ข้ อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)
บริษทั เทคโน คลีน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด

หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
วันทีเ่ ตรียมเอกสาร

:
:

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ชื่อทางการค้ า)

:

42/9 ซอย 2 หมู่บา้ นอรุ ณทอง 2 ถ.เลียบคลองภาษี
เจริ ญฝั่งเหนือ แขวง/เขต หนองแขม กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์: 086-8141259
เว็บไซต์: http://www.bioasiacenter.com
E – Mail : Prasitthip@hotmail.com
คุณประสิ ทธิ์ ทิพย์ กงั วาลย์
18 ธันวาคม 2553
อีโค คลีน
อีโค วัน ฟลอร์ คลีน (ECO-1)
ECO - CLEAN
ECO – 1 FLOOR CLEAN (ECO - 1)

ส่ วนผสม / ส่ วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ เดีย่ ว / ผสม
สารเคมี

:
:

ผสม ( Mixture )
นอนิล ฟี นอล เซอร์ เฟส แอกทีฟ เอเยนต์ , นํ้า ,
อื่นๆ

ความเป็ นอันตราย
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม

:
:

ความเป็ นพิษ

:

ผลิตภัณฑ์ไม่มีการกัดกร่ อนโลหะ
ถ้าผลิตภัณฑ์ที่เข้มข้นมากๆ อาจมีผลกระทบต่อ
สิ่ งมีชีวติ เล็กๆ
ผลกระทบฉับพลัน อาจก่อให้เกิดความระคายเคือง
ต่อระบบทางเดินหายใจ (จมูก) ตา และเนื้อเยือ่
หากสัมผัสหรื อสูดดมเป็ นเวลานานติดต่อกัน (หลีก
เลี่ยงการสัมผัสโดยตรง)ล้างนํ้าให้สะอาดหลังจากจับ
ต้อง หรื อสัมผัส

สรุปความอันตรายหรือความเป็ นพิษ

การเผาไหม้
ผลเรื้อรัง
สารก่ อมะเร็ง
LD-50
ตา
การสู ดดม
การกลืน / กิน

:
:
:
:
:
:
:

ไม่มีการเผาไหม้ในอุณหภูมิหอ้ ง
ไม่มีการระบุโดยผูผ้ ลิต
ไม่มีการระบุโดยผูผ้ ลิต
ไม่มีการระบุโดยผูผ้ ลิต
ล้างนํ้าสะอาดอย่างน้อย 15 นาที
นําออกสู่ อากาศบริ สุทธิ์ , ช่วยหายใจ
ล้างปากด้วยนํ้าสะอาด ดื่มนม หรื อนํ้ามาก ๆ
(ห้ามทําให้อาเจียน) หลังจากนั้นให้รีบนําไปพบ
แพทย์โดยด่วน

การปฏิบัตหิ ากเกิดเพลิงไหม้
ผลิตภัณฑ์น้ ีไม่มีสารติดไฟหรื อทําให้ไฟติด ดังนั้นไม้ตอ้ งการเครื่ องดับเพลิงชนิดพิเศษถ้าสามารถ
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ได้ให้นาํ ออกจากบริ เวณเพลิงไหม้ใช้น้ าํ ล้างบริ เวณที่เกิดเพลิงไหม้ หรื อใช้น้ าํ เลี้ยง
รอบๆ บริ เวณจัดเก็บ เพื่อป้ องกันการรั่วไหล หรื อ การกระจายของผลิตภัณฑ์

ข้ อควรระวังในการเคลือนย้
่ อนย้ายและจัดเก็บ
ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก อย่าสัมผัสผลิตภัณฑ์เป็ นเวลานาน ผลิตภัณฑ์เป็ น
สารไม่ติดไฟ ในสภาวะปกติผลิตภัณฑ์ไม่มีอนั ตรายการจัดเก็บควรเก็บในที่เย็น หลีกเลี่ยงการโดน
แสงแดดโดยตรง เก็บผลิตภัณฑ์ให้พน้ มือเด็ก จัดเก็บห่างสารเคมีที่เป็ น Oxidising Agent รุ นแรง

การรั่วไหล หกหล่ น และการกําจัด
หากมีการรั่วไหล หรื อหกหล่น ให้ใช้น้ าํ จํานวนมากล้างกักเก็บใส่ ภาชนะ หรื ออุปกรณ์ทาํ ความ
สะอาด เพื่อส่ งไปกําจัดยังสถานที่กาํ จัดที่ปลอดภัยถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่น้ นั ๆ

คุณสมบัตทิ างกายภาพและเคมี
 เป็ นสารที่ไม่ละลาย (Insoluble Substance) :
 ลักษณะภายนอก (Appearance)
:

ไม่ใช่ (None)
สารใสสี เขียวอ่อน
(Light Green , transparent liquid)

 กลิ่น (Odor)

:

กลิ่น Palfloor









:
:
:
:
:
:
:

1.02 @ 25 OC
ละลายได้ในนํ้า
7.0 + 0.5 @ 25 OC
ยังไม่มีขอ้ มูล (No Data Available)
ไม่มี (None)
ไม่มี (None)
ไม่เกิด (None)

ความถ่วงจําเพาะ (Specific Gravity)
การละลาย (Solubility)
ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
แรงตึงผิว (Surface Tension)
จุดวาบไฟ (Flash Point)
จุดติดไฟ (Ignition Point)
การทําปฏิกิริยากับตัวเอง (Sale-reactivityn)

ข้ อควรระวัง (Caution)
ข้อมูลที่บรรจุอยูน่ ้ ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องกับการค้นพบ ความรู ้ หรื อการ
ทดสอบใหม่ๆ ฯลฯ
 เนื้อหาและข้อมูลนี้ยดึ ถือที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั แต่ไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยําของข้อมูล
 การป้ องกัน หรื อข้อควรระวังเป็ นการแนะนําปกติ หากมีการใช้เคลื่ อนย้ายที่ ผิดปกติจะต้องใช้
ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ
 จากคุณสมบัติของสารเคมีที่เราอาจไม่รู้หรื อไม่ทราบความเป็ นพิษที่แท้จริ ง การเคลื่อนย้าย และการ
ใช้งานจะต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษคุณอาจจะต้องจัดทําคู่มือการทํางานที่เหมาะสม เพื่อประกัน
ความปลอดภัยอันเป็ นความรับผิดชอบของคุณเอง

รายละเอียด: คุณสมบัติ
-

สามารถกําจัดคราบสกปรกพื้นผิววัสดุได้ทวั่ ไป เช่น กระเบื้อง หิ นอ่อน เซรามิกส์
มีสภาพเป็ นกลางไม่กดั กร่ อน พื้นผิววัสดุ
ไม่เป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้งาน
ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่ งแวดล้อม

วิธีการ
การใช้ งาน
- ผสมผลิตภัณฑ์ต่อนํ้า 1:10 ถึง 1:50 ตามความเหมาะสม ใช้ผา้ หรื อไม้ถูพ้นื ชุบ และเช็ดให้สะอาด
- อัตราส่ วนที่ใช้สามารถเจือจางได้อีกตามความเหมาะสมของลักษณะงาน

