บริษัท คาโอ อินดัสเตรี ยล (ประเทศไทย) จํากัด
ข้ อมูลความปลอดภัยในกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ ท่ วั โลก
EMAL 10G

เอกสารฉบับนี ้เป็ นบทสรุปองค์รวม
มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดหาข้ อมูลโดยทัว่ ไปต่อสาธารณะด้ วยภาพรวมของความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของสา
รชนิดนี ้
ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อแทนที่เอกสารข้ อมูลความปลอดภัยของสารเคมีจากผู้ผลิตและควรได้ รับการอ้ างถึงรา
ยละเอียดทังหมดของมาตรการความปลอดภั
้
ยที่ได้ รับการแนะนําสําหรับการใช้ งานแต่ละประเภท
ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนหรื อแทนที่วิธีใช้ และคําเตือนสําหรับสินค้ าอุปโภคบริ โภคที่มีสารชนิดนี ้ประกอบ
อยูด่ ้ วยจากผู้ผลิต
1. เอกลักษณ์ ของสาร
ยี่ห้อ: EMAL 10G
ชื่อทางเคมี: Sodium lauryl sulfate
หมายเลข CAS: 151-21-3
2. การใช้ และประยุกต์ ใช้
EMAL 10G เป็ นสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบตังต้
้ นมีต้นกําเนิดจากพืชซึง่ มักใช้ เป็ นผงซักฟอกชนิดมีฟอง

พบได้ ทวั่ ไปในผลิตภัณฑ์ซกั ผ้ าและทําความสะอาด นํ ้าหอมปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง
นํ ้ายาเคลือบเงา เคมีภณ
ั ฑ์ก่อสร้ าง เชื ้อเพลิง ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สารเคลือบผิวและหมึก
สารปรับปรุงคุณภาพนํ ้า ยาฆ่าแมลง และ สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช นอกจากนี ้
ยังใช้ ในผลิตภัณฑ์หล่อลื่น จารบี และใช้ เป็ นตัวทําละลายหรื อสารยึดติด
ซึง่ นําไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างหลากหลาย
EMAL 10G เป็ นสารลดแรงตึงผิวประจุลบที่มีประสิทธิภาพในการเกิดโฟมที่ดี (เนื ้อโฟมเข้ มข้ น)

แม้ อยูใ่ นสภาพที่เจือจางมาก และยังมีคณ
ุ สมบัตซิ กั ฟอกดีเยี่ยมโดยเฉพาะบนดินที่แยกเป็ นอนุภาค EMAL
10G สามารถเข้ ากับสารอื่นๆได้ ดังนัน้ จึงนําไปผสมกับสารอื่นๆอย่างสารลดแรงตึงผิวประจุลบ
สารลดแรงตึงผิวไม่มีประจุ และสารลดแรงตึงผิวสองประจุได้

3. คุณสมบัติทางกายภาพ/เคมี
EMAL 10G ไม่ปรากฏความเป็ นอันตรายทางกายภาพเคมี

คุณสมบัติ

ค่ าของสาร

สถานะทางกายภาพ

เป็ นเม็ดเล็กๆ

สี

ขาวถึงเหลืองอ่อน

กลิ่น

มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้ อย

ค่า pH

7.5 – 10.5 (สารละลาย 1%)

ความหนาแน่น

ไม่ปรากฏข้ อมูล

จุดหลอมละลาย

ไม่ปรากฏข้ อมูล

จุดเดือด

ไม่ปรากฏข้ อมูล

จุดวาบไฟ

ไม่สามารถใช้ งานได้

ความสามารถในการติดไฟ

ไม่ปรากฏข้ อมูล

คุณสมบัตกิ ารระเบิด

ไม่ปรากฏข้ อมูล

อุณหภูมิที่สามารถลุกติดไฟได้ เอง

ไม่ปรากฏข้ อมูล

ความดันไอ

ไม่ปรากฏข้ อมูล

ความสามารถในการละลายนํ ้า

ละลายนํ ้าได้

ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งแยกนํ ้ากับออกทานอล (log Kow)

ไม่ปรากฏข้ อมูล

4. ข้ อมูลทางสุขภาพ
EMAL 10G เป็ นอันตรายหากกลืนหรื อกิน การสัมผัส EMAL 10G บริ สท
ุ ธิ์โดยไม่เจือจาง

อาจทําให้ ระคายเคืองผิวและก่อให้ เกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อดวงตา
การประเมินผลกระทบ

ผลลัพธ์ (การประเมิน REACH)

ความเป็ นพิษอย่างรุนแรง
ทางปาก / ทางผิวหนัง

อันตรายหากกลืนกิน จากข้ อมูลที่มีอยู่
ไม่จดั ว่าเป็ นพิษอย่างรุนแรงเมื่อสัมผัสผิวหนัง

การระคายเคือง / การกัดกร่ อน
ผิวหนัง / ดวงตา

ก่อให้ เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
และเกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อดวงตา

การประเมินผลกระทบ

ผลลัพธ์ (การประเมิน REACH)

การก่อให้ เกิดการแพ้

จากข้ อมูลที่มีอยู่ ไม่จดั ว่าก่อให้ เกิดปฏิกิริยาแพ้ ที่ผิวหนัง

การเป็ นพิษหลังจากสัมผัสหลาย จากข้ อมูลที่มีอยู่
ครัง้
ไม่จดั ว่าก่อให้ เกิดอันตรายต่ออวัยวะผ่านการกลืนกินหรื อสัมผัสเป็ นเว
ลานาน
การกลายพันธุ์

จากข้ อมูลที่มีอยู่ ไม่จดั ว่าก่อให้ เกิด ข้ อบกพร่องทางพันธุกรรม

การเป็ นสารก่อมะเร็ ง

จากข้ อมูลที่มีอยู่ ไม่จดั ว่าก่อให้ เกิดมะเร็ ง

ความเป็ นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

จากข้ อมูลที่มีอยู่ ไม่จดั ว่าทําลายภาวะเจริญพันธุ์หรื อทารกในครรภ์

5. ข้ อมูลด้ านสิ่งแวดล้ อม
จากการทดสอบจํานวนหลายครัง้ ในปลา สัตว์นํ ้า และตะไคร่นํ ้า แสดงให้ เห็นว่า EMAL 10G
เป็ นพิษต่อสัตว์นํ ้าอย่างรุนแรง แต่ไม่มีผลกระทบต่อจุลินทรี ย์ในระบบบําบัดนํ ้าเสีย
สารเคมีไม่ได้ สะสมอยูใ่ นห่วงโซ่อาหารเนื่องจากย่อยสลายเองได้ ง่าย จึงไม่ตกค้ างอยูใ่ นสิ่งแวดล้ อม
การประเมินผลกระทบ

ผลลัพธ์ (การประเมินREACH)

ความเป็ นพิษของนํ ้า

เป็ นพิษอย่างรุนแรงต่อสัตว์นํ ้า

การย่อยสลายทางชีวภาพ

ย่อยสลายได้ ง่าย

PBT /vPvB

ไม่จดั ว่าเป็ นทัง้ PBT และ vPvB

(สารที่ตกค้ างยาวนาน สารที่สะสมได้ ในสิ่งมีชีวิต

และสารที่เป็ นพิษ /
สารที่ตกค้ างยาวนานมากและสารที่สะสมได้ ดีมากในสิ่งมีชีวิต)
6. ศักยภาพในการสัมผัสสาร
ผู้บริ โภค
ผู้บริโภคมักได้ สมั ผัสกับสารในลักษณะผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ซกั ผ้ าและทําความสะอาด
นํ ้าหอมปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง นํ ้ายาเคลือบเงา ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สารเคลือบผิวและหมึก
ความเข้ มข้ นของสารที่ใช้ กบั งานเหล่านี ้อยูใ่ นระดับที่ตํ่ากว่าที่ก่อให้ เกิดอันตราย
เมื่อใช้ ในปริ มาณที่ได้ รับการแนะนําการใช้ งานทุกรู ปแบบจะไม่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม
ผู้บริโภคควรศึกษาข้ อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้ งานและปฏิบตั ติ ามฉลากและคําแนะนําการใช้ งานอย่างส
มํ่าเสมอ
ผู้ปฏิบตั งิ าน
การสัมผัสสารสามารถเกิดขึ ้นได้ ทงในโรงงานผลิ
ั้
ต EMAL 10G
หรื อในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งที่มีการใช้ EMAL 10G ผู้ที่ปฏิบตั งิ านกับ EMAL 10G
ในโรงงานอุตสาหกรรมอาจได้ สมั ผัสสารระหว่างการซ่อมบํารุง การสุม่ ตัวอย่าง การทดสอบ
หรื อการปฏิบตั งิ านอื่นๆ
ผู้ปฏิบตั งิ านต้ องมีคณ
ุ สมบัติและได้ รับการฝึ กอบรมเท่านันที
้ ่ปฏิบตั งิ านกับสารดังกล่าวอย่างเหมาะสม
โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งควรเสนอตารางการฝึ กอบรมอย่างละเอียดให้ แก่ลกู จ้ าง
รวมถึงกระบวนการทํางานที่เหมาะสม ทังนี
้ ้ต้ องจัดหาอุปกรณ์นิรภัย
(แว่นกันลมและถุงมือ)ให้ พร้ อมเพื่อป้องกันการสัมผัสสารโดยไม่จําเป็ น
อีกทังต้
้ องมีฝักบัวอาบนํ ้าและที่ล้างตาฉุกเฉินใกล้ กบั สถานที่ปฏิบตั งิ าน
ผู้ปฏิบตั งิ านจะต้ องเข้ ารับการฝึ กอบรมเพื่อปฏิบตั ิตามมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเอกสารข้ อมูลคว
ามปลอดภัยของสารเคมี (SDS)
สิ่งแวดล้ อม
เนื่องจากการใช้ งานที่หลากหลาย จึงอาจมีการปล่อย EMAL 10G ลงในระบบบําบัดนํ ้าเสีย
จากแหล่งผลิตและพื ้นที่ปฏิบตั งิ าน เช่นการเตรี ยมสาร การปฏิบตั ิการ การจัดเก็บสาร เป็ นต้ น
เช่นเดียวกับผู้บริโภคในครัวเรื อน อาจผ่านทางผลิตภัณฑ์ซกั ผ้ าและทําความสะอาด อย่างไรก็ตาม
จากข้ อมูลในการประเมินความเป็ นอันตราย ถือได้ ว่า EMAL 10G สามารถย่อยสลายได้ ง่าย
ดังนันสารจึ
้
งถูกกําจัดออกจากนํ ้าเสียระหว่างกระบวนการบําบัดได้
สําหรับสารที่เหลือในปริ มาณน้ อยที่ลอยขึ ้นสูผ่ ิวนํ ้าจะถูกกําจัดอย่างรวดเร็ วจากกระบวนการย่อยสลายทาง
ชีวภาพ ด้ วยเหตุนี ้การปนเปื อ้ นในสิ่งมีชีวิตในนํ ้าเป็ นระยะเวลานานไม่นา่ จะเป็ นได้ นอกจากนี ้
การที่สารจะสะสมอยูใ่ นห่วงโซ่อาหารก็เป็ นไปไม่ได้ เช่นกัน อย่างไรก็ตาม
ได้ มีการจัดทําการประเมินการสัมผัสสารสําหรับลักษณะการใช้ งานทุกประเภทซึง่ พบว่ามีความเสี่ยงเพียงเ
ล็กน้ อยต่อสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ ลักษณะการใช้ งานของสารทุกประเภทถือว่าปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้ อม
7. คําแนะนําการบริหารจัดการความเสี่ยง
การใช้ สารนี ้ต้ องใช้ ในที่ที่มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ
สวมถุงมือป้องกันสารเคมีเพื่อไม่ให้ มือและผิวหนังของคุณสัมผัสกับสารโดยตรง
และสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาอยูเ่ สมอ ห้ ามรับประทาน ดื่ม หรื อสูบบุหรี่ ในสถานที่ปฏิบตั งิ าน ดําเนินการ
จัดเก็บรักษาสารเคมี ควรล้ างมือและผิวหนังหลังสัมผัสสาร
หากมีอาการระคายเคืองผิวหนังควรปรึกษาแพทย์
หากสารเข้ าตาให้ ล้างด้ วยนํ ้าสะอาดอย่างระมัดระวังและต่อเนื่องตลอดเวลาจนแต่ใจว่าเพียงพอแล้ ว
จึงไปพบแพทย์ทนั ที

ของเสียทังหมดจากโรงงานผลิ
้
ตที่อาจมีสารประกอบอยูต่ ้ องถูกนําไปสูร่ ะบบบําบัดนํ ้าเสีย (เทศบาล)
ที่จะช่วยกําจัดสารออกก่อนการปล่อยนํ ้าลงสูแ่ หล่งนํ ้า ไม่มีคําแนะนําสําหรับการปล่อยของเสียนี ้ในอากาศ
8. ข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อกําหนด

/ การจัดหมวดหมู่และการแสดงลักษณะ

ภายใต้ ระบบ GHS สารนี ้ถูกจัดหมวดหมูต่ ามความเป็ นอันตรายทางกายภาพ สุขภาพ และสิ่งแวดล้ อม
ซึง่ เราสามารถสื่อสารความเป็ นอันตรายผ่านทางฉลากและเอกสารข้ อมูลความปลอดภัยของสารเคมี ระบบ
GHS มีจด
ุ ประสงค์เพื่อสร้ างมาตรฐานการสื่อสารความเป็ นอันตรายให้ กบั ผู้ที่ต้องสัมผัสกับสาร
เช่นผู้ปฏิบตั งิ าน ผู้บริ โภค ผู้ปฏิบตั งิ านขนส่ง ชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน
ให้ เข้ าใจอันตรายของสารเคมีที่ใช้ อยูไ่ ด้ ดีขึ ้น
การจัดหมวดหมูแ่ ละการแสดงลักษณะ EMAL 10G
ความเป็ นพิษอย่างรุนแรง (ทางปาก): หมู่ 4
- H302: อันตรายหากกลืนหรื อกิน
การกัดกร่อนผิวหนัง / การระคายเคือง: หมู่ 2
- H315: ก่อให้ เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
ความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง / การระคายเคืองตา: หมู่ 1 - H318: ก่อให้ เกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อ
ดวงตา
อันตรายต่อสัตว์นํ ้า (อย่างรุนแรง): หมู่ 2
- H401: เป็ นพิษต่อสัตว์นํ ้า

คําสัญญาณ
อันตราย
9. สรุป
แม้ จะมีการจัดหมวดหมูว่ ่าเป็ นอันตรายอย่างรุนแรงต่อสัตว์นํ ้า
แต่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้ อมเพียงเล็กน้ อยเนื่องจากการย่อยสลายอย่างรวดเร็วของ EMAL 10G
จากการประเมิน PBT/vPvB พบว่าสารไม่ถกู จัดว่าเป็ น PBT/vPvB
EMAL 10G เป็ นอันตรายหากกลืนกิน การสัมผัส EMAL 10G
บริสทุ ธิ์โดยไม่เจือจางอาจก่อให้ เกิดการระคายเคืองผิวหนังและอันตรายอย่างรุนแรงต่อดวงตาได้
เมื่อสัมผัสกับสารโดยตรง

ผู้ปฏิบตั งิ านควรปฏิบตั ติ ามมาตรการรักษาความปลอดภัยและอ้ างอิงเอกสารข้ อมูลความปลอดภัยของสาร
เคมีฉบับล่าสุดด้ วย
เนื่องจากความเป็ นพิษที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพของมนุษย์
ไม่พบว่ามีความเสี่ยงต่อประชาชนทัว่ ไปเนื่องจากผู้บริโภคมักไม่สมั ผัสกับสารเป็ นเวลานานและความเข้ มข้
นของสารในสินค้ าอุปโภคบริ โภคอยูใ่ นระดับที่ตํ่ากว่าที่ก่อให้ เกิดอันตราย
10. ข้ อมูลติดต่ อภายในบริ ษัท
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสารหรื อข้ อสรุปความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้ ที่
ชื่อบริษัท

บริ ษัท คาโอ อินดัสเตรี ยล (ประเทศไทย) จํากัด

โทรศัพท์

+66-2-655-4433

โทรสาร

+66-2-655-4333

อีเมล์

chemical@kao.co.jp

สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมจากสหพันธ์สากลสมาคมผู้ประกอบการ ด้ านอุตสาหกรรมเคมีได้ ที่เว็บไซต์
http://www.icca-chem.org/en/Home/ICCA-initiatives/global-product-strategy/.

11. อภิธานศัพท์

ความเป็ นพิษอย่างรุนแรง
การย่อยสลายทางชีวภาพ
การสะสมทางชีววิทยา
การเป็ นสารก่อมะเร็ ง
ความเป็ นพิษเรื อ้ รัง

เกิดผลกระทบที่เป็ นอันตรายหลังจากสัมผัสเพียงครัง้ เดียว
การสูญเสียหรื อการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีจากจุลินทรี ย์
การสะสมของสารในสัตว์นํ ้า
ผลกระทบที่ก่อให้ เกิดมะเร็ง
ผลกระทบที่เป็ นอันตรายหลังสัมผัสสารหลายๆครัง้
GHS
ระบบจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็ นระบบเดียวกันทัว่
โลก
อันตราย
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรื อสิ่งแวดล้ อม
การกลายพันธุ์
ผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงพันธุกรรม
ความเป็ นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ คลอบคลุมทังความเสี
้
่ยงต่อการพิการของเด็กทารก ความเป็ นพิษต่อตัว
อ่อน และผลกระทบอันตรายต่อภาวะเจริ ญพันธุ์
การก่อให้ เกิดการแพ้
สารก่อภูมิแพ้

12. วันที่ออก
12 กุมภาพันธ์ 2557

