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TETRAMETHYLAMMONIUM ไฮดรอกไซใน
นํ้า  

1. ประชาชน Product 

คําพอง: แอมโมเนีย, tetramethyl, ไฮดรอกไซ; TMAH  
เลขที่ CAS: 75-59-2  
โมเลกุลนํ้าหนัก: 91,18  
สูตรทางเคมี: (CH3) 4NOH  
รหัสสินคา: 5,866, 5,878, 5,879, V643, V649  

2. องคประกอบ / ขอมูลในสวนผสม 

 
  สวนผสมเปอรเซ็นตอันตราย CAS No  
   --------------------------------------- ----------- - ------------ ---------  
  
   Tetramethylammonium ไฮดรอกไซ 75-59-2 8 - 28% Yes  
   น้ํา 7732-18-5 72 - 92% No                                                                     
  

3. ระบุอันตราย 

ภาพรวมฉุกเฉิน  
--------------------------  
พิษ! อันตราย! แกกรอนดาง. ทําใหเกิดการเผาไหมในพื้นที่ใดๆติดตอ. อาจรายแรง 



IF กลืน, INHALED หรือดูดซึมผานผิวหนัง.  
 
SAF-T-DATA(TM) คะแนน (ใหการนี้เพื่อความสะดวกของทาน)  
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
- -------  
สุขภาพคะแนน: 3 - รุนแรง (พิษ)  
Flammability Rating: 1 - เบี่ยง  
Reactivity Rating: 1 - เบ่ียง  
ติดตอคะแนน: 4 - Extreme (กรอน)  
Lab ปองกันจัดให: GOGGLES และโล; LAB ตราและ APRON; รองฮูด; ถุงมือที่เหมาะสม  
Storage Color Code: White (กรอน)  
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
- -------  
 
อาจเกิดผลกระทบสุขภาพ  
----------------------------------  
 
การแสดงผลอาจทําใหไหมรุนแรงตา, จมูก, คอ, ปอดและผิว. การศึกษาทดลองไดชี้ใหเห็น
วา TMAH เปนตัวยับย้ังออนแอของ acetylcholinesterase และทําหนาที่เปน cholinergic 
(muscarinic และ nicotinic) agonist. ขึ้นอยูกับระดับและระยะเวลาในการแสดง, สัญญาณ
และอาการอาจรวมถึงการมองเห็นชัดหรือสอง; ระบุนักเรียน; การเปลี่ยนแปลงอัตราหัวใจ
และความดันเลือด; cramping ทอง, วิงเวียนและอาเจียน; ทองเสีย, เหง่ือออกมากเกินไป
หรือการออกน้ําลาย secretions เกี่ยวกับหลอดลม; ไมหยุดย้ังปสสาวะ; กลามเน้ือ 
twitching, tremors หรือ convulsions. อาการอ่ืนๆที่สอดคลองกับกิจกรรม cholinergic 
อาจสังเกต.  
 
สูดลม:  
สูดของ vapors ดางสามารถผลิตมานสายการบินบน, ความลมเหลวทางเดินหายใจ 
wheezing, มานปอดและ pnemonitis.  
การนําเขาไปในรางกาย:  
ดางการนําเขาไปในรางกายผุพังอาจนําไปเผาไหมริมฝปาก, ล้ิน, ชองปาก mucosa, สาย
การบินบน, หลอดอาหารและบางครั้งทอง.  
ติดตอ Skin:  
ติดตอ Dermal กับ corrosives ดางอาจผลิตปวด, สีแดง, ระคายเคืองรุนแรงหรือเผาไหม
ความหนาเต็ม. อาจถูกดูดซึมผานผิวหนังมีผลกระทบกับรางกายที่เปนไปได.  
ติดตอ Eye:  
ดาง exposures ผลิตระคายเคืองตารุนแรงมีผลคลายกับผูจืด caustics. ติดไฟหรือเผาไหมมี
ความเสียหายไปยังเนื้อเย่ือตาอาจเกิดขึ้นพรอมกับดุเดือดรุนแรงและปวดมาก.  
การแสดงผลเรื้อรัง:  
ขอมูลไมพบ.  
Aggravation ของ Pre-เง่ือนไขที่มีอยู:  
คนดวยกอนที่มีปญหาโรคผิวหนังหรือตาหรือวิกลหนาที่หายใจอาจจะออนไหวมากขึ้นเพื่อผล
ของสาร.  

4. First Aid มาตรการ 

สูดลม:  
ลบไปลม. ถาไมหายใจ, ผายปอด. ถาหายใจเปนสิ่งท่ียากใหออกซิเจน. ไดรับการรักษา
พยาบาลทันที.  



การนําเขาไปในรางกาย:  
หากกลืน, อาเจียนไมชักนํา. ใหปริมาณมากน้ํา. ไมใหสิ่งใดโดยปากกับคนสติ. ไดรับการ
รักษาพยาบาลทันที.  
ติดตอ Skin:  
ทันทีผิวเปลงปลั่งมีน้ําอุดมสมบูรณอยางนอย 15 นาทีขณะท่ีปนเปอนถอดเสื้อผาและ
รองเทา. ไดรับการรักษาพยาบาลทันที. ซักเสื้อผากอนซ้ํา. ละเอียดสะอาดรองเทากอนซ้ํา.  
ติดตอ Eye:  
ทันทีตาเปยมดวยความอุดมสมบูรณของน้ําอยางนอย 15 นาทียกตํ่าและบนเปลือกตาบาง
คร้ัง. ไดรับการรักษาพยาบาลทันที.  

5. มาตรการ Fire Fighting 

ไฟ:  
จุด Flash:> 94C (> 201F) CC 
ถือวาไมเปนอันตรายไฟ.  
ระเบิด:  
ถือวาไมเปนอันตรายระเบิด.  
Media Fire Extinguishing:  
ใชวิธีใดเหมาะ extinguishing รอบไฟ.  
ขอมูลพิเศษ:  
ในกรณีของไฟ, สวมเสื้อผาปองกันเต็มและ NIOSH รับรองตนเองมีการหายใจดวยเครื่อง 
facepiece เต็มดําเนินการในความตองการความดันหรือโหมดความดันอื่นๆบวก.  

6. มาตรการอุบัติเหตุ Release 

พื้นที่แสดงออกของการรั่วไหลหรือหก. ใหคนที่ไมจําเปนและไมมีการปองกันออกจากพื้นที่
หก. สวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสมตามที่ระบุไวในมาตรา 8. มีและกูเหลวไป
เม่ือ. ไมเปยมสารกัดกรอนที่คอหาน. สารตกคางจาก spills สามารถ diluted กับน้ํา 
neutralized with เบาบางเชนกรดอะซิติค, ประกอบดวยไฮโดรเจนและคลอรีนหรือ sulfuric. 
ดูดซับสารตกคางกัดกรอน neutralized บนดิน vermiculite หรือสารเฉื่อยและแพคเกจใน
ภาชนะที่เหมาะสมสําหรับการกําจัด. 
 
 
 

7. การจัดการและการเก็บรักษา 

เก็บในภาชนะปดอยางแนนหนา. เก็บในเย็นสบายแหงกัดกรอนหลักฐาน, ลมบริเวณที่หาง
จากความชื้นแหลงความรอนหรือการเผาไหม, combustibles และ oxidizers. ปองกันความ
เสียหายทางกายภาพ. บรรจุเนื้อหานี้อาจเปนอันตรายวางเม่ือเนื่องจากเก็บสารผลิตภัณฑ 
(vapors, ของเหลว) สังเกตคําเตือนและขอควรระวังที่ระบุไวสําหรับผลิตภัณฑ.  

8. แสดง Controls / Personal Protection



จํากัดขนมาทางอากาศแสง:  
ไมมีกําหนด.  
ระบบระบาย:  
ระบบของทองถิ่นและ / หรือหมดทั่วไปแนะนําเพื่อใหพนักงานเปน exposures ต่ําที่สุด. การ
ระบายอากาศหมด Local คือตองการทั่วไปเพราะสามารถควบคุมการปลอยของสารปนเปอน
ในแหลงการปองกันการกระจายการลงพ้ืนที่ทํางานทั่วไป. โปรดดูท่ีเอกสาร ACGIH, 
อุตสาหกรรมระบายอากาศคูมือการแนะนําวิธีปฏิบัติ, รุนลาสุดสําหรับรายละเอียด.  
สวนตัว Respirators (NIOSH อนุมัติ):  
สําหรับเง่ือนไขการใชงานที่สัมผัสกับสารเปนชัดและการควบคุมทางวิศวกรรมไม feasble 
ปรึกษา hygienist อุตสาหกรรม. สําหรับกรณีฉุกเฉิน, หรือกรณีท่ีระดับการแสดงผลไมรูจัก
ใชเคร่ืองชวยหายใจเต็มอากาศ facepiece บวกแรงดัน,-จัดจําหนาย. คําเตือน: Air 
respirators บริสุทธิ์ไมคุมครองแรงงานในออกซิเจน-atmospheres พอ.  
การปองกันผิวหนัง:  
สวมเสื้อผาปองกันเขาไมไดรวมถึงรองเทา, ถุงมือเสื้อหองแล็บ, apron หรือ coveralls ตาม
ความเหมาะสมเพื่อปองกันการติดตอผิว.  
Eye Protection:  
ใช goggles ความปลอดภัยทางเคมีและ / หรือโลหนาเต็มที่เลนเปนไปได. รักษาน้ําพุลาง
ตาและเร็วสถานที่แชในพ้ืนที่ทํางาน.  

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 

ลักษณะ:  
สีซีดไปฟางสีนํ้า.  
กลิ่น:  
Strong แอมโมเนียเหมือนกล่ิน.  
ละลาย:  
100% ในน้ํา.  
ความถวงจําเพาะ:  
ca. 1.0 @ 20C  
pH:  
> 13 ฐาน strong มาก.  
Volatiles% โดยปริมาณ @ 21C (70F):  
ขอมูลไมพบ.  
จุดเดือด:  
ca. 102C (ca. 216F)  
จุดหลอมเหลว:  
ขอมูลไมพบ.  
ความหนาแนนไอ (อากาศ = 1):  
ขอมูลไมพบ.  
ความดันไอ (mm Hg):  
ขอมูลไมพบ.  
อัตราการระเหย (BuAc = 1):  
ขอมูลไมพบ.  

10. เสถียรภาพและ Reactivity 

เสถียรภาพ:  



ม่ันคงภายใตเง่ือนไขปกติของการใชและการเก็บรักษา. อยางงายดาย absorbs CO2 จาก
อากาศ.  
อันตรายผลิตภัณฑชํารุด:  
แอมโมเนียระเหย amines, oxides ไนโตรเจนและ alcohols.  
Polymerization อันตราย:  
จะไมเกิดขึ้น.  
Incompatibilities:  
กรดพลัง.  
เงื่อนไขเพื่อหลีกเลี่ยง:  
ความรอนลุกไหมแหลงการเผาไหมและ incompatibles.  

11. ขอมูล Toxicological 

 
ตะเภา Skin LD50 = 25 มก. / กก. ผลเบื้องตนจากการศึกษาทดลองใน rats แสดง 
lethality ตอไปนี้อยางนอยหนึ่งโปรแกรมผิวของไฮดรอกไซ tetramethylammonium ระดับ
ปริมาณ 30 มก. / กก. และสูง.  

  -------- \ แสดงมะเร็ง \ -------------------------------------- ----------------  
                                          --- Carcinogen NTP ---  
   สวนผสม Known คาด Category IARC  
   ------------------------------------ ----- --------- - -------------  
   Tetramethylammonium ไฮดรอกไซ No ไมมี No  
   (75-59-2)  
   น้ํา (7732-18-5) No ไมมี No 

12. ขอมูลนิเวศ 

เวรกรรมสิ่งแวดลอม:  
ถา neutralized วัสดุน้ีอาจ biodegradable. ไมมีขอมูลเฉพาะมี.  
พิษส่ิงแวดลอม:  
การทดสอบความเปนพิษรุนแรงแกปญหาน้ํา neutralized pH ของสารประกอบนี้ไดรับการ
แสดงเปนพิษสูงเพ่ือ dubia ceriodaphnia หมัดนํ้า ().  

13. การพิจารณาการกําจัด 

สิ่งท่ีไมสามารถบันทึกสําหรับการกูคืนหรือรีไซเคิลควรจะจัดการเปนของเสียอันตรายและสง
ไปยังสถานที่ RCRA อนุมัติเสีย. การประมวลผลใชหรือปนเปอนของผลิตภัณฑน้ีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวเลือกการจัดการของเสีย. รัฐและกฎระเบียบที่จําหนายในประเทศอาจแตก
ตางจากระเบียบกําจัดสหพันธรัฐ. ตองการจําหนายภาชนะและเนื้อหาที่ไมไดใชตามสหพันธ
รัฐและทองถิ่น.  

14. ขอมูลคมนาคม 



ประเทศ (ท่ีดิน D.O.T.)  
-----------------------  
ชื่อสงเหมาะสม: TETRAMETHYLAMMONIUM ไฮดรอกไซ, Solution  
ระดับอันตราย: 8  
UN / NA: UN1835  
บรรจุกลุม: II  
รายงานขอมูลผลิตภัณฑ / size: 465LB  
 
International (น้ํา I.M.O.)  
-----------------------------  
ชื่อสงเหมาะสม: TETRAMETHYLAMMONIUM ไฮดรอกไซ, Solution  
ระดับอันตราย: 8  
UN / NA: UN1835  
บรรจุกลุม: II  
รายงานขอมูลผลิตภัณฑ / size: 465LB  
 

15. ขอมูลหนวยงาน 
  -------- \ Chemical สินคาคงคลังสถานะ - สวนที่ 1 \ ---------------------------------  
   ออสเตรเลียสวนผสม TSCA EC ญี่ปุน  
   ----------------------------------------------- --- - --- ----- ---------  
   Tetramethylammonium ไฮดรอกไซ (75-59-2) Yes Yes Yes Yes  
   น้ํา (7732-18-5) Yes Yes Yes Yes  
  
   -------- \ Chemical สินคาคงคลังสถานะ - สวนที่ 2 \ ---------------------------------  
                                                           - แคนาดา --  
   สวนผสมเกาหลี Phil DSL NDSL.  
   ----------------------------------------------- --- - --- ---- -----  
   Tetramethylammonium ไฮดรอกไซ (75-59-2) Yes Yes No Yes  
   น้ํา (7732-18-5) Yes Yes No Yes  
  
   -------- \ Federal, State & International ขอบังคับ - สวนที่ 1 \ ----------------  
                                              -SARA 302 - SARA ------ 313 ------  
   สวนผสม RQ TPQ List เคมี Catg.  
   ----------------------------------------- --- ----- -- --- --------------  
   Tetramethylammonium ไฮดรอกไซ (75-59-2) No No No No  
   น้ํา (7732-18-5) No No No No  
  
   -------- \ Federal, State & International ขอบังคับ - สวนที่ 2 \ ----------------  
                                                         -RCRA-TSCA -  
   สวนผสม CERCLA 261.33 8 (d)  
   ----------------------------------------- ------ --- --- ------  
   Tetramethylammonium ไฮดรอกไซ (75-59-2) No No No  
   น้ํา (7732-18-5) No No No  
  
  
 เคมีอาวุธ Convention: No TSCA 12 (b): No CDTA: No  
 SARA 311/312: รุนแรง: Yes เรื้อรัง: Fire No: ดัน No: No  
 Reactivity: No (ผสม / Liquid) 

 
 
รหัสออสเตรเลีย Hazchem: 2R  
ตารางพิษ: ไมมีการจัดสรร.  



WHMIS:  
MSDS นี้ถูกจัดเตรียมตามเกณฑอันตรายของผลิตภัณฑควบคุมบังคับ (CPR) และ MSDS มี
ขอมูลท้ังหมดกําหนด CPR.  

16. ขอมูลอื่นๆ 

คะแนน NFPA: สุขภาพ: 3 Flammability: 0 Reactivity: 0  
ปายคําเตือนอันตราย:  
พิษ! อันตราย! แกกรอนดาง. ทําใหเกิดการเผาไหมในพ้ืนที่ใดๆติดตอ. อาจรายแรง IF กลืน, 
INHALED หรือดูดซึมผานผิวหนัง.  
ปองกัน Label:  
ไมหายใจไอหรือหมอก. 
ไมไดอยูในสายตาบนผิวหนังหรือบนเสื้อผา. 
เก็บภาชนะปด. 
ใชเฉพาะกับการระบายอากาศเพียงพอ. 
ลางละเอียดหลังจากการ.  
ปายปฐมพยาบาล:  
ในกรณีที่ติดตอไดทันทีตาเปยมหรือผิวที่มีมากมายของน้ําอยางนอย 15 นาทีขณะท่ีปนเปอน
ถอดเสื้อผาและรองเทา. ซักเสื้อผากอนซ้ํา. ถา inhaled ลบไปลม. ถาไมหายใจ, ผายปอด. 
ถาหายใจเปนสิ่งท่ียากใหออกซิเจน. หากกลืน, อาเจียนไมชักนํา. ใหปริมาณมากน้ํา. ไมให
สิ่งใดโดยปากกับคนสติ. ในทุกกรณีไดรับการรักษาพยาบาลทันที.  
ใชผลิตภัณฑ:  
Reagent Laboratory.  
ขอมูล Revision:  
ไมมีการเปลี่ยนแปลง.  
Disclaimer:  
************************************************** 
**********************************************  
Mallinckrodt Baker, Inc ใหขอมูลที่ปรากฏในท่ีน้ีโดยสุจริตแตทําใหแทนไมเปนที่
กวางขวางหรือความถูกตองของ. เอกสารนี้จัดทําขึ้นเพียงเปนแนวทางในการปองกัน
ไวกอนที่เหมาะสมของเนื้อหาโดยผูผานการอบรมอยางถูกตองโดยใชผลิตภัณฑน้ี. 
บุคคลที่ไดรับขอมูลที่ตองใชวิจารณญาณอิสระในการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ. MALLINCKRODT Baker, Inc ไมรับรองหรือรับประกันวาจะ
แสดงหรือโดยนัยรวมถึงโดยไมจํากัดเพียงการรับประกันใดๆของสินคาความเหมาะ
สมสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะที่เก่ียวกับขอมูลที่ระบุไวน้ีหรือผลิตภัณฑที่มีขอมูล
หมาย. ดังนั้น MALLINCKRODT Baker, Inc จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่
เปนผลมาจากการใชหรือความเชื่อถือในขอมูลน้ี.  
************************************************** 
**********************************************  
จัดทําโดย: สิ่งแวดลอมสุขภาพและความปลอดภัย 
หมายเลขโทรศัพท: (314) 654-1600 (U.S.A.)  


