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ข้อมูลความปลอดภัย  (SAFETY DATA SHEET) 

พรีแม็กซ์  อมิิฟอร์ซ 50 เอสซี  (Premax Imiforce 50 SC ) 10 ธันวาคม  2555 

 พิมพ์เม่ือ :  3 กมุภาพนัธ์ 2558 
      

1. ข้อมูลของผลติภัณฑ์   Product Data  

1.1 ช่ือทางการค้า Trade Name : พรีแมก็ซ์ อิมิฟอร์ซ 50 เอสซี  (Premax  Imiforce 50 SC) 
 ช่ือทางเคมี (สารออกฤทธ์ิสาํคัญ) : สารออกฤทธ์ิประกอบด้วย อิมิดาคลอพริด  (Imidacloprid) 
   1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinimine 
 สูตรทางเคมี (สารออกฤทธ์ิสาํคัญ) : C9H10C 1N 5O2 
1.2 การใช้ประโยชน์ Use : สําหรับปอ้งกนัและกําจดัปลวก  
1.3 ปริมาณสูงสุดที่ครอบครอง : 2,000  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 UN Number : 3352 
2.2 CAS No. : 138261-41-3 (อิมิดาคลอพริด) 

2.3 สารก่อมะเร็ง Carcinogen : อิมิดาคลอพริดไมเ่ป็นสารก่อมะเร็ง 
 
3. สารประกอบที่เป็นอันตราย   Hazardous Ingredients   

 ช่ือสารเคมี  Substances : อิมิดาคลอพริด 

 เปอร์เซน็ต์  Percent : 5.0%  นํา้หนกัต่อปริมาตร 
 ค่ามาตรฐานความปลอดภัย  ACGIH TLV : ไมมี่ข้อมลู 
                                   LD50ทางปาก (หนู) : 9,000 มก./กก. ( คํานวณ) 
 
 
 
 



                   พรีแม็กซ์ อิมิฟอร์ซ 50 เอสซี  หน้า 2/5 

                  วนัท่ีเร่ิมใช้ 10 ธันวาคม  2555 

                  ปรับปรุงครัง้ท่ี 2 

               พมิพ์เม่ือ :  3 กมุภาพนัธ์ 2558 

 สาํเนาไม่ควบคุม  03/02/58 11:40 น. 

4. ข้อมูลทางกายภาพและเคมี   Physical and Chemical Data  
 

4.1 จุดเดือด Boiling Point oC : ประยกุต์ไมไ่ด้ 

4.2 จุดหลอมเหลว Melting Point oC : 143.8°C (imidacloprid) 

4.3 ความดันไอ Vapour pressure [Kpa] : 1.5 x 10-9mm ท่ี 20 oC (imidacloprid) 
4.4 การละลายได้ในนํา้ Solubility in Water : ผสมนํา้ได้สารละลายแขวนลอย (Suspension) 

4.5 ความหนาแน่น Density : 1.02 - 1.04 กิโลกรัม/ลติร ท่ี 20 oC 
4.6 อัตราการระเหย Evaporating Rate : ไมมี่ข้อมลู 

4.7 ลักษณะสีและกลิ่น : ของเหลวสีขาวข้น  มีกลิน่เลก็น้อย 
 Appearance Colour and Odour 
4.8 ความเป็นกรดด่าง pH Value : 3.5 - 7.0 ท่ี 200C 
 

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  
5.4 การเกดิปฏกิริิยาทางเคมี : มีความเสถียรทางเคมีในภาวะปกติ ถกูไฮโดรไลซ์ 
 Chemical Reactivity ในภาวะท่ีเป็นดา่ง 
5.5 สารที่ต้องหลีกเล่ียงจากกัน สารท่ีมีความเป็นดา่งสงู 
 Materials to Avoid  
5.6 สารอันตรายที่เกดิจากการสลายตัว : ไมมี่ (สภาวะปกติ) แตถ้่าเกิดเพลงิไหม้อาจเกิดควนัพิษ 
 Hazardous Decomposition Products  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   พรีแม็กซ์ อิมิฟอร์ซ 50 เอสซี  หน้า 3/5 

                  วนัท่ีเร่ิมใช้ 10 ธันวาคม  2555 

                  ปรับปรุงครัง้ท่ี 2 

               พมิพ์เม่ือ :  3 กมุภาพนัธ์ 2558 

 สาํเนาไม่ควบคุม  03/02/58 11:40 น. 

6. ข้อมูลเก่ียวกับอันตรายต่อสุขภาพ   Health Hazard Data  
 

6.1 ทางเข้าสู่ร่างกาย Ways of Exposure : ปาก ผิวหนงั ตาและทางเดินหายใจ 
6.2 อันตรายเฉพาะที่ (ผิวหนัง ตา เย่ือบุ) : ตา : ระคายเคืองเลก็น้อย 
 Local Effects (skin, eyes, mucous membranes) ผิวหนงั : ระคายเคืองเลก็น้อย หรือเกิดอาการซา่ ตงึ ซึง่อาการ

ดงักลา่วจะหายไปภายใน 2-3 ชัว่โมง  
   ทางเดินหายใจ : ระคายเคืองเลก็น้อย 
6.3 ผลจากการสัมผัสสารที่มากเกนิไปในระยะสัน้ๆ: อาจก่อให้เกิดระคายเคืองตอ่เนือ้เย่ือ ผิวหนงัและระบบ 
 EffTCts of Overexposure Short-term ทางเดินหายใจ นํา้มกูไหล แน่นหน้าอก และหายใจขดั 
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 : เก็บในท่ีร่ม  หลีกเล่ียงจากประกายไฟและความร้อน 
 - การระบายอากาศ Ventilation : จดัให้มีระบบระบายอากาศท่ีดี 

 - ชนิดของการป้องกันทางการหายใจ : กรณีต้องทํางานกบัสารเคมีนาน แนะนําให้ใช้หน้ากาก หรือ 

  Respiratory Protection Type เคร่ืองช่วยหายใจตามแบบของ MSHA/NIOSH หรือชนิดท่ีมีถงั
ออกซิเจนและหน้ากากเตม็หน้า 

 - การป้องกันมือ Hand Protection : สวมถงุมือปอ้งกนัสารเคมี เช่น ถงุมือยาง Nitrile, PVC หรือ  
   นีโอปรีน   
 - การป้องกันตา Eye Protection : ควรสวมแวน่ตานิรภยัปอ้งกนัตาและหน้า ไมค่วรสวม 
   คอนแทกซ์เลนส์ 

 - การป้องกันอ่ืน Other Protection ๆ :  ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเดก็อ่อน หรือผู้ป่วย หลีกเล่ียงการ
สมัผสักบัละอองของสารเคมีโดยตรง  สวมชดุผ้าฝา้ยแขนยาว 
และขายาว รองเท้าบทู และให้ความสนใจตอ่สขุภาพอนามยัสว่น
บคุคลโดยเปล่ียนชดุทํางานและอาบนํา้ทกุครัง้หลงัเลกิงาน 
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7.2 การปฐมพยาบาล First Aid  
 - การสัมผัสทางผิวหนัง : ต้องล้างด้วยนํา้และสบู ่ถ้าเปือ้นเสือ้ผ้าให้รีบถอดไปซกั และล้าง 

ร่างกายบริเวณท่ีถกูสารเคมีด้วยสบูแ่ละนํา้จํานวนมากๆ 
 - การสัมผัสทางตา : ล้างตาด้วยนํา้สะอาดทนัที เป็นเวลาอยา่งน้อย 15 นาที ถ้าอาการ 
   ระคายเคืองยงัไมท่เุลาให้รีบนําผู้ ป่วยสง่แพทย์ทนัที 
 - การสัมผัสทางหายใจ : ให้รีบนําผู้ ป่วยออกจากบริเวณท่ีใช้  พรีแมก็ซ์ อมิฟิอร์ซ      

50 เอสซี  และให้พกัผอ่นในท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
- ข้อแนะนําพเิศษในการรักษาพยาบาล (ระบุการรักษาหรือการแก้พษิ) :  
 ในผู้ ป่วยท่ีแพ้ อาจมีอาการคนัและเกิดผ่ืนขึน้ตามผิวหนงั อาการดงักลา่ว จะหายไปเอง ผู้ ป่วยท่ีได้รับ พรีแมก็ซ์     

อมิฟิอร์ซ 50 เอสซี  ทางปาก โดยกลืนกิน  ห้ามทาํให้อาเจียน  ให้รีบนําผู้ ป่วยสง่แพทย์ทนัทีพร้อมภาชนะบรรจุ
และฉลาก    ถ้ามีอาการชกัสามารถให้แอคติเวดเตด็ คาร์บอนได้ ให้ยาแก้ชกั ไม่มียาแก้พิษเฉพาะให้รักษาตาม
อาการ 

 

8. ข้อปฏิบัตทิี่สาํคัญ   Special Instructions  

8.1 การโยกย้าย และการจัดเกบ็ : หลีกเล่ียงการสมัผสัโดยตรง สวมชดุหมีแขนยาวขายาวหรือ ชดุ 
 Handling and Storing ทํางานท่ีปอ้งกนัการสมัผสัโดยตรง  ถงุมือปอ้งกนัสารเคมี เช่น ถงุ

มือยาง Nitrile  หมวก และรองเท้าบทู ต้องเก็บ พรีแมก็ซ์        

อมิฟิอร์ซ 50 เอสซี  ให้มิดชิดในท่ีร่ม  แห้ง ไมถ่กูแสงแดด หา่ง
จากเดก็  อาหาร สตัว์เลีย้งและเปลวไฟ หรือความร้อน  

8.2 การกัดกร่อน Corrosiveness : ไมมี่ฤทธ์ิกดักร่อนในภาวะปกติ 
8.3 การร่ัวและการหก : ดดูซบัสารท่ีร่ัวหกด้วยสารดดูซบั เช่น ขีเ้ล่ือย ทรายหรือปนูขาว 
 Spill and Leak Procedures และเก็บใสภ่าชนะท่ีปิดมิดชิดพร้อมติดฉลากเพ่ือการทําลาย

อยา่งถกูต้องตอ่ไป  ล้างพืน้บริเวณท่ีสารร่ัวหกด้วยนํา้และ 
ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดดดูซบัและเก็บรวมในภาชนะเพ่ือ
ทําลายตอ่ไป อยา่ปลอ่ยนํา้ท่ีใช้ชะล้างลงในทอ่ระบายนํา้หรือ 
แหลง่นํา้สาธารณะ  

8.4 วธีิการกาํจัด Disposal Methods : เผาในเตาเผาสารเคมีท่ีได้มาตรฐานตามกฎหมายกําหนดหรือฝัง
ในบริเวณท่ีจดัไว้เฉพาะสําหรับสารเคมี สําหรับภาชนะบรรจใุห้
ล้างด้วยนํา้อยา่งน้อย 3 ครัง้ ผสมนํา้ล้างลงในถงัผสมแล้วใช้นํา้  
ผสมเพ่ือฉีดพน่ให้หมด ทําลายภาชนะบรรจท่ีุใช้หมดแล้วเพ่ือ
หลีกเล่ียงการนํากลบัมาใช้ใหม่ 
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8.5 สารที่ใช้ในการดับเพลงิ : ผงเคมีดบัเพลงิแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมทนแอลกอฮอล์  
 Extinguishing Media พนกังานดบัเพลิงต้องสวมเคร่ืองช่วยหายใจชนิดมีถงัอากาศ 
   ในตวั  ห้ามใช้นํา้เว้นแตจ่ะใช้หลอ่เยน็ภาชนะ/บรรจภุณัฑ์ท่ียงั 
   ไมติ่ดไฟ 
 

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 
 


