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1. ขอ้มลูเกีย่วกบัสารเคม/ี สารผสมพรอ้มใช ้และบรษิทัผูผ้ลติ และ/ หรอื ผูจ้ดัจ าหนา่ย 

Stroby® 

 

การใช:้ ผลติภณัฑป์ราบศตัรพูชื, สารก าจัดรา 
 
 

บรษัิทผูผ้ลติ และ/ หรอื ผูจั้ดจ าหน่าย: 

บรษัิท บเีอเอสเอฟ (ไทย) 
จ ากดั ชัน้ 23 อาคารเอ็มโพเรีย่ม ทาวเวอร,์ 622 ถนนสขุมุวทิ 

24 คลองตนั คลองเตย, กรงุเทพฯ 10110 

หมายเลขโทรศพัท:์ +66 2624-1999 

แฟกซห์มายเลข: +66 2664-9221 

ทีอ่ยูท่าง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com 
 

ขอ้มลูฉุกเฉนิ: 
International emergency number: 

หมายเลขโทรศพัท:์ +49 180 2273-112 
 

 

2. การระบอุนัตราย 

 

การจดัจ าแนกสารเดีย่วและสารผสม:  

ความสามารถในการกอ่มะเร็ง: ประเภทยอ่ย สอง 

อนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มทางน า้ - แบบเฉยีบพลนั: ประเภทยอ่ย หนึง่ 

อนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มทางน า้ - แบบเรือ้รงั: ประเภทยอ่ย หนึง่ 
 

องคป์ระกอบของฉลากและขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั:  
 

สญัลกัษณ:์ 
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ค าสญัญาณ: 

ระวงั 
 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

มขีอ้สงสยัวา่อาจกอ่ใหเ้กดิมะเร็ง เป็นพษิรา้ยแรงตอ่สิง่มชีวีติในน า้ เป็นพษิรา้ยแรงตอ่สิง่มชีวีติในน า้ 
และมผีลกระทบระยะยาว  
 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั (การป้องกนั): 

ตอ้งไดร้บัค าแนะน ากอ่นการใช ้สวมอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล  
 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั (การตอบโต)้: 

หากไดร้บัสมัผสัหรอืมคีวามกงัวล ใหโ้ทรศพัทป์รกึษาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์เก็บรวบรวมสารทีห่ก
ร ัว่ไหล  
 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั (การจดัเก็บ): 

เก็บรกัษาในทีปิ่ดลอ๊ก  
 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั (การท าลาย): 

ก าจดัสารหรอืภาชนะบรรจตุามของเสยีอนัตรายหรอืของเสยีพเิศษ  
 

อนัตรายอืน่ๆทีไ่มไ่ดส้ง่ผลตอ่การจดัจ าแนก: 

โปรดดขูอ้ 12 - ผลการประเมนิการตกคา้งยาวนาน การสะสมในสิง้มชีวีติและความเป็นพษิ (PBT) และ
การตกคา้งทีย่าวนานมากและการสะสมในสิง้มชีวีติทีด่มีาก (vPvB)  
ถา้น าไปใชไ้ด ้ขอ้มลูความเป็นอนัตรายอืน่ๆทีไ่ดใ้หไ้วใ้นขอ้นีน้ ัน้ไมใ่ชผ่ลของการจดัจ าแนกแตอ่าจ
น ามาซึง่ความเป็นอนัตรายโดยรวมของสารเดีย่วหรอืสารผสม  

 

3. สว่นประกอบ/ขอ้มลูของสารออกฤทธิ ์

คณุลกัษณะของสารเคม ี
 

ผลติภณัฑป์ราบศตัรพูชื, สารก าจดัรา, สารชนดิเม็ดผสมน า้ 
 

สว่นประกอบทีเ่ป็นอนัตราย 
 

kresoxim-methyl 
ปรมิาณ (W/W): 50 % 

หมายเลข CAS: 143390-89-0 
 

Carc.: ประเภทยอ่ย 2 

Eco acute: ประเภทยอ่ย 1 

Eco chronic: ประเภทยอ่ย 1 

เอ็ม-แฟ็คเตอร ์(M-factor) เฉยีบพลนั: 10 

เอ็ม-แฟ็คเตอร ์(M-factor) เร ือ้รงั: 1 
 

 

Lignosulfonic acid, sodium salt 
ปรมิาณ (W/W): < 40 % 

หมายเลข CAS: 8061-51-6 
 

 

 

แอมโมเนยีมซลัเฟต 
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ปรมิาณ (W/W): < 20 % 

หมายเลข CAS: 7783-20-2 
 

Acute tox.: ประเภทยอ่ย 5 (กลนืกนิ) 

Eco acute: ประเภทยอ่ย 3 
 

 

sodium sulphate 

ปรมิาณ (W/W): < 10 % 

หมายเลข CAS: 7757-82-6 
 

 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

ค าแนะน าท ัว่ไป: 

ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนออก  
 

เมือ่สดูดมสารเขา้ไป: 

ท าใหผู้ป่้วยอยูใ่นความสงบ  ยา้ยไปยงับรเิวณทีม่อีากาศบรสิทุธิ ์และพาไปพบแพทย ์ 
 

เมือ่สมัผสัสารทางผวิหนงั: 

ลา้งดว้ยสบูแ่ละน า้สะอาด  
 

เมือ่สารเขา้ตา: 

ลา้งตาดว้ยน า้ไหลรนิอยา่งนอ้ย  15  นาท ีโดยเปิดเปลอืกตา  
 

เมือ่กลนืกนิสารเขา้ไป: 

บว้นปากทนัท ีดืม่น า้ตามประมาณ 200 - 300 มลิลลิติร แลว้พบแพทยท์นัท ี 
 

หมายเหตถุงึแพทย:์ 

อาการ: อาการและผลกระทบตา่งๆทีส่ าคญัทีส่ดุเทา่ทีท่ราบไดอ้ธบิายไวใ้นการท าฉลากแลว้ (ดหูวัขอ้ที ่

2) และหรอืในหวัขอ้ที ่11, อาการและผลกระทบตา่งๆทีส่ าคญัทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่จากนีไ้มส่ามารถทราบได ้

การรกัษา: รกัษาตามอาการ (ช าระสิง่ปนเป้ือน ดกูารเตน้ของชพีจร) ไมม่ยีาแกพ้ษิเฉพาะ  
 

5. มาตรการผจญเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:  

ผงเคมแีหง้, โฟม, ละอองน า้ 
 

สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสมส าหรบัเหตผุลดา้นความปลอดภยั:  

คารบ์อนไดออกไซด ์
 

อนัตรายทีเ่ฉพาะเจาะจง:  

carbon monoxide, carbon dioxide, ออกไซดต์า่งๆของไนโตรเจน, ซลัเฟอรอ์อกไซด ์

สารหรอืกลุม่ของสารทีก่ลา่วถงึนีส้ามารถถกูปลอ่ยออกมาในกรณีเกดิอคัคภียั  
 

อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล:  

สวมหนา้กากป้องกนัการหายใจชนดิมถีงัอดัอากาศและชุดป้องกนัสารเคม ี 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ:  

หากเกดิไฟไหมแ้ละ/หรอืการระเบดิ หา้มสดูดม ท าใหภ้าชนะบรรจเุย็นโดยการฉดีน า้เป็นละอองฝอยถา้
สมัผสักบัไฟ แยกเก็บน า้ดบัเพลงิทีป่นเป้ือน หา้มปลอ่ยลงสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีหรอืทอ่ระบายน า้ ก าจดั
เศษซากทีเ่กดิจากเพลงิไหมแ้ละน า้ทีเ่กดิจากการดบัเพลงิตามกฎหมายทอ้งถิน่  
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6. มาตรการการจัดการกบัสารทีห่กและร่ัวไหลในกรณีเกดิอบุตัเิหต ุ

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล: 

หลกีเลีย่งการกอ่ใหเ้กดิฝุ่ น สวมชุดป้องกนัสว่นบคุคล หลกีเลีย่งการสมัผสัผวิหนงั  ตา  และเสือ้ผา้  
 

ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม: 

หา้มระบายลงใตด้นิหรอืดนิ หา้มระบายลงในทอ่ระบายน า้ ผวิน า้ หรอื น า้ใตด้นิ  
 

วธิกีารท าความสะอาดหรอืการกกัเก็บ: 

ส าหรบัปรมิาณนอ้ย: เก็บดว้ยวสัดจุบัฝุ่ นและก าจดัดว้ยวธิที ีเ่หมาะสม  

ส าหรบัปรมิาณมาก: กวาด หรอืตกั  

หลกีเลีย่งการท าใหเ้กดิฝุ่ น ก าจดัสารดดูซบัตามทีก่ฎหมายก าหนด เก็บของเสยีในภาชนะทีเ่หมาะสม  
ซึง่สามารถตดิฉลากและปิดใหแ้นน่สนทิ ท าความสะอาดพืน้ทีป่นเป้ือนและลา้งดว้ยน า้ สารท าความ
สะอาด  
 

 

7. การขนยา้ยและการจัดเก็บ 

การขนยา้ย 

ไมจ่ าเป็นตอ้งมวีธิกีารวดัเป็นพเิศษ ถา้เก็บแลว้ใชอ้ยา่งถกูวธิ ีม ัน่ใจวา่มกีารระบายอากาศในบรเิวณที่
จดัเก็บสนิคา้และสถานทีท่ างาน ขณะใชห้า้มรบัประทานอาหาร เครือ่งดืม่หรอืสบูบหุรี ่ควรลา้งมอืและ
ใบหนา้กอ่นหยดุพกัและหลงัเลกิกะ  
 

การป้องกนัจากเพลงิไหมแ้ละการระเบดิ: 

หลกีเลีย่งการกอ่ใหเ้กดิฝุ่ น ฝุ่ นสามารถกอ่ใหเ้กดิสว่นผสมทีร่ะเบดิไดก้บัอากาศ ป้องกนัประจไุฟฟ้า
สถติย ์ ควรจดัเก็บแหลง่ก าเนดิไฟใหเ้รยีบรอ้ย  
 

การจดัเก็บ 

แยกจากอาหารและอาหารสตัว ์ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสภาวะการเก็บ: เก็บใหห้า่งจากความรอ้น ป้องกนัจากความชืน้ ป้องกนัจาก

แสงแดดโดยตรง  
 

ความคงตวัในการจดัเก็บ: 

ระยะเวลาเก็บ: 60 เดอืน 
 

ป้องกนัไมใ่หอ้ณุหภมูสิงูกวา่  : 40 deg. C 

ความเปลีย่นแปลงในคณุสมบตัขิองผลติภณัฑอ์าจจะเกดิขึน้ไดถ้า้สาร/ผลติภณัฑถ์กูเก็บรกัษาไวใ้น
อณุหภมูทิ ีส่งูกวา่ทีไ่ดก้ าหนดไวเ้ป็นเวลานาน 

 

8. การควบคมุการรับสมัผัสและการป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล 
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อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล 

การป้องกนัการหายใจ: 

การป้องกนัทางการหายใจทีเ่หมาะสมส าหรบัสารทีม่คีวามเขม้ขน้สงูหรอืมผีลกระทบในระยะยาว: ไส้

กรองอนภุาค  ชนดิ  P2 หรอื  FFP2 ส าหรบัอนภุาคของแข็งและของเหลว  
 

การป้องกนัมอื: 

ถงุมอืนริภยัป้องกนัสารเคมทีีเ่หมาะสม (EN 374) ส าหรบัการท างานเป็นระยะเวลานานหรอืตอ้งสมัผสั
สารเคมโีดยตรง แนะน าใหใ้ชถ้งุมอืทีท่นตอ่การซมึผา่น > 480  นาท ีเชน่ ถงุมอืยางไนไตรล ์(0.4 มม.) 
ยางคลอโรพรนี (0.5 มม.) หรอื ยางบวิทลิ (0.7 มม.) 
 

การป้องกนัดวงตา: 

แวน่ตานริภยัชนดิมกีระบงัหนา้ (EN166) 
 

การป้องกนัทางรา่งกาย: 

ตอ้งเลอืกชุดป้องกนัใหเ้หมาะสมกบักจิกรรมและการรบัสมัผสั เชน่ ผา้กนัเป้ือน รองเทา้นริภยั ชุด
ป้องกนัสารเคม ี(ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรอื EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่ น) 
 

มาตรการท ัว่ไปดา้นความปลอดภยัและสขุอนามยั: 

รายละเอยีดของอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล แนะน าใหแ้ตง่กายอยา่งมดิชดิในการท างาน เก็บเสือ้ผา้ทีใ่ช้

ท างานแยกไวต้า่งหาก เก็บใหห้า่งจากอาหาร เครือ่งดืม่ และอาหารสตัว ์ 
 

 

9. คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

ลกัษณะทีป่รากฎ:  รปูทรงเป็นเม็ดกลม ๆ 

ส:ี  สนี า้ตาลเขม้ 

กลิน่: เหมอืนซลัเฟอร ์

ขดีจ ากดัของกลิน่: ไมส่ามารถระบไุดเ้นือ่งจากความเป็นไปไดท้ีจ่ะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพจากการ

หายใจ 
 

คา่ความเป็นกรดดา่ง: โดยประมาณ 5 - 8 

(20 deg. C)  

 

 

จดุหลอมเหลว:  

การยอ่ยสลายของผลติภณัฑไ์มถ่กู
ประมนิ 

 

จดุเดอืด:  

ผลติภณัฑน์ีเ้ป็นของแข็งทีไ่มร่ะเหดิ 

 

 

จดุวาบไฟ:  

ไมไ่ดก้ าหนด 

 

อตัราการระเหย:  

ไมไ่ดก้ าหนด 

 

 

ความไวไฟ (ของแข็ง/กา๊ซ): ไมไ่วไฟมาก (Directive 84/449/EEC, 
A.10) 

ขดีจ ากดัต า่สดุในการระเบดิ: 25 g/m3  

ไดม้กีารระบคุา่ขดีจ ากดัต า่สดุของการ
ระเบดิไวแ้ลว้ 
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ขดีจ ากดัสงูสดุในการระเบดิ:  

ส าหรบัผลติภณัฑท์ีเ่ป็นของแข็ง ไม่
เกีย่วขอ้งกบัการจ าแนก และการตดิ
ฉลาก 

 

 

การสลายตวัของสารเนือ่งจากความรอ้น:  ไมม่กีารสลายตวัถา้

เก็บและใชต้ามทีแ่นะน า/อธบิาย  

 

การลกุตดิไฟไดด้ว้ยตวัเอง: อณุหภมู:ิ 248 deg. C 
 

(วธิ:ี Directive 92/69/EEC, A.16) 

อนัตรายจากการระเบดิ: ไมร่ะเบดิ  

มสีมบตัชิว่ยในการลกุไหม:้ ไมม่กีารแผก่ระจายของเพลงิไหม ้ (Directive 92/69/EEC, A.17) 
 

ความดนัไอ:  

ไมไ่ดก้ าหนด 

 

 

ความหนาแนน่รวม: โดยประมาณ 630 kg/m3  

(20 deg. C)  

ความหนาแนน่ทีป่รากฏหลงัจากการ
ตอก 

 

ความสมัพนัธค์วามหนาแนน่ไอ (อากาศ):  

ไมไ่ดก้ าหนด 

 

 

การละลายไดใ้นน า้: สามารถละลายไดใ้นน า้  

สมัประสทิธิก์ารแบง่ช ัน้ระหวา่งน า้กบัแอลกอฮอลช์นดิออกทา
นอล (log Pow):  

ไมไ่ดก้ าหนด 

 

 

คา่ความหนดื, ทางจลน:์  

ไมไ่ดก้ าหนด 

 

 
 

 

10. ความเสถยีรและความไวตอ่ปฏกิริยิาทางเคม ี
 

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง: 

ดเูอกสารขอ้มลูความปลอดภยัขอ้ที ่7 การใชแ้ละการเก็บ  
 

การสลายตวัของสารเนือ่งจากความ
รอ้น:  

ไมม่กีารสลายตวัถา้เก็บและใชต้ามทีแ่นะน า/อธบิาย  

 

สารเคมทีีค่วรหลกีเลีย่ง:  

สารออกซไิดซอ์ยา่งแรง, ดา่งแก,่ กรดแก ่
 

ปฏกิริยิาทีเ่ป็นอนัตราย: 

ไมม่ปีฏกิริยิาอนัตรายถา้เก็บและใชต้ามทีแ่นะน า/อธบิาย  
 

ผลติภณัฑอ์นัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: 

ไมม่ผีลติภณัฑท์ีอ่นัตรายสลายตวัออกมาเมือ่เก็บรกัษาและใชง้านตามค าแนะน า 
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11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 
 

ความเป็นพษิเฉียบพลัน 
 

การประเมนิความเป็นพษิเฉยีบพลนั: 

ตามความจรงิไมเ่ป็นพษิหลงัจากการกนิคร ัง้เดยีว ตามความจรงิไมเ่ป็นพษิหลงัจากการสมัผสัเพยีงคร ัง้
เดยีว ตามความจรงิไมเ่ป็นพษิโดยการหายใจ  
 

ขอ้มลูจากการทดลอง หรอื การค านวณ: 

ปรมิาณของสารเคมทีีท่ าใหส้ตัวท์ดลองท ัง้หมดตายลงรอ้ยละ  50 (LD50) หนพูกุขาว (ทางปาก): > 
5,000 mg/kg (Directive 84/449/EEC, B.1) 

ไมพ่บการตาย  
 

ความเขม้ขน้ของสารเคมใีนอากาศหรอืในน า้ทีท่ าใหส้ตัวท์ดลองเกดิการตายรอ้ยละ 50 (LC 50) หนพูกุ
ขาว (โดยการหายใจ): > 5.7 mg/l 4 h (OECD Guideline 403) 

ไมพ่บการตาย ทดสอบกบัละอองฝุ่ น 
 

ปรมิาณของสารเคมทีีท่ าใหส้ตัวท์ดลองท ัง้หมดตายลงรอ้ยละ  50 (LD50) หนพูกุขาว (ทางผวิหนงั): > 
2,000 mg/kg (OECD Guideline 402) 

ไมพ่บการตาย  
 

การระคายเคอืง 
 

การประเมนิผลการระคายเคอืง: 

ไมร่ะคายเคอืงตา ไมร่ะคายเคอืงผวิหนงั  
 

ขอ้มลูจากการทดลอง หรอื การค านวณ: 

การกดักรอ่น หรอื การระคายเคอืงผวิหนงั ดว้ยการทดสอบกบักระตา่ย: ไมร่ะคายเคอืง (Directive 
84/449/EEC, B.4) 
 

ท าใหร้ะคายเคอืง หรอืท าลายดวงตาอยา่งรนุแรง ดว้ยการทดสอบกบักระตา่ย: ไมร่ะคายเคอืง 

(Directive 84/449/EEC, B.5) 
 

ภาวะภมูไิวตอ่การกระตุน้อาการแพท้างผวิหนัง/ ทางการหายใจ 
 

การประเมนิภาวะภมูไิวตอ่การกระตุน้อาการแพ:้ 

ไมม่หีลกัฐานทีจ่ะบง่ชีว้า่มแีนวโนม้จะเป็นสารกระตุน้อาการภมูแิพท้างผวิหนงั  
 

ขอ้มลูจากการทดลอง หรอื การค านวณ: 

การทดสอบปุ่ มน า้เหลอืงเฉพาะทีใ่นหน ู(LLNA) หนถูบีจกัร:  (OECD Guideline 429) 
 

การกลายพันธุข์องเซลลส์บืพันธุ ์
 

การประเมนิการกอ่กลายพนัธุ:์ 

ผลติภณัฑย์งัไมไ่ดท้ดสอบ ขอ้มลูไดม้าจากคณุสมบตัขิองสารแตล่ะตวั การทดสอบการกอ่การกลาย
พนัธุไ์ดพ้บวา่ไมม่แีนวโนม้ใหเ้กดิพษิทางพนัธุก์รรม  
 

การกอ่มะเร็ง 
 

การประเมนิการกอ่สารมะเร็ง: 

ผลติภณัฑย์งัไมไ่ดท้ดสอบ ขอ้มลูไดม้าจากคณุสมบตัขิองสารแตล่ะตวั  
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ขอ้มลูของ : kresoxim-methyl 
การประเมนิการกอ่สารมะเร็ง: 

การบง่ชีข้องผลกระทบการกอ่มะเร็งทีเ่ป็นไปไดใ้นสตัวท์ดลอง  
---------------------------------- 
 

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุ ์
 

การประเมนิความพษิของระบบสบืพนัธุ:์ 

ผลติภณัฑย์งัไมไ่ดท้ดสอบ ขอ้มลูไดม้าจากคณุสมบตัขิองสารแตล่ะตวั ผลของการศกึษาในสตัวท์ดลอง
ไมใ่ชใ้นการบง่ชีผ้ลอนัตรายตอ่การปฏสินธ ิ 
 

ขอ้มลูของ : kresoxim-methyl 
การประเมนิความพษิของระบบสบืพนัธุ:์ 

ผลของการศกึษาในสตัวท์ดลองไมใ่ชใ้นการบง่ชีผ้ลอนัตรายตอ่การปฏสินธ ิ 
---------------------------------- 
 

ความเป็นพษิตอ่พัฒนาการของตัวออ่น 
 

การประเมนิการเกดิตวัออ่นทีว่ริปู: 

ผลติภณัฑย์งัไมไ่ดท้ดสอบ ขอ้มลูไดม้าจากคณุสมบตัขิองสารแตล่ะตวั การศกึษาในสตัวท์ดลอง งสตัว ์
ทดลอง  
 

ขอ้มลูของ : kresoxim-methyl 
การประเมนิการเกดิตวัออ่นทีว่ริปู: 

ไมม่อีาการบง่ชีจ้ากความเป็นพษิตอ่พฒันาการของตวัออ่นหรอืผลการเกดิตวัออ่นทีว่ริปู จากการศกึษา
ในสตัวท์ดลอง  
---------------------------------- 
 

ความเป็นพษิเมือ่รับสมัผัสสารในปรมิาณเดมิซ ้าๆและความเป็นพษิตอ่อวัยวะเป้าหมายอยา่ง
เฉพาะเจาะจง (เมือ่ไดรับสมัผัสซ ้าๆ) 
 

การประเมนิความเป็นพษิเมือ่รบัสมัผสัสารในปรมิาณเดมิซ า้ๆ: 

ผลติภณัฑย์งัไมไ่ดท้ดสอบ ขอ้มลูไดม้าจากคณุสมบตัขิองสารแตล่ะตวั จากการศกึษาในสตัวท์ดลอง
แบบซ า้ๆ พบวา่ไมม่อีาการบง่ชีเ้ฉพาะจากความเป็นพษิตอ่อวยัวะ  
 

ขอ้มลูความเป็นพษิทีต่รงกนัอืน่ๆ 
 

การใชไ้มถ่กูตอ้งสามารถท าใหเ้กดิอนัตรายตอ่สขุภาพ  
 

12. ขอ้มลูทางดา้นนเิวศนว์ทิยา 
 

ความเป็นพษิทางนเิวศนว์ทิยา 
 

การประเมนิความเป็นพษิตอ่สตัวน์ า้:  

เป็นพษิมากตอ่สิง่มชีวีติในน า้ อาจท าใหเ้กดิผลกระทบระยะยาวตอ่สิง่แวดลอ้มในน า้  
 

ความเป็นพษิตอ่ปลา: 

ความเขม้ขน้ของสารเคมใีนอากาศหรอืในน า้ทีท่ าใหส้ตัวท์ดลองเกดิการตายรอ้ยละ 50 (LC 50) (96 h) 

โดยประมาณ 0.15 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Guide-line 203, static) 
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สตัวน์ า้ทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงั: 

ความเขม้ขน้ของสารทีเ่กดิการตอบสนองรอ้ยละ 50 (48 h) 0.31 mg/l, Daphnia magna (Directive 
79/831/EEC, static) 
 

พชืน า้: 

ความเขม้ขน้ของสารทีเ่กดิการตอบสนองรอ้ยละ 50 (72 h) 0.303 mg/l (อตัราการโต), 

Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201) 
 

ความสามารถในการเคลือ่นที ่
 

การประเมนิการถา่ยเทระหวา่งสิง่แวดลอ้มตา่งๆ: 

ผลติภณัฑย์งัไมไ่ดท้ดสอบ ขอ้มลูไดม้าจากคณุสมบตัขิองสารแตล่ะตวั  
 

ขอ้มลูของ : kresoxim-methyl 
การประเมนิการถา่ยเทระหวา่งสิง่แวดลอ้มตา่งๆ: 

สารจะไมร่ะเหยจากผวิน า้เขา้สูบ่รรยากาศ 

การสมัผสักบัดนิ แลว้ถกูดดูซบัโดยอนภุาคของดนิสามารถเกดิขึน้ได ้แมว้า่การปนเป้ือนตอ่น า้ใตด้นิไมม่ี
ผลกระทบ 
---------------------------------- 
 

ความคงทนและการยอ่ยสลายทางชวีภาพ 
 

การประเมนิการยอ่ยสลายทางชวีภาพและการก าจดั (น า้): 

ผลติภณัฑย์งัไมไ่ดท้ดสอบ ขอ้มลูไดม้าจากคณุสมบตัขิองสารแตล่ะตวั  
 

ขอ้มลูของ : methyl (E)-2-methoxyimino-2-(2-(o-tolyloxymethyl)phenyl)acetate 
---------------------------------- 
 

โอกาสในการสะสมทางชวีภาพ 
 

ประเมนิการสะสมในสิง่มชีวีติ: 

ผลติภณัฑย์งัไมไ่ดท้ดสอบ ขอ้มลูไดม้าจากคณุสมบตัขิองสารแตล่ะตวั  
 

ขอ้มลูของ : KRESOXIM-METHYL TECH. 97% 

โอกาสในการสะสมทางชวีภาพ: 

ปจัจยั ความเขม้ขน้ทางชวีภาพ: 220 (28 วนั), Oncorhynchus mykiss () 

ไมค่าดวา่จะมกีารสะสมในสิง่มชีวีติ  
---------------------------------- 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

ค าแนะน าอืน่ๆเกีย่วกบัความเป็นพษิทางนเิวศน:์ 

หา้มระบายสารลงสูส่ ิง่แวดลอ้มโดยทีม่ไิดค้วบคมุ  
 

13. ขอ้พจิารณาตา่งๆในการก าจัด 

จะตอ้งสง่ไปโรงเผาทีเ่หมาะสม  , ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทอ้งถิน่ 
 

ภาชนะบรรจทุีป่นเป้ือน: 

หบีหอ่ทีป่นเป้ือนควรก าจดัดว้ยวธิกีารเดยีวกบัการก าจดัผลติภณัฑ ์
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14. ขอ้มลูส าหรับการขนสง่ 

การขนสง่ภายในประเทศ: 

ประเภทของความอนัตราย: 9 

กลุม่บรรจภุณัฑ:์ III 
หมายเลขยเูอ็น: UN 3077 

การตดิฉลากเตอืนอนัตราย: 9, EHSM 

ชือ่ทางการขนสง่:  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.
O.S. (ประกอบดว้ย KRESOXIM-METHYL 50%)   

 
 

การขนสง่ทางทะเล 
IMDG 

 Sea transport 
IMDG 

 

ประเภทของความ
อนัตราย: 

9 Hazard class: 9 

กลุม่บรรจภุณัฑ:์ III Packing group: III 

หมายเลขยเูอ็น: UN 3077 ID number: UN 3077 

การตดิฉลากเตอืน
อนัตราย: 

9, EHSM Hazard label: 9, EHSM 

มลพษิทางทะเล: ใช ่ Marine pollutant: YES 

ชือ่ทางการขนสง่:  

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (ประกอบดว้ย 
KRESOXIM-METHYL 50%)   

Proper shipping name:  
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains 
KRESOXIM-METHYL 50%)   

 
 

การขนสง่ทางอากาศ 
IATA/ICAO 

 Air transport 
IATA/ICAO 

 

ประเภทของความ
อนัตราย: 

9 Hazard class: 9 

กลุม่บรรจภุณัฑ:์ III Packing group: III 

หมายเลขยเูอ็น: UN 3077 ID number: UN 3077  

การตดิฉลากเตอืน
อนัตราย: 

9, EHSM Hazard label: 9, EHSM 

ชือ่ทางการขนสง่:  

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (ประกอบดว้ย 
KRESOXIM-METHYL 50%)   

Proper shipping name:  
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains 
KRESOXIM-METHYL 50%)   

 

15. ขอ้มลูเกีย่วกบักฏขอ้บงัคบั 

กฎขอ้บงัคบัของสหภาพยโุรป (การตดิฉลาก) 

 

ตามเกณฑข์อง  EEC: 
 

สญัลกัษณ์แสดงความเป็นอนัตราย 

Xn อนัตราย 

N อนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม 
 

ขอ้ความแสดงความเสีย่ง 
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R40 มหีลกัฐานจ ากดัวา่สง่ผลตอ่การเกดิมะเร็ง 

R50/53 มพีษิรา้ยแรงตอ่สตัวน์ า้ และอาจเป็นสาเหตทุีท่ าใหเ้กดิผลกระทบระยะยาว
ตอ่สิง่แวดลอ้มในน า้ 

 

ขอ้ความแสดงเพือ่ความปลอดภยั 

S2 เก็บใหพ้น้มอืเด็ก 

S13 เก็บใหห้า่งจากอาหาร เครือ่งดืม่ และอาหารสตัว ์

S20/21 ขณะใชห้า้มรบัประทานอาหาร เครือ่งดืม่หรอืสบูบหุรี ่
S29/35 อยา่ทิง้ลงในทอ่ระบายน า้ ก าจดัทิง้พรอ้มบรรจภุณัฑอ์ยา่งปลอดภยั. 
S36/37 สวมใสชุ่ดเสือ้ผา้ป้องกนัและถงุมอืทีเ่หมาะสม 

S46 ถา้กลนืกนิ พบแพทยท์นัท ีและแสดงภาชนะบรรจหุรอืฉลากสารเคม ี

S57 ใชภ้าชนะทีเ่หมาะสมเพือ่หลกีเลีย่งการปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม 
 
 

สว่นประกอบทีเ่ป็นก าหนดอนัตราย  ส าหรบัการตดิฉลาก: methyl (E)-2-methoxyimino-2-(2-(o-

tolyloxymethyl)phenyl)acetate 
 

กฎขอ้บงัคบัอืน่ ๆ 

 
 

Carc. Cat. 3 - สารกอ่มะเร็งกลุม่ 3: สารนีเ้กีย่วขอ้งกบัมนษุยเ์พราะอาจเกดิผลกระทบทีเ่ป็นมะเร็ง 
 

ส าหรบัผูใ้ชผ้ลติภณัฑป้์องกนัศตัรพูชื: การใช ้(ตามเกณฑ ์1999/45/EC มาตรา 10,ขอ้ 1.2) 
 

 

16. ขอ้มลูอืน่ ๆ 

 

เสน้แนวต ัง้ในดา้นซา้ยชีบ้ง่ถงึการแกไ้ขปรบัปรงุคร ัง้ลา่สดุ 
 

ขอ้มลูในเอกสารขอ้มลูความปลอดภยันีจ้ดัท าขึน้ตามความรูแ้ละประสบการณท์ีม่อียูใ่นปจัจบุนัและอธบิายถงึ
ขอ้มลูของผลติภณัฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัเทา่น ัน้ โดยขอ้มลูไมไ่ดอ้ธบิายถงึ
คณุสมบตัขิองผลติภณัฑ ์(คณุลกัษณะผลติภณัฑ)์ และไมไ่ดเ้ป็นขอ้ตกลงเฉพาะในเรือ่งคณุสมบตัแิละความ
เหมาะสมของผลติภณัฑใ์นการน าไปใชง้านในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่โดยเฉพาะ เป็นความรบัผดิชอบของ
ผูร้บัผลติภณัฑท์ีต่อ้งปฏบิตัติามกฎกรรมสทิธิข์องบรษิทัและรวมถงึกฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
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