
 การขนยายและจัดเก็บ : ยกหรือขนยายผลิตภัณฑนี้ดวยความระมัดระวังโดยยึดหลักความปลอดภัย ควรจัดเก็บผลิตภัณฑ
 ในที่รมไมสัมผัสแสงแดด หรืออุณหภูมิเยือกแข็ง
 ขอแนะนำการทำความสะอาดหลังจัดเก็บผลิตภัณฑ : ควรใหถังบรรจุผลิตภัณฑนี้อยูสภาพฝาปดสมบูรณ จัดเก็บในคลัง
 สินคาที่มีการระบายอากาศที่อุณหภูมิระหวาง 20-30 oC หลังจากจัดเก็บถัง หากสัมผัสผลิตภัณฑควรลางมือดวยน้ำสะอาด
 หรือสบู

7. การขนยายและจัดเก็บ

 • ถังผลิตภัณฑเกิดการรั่วซึม : อุดรูรั่วชั่วคราวทันทีดวยเศษผาหรืออื่นๆ ที่ไมกอประกายไฟ จากนั้นเปลี่ยนถาย
     ผลิตภัณฑไปยังถังเก็บใหม
 • ผลิตภัณฑกระจายเปอนพื้น : คอยๆ นำทรายโรยทับผลิตภัณฑที่เปอนอยูบนพื้น จากนั้นโกยเก็บทรายที่ดูดซับ
     ผลิตภัณฑนี้แลวนำไปเก็บ ทิ้งเปนขยะมลภาวะตอไป

6. มาตรการแกไขอุบัติเหตุ

5. มาตรการปองกันไฟไหม

 การติดไฟและระเบิด : ผลิตภัณฑนี้สามารถลุกไหมเปนเปลวไฟได หากไดรับความรอนที่อุณหภูมิสูงกวา 141 องศาเซลเซียส
 อุปกรณปองกันไฟไหม : ควรสวมหนากากปองกันไฟ
 สื่อในการดับไฟ  : โฟมคารบอนไดออกไซด หามใชน้ำดับไฟโดยตรง

2. องคประกอบทางเคมี

ชื่อทางเคมี CAS No.
อะคริลิค รับเบอร (Acrylic rubber) 67254-76-6
โพลียูรีเทน (Polyurethane) 9009-54-5

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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 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 :   เฟอรโรสปอรต 911

การใชงาน :   สีทาสนามกีฬาชนิดยางอะคริลิค-โพลียูรีเทน ไฮบริด

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

1. ขอมูลผูผลิต
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9. คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ

 รูปแบบ   : ของเหลว
 สี   : กึงเงากึ่งดาน, ฟาเขม, ขาว, สม, แดง, เหลือง, เทาออน
 ระยะเวลาแหงสัมผัสได : ประมาณ 8-12 ชม. (30 oC)
 แหงเดินเบาได  : ประมาณ 24-48 ชม. (30 oC)
 เซ็ทตัวสมบูรณ   : ประมาณ 7 วัน (30 oC)

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
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 ผลิตภัณฑนี้มีองคประกอบของ อะคริลิค รับเบอร, โพลียูรีเทน หามทำใหปนเปอนบนพื้นดิน หากจำเปนตองเทลงรางระบายน้ำ
โรงงานตองมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มาตรฐาน หามเทลงรางระบายน้ำสาธารณะ

12. ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

10. ความเสถียรและการกอปฏิกิริยา

 ความเสถียร : ผลิตภัณฑมีความเสถียรไมเปลี่ยนโครงสรางทางเคมีงาย
 การกอใหเกิดอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการโพลิเมอรไรเซชั่น : ไมปรากฏ

11. ขอมูลความเปนพิษของผลิตภัณฑ

 • อาจกอใหเกิดการระคายเคืองตอตา ผิวหนัง
 • หากกลืนกินอาจกอใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน

8. การรักษาความปลอดภัยของบุคคลโดยใชเครื่องปองกัน

 อุปกรณปองกันการหายใจ  : ไมจำเปนตองใช
 อุปกรณปองกันมือ  : ควรสวมถุงมือยาง หรือถุงมือพลาสติก
 อุปกรณปองกันตา  : ควรสวมแวนตาปองกันละออง
 อุปกรณปองกันผิวหนังและรางกาย : ควรสวมชุดปองกันใหมิดชิด และสวมรองเทาบูท

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)      1

การติดไฟ (Flammability)       1

การกอปฏิกิริยา Reactivity       0




