
F-RD-02Rev02 
(เกบ็  2 ปี ท ำลำยโดยวิธีย่อย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Page 1 

 

 
เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

(Safety Data Sheet) 
KEEEN PARTS CLEANER  

1. ข้อมูลเก่ียวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ท่ีเตรียมขึน้และบริษัทผู้ผลิต 

ข้อมูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 
รหสัสินค้า:  PC         

ช่ือผลิตภณัฑ์:  KEEEN PARTS CLEANER  
การใชส้าร/สารเตรียม  

เป็นสารชีวบ าบดัภณัฑ์  KEEEN ใช้ส าหรับล้างชิน้งาน เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ มีสารป้องกนัการเกิดสนิม  
                             สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาต ิ 
ข้อมูลเก่ียวกบับริษทั/ผูจ้ าหน่าย 
บริษัท คีนน์ จ ากดั  
86,88,90 ถนนเฉลิมพระเกียรต ิร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
โทร (02) 7472102-3  แฟกซ์ 02-7470120 เบอร์โทรฉกุเฉิน: -   

2. การบ่งชีค้วามเป็นอันตราย 

2.1 การจัดประเภทของสาร  หรือของผสม 
การจ าแนกประเภท (ข้อก าหนด (EC) เลขท่ี 1272/2008) 
 
รูปสญัลกัษณ์ : 
 
 
ค าสญัญาณ : ระวงั 
 
ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย :  
       ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางปาก, ประเภทท่ี 5, H303  อาจเป็นอนัตรายเม่ือกลืนกิน 
       ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางผิวหนงั, ประเภทท่ี 5, H313  อาจเป็นอนัตรายเม่ือสมัผสัผิวหนงั 
       การระคายเคืองตอ่ผิวหนงั, ประเภทท่ี 2, H315  ระคายเคืองตอ่ผิวหนงัมาก 
       การระคายเคืองตอ่ดวงตา, ประเภทท่ี 2, H319  ระคายเคืองตอ่ดวงตาอย่างรุนแรง 
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2.2 ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ดวงตา   :            หากสมัผสัอาจเกิดการระคายเคืองเล็กน้อย 
ผิวหนงั   :            หากสมัผสัเป็นเวลานานหรือสมัผสับริเวณเดมิซ า้ๆ อาจเกิดการระคายเคืองเล็กน้อย 
สดูดม    :            หากสดูดมเป็นเวลานานอาจเกิดการระคายเคืองเล็กน้อย 
กลืนกิน  :            เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในกรณีเกิดการกลืนกิน 
สารก่อมะเร็ง :     ไม่มีองค์ประกอบในผลิตภณัฑ์ท่ีระบอุยู่ในรายการ IARC, NTP, OSHA, ACGIH  วา่มีสารก่อมะเร็ง 
อาการจากการสมัผสัเป็นเวลานาน:หากสมัผสัเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดการกระคายเคืองเล็กน้อยหรือผิวหนงัท่ีไวตอ่การสมัผสัจะเกิดการแห้ง 

 

3. องค์ประกอบและข้อมูลเก่ียวกับส่วนผสม 

     Alkyl polyglycoside                                                           2.70 – 3.30% w/w                         

    Sodium laureth sulphate                                                 13.50 – 16.50% w/w                 

    Cocamidopropyl betaine                                                    7.20 – 8.80% w/w                           

    Bacillus subtilis                                                                   0.85 – 1.15% w/w            

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

ดวงตา:         รีบล้างตาด้วยน า้สะอาด หากไม่ดีขึน้ควรรีบปรึกษาแพทย์ 
ผิวหนงั:         ล้างด้วยน า้สะอาด 
กลืนกิน:         หากมีการกลืนสารเคมี ให้สงัเกตดอูาการ และอย่าท าให้อาเจียน  
                     ถ้าผู้ ป่วยมีสต ิให้ดื่มน า้หรือนมสองแก้ว 
                     หากผู้ ป่วยอาเจียน พยายามท าให้หวัอยู่ในระดบัต ่า เพ่ือป้องกนัการส าลกั จากนัน้รีบน าไปพบแพทย์ 

5. มาตรการการผจญเพลิง 

จดุระเบดิ (วธีิวดั):          ไม่ท าให้ติดไฟ 

6. มาตรการจัดการเม่ือมีการหกร่ัวไหล 

ปริมาณน้อย:       ล้างบริเวณที่หกออกด้วยน า้ 
ปริมาณมาก:       ใช้ป๊ัมดดูไปไว้ในภาชนะกกัเก็บ ก าจดัส่วนท่ีเหลือด้วยสารดดูซบั แล้วล้างออกด้วยน า้อีกครัง้ 

7. การขนถ่าย เคล่ือนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา 

การจดัการ:     สวมใส่หน้ากากป้องกนัการกระเดน็ของสารเคมี  
การจดัเก็บ:     จดัเก็บในภาชนะปิด เก็บให้มิดชิดห่างจากมือเดก็ 
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8. การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล 

ระบบหายใจ:             ควรสวมหน้ากากป้องกนั 
การระบายอากาศ:     ควรมีอากาศระบายอย่างเพียงพอ 
ผิวหนงั:                     ควรใส่ถงุมือป้องกนัหากต้องสมัผสัเป็นเวลานาน 
ดวงตา:                      ควรสวมใส่แวน่ตาป้องกนั 
อนามยัทัว่ไป:             ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน า้ สบูบหุร่ี หรือเข้าห้องน า้ 

9. คุณสมบัตทิางกายภาพและเคมี 

จดุเดือด:                                 100°C   
ความดนัไอ ท่ี 20 °C:                0.006 mm Hg             
ความหนาแน่นไอ (AIR=1):       >1 
การละลายน า้:                          ละลายน า้ได้ดี 
สีและกลิ่น:                               ของเหลว ใส กลิ่นอ่อนๆ 

ความถ่วงจ าเพาะ (H2O=1):                   1.100 - 1.120 
ความเป็นกรดด่าง:                                 9.50 - 11.50 
อตัราการระเหย (Butyl Acetate=1):        >1 
จดุหลอมเหลว:                                        - 
สารอินทรีย์ระเหยง่าย                              - 

10. ความเสถียรภาพและการเกิดปฏิกิริยา 

เสถียรภาพ:                 มีความเสถียรภาพ 
อนัตรายจากกระบวนการสลายตวัหรือ By-products:     การสลายตวัด้วยความร้อนอาจก่อให้เกิด CO2 
อนัตรายจากกระบวนการโพลิเมอไรเซชัน่:         ไม่เกิดอนัตราย 

สารที่ควรหลีกเล่ียง:       - 

11. ข้อมูลทางพษิวทิยา 

พิษเฉียบพลนัทางปาก (Acute Oral):             LD50 > 16,233.77 mg/kg 

พิษเฉียบพลนัทางผิวหนงั (Acute Dermal):    LD50 > 18,181.82 mg/kg 

พิษเฉียบพลนัทางการหายใจ  (Acute Inhalation):        - 

การระคายเคืองตาเบือ้งต้น:                           อาการฝ้าท่ีแก้วตาจะหายไปภายใน 72 ชัว่โมง                  

การระคายเคืองผิวหนงัเบือ้งต้น:                     Primary Irritation Index (PII) = 2.6 ขึน้อยู่กบัอาการผ่ืนแดงหรือบวม 

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา 

สามารถย่อยสลายโดยทางชีวภาพ 

13. ข้อพจิารณาในการก าจัด 

สามารถชะล้างสารลงสู่ทอ่ระบายน า้ได้ แตท่ัง้นีต้้องสอดคล้องกบักฎหมายของแตล่ะพืน้ท่ี 
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14. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ 

D.O.T Shipping Name:     Not regulated                                 D.O.T Hazard Class:     None 
UN Shipping Name:         N/A                                                 UN/NA Number:            N/A 
UN Class or division:        N/A                                                 UN Packing Group:      None 

15. ข้อมูลเก่ียวกับข้อก าหนด 
การติดสลากตามระเบียบสากล:  ไม่ระบ ุ
สญัญาลกัษณ์:   ไม่ระบ ุ
ข้อมลูเก่ียวกบัอนัตราย:   ไม่ระบ ุ
ข้อมลูเก่ียวกบัความปลอดภยั:   ไม่ระบ ุ
16. ข้อมูลอ่ืน 
กรณีส าหรับบคุคลท่ีแพ้ง่าย อาจเกิดอาการระคายเคืองได้ 
ข้อความเตม็ของข้อความ H ดใูนส่วนท่ี 2  
 
-วันที่จัดท าเอกสาร : 04/12/2017  Revision #2017/04 

 


