
เอกสารด ้านความปลอดภัยและวิธีจัดการผลิตภัณฑ์
SAFETY DATA SHEET 
บริษัท โปรมาสเตอร ์ อินเตอร ์เทรด จ ากัด
ชื่อผลติภณัฑ:์ คลีน-พีแอล 

Page 1 of 3 
หมวดท่ี 1 ผลิตภณัฑแ์ละช่ือผู้ผลิต 

ช่ือทางการของผลิตภณัฑ:์ 
ผู้ผลิต: 

คลนี-พแีอล 
บริษัท โปรมาสเตอร์  อินเตอร์ เทรด จ ากัด โทร:  +66(0)2 896 2668 
25/170 ซอย แสมด า 17 แสมด า บางขุนเทียน แฟกซ์ : +66(0)2 896 2521 
กรุงเทพ 10150 

ผู้แทนจ าหน่าย: 

หมวดท่ี 2 ส่ิงท่ีอาจเป็นอนัตราย 

ผลติภณัฑน์ี้จดัอยู่ในกลุ่มทีป่ลอดภยัไม่เป็นสารไวไฟ ไมต่ดิไฟและไม่ชว่ยใหไ้ฟตดิ ไม่มสีารวตัถุระเบดิ ไม่สารกอ่ปฏกิริยิา 

อนัตรายจากการกลืนกิน: เป็นอนัตรายหา้มกลนืกนิ 
อนัตรายจากการโดนตา: อาจะเกดิการระคายเคอืง ตาแดง ควรหลกีเลีย่งการกระเดน็เขา้ลูกนัยน์ตา 
อนัตรายจากการสมัผสั: หากสมัผสัเป็นเวลานาน ๆจะท าใหผ้วิหนังแหง้และระคายเคอืง 
อนัตรายจากการสูดดม: ไม่พบว่าเป็นอนัตรายใด ๆ 
ไม่มสี่วนประกอบของสารทีท่ราบว่า หรอืสงสยัว่าจะเป็นสารก่อมะเรง็ทีก่ าหนดหา้มโดยหน่วยงาน OSHA, IARC, or NTP 

หมวดท่ี 3 ส่วนประกอบหลกั 

Alkylpolyglycoside (สารสกัดจากพืชเมืองร้อนสูตรเฉพาะ) 
Sodium lauryl ether sulfate 151-21-3 
Linear alkyl benzene sulfonate, sodium salt 2515-30-0 
Disodium laureth sulfosuccinate 39354-45-5 
This product is water-based and readily biodegradable 

หมวดท่ี 4 ข้อแนะน าปฏิบติัติในกรณีฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาล 

ควรสวมใส่ถงุมือยาง และแว่นตาป้องกนัในขณะปฏิบติังานกบัผลิตภณัฑน้ี์ตามมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีดี 
สมัผสัโดนตา: ลา้งดว้ยน ้าสะอาดหลายๆครัง้ แลว้รบีพบแพทยเ์พื่อรกัษาอาการระคายเคอืง 
สมัผสัโดนผิวหนัง: ในการใชง้านและความเขม้ขน้ทีแ่นะน า ในสภาวะปกตจิะไม่มอีนัตราย 

การสมัผสัเป็นเวลานานหรอืผูแ้พง้่ายอาจเกดิอาการระคายเคอืง ใหล้า้งดว้ยน ้าสะอาดแลว้รบีพบแพทย์ 
สมัผสัโดยการกลืนกิน: ใหด้ื่มน ้าหรอืนมจ านวนมาก แลว้รบีพบแพทย์ 
สมัผสัโดยการสูดดม:   ผลติภณัฑน์ี้ไม่เป็นสารระเหย และสารก่อปฏกิริยิา จงึไม่มขีอ้ควรระวงัพเิศษ 

SECTION 5 FIRE-FIGHTING MEASURES 

จดุวาบไฟ:  ไม่ม ี ระดบัการติดไฟ: เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ม่ตดิไฟ อณุหภมิูท่ีติดไฟเอง: ไม่ม ี
ผลติภณัฑน์ี้เป็นผลติภณัฑส์ตูรน ้า ทีใ่ชผ้สมกบัน ้าจงึไม่ตดิไฟ 
ข้อควรระวงัพิเศษ:  ไม่ม ี วิธีการดบัไฟจ าเพาะ:  ใชว้ธิกีารดบัไฟตามมาตรฐานปกต ิ

บรษิทั ลองโบว ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั  
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หมวดท่ี 6 ขัน้ตอนปฏิบติัการฉุกเฉิน กรณีรัว่ไหล 

กรณีรัว่ไหลในบริเวณท่ีท างาน : ลา้งดว้ยน ้าเปล่าจ านวนมาก ๆ และอาจตอ้งปรบัค่ากรด-ด่าง(pH) ก่อนระบายลงระบบบ าบดัน ้าเสยี 
การป้องกนัส่วนบุคคล :  สวมใส่ถุงมอืยาง และสวมแว่นตาป้องกนัภยัตลอดเวลาท างาน 
การป้องกนัด้านส่ิงแวดล้อม : ไม่ม ี

หมวดท่ี 7 การใช้และการจดัเกบ็ 

อณุหภมิูจดัเกบ็ :  อุณหภูมหิอ้งหรอืต ่ากว่า (20°C – 30°C) เพื่อเลีย่งการแยกตวัซึง่ไม่มผีลตอ่การท างานของผลติภณัฑ ์
อายุการใช้งาน :  2ปี ในภาชนะบรรจุเดมิ และ 6 เดอืนเมื่อมกีารเจอืจางดว้ยน ้า 
ข้อควรระวงั :  เกบ็ในทีร่่ม ป้องกนัจากแสงแดด และความรอ้น 
ข้อควรระวงัพิเศษ : เกบ็ใหห้่างจากมอืเดก็และพน้จากสตัวเ์ลีย้ง 

หมวดท่ี 8 การระวงัป้องกนัส่วนบุคคล 

เครื่องป้องกนัทางจมูก : ไม่มคีวามจ าเป็น แว่นตาป้องกนั :  ควรสวมใส ่
ถงุมือป้องกนั :  ควรสวมใส ่ ระบบระบายอากาศ : ไม่มคีวามจ าเป็น 

หมวดท่ี 9 คณุสมบติัทางกายภาพและทางเคม ี

Form: ของเหลว การละลายน ้า : 100% ความหนืด: <1200 cP 
Color: ใส จดุเดือด: 90 °C ความถ่วงจ าเพาะ: 1.034-1.042 
กล่ิน: ไม่มกีลิน่ จดุเยือกแขง็ : <5 °C ความเป็นกรด/ด่าง: 6.49 - 7.10 
ลกัษณะการเกิดฟอง :  ปานกลาง จดุขุ่น (Concentrate) :  ไม่ม ี กรดไขมนัอิสระ: ไม่ม ี
ปริมาณฟอสเฟตในรูป P2O5: ไม่ม ี ความสามารถในการละลายน ้ามนั :  ด ี
สารระเหยอินทรีย ์กรมั/กรมั (EPA method 24-24A, 40 C.F.R., part 60 Appendix A): ไม่มขีอ้มลู 

หมวดท่ี 10 ข้อมูลด้านปฏิกิริยาของผลิตภณัฑ ์

ความเสถียรในอณุหภมิูปกติ :  คงที ่
ปฏิกิริยายาการเกิดสารโพลิเมอร ์ ไม่เกดิ สภาวะท่ีต้องหลีกเล่ียง: หา้มผสมกบัผลติภณัฑอ์ืน่ ๆเพราะอาจท าใหเ้สื่อมประสทิธภิาพ 
สารท่ีไม่สามารถเข้ากนัได้ ไม่มขีอ้มลู สารท่ีเกิดจากการย่อยสลาย :  ไม่มขีอ้มลู 

หมวดท่ี 11 ข้อมูลทางพิษวิทยา 

ความเป็นพิษเฉียบพลนั : ไม่ม ี ผลข้างเคียงเฉพาะท่ี : ไม่มขีอ้มลู ผลทางระบบร่างกาย :  ไม่มขีอ้มลู 

เอกสารดา้นความปลอดภัยและวิธีจัดการผลิตภัณฑ์
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หมวดท่ี 12 ข้อมูลทางนิเวศน์วิทยา 

ไม่พบว่าเกดิผลกระทบกบัสิง่แวดลอ้มแต่อย่างใด เนื่องจากผลติภณัฑส์ามารถย่อยสลายทางชวีภาพได้ 

หมวดท่ี 13 ข้อมูลด้านการก าจดัผลิตภณัฑท่ี์ใช้แลว้

ไม่มคี าแนะน าหรอืขอ้พงึปฏบิตัพิเิศษในการก าจดัผลติภณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ 

หมวดท่ี 14 ข้อมูลดา้นการขนส่ง 

ผลติภณัฑน์ี้ไม่จดัอยู่ในกลุ่มผลติภณัฑอ์นัตราย จงึปลอดภยัตอ่การขนส่งทัง้ทางอากาศ ทางเรอื และทางบก 
เนื่องจากไม่มสีารตอ้งหา้มหรอืสารทีต่อ้งควบคุมพเิศษในการขนส่งเป็นส่วนประกอบ 

หมวดท่ี 15 ข้อมูลด้านการควบคมุพิเศษ 

ผลติภณัฑน์ี้ไม่มขีอ้ควบคุมพเิศษใด ๆ และผ่านการทดสอบตามวธิกีารทีค่วบคุมแลว้ 

หมวดท่ี 16 ข้อมูลอ่ืน ๆ 
ในกรณีท่ีต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติมโปรดติดต่อ : ผู้ผลิต : 

บริษัท โปรมาสเตอร์ อินเตอร์  เทรด จ ากัด โทร:  +66(0)2 896 2668 
25/170 ซอย แสมด า 17  แสมด า บางขุนเทียน แฟกซ์  :  +66(0)2 896 2521

กรงุเทพฯ 10150

ผู้แทนจ าหน่าย: 

ขอ้มลูทีร่ะบุในเอกสารดา้นความปลอดภยัและวธิจีดัการผลติภณัฑน์ี้มแีหล่งทีม่าน่าเชื่อถอืไดโ้ดยมวีตัถุประสงคใ์นการแนะน า
วธิกีารจดัการ เคลื่อนยา้ย น ามาใช ้และการก าจดัอย่างถูกตอ้งและปลอดภยั บรษิทั โปรมาสเตอร ์อนิเตอรเ์ทรด จ ากดั     
ไม่ไดร้บัประกนัความสมบูรณ์หรอื  แม่นย าของขอ้มลูดงักล่าว ผูใ้ชผ้ลติภณัฑม์หีน้าที ่ๆจะศกึษาขอ้มลูทัง้หมดในการใช้
ผลติภณัฑอ์ย่างถูกตอ้งในแต่ละกรณี 

บรษิทั ลองโบว์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั  

ถนนสขุมุวทิ 71 แขวงคลองตนัเหนือ 

เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 

โทร. : (02) 391-7581-3  แฟกซ์ : (02) 381-2921
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