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UNCHING INDUSTRY CO., LTD.                 
109/20 Moo 9, Setthakit 1 Rd., T. Suanluang, A.Krathumbaen, Samutsakhon 74110. 
Tel: 02 - 810 - 1345 Fax: 02 – 810 - 1346 

 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
เฟอร์ริกคลอไรด์ 40% 

 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกบัสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจดัจ าหน่าย  
ช่ือผลติภัณฑ์   เฟอร์ริกคลอไรด ์ 
ช่ือบริษัท   บริษทั อนัช่ิง อินดสัทรี จ ากดั  

109/20 หมู่ 9 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุ่มแบน  
จงัหวดัสมุทรสาคร 74110  

เบอร์โทรศัพท์   02 - 810 - 1345  
โทรสาร   02 - 810 - 1346 

 
 2. การบ่งช้ีความเป็นอันตราย 

การจ าแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS  
สารกดักร่อนโลหะ     ประเภทยอ่ย 1 
ความเป็นพิษเฉียบพลนั (ช่องปาก)   ประเภทยอ่ย 4 
การกดักร่อนและการระคายเคืองต่อผวิหนงั  ประเภทยอ่ย 1 
การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา ประเภทยอ่ย 1 

 องค์ประกอบของฉลาก: 

 
 

ค าสัญญาณ     อนัตราย 
ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย 

H290  อาจกดักร่อนโลหะ 
H302  เป็นอนัตรายหากกลืนกิน 
H314  ท าใหผ้วิหนงัไหมอ้ยา่งรุนแรงและท าลายดวงตา 
H318   ท าลายดวงตาอยา่งรุนแรง 
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 3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม 
 

 

ช่ือผลติภัณฑ์ 
 

CAS Numbers 
 

Weight Percentage 
 

FERRIC CHLORIDE 
 

7705-08-0 
 

39 – 41 % 
WATER 7732-18-5 59 – 61 % 

 

สูตร   FeCl3  
ช่ือพ้อง  Chlorure perrique (French) * Flores martis * Iron chloride * Iron(III) chloride * 

Iron trichloride * Perchlorure de fer (French) 
 

 4. มาตรการปฐมพยาบาล  
 เมือ่สูดดมสาร ใหรั้บอากาศบริสุทธ์ิ 
 เมือ่ถูกผวิหนัง ชะลา้งออกดว้ยน ้ าปริมาณมาก ถอดเส้ือผา้ท่ีเป้ือนออกทนัที  
 เมือ่เข้าตา ชะลา้งออกดว้ยน ้ าปริมาณมาก โดยลืมตากวา้งในน ้ า น าส่ง/พบจกัษุแพทย ์ 
 เมือ่กลนืกนิ เม่ือกลืนกินใหใ้ชน้ ้ าบว้นปากในกรณีท่ีผูป่้วยท่ียงัมีสติอยู ่ ไปพบแพทย์
ทนัที  หา้มท าใหอ้าเจียน 

 

5. มาตรการการผจญเพลิง  
สารดับไฟที่เหมาะสม  

เลือกใชส้ารดบัเพลิงท่ีเหมาะสมกบัวสัดุท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง  
ข้อมูลอนัตรายอืน่  

ไม่มีขอ้มลู  
ข้อมูลอืน่  

  ไม่ลุกไหมติ้ดไฟ 
 

6. มาตรการเมื่อมีอุบัตเิหตุสารหกร่ัวไหล  
ข้อควรปฏิบัตสิ าหรับบุคคลในกรณทีี่หก หรือร่ัวไหล อพยพคนออกจากบริเวณ  
วธิีป้องกนัภัยของบุคคล สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชุด รองเทา้บู๊ท และถุงมือยางแบบหนา  

 วธิีการท าความสะอาดหลงัการปนเป้ือน หรือร่ัวไหล กวาด เก็บไวใ้นถุงและรอการก าจดั ระบาย
อากาศในบริเวณนั้น และลา้งต าแหน่งท่ีสารหกร่ัวไหลหลงัจากเก็บสารออกหมดแลว้ 
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7. ข้อปฏิบัตกิารใช้สารและการเก็บรักษา  
ข้อปฏิบัตกิารใช้สาร  

ค าแนะน าส าหรับการปฏิบัตทิี่ปลอดภัย  
ระวงัอยา่ใหเ้ขา้ตา โดนผวิหนงั หรือเส้ือผา้ หลีกเล่ียงการไดรั้บสารเป็นเวลานาน

หรือซ ้าหลายคร้ัง  
การเกบ็รักษา  

   สภาวะส าหรับการเกบ็: ปิดใหแ้น่น 
 

8. การควบคุมการสัมผสัสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล  
อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล:  

การป้องกนัระบบหายใจ:   จ าเป็น เมื่อมีไอระเหย/ละออง  
การป้องกนัตา:    จ าเป็น  
การป้องกนัมือ:    จ าเป็น  

   ขอ้ควรปฏิบติั:    เปล่ียนเส้ือผา้ท่ีเป้ือนสารเคมี ใหท้าครีมป้องกนัผวิหนงั 
ลา้งมือ หลงัจากการใชส้าร 
 

9. สมบัตทิางเคมีและกายภาพ  
สถานะทางกายภาพ: ของเหลว  

   สี: น ้าตาล  

   พีเอช        < 1 
   จุดเดือด/ช่วงการเดือด     ไม่มีขอ้มลู 
   จุดหลอมเหลว/ช่วงการหลอมเหลว   ไม่มีขอ้มลู 
  อุณหภูมิลุกติดไฟดว้ยตนเอง    ไม่มีขอ้มลู 

ถพ./ความหนาแน่น      1.42-1.46 g/cm3 
จุดวาบไฟ       ไม่มีขอ้มลู 
ขอบเขตการระเบิด   ล่าง   ไม่มีขอ้มลู 

บน   ไม่มีขอ้มลู 
ความสามารถในการละลาย   น ้า  ละลายน ้ าได ้

 

10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา 
สภาวะที่ต้องหลกีเลีย่ง  

ไม่มีขอ้มลู  
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สารที่ต้องหลกีเลีย่ง  
โลหะ , ด่างแก่ , โลหะอลัคาไล  

ผลติภัณฑ์จากการสลายตวัที่เป็นอนัตราย  
   ไม่มีขอ้มลู 
 

11. ข้อมูลทางพษิวทิยา  
พษิเฉียบพลนั  

LD50 (oral, rat): 1872 mg/kg (calculated on the free base)  
ข้อมูลเพิม่เตมิทางพษิวทิยา  

เมื่อถกูผวิหนงั: ระคายเคือง  
เมื่อเขา้ตา: ระคายเคือง  

 ข้อมูลเพิม่เตมิ:ขอ้มลูเฉพาะส าหรับสารประกอบไอร์ออนท่ีละลายได ้
   เมื่อกลืนกิน: คล่ืนไสแ้ละอาเจียน  

   เมื่อมีการดูดซึมในปริมาณมาก: ระบบเลือดเล้ียงหวัใจท างานผดิปกติ เป็นพิษต่อตบัและไต 
 

12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์  
 ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์: ไม่มีขอ้มลูเฉพาะ  
 ข้อมูลส าหรับสารประกอบไอร์ออนที่ละลายโดยทั่วไป 
   ปลา: เป็นพิษตั้งแต่  0.9 mg/l ท่ี pH 6.5-7.5; ตายตั้งแต่  1 mg/l ท่ี pH 6.5-7.5; 50 mg/l ของ
ไอร์ออนเป็นขีดจ ากดัส าหรับชีวิตของปลา  เมื่อไอร์ออน จบัตวัเป็นกอ้นในสารละลายด่างท า ความเสียหาย
ใหก้บัส่ิงมีชีวิตอาศยัในน ้ า 
 

13. มาตรการการก าจดั  
ก าจดัสาร/ภาชนะบรรจุ (ตามขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน/ภูมิภาค/ประเทศ/สากล) 

 
14. ข้อมูลการขนส่ง  

 

RID/ADR  
UN#: 2582  
ประเภท: 8  
PG: III  
ช่ือที่ใช้ในการขนส่ง: เฟอร์ริกคลอไรด ์
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IMDG  
UN#: 2582  
ประเภท: 8  
PG: III  
ช่ือที่ใช้ในการขนส่ง: เฟอร์ริกคลอไรด ์
 

IATA  
UN#: 2582  
ประเภท: 8  
PG: III  
ช่ือที่ใช้ในการขนส่ง: เฟอร์ริกคลอไรด ์
 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อก าหนด  
การจ าแนกประเภท และการตดิฉลากตามคาส่ังของ EU  
ส่ิงบ่งบอกความเป็นอนัตราย :  

C กดักร่อน  
R: (วลเีกีย่วกบัความปลอดภัย) 22 38 41 เป็นอนัตรายเมื่อกลืนกิน  ระคายเคืองต่อผวิหนงั  

อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายร้ายแรงต่อตา  
S: (วลเีกีย่วกบัความปลอดภัย ) 26 27 36/37/39 ในกรณีท่ีเขา้ตา  ใหใ้ชน้ ้ าปริมาณมากลา้ง

ออกทนัทีและปรึกษาแพทย ์ถอดเส้ือผา้ท่ีเป้ือนสารออกทนัที สวมชุดป้องกนั ถุงมือและเคร่ืองป้องกนัหนา้ 
ท่ีมีความเหมาะสม  

 

16. ข้อมูลอื่นๆ 
สัญลกัษณ์ NFPA 

อนัตรายต่อสุขภาพ :  2 
ความไวไฟ : 0 
ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา : 0 


