
หมายเลข MSDS: Z3705 * * * * * วันที่มีผลบังคับใช: 08/20/08 * * * * * Supercedes: 
12/05/05 

  

สังกะสีออกไซด  

1. ประชาชน Product 

คําพอง: ขาวจีน; ขาวสังกะสี; ดอกไมของสังกะสี; calamine  
เลขที่ CAS: 1314-13-2  
โมเลกุลน้ําหนัก: 81,38  
สูตรทางเคมี: ZnO  
รหัสสินคา:  
J.T. Baker: 4,358, 4,360, 5,070  
Mallinckrodt: 3,419, 7,030, 8,824, 8,825, 8,832, 8,843  

2. องคประกอบ / ขอมูลในสวนผสม 

 
  สวนผสมเปอรเซ็นตอันตราย CAS No  
   --------------------------------------- ----------- - ------------ ---------  
  
   สังกะสีออกไซด 1314-13-2 99 - 100% ใช                                                                     
  

3. ระบุอันตราย 

ภาพรวมฉุกเฉิน  
--------------------------  
ขอควรระวัง! อาจเดินหายใจระคายเคือง.  
 



SAF-T-DATA(TM) คะแนน (ใหการน้ีเพื่อความสะดวกของทาน)  
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------
--- -------  
สุขภาพคะแนน: 2 - ปานกลาง  
Flammability Rating: 1 - เบี่ยง  
Reactivity คะแนน: 0 - None  
ติดตอ Rating: 1 - เบี่ยง  
Lab ปองกันจัดให: GOGGLES; ตรา LAB; รองฮูด; ถุงมือที่เหมาะสม  
Storage Color Code: Green (General Storage)  
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------
--- -------  
 
อาจเกิดผลกระทบสุขภาพ  
----------------------------------  
 
สูดลม:  
ระคายเคืองทําใหพฤษภาคมที่บริเวณทางเดินหายใจ. อาจมีอาการไอและตัวยอของลม
หายใจ. สูดอากาศอาจทําใหเกิดโรคไขหวัดใหญเหมือนเจ็บปวย (ไขไอโลหะ). เจ็บปวย
ช่ัวโมงนี้ 24 - ไป 48 ตัวหนาว, ไข, กลามเนื้อ aching, แหงในปากและคอและปวดหัว.  
การนําเขาไปในรางกาย:  
Doses ชองปากขนาดใหญอาจทําใหเกิดการระคายเคืองในบริเวณทางเดินอาหาร.  
ติดตอ Skin:  
คาดวาจะไมเปนอันตรายตอสุขภาพจากการสัมผัสผิว.  
ติดตอ Eye:  
คาดวาจะไมเปนอันตรายตอสุขภาพ.  
การแสดงผลเรื้อรัง:  
ขอมูลไมพบ.  
Aggravation ของ Pre-เงื่อนไขท่ีมีอยู:  
คนที่มีพื้นฐานเปนสภาพจิตใจที่มีอยูหรือฟงกชันหายใจวิกลอาจจะออนไหวมากขึ้นเพ่ือผล
ของสารนี้.  

4. First Aid มาตรการ 

สูดลม:  
ลบไปลม. ไดรับการรักษาพยาบาลสําหรับปญหาการหายใจใด.  
การนําเขาไปในรางกาย:  
คาดวาจะไมไปกําหนดมาตรการปฐมพยาบาล. ถาจํานวนมากถูกกลืน, ใหนํ้าดื่มและไดรับ
การแนะนําแพทย.  
ติดตอ Skin:  
คาดวาจะไมไปกําหนดมาตรการปฐมพยาบาล. ลางนําพื้นที่ดวยสบูและนํ้า. คําแนะนําทาง
การแพทยหากระคายเคืองพัฒนา.  
ติดตอ Eye:  
คาดวาจะไมไปกําหนดมาตรการปฐมพยาบาล. ลางละเอียดกับนํ้าไหล. คําแนะนําทางการ
แพทยหากระคายเคืองพัฒนา.  

5. มาตรการ Fire Fighting 



ไฟ:  
ถือวาไมเปนอันตรายไฟ.  
ระเบิด:  
แบงผงละเอียดนําเสนออันตรายระเบิด.  
Media Fire Extinguishing:  
ใชวิธีใดเหมาะ extinguishing รอบไฟ.  
ขอมูลพิเศษ:  
ในกรณีของไฟ, สวมเส้ือผาปองกันเต็มและ NIOSH รับรองตนเองมีการหายใจดวยเครื่อง 
facepiece เต็มดําเนินการในความตองการความดันหรือโหมดความดันอื่นๆบวก. ไอ
ออกไซดสังกะสีอาจจะออกอุนเมื่อ.  

6. มาตรการอุบัติเหตุ Release 

Clean-up บุคลากรตองการเสื้อผาปองกันและการปองกันทางเดินหายใจจากฝุน. พื้นที่
แสดงออกของการรั่วไหลหรือหก. สวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสมตามที่ระบุ
ไวในมาตรา 8. Spills: กวาดและ containerize สําหรับการปรับปรุงหรือจําหนาย. 
Vacuuming หรือเปยกกวาดอาจถูกใชเพ่ือหลีกเล่ียงการกระจายฝุน. 
 
 

7. การจัดการและการเก็บรักษา 

เก็บในภาชนะปดเงียบใหเก็บไวในเย็นสบายแหงลมบริเวณ. ปองกันความเสียหายทาง
กายภาพ. แยกจากสารที่เขากันไมได. บรรจุเน้ือหานี้อาจเปนอันตรายวางเมื่อเนื่องจากเก็บ
สารผลิตภัณฑ (ฝุนของแข็ง) สังเกตคําเตือนและขอควรระวังที่ระบุไวสําหรับผลิตภัณฑ.  

8. แสดง Controls / Personal Protection 

จํากัดขนมาทางอากาศแสง:  
ออกไซดสังกะสี: 
-OSHA อนุญาตแสงจํากัด (PEL): 
ควันไฟ: 5 mg/m3 (TWA) 
เศษ respirable: 5 mg/m3 (TWA) 
dusts ทั้งหมด: 15 mg/m3 (TWA) 
 
-ACGIH เกณฑวงเงิน Value (TLV): 
2 mg/m3 (TWA), 10 mg/m3 (STEL) Respirable เศษ  
ระบบระบาย:  
ระบบของทองถิ่นและ / หรือหมดทั่วไปแนะนําเพ่ือให exposures พนักงานดานลางขนมา
ทางอากาศแสงวงเงิน. การระบายอากาศหมด Local คือตองการทั่วไปเพราะสามารถควบ
คุมการปลอยของสารปนเปอนในแหลงการปองกันการกระจายการลงพ้ืนที่ทํางานทั่วไป. 
โปรดดูที่เอกสาร ACGIH, อุตสาหกรรมระบายอากาศคูมือการแนะนําวิธีปฏิบัต,ิ รุนลาสุด
สําหรับรายละเอียด.  
สวนตัว Respirators (NIOSH อนุมัติ):  
หากจํากัดการแสดงผลคือเกินครึ่งหนึ่งเปนดินหนา / เครื่องชวยหายใจหมอกอาจจะเสียถึง
สิบคร้ังจํากัดการแสดงผลหรือใชความเขมขนสูงสุดที่กําหนดโดยหนวยงานกํากับดูแลที่



เหมาะสมหรือจัดหาเคร่ืองชวยหายใจ, หรือวาต่ําสุด. เต็มหนาดินชิ้น / เครื่องชวยหายใจ
หมอกอาจจะชํารุดถึง 50 ครั้งจํากัดการแสดงผลหรือใชความเขมขนสูงสุดที่กําหนดโดย
หนวยงานกํากับดูแลที่เหมาะสมหรือจัดหาเครื่องชวยหายใจ, หรือวาต่ําสุด. สําหรับภาวะ
ฉุกเฉินหรือกรณีที่ระดับการแสดงผลไมรูจักใชเคร่ืองชวยหายใจเต็มอากาศ facepiece 
บวกแรงดัน,-จัดจําหนาย. คําเตือน: Air-respirators บริสุทธิ์ไมคุมครองแรงงานใน
ออกซิเจน-atmospheres พอ.  
การปองกันผิวหนงั:  
สวมถุงมือปองกันและรางกายสะอาด-ครอบคลุมเส้ือผา.  
Eye Protection:  
ใช goggles ความปลอดภัยเคมี. รักษาน้ําพุลางตาและเร็วสถานที่แชในพื้นที่ทํางาน.  

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 

ลักษณะ:  
สีคอนขางเหลือง-amorphous ผงสีขาว.  
กลิ่น:  
ไมมีกล่ิน.  
ละลาย:  
ไมละลายในน้ําสุรา; ละลายในกรดจืด.  
ความถวงจําเพาะ:  
5,67  
pH:  
ขอมูลไมพบ.  
Volatiles% โดยปริมาณ @ 21C (70F):  
0  
จุดเดือด:  
Sublimes.  
จุดหลอมเหลว:  
1975C (3587F)  
ความหนาแนนไอ (อากาศ = 1):  
ขอมูลไมพบ.  
ความดันไอ (mm Hg):  
ขอมูลไมพบ.  
อัตราการระเหย (BuAc = 1):  
ขอมูลไมพบ.  

10. เสถียรภาพและ Reactivity 

เสถียรภาพ:  
มั่นคงภายใตเงื่อนไขปกติของการใชและการเก็บรักษา. Absorbs กาซคารบอน
ไดออกไซดจากอากาศ.  
อันตรายผลิตภัณฑชํารุด:  
อุนเม่ือใหอุณหภูมิสูงมากออกไซดสังกะสี sublimes ผลิตควันพิษ.  
Polymerization อันตราย:  
จะไมเกิดขึ้น.  
Incompatibilities:  
มี exploded เมื่อผสมกับยาง chlorinated. Reacts รุนแรงกับแมกนีเซียมน้ํามัน linseed. 
ออกไซดสังกะสีและแมกนีเซียมสามารถทําปฏิกิริยา explosively อุนเมื่อ.  



เง่ือนไขเพื่อหลีกเล่ียง:  
ความรอน incompatibles.  

11. ขอมูล Toxicological 

 
ตรวจสอบเปน mutagen, effector สืบพันธุ.  

  -------- \ แสดงมะเร็ง \ -------------------------------------- ----------------  
                                          --- Carcinogen NTP ---  
   สวนผสม Known คาด Category IARC  
   ------------------------------------ ----- --------- - -------------  
   สังกะสีออกไซด (1314-13-2) No ไมมี No 

12. ขอมูลนิเวศ 

เวรกรรมสิ่งแวดลอม:  
ขอมูลไมพบ.  
พิษส่ิงแวดลอม:  
ขอมูลไมพบ.  

13. การพิจารณาการกําจัด 

สิ่งที่ไมสามารถบันทึกสําหรับการกูคืนหรือรีไซเคิลควรจะจัดการในที่เหมาะสมและอนุมัติ
สถานที่กําจัดขยะ. การประมวลผลใชหรือปนเปอนของผลิตภัณฑน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตัวเลือกการจัดการของเสีย. รัฐและกฎระเบียบที่จําหนายในประเทศอาจแตกตางจาก
ระเบียบกําจัดสหพันธรัฐ. ตองการจําหนายภาชนะและเนื้อหาที่ไมไดใชตามสหพันธรัฐและ
ทองถ่ิน.  

14. ขอมูลคมนาคม 

ควบคุมไม.  

15. ขอมูลหนวยงาน 
  -------- \ Chemical สินคาคงคลังสถานะ - สวนท่ี 1 \ ---------------------------------  
   ออสเตรเลียสวนผสม TSCA EC ญ่ีปุน  
   ----------------------------------------------- --- - --- ----- ---------  
   สังกะสีออกไซด (1314-13-2) Yes Yes Yes Yes  
  
   -------- \ Chemical สินคาคงคลังสถานะ - สวนท่ี 2 \ ---------------------------------  
                                                           - แคนาดา --  
   สวนผสมเกาหลี Phil DSL NDSL.  



   ----------------------------------------------- --- - --- ---- -----  
   สังกะสีออกไซด (1314-13-2) Yes Yes No Yes  
  
   -------- \ Federal, State & International ขอบังคับ - สวนท่ี 1 \ ----------------  
                                              -SARA 302 - SARA ------ 313 ------  
   สวนผสม RQ TPQ List เคมี Catg.  
   ----------------------------------------- --- ----- -- --- --------------  
   สังกะสีออกไซด (1314-13-2) No No No compoun สังกะสี  
  
   -------- \ Federal, State & International ขอบังคับ - สวนท่ี 2 \ ----------------  
                                                         -RCRA-TSCA -  
   สวนผสม CERCLA 261.33 8 (d)  
   ----------------------------------------- ------ --- --- ------  
   สังกะสีออกไซด (1314-13-2) No No No  
  
  
 เคมีอาวุธ Convention: No TSCA 12 (b): No CDTA: No  
 SARA 311/312: รุนแรง: Yes เร้ือรัง: Fire No: ดัน No: No  
 Reactivity: No (บริสุทธ์ิ / Solid)  

 
 
รหัสออสเตรเลีย Hazchem: ไมมีการจัดสรร.  
ตารางพิษ: ไมมีการจัดสรร.  
WHMIS:  
MSDS น้ีถูกจัดเตรียมตามเกณฑอันตรายของผลิตภัณฑควบคุมบังคับ (CPR) และ MSDS 
มีขอมูลทั้งหมดกําหนด CPR.  

16. ขอมูลอื่นๆ 

คะแนน NFPA: สุขภาพ: 1 Flammability: 0 Reactivity: 0  
ปายคําเตือนอันตราย:  
ขอควรระวัง! อาจเดินหายใจระคายเคือง.  
ปองกัน Label:  
หลีกเลี่ยงฝุนหายใจ. 
เก็บภาชนะปด. 
ใชกับการระบายอากาศเพียงพอ.  
ปายปฐมพยาบาล:  
ถา inhaled ลบไปลม. ไดรับการรักษาพยาบาลสําหรับปญหาการหายใจใด.  
ใชผลิตภัณฑ:  
Reagent Laboratory.  
ขอมูล Revision:  
ไมมีการเปลี่ยนแปลง.  
Disclaimer:  
************************************************** 
**********************************************  
Mallinckrodt Baker, Inc ใหขอมูลท่ีปรากฏในที่น้ีโดยสุจริตแตทําใหแทนไมเปน
ที่กวางขวางหรือความถูกตองของ. เอกสารน้ีจัดทําขึ้นเพียงเปนแนวทางในการ
ปองกันไวกอนท่ีเหมาะสมของเนื้อหาโดยผูผานการอบรมอยางถูกตองโดยใช
ผลิตภัณฑนี้. บุคคลที่ไดรับขอมูลที่ตองใชวิจารณญาณอิสระในการพิจารณา
ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ. MALLINCKRODT Baker, Inc ไมรับรอง
หรือรับประกันวาจะแสดงหรือโดยนัยรวมถึงโดยไมจํากัดเพียงการรับประกันใดๆ
ของสินคาความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะที่เกี่ยวกับขอมูลท่ีระบุไวนี้หรือ



ผลิตภัณฑที่มีขอมูลหมาย. ดังนั้น MALLINCKRODT Baker, Inc จะไมรับผิด
ชอบตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการใชหรือความเชื่อถือในขอมูลน้ี.  
************************************************** 
**********************************************  
จัดทําโดย: สิ่งแวดลอมสุขภาพและความปลอดภัย 
หมายเลขโทรศัพท: (314) 654-1600 (U.S.A.)  


