 สารทีต้่องหลกีเลีย่งจากกนั : สารเคมีท่ีเป็นกรดและด่าง และสารท่ีสามารถออกซิไดซ์ได ้
 Materials to Avoid  รุนแรง 
5.6 สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั : ไม่มี (สภาวะปกติ) แต่ถา้เกิดเพลิงไหมอ้าจเกิดควนัพิษ 
 Hazardous Decomposition Products  

6. ข้อมูลเกีย่วกบัอนัตรายต่อสุขภาพ   Health Hazard Data  

6.1 ทางเข้าสู่ร่างกาย Ways of Exposure : ปาก ผวิหนงั และทางเดินหายใจ 
6.2 อนัตรายเฉพาะที ่(ผวิหนัง ตา เย่ือบุ) : ทาํใหเ้กิดระคายเคืองต่อตา ผวิหนงัและเยือ่บุ 
 Local Effects (skin, eyes, mucous membranes) 
6.3 ผลจากการสัมผสัสารทีม่ากเกนิไปในระยะส้ัน ๆ: อาจก่อใหเ้กิดระคายเคืองต่อเน้ือเยือ่ ผวิหนงัและระบบ 
 EffTCts of Overexposure Short-term ทางเดินหายใจ นํ้ามูกไหล แน่นหนา้อก และหายใจขดั 
6.4 ผลการสัมผสัทีม่ากเกนิไปในระยะยาว : ไม่มีขอ้มูล 
 Effects of Overexposure Long-term   
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6.5 ค่ามาตรฐานความปลอดภัย ACGIH TLV(TWA) :   100  mg/m3  (โซลเวน้ท ์แนปทา) 

7. มาตรการด้านความปลอดภัย   Safety Measures  

7.1 ข้อมูลการป้องกนัโดยเฉพาะทาง Special Production Information 
 - การป้องกนัไฟและระเบิด : เกบ็ในท่ีร่ม หลีกเล่ียงจากประกายไฟและความร้อน 
 - การระบายอากาศ Ventilation:  จดัใหมี้ระบบระบายอากาศท่ีดี 
 - ชนิดของการป้องกนัทางการหายใจ : กรณีตอ้งทาํงานกบัสารเคมีนาน แนะนาํใหใ้ชห้นา้กากหรือเคร่ือง 

Respiratory Protection Type  ช่วยหายใจตามแบบของ MSHA/NIOSH หรือชนิดท่ีมีถงั
ออกซิเจนและหนา้กากเตม็หนา้ 

 - การป้องกนัมือ Hand Protection: สวมถุงมือชนิดป้องกนัสารเคมี เช่น ถุงมือยาง Nitrile, PVC  
   หรือนีโอปรีน  
 - การป้องกนัตา Eye Protection : ควรสวมแวน่ตานิรภยั ป้องกนัตาและหนา้ ไม่ควรสวม 
   คอนแทกซ์เลนส์ 
 - การป้องกนัอ่ืน ๆ Other Protection :  ห้ามฉีดพ่นในห้องทีม่เีดก็อ่อนหรือผู้ป่วย หลีกเล่ียงการสัมผสักบั

ละอองของสารเคมีโดยตรง สวมชุดผา้ฝ้ายแขนยาวและขายาว 
รองเทา้บูท และใหค้วามสนใจต่อสุขอนามยัส่วนบุคคล โดย
เปล่ียนชุดทาํงานและอาบนํ้าทุกคร้ังหลงัเลิกงาน  

7.2 การปฐมพยาบาล First Aid  
 - การสัมผสัทางผวิหนัง : ตอ้งลา้งดว้ยนํ้าและสบู่ ถา้เป้ือนเส้ือผา้ใหรี้บถอดไปซกั และลา้ง

ร่างกายบริเวณท่ีถูกสารเคมีดว้ยสบู่และนํ้าจาํนวนมากๆ 
 - การสัมผสัทางตา : ลา้งตาดว้ยนํ้าสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลาแลว้ไปพบแพทย ์
 - การสัมผสัทางหายใจ : ใหรี้บนาํผูป่้วยออกจากบริเวณท่ีใช ้และใหพ้กัผอ่นในท่ีมีอากาศ

ถ่ายเทสะดวก 
 - ได้รับทางปาก : ห้ามทาํให้อาเจียน หากมีอาการผดิปกติ ใหรี้บนาํผูป่้วยส่งแพทย์

ทนัที พร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก 
- ข้อแนะนําพเิศษในการรักษาพยาบาล (ระบุการรักษาหรือการแก้พษิ) :  
 ในผูป่้วยท่ีแพ ้อาจมีอาการคนัและเกิดผืน่ข้ึนตามผวิหนงั อาการดงักล่าวจะหายไปเอง ในผูป่้วยท่ีไดรั้บ เอาท์ริกเกอร์ 
ทางปาก ถา้มีอาการชกั ใหย้าแกช้กั ไม่มียาแกพิ้ษเฉพาะใหรั้กษาตามอาการ 
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8. ข้อปฏิบัตทิีสํ่าคญั   Special Instructions  

8.1 การโยกย้าย และการจัดเกบ็ : หลีกเล่ียงการสัมผสัโดยตรง  สวมชุดหมีแขนยาวขายาวหรือชุด 
Handling and Storing  ทาํงานท่ีป้องกนัการสัมผสัโดยตรง  ถุงมือป้องกนัสารเคมี เช่น  

   ถุงมือยาง Nitrile  หมวก  และรองเทา้บูท  ตอ้งเกบ็             
   เอาท์ริกเกอร์  ใหมิ้ดชิดในท่ีร่ม แหง้  ไม่ถูกแสงแดด ห่าง 
   จากเดก็ อาหาร  สัตวเ์ล้ียง และเปลวไฟ หรือความร้อน 

8.2 การกดักร่อน Corrosiveness :  กดักร่อนภาชนะ HDPE 
8.3 การร่ัวและการหก : ดูดซบัสารท่ีร่ัวหกดว้ยสารดูดซบั เช่น ข้ีเล่ือย ทรายหรือปูนขาว 
 Spill and Leak Procedures และเกบ็ใส่ภาชนะท่ีปิดมิดชิดพร้อมติดฉลากเพ่ือการทาํลายอยา่ง

ถูกตอ้งต่อไป  ลา้งพ้ืนบริเวณท่ีสารร่ัวหกดว้ยนํ้าและผลิตภณัฑท์าํ 
ความสะอาด ดูดซบัและเกบ็รวมในภาชนะเพ่ือทาํลายต่อไป อยา่
ปล่อยนํ้าท่ีใชช้ะลา้งลงในท่อระบายนํ้าหรือแหล่งนํ้าสาธารณะ 

8.4 วธีิการกาํจดั Disposal Methods : เผาในเตาเผาสารเคมีท่ีไดม้าตรฐานตามกฎหมายกาํหนดหรือฝัง
ในบริเวณท่ีจดัไวเ้ฉพาะสาํหรับสารเคมี สาํหรับภาชนะบรรจุให้
ลา้งดว้ยนํ้าอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง ผสมนํ้าลา้งลงในถงัผสมแลว้ใชน้ํ้า 
ผสมเพ่ือฉีดพน่ใหห้มด ทาํลายภาชนะบรรจุท่ีใชห้มดแลว้เพ่ือ
หลีกเล่ียงการนาํกลบัมาใชใ้หม่ 

8.5 สารทีใ่ช้ในการดบัเพลงิ : ผงเคมีดบัเพลิงแหง้ คาร์บอนไดออกไซด ์ โฟมทนแอลกอฮอล ์ 
 Extinguishing Media พนกังานดบัเพลิงตอ้งสวมเคร่ืองช่วยหายใจชนิดมีถงัอากาศ 
   ในตวั  ห้ามใช้นํา้เวน้แต่จะใชห้ล่อเยน็ภาชนะ/บรรจุภณัฑท่ี์ยงั 
   ไม่ติดไฟ 

การปฏิเสธสิทธิ : ขอ้มูลขา้งตน้ไดม้าจากความรู้ท่ีมีอยูข่ณะจดัเตรียมขอ้มูลและความบริสุทธ์ิใจท่ีจะอธิบายผลกระทบของการ
ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีต่อสุขภาพ ความปลอดภยั ตลอดจนสภาพแวดลอ้มเท่านั้น  จึงไม่ถือวา่เป็นขอ้รับประกนั
คุณสมบติัเฉพาะใดๆของผลิตภณัฑท่ี์กล่าวถึงน้ี 

 

ขอข้อมูลเพิม่เตมิได้จาก :  บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จาํกดั  (มหาชน) 
Additional Information available from 1061,1063,1065,1067,1069  ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง  
   เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ   10250 
   โทร. 0-2320-2288     โทรสาร. 0-2320-2670 


