
2. องคประกอบทางเคมี

ชื่อทางเคมี CAS No.
อะคริลิค โพลีเมอร (Acrylic polymer) 25067-01-0

ปูนซีเมนตปอรตแลนด (Portland cement) 65997-15-1

คว็อทซ (Quartz) 14808-60-7

ไฟเบอรกลาส (Fibre glass) 65997-17-3

บริษัท เฟอรโรคอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด 
144 หมู 1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทร.305-473-877-8  แฟกซ 035-473879
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 การขนยายและจัดเก็บ : ยก หรือขนยายผลิตภัณฑนี้ดวยความระมัดระวังโดยยึดหลักความปลอดภัย ควรจัดเก็บผลิตภัณฑ
 ในที่รมไมสัมผัสแสงแดด หรืออุณหภูมิเยือกแข็ง
 ขอแนะนำการทำความสะอาดหลังจัดเก็บผลิตภัณฑ : ควรใหบรรจุผลิตภัณฑน้ีอยูในสภาพสมบูรณ จัดเก็บในคลังสินคา
 ที่มีการระบายอากาศที่อุณหภูมิระหวาง 20-30 oซ หลังจากจัดเก็บ หากสัมผัสผลิตภัณฑควรลางมือดวยน้ำสะอาด หรือสบู

7. การขนยายและจัดเก็บ

 • ผลิตภัณฑกระจายเปอนพื้น : ใชอุปกรณตัก หรือเครื่องดูดสุญญากาศ เก็บรวบรวมในภาชนะที่เหมาะสม เพื่อทำการสง
    กำจัดตอไป

6. มาตรการแกไขอุบัติเหตุ

5. มาตรการปองกันไฟไหม

 การติดไฟและระเบิด : ผลิตภัณฑนี้ไมติดไฟ

 ตา   : หากผลิตภัณฑนี้สัมผัสตาโดยตรงใหรีบลางดวยน้ำสะอาดหลายครั้ง นานตอเนื่องอยางนอย
    15 นาที จากนั้นรักษาตามคำแนะนำของจักษุแพทย
 ผิวหนัง   : ลางทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่สัมผัสกับผลิตภัณฑดวยสบูหรือน้ำสะอาดพบแพทยทันที
    หากอาการระคายเคืองผิวหนังยังคงอยู
 ระบบทางเดินอาหาร : หากกลืนกินผลิตภัณฑนี้ หามพยายามทำใหอาเจียน ควรพบแพทยทันที
 ระบบหายใจ  : หากสูดหายใจกล่ินของผลิตภัณฑน้ี ควรรีบออกไปสูดอากาศบริสุทธ์ิภายนอกทันที และบรรเทา
    อาการดวยยาตามคำแนะนำของแพทย

4. มาตรฐานการชวยเหลือเรงดวนลําดับแรก

 ผลิตภัณฑอาจมีผลกระทบตอสุขภาพ ดังนี้
 ตา   : อาจกอใหเกิดอาการระคายเคือง
 ผิวหนัง   : อาจกอใหเกิดอาการระคายเคืองผิวหนัง
 ระบบทางเดินอาหาร : อาจกอใหเกิดการคลื่นไส วิงเวียน หากกลืนกิน
 ระบบหายใจ  : ไมสงผลกระทบที่รุนแรง

3. การบงชี้อันตราย

ชื่อสินคา :   เฟอรโรกรีต 216

การใชงาน :   ปูนปรับระดับเซ็ทตัวเร็ว สําหรับซอมผิวถนนคอนกรีต 3-8 มม.

ผูผลิต :   บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด
     144 หมู 1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
     โทร. 035-473877-8 แฟกซ 035-473879
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9. คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ

 รูปแบบ    : ผง
 สี    : สีปูน
 ความหนาแนนเมื่อผสมน้ำแลว, : 1.2 กก./ลิตร
 กก./ลิตร (ประมาณ)

14. การขนสงผลิตภัณฑ

 • กระทรวงคมนาคมแหงประเทศไทย : ไมมีขอกำหนดพิเศษในการขนสง
 • กระทรวงคมนาคมแหงสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกำหนดพิเศษในการขนสง

บริษัท เฟอรโรคอนสตรัคชั่น โปรดักส จำกัด 
144 หมู 1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทร.305-473-877-8  แฟกซ 035-473879

    ขอชี้แจง : ขอมูลความปลอดภัยสินคาขางตนนี้ ไมใชขอความรับประกันผลิตภัณฑ เนื่องจากเงื่อนไขและสภาวะการใชงาน
ผลิตภัณฑน้ีอยูเหนือ การควบคุมของบริษัท หรืออาจกลาวไดวาบริษัทจะไมรับผิดชอบตอการบาดเจ็บของลูกคา หรือบุคคลท่ีสาม
ที่อาจไดรับผล กระทบจากการใชงาน ผิดวิธี หรือแมแตการไดทำตามระเบียบความปลอดภัยในการใชสินคาแลวก็ตาม

www.ferroproduct.co.th

¢ŒÍÁÙÅ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¡ÒÃãªŒÊÔ¹¤ŒÒ

METERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

FERROCRETE 216
วันที่ 10/3/2564

 ผลิตภัณฑนี้มีองคประกอบของ อะคริลิค โพลีเมอร, ปูนซีเมนตปอรตแลนด, คว็อทซ, ไฟเบอรกลาส หามทำใหปนเปอน
บนพื้นดิน หากจำเปนตองเทลงรางระบายน้ำโรงงานตองมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มาตรฐาน หามเทลงรางระบายน้ำสาธารณะ

12. ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

10. ความเสถียรและการกอปฏิกิริยา

 ความเสถียร : ผลิตภัณฑมีความเสถียรไมเปลี่ยนโครงสรางทางเคมีงาย
 การกอใหเกิดอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการโพลิเมอรไรเซชั่น : ไมปรากฏ

11. ขอมูลความเปนพิษของผลิตภัณฑ

 • อาจกอใหเกิดการระคายเคืองตอตา ผิวหนัง
 • หากกลืนกินอาจกอใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน

8. การรักษาความปลอดภัยของบุคคลโดยใชเครื่องปองกัน

 อุปกรณปองกันการหายใจ  : ควรสวมหนากากอนามัย หรือหนากากกันสารเคมี
 อุปกรณปองกันมือ  : ควรสวมถุงมือยาง หรือถุงมือพลาสติก
 อุปกรณปองกันตา  : ควรสวมแวนตาปองกันละออง
 อุปกรณปองกันผิวหนังและรางกาย : ควรสวมชุดปองกันใหมิดชิดและสวมรองเทาบูท

13. ขอพิจารณาดานการกําจัดขยะผลิตภัณฑ

 • เศษเหลือใชของผลิตภัณฑนี้ ตองถูกบำบัดภายใตกฏระเบียบของกรมควบคุมมลพิษแหงประเทศไทย (PCD)
 • ภาชนะที่บรรจุผลิตภัณฑนี้สามารถนำกลับมาใชงานใหมได

15. ขอมูลอื่นๆ

0 = ต่ำ
1 = เล็กนอย
2 = ปานกลาง
3 = รุนแรง
4 = รุนแรงมาก

 ระบบแจงขาวสารวัตถุอันตราย 
 (Hazardous Materials Information System-HMIS RATING)

ผลกระทบตอสุขภาพ (Health)      2

การติดไฟ (Flammability)       0

การกอปฏิกิริยา Reactivity       0




