
MATERIAL SAFETY DATA SHEET 

เอกสารข้อมลูความปลอดภยั “เนเมซิส เทอร์ไมท์ เบท” 

1/ ข้อมูลผลิตภณัฑ์ 

ชื่อผลิตภณัฑ์ :  เนเมซิส เทอร์ไมท์ เบท (NEMESIS TERMITE BAIT) 

สารส าคัญ : คลอฟอูะซูรอน (Chlorfluazuron) 1% W/W 

ประโยชน์ :  ส าหรับใช้เป็นสว่นหนึง่ของระบบดกัจบัและเหยื่อลอ่ปลวกเนเมซิส ในการจดัการปลวก กรุณาอา่น
ฉลากด้วยความระมดัระวงัก่อนใช้ผลติภณัฑ์ 

ผู้ผลิต :   บริษัท พีซีที โฮลดิง้ พีทีวาย จ ากดั ประเทศออสเตรเลยี 

  Unit 1/74 Murdoch Circuit, ACACIA RIDGE QLD 4110 

ผู้น าเข้า :  บริษัท เพสท์ เซอร์วิส โซลชูัน่ส์ จ ากดั  

  1460/1 ซอยลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

  โทรศพัท์ 0-2377-7195-6 โทรสาร 0-2377-7197 

เร่ิมใช้เอกสารนี ้: พฤศจิกายน 2555 

 

2/ ส่วนประกอบ ข้อมูลส่วนประกอบ 

ชื่อ CAS NO. % ความเข้มข้น 
Chlorfluazuron 71422-67-8 1g/kg 

Alpha-cellulose 9004-34-6 เติมให้ครบ 100% 

 

 

3/ การระบุอันตราย 

การสัมผัสทางตา : ระคายเคอืงอยา่งออ่นหากสมัผสัเข้าทางตา 

การสัมผัสทางผิวหนัง : ไมเ่กิดการระคายเคือง 

การกลนืกนิ : เป็นอนัตรายถ้ากลนืกิน 

การสูดดม : อาจท าให้เกิดการระคายเคืองอยา่งออ่น  

สถานภาพในการเป็นสารก่อมะเร็ง : ไมอ่ยูใ่นกลุม่สารที่ก่อให้เกิดมะเร็งโดย NTP, IARC, ACGIH, OSHA 



4/ มาตรการปฐมพยาบาล 

กรณีสัมผัสทางตา : ให้ล้างด้วยน า้สะอาด 15 นาทีหรือมากกวา่ หากการระคายเคืองไมห่าย ให้รีบพบแพทย์โดยท า
เอกสารนีไ้ปด้วย 

กรณีสัมผัสทางผิวหนัง : เปลีย่นเสือ้ผ้า อาบน า้ช าระร่างกายด้วยสบูแ่ละน า้ ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน า้ หรือสบูบหุร่ี 

กรณีกลนืกนิ : ให้กลัว้ปากด้วยน า้สะอาด และรีบดืม่น า้ตามมากๆ ห้ามท าให้อาเจียนหากไมไ่ด้รับค าแนะน าจากแพทย์ 

กรณีสูดดม : หากเกิดการไอ หรือหายใจขดั ให้รีบออกจากสถานที่เพ่ือรับอากาศบริสทุธ์ิจนอาการดีขึน้ หากอาการทรุดให้
รีบน าตวัไปพบแพทย์ 

 

5/ มาตรการผจญเพลงิ 

สารดับเพลิง : คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม, สารเคมีผงที่ท าให้แห้ง, น า้ 

ขีดจ ากัดการตดิไฟ ค่าสูงสุด : ไมต่ิดไฟ 

ขีดจ ากัดการตดิไฟ ค่าต ่าสุด : ไมต่ิดไฟ 

อุณหภมิูสามารถติดไฟได้เอง :  ไมต่ิดไฟ 

ระดับการติดไฟ :   ไมต่ิดไฟ 

 

6/ มาตรการเมื่อเกิดการร่ัวไหล 

ในกรณีที่ท าหก  ให้ป้องกนัไมใ่ห้ปนเปิอ้นลงสูท่อ่ระบายน า้หรือทางน า้  กวาดและตกัสารมาใสใ่นภาชนะที่ติดฉลาก  รี
ไซเคิล และรีบจดัการทนัที   หลงัจากที่สารหกแล้ว ให้ท าความสะอาดพืน้ท่ีเพื่อป้องกนัการปนเปือ้นไปยงัทอ่ระบายน า้  ถ้า
สงัเกตพบสารปริมาณมากปนเปือ้นลงสูท่อ่ระบายน า้ให้ขอค าแนะน าจากหนว่ยบริการฉกุเฉิน 

 

7/ การจัดการและเก็บรักษา 

การจัดการ : เก็บไว้ในท่ีมดิชิด หา่งจากมือเดก็ หลกีเลีย่งการสมัผสัทางตาและผิวหนงั ล้างมือให้สะอาดหลงัจากหยิบจบั
หรือใช้งาน 

การเก็บรักษา :  เก็บในภาชนะเดิมที่เปิดมิดชิด ในท่ีแห้ง เย็น มกีารระบายอากาศดี และพ้นจากแสงแดด  ตรวจสอบเร่ือง
การบรรจ ุและ การเก็บรักษาตามค าแนะน าบนฉลาก 

 

 



8/ การควบคุมการได้รับสารและการปกป้องส่วนบุคคล 

อุปกรณ์ป้องกนัตา : ไมจ่ าเป็นต้องป้องกนัเมื่อใช้ผลติภณัฑ์ตวันี ้

อุปกรณ์ป้องกนัผิวหนัง :  ไมจ่ าเป็นต้องป้องกนัเมื่อใช้ผลติภณัฑ์ตวันี ้

อุปกรณ์ป้องกนัทางการหายใจ : ไมจ่ าเป็นต้องป้องกนัเมื่อใช้ผลติภณัฑ์ตวันี ้

 

9/ คุณสมบตัิทางกายภาพและเคมี 

ลักษณะทางกายภาพและสี :                      ผงสขีาว 

กลิ่น :                                                         ไมม่ีกลิน่ 

การละลายน า้ :                                             0.016 ppm ละลายในน า้ 

ค่าความถ่วงจ าเพาะ :   ประมาณ 0.25 

 

10/ ความคงตัว และปฏิกิริยา 

สิ่งที่ต้องระมัดระวัง : เก็บรักษาในภาชนะเดิมที่ปิดสนิทในที่แห้ง เย็น และระบายอากาศได้ดี แสงแดดสอ่งไมถ่ึง 
หลกีเลีย่งความร้อนสงู 

การย่อยสลาย : เป็นพิษและควนัอาจท าให้ระคายเคืองหากเกิดการติดไฟลกุไหม้ 

การเกดิพอลเิมอร์ : ไมเ่กิด 

 

11/ ข้อมูลทางพิษวิทยา 

ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางปาก LD50 (หนู) :  มากกวา่ 5,000 mg/kg  

ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางการหายใจ LC50 (หนู) :  มากกวา่ 7.0 mg/L (exposure time  4h method) 

ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางผิวหนัง LD50 (หนู) :  มากกวา่ 2,000 mg/kg  

การระคายเคืองต่อดวงตา (กระต่าย) :  ระคายเคืองเลก็น้อย 

การระคายเคืองต่อผิวหนัง (กระต่าย) :   ไมร่ะคายเคือง 

ความรู้สึกต่อผิวหนัง (หนูตะเภา) :    ไมม่ีผลตอ่ผิวหนงั 

อื่นๆ :       ไมม่ีสารท่ีเป็นอนัตรายถกูต้องตามการจ าแนกของ WHO 



 

12/ ข้อมูลทางนิเวศวทิยา 

สนิค้าไมเ่ป็นพิษตอ่ผึง้และนก แตเ่ป็นพิษสงูตอ่สตัว์น า้ที่ไมม่กีระดกูสนัหลงั การใช้งานไมค่วรวางใกล้แหลง่น า้ทีม่ีการ
เคลือ่นไหว ซึง่จะเป็นผลให้เหยื่อพิษถกูชะล้างออกจากสถานีก าจดัปลวกได้ การติดตัง้ใช้งานควรหลกีเลีย่งการตดิตัง้ใกล้
แหลง่น า้ที่มีสตัว์น า้อยู ่ 

 

13/ การก าจัดผลติภณัฑ์ 

ภาชนะบรรจภุณัฑ์ที่ปนเปือ้น ให้ล้างด้วยน า้สามรอบ หรือล้างด้วยเคร่ืองล้างแรงดนัสงูก่อนการทิง้ลงถงัภาชนะ ห้ามทิง้
ร่วมกบัเคมีอื่นๆ ห้ามน ากลบัมาใช้ใหม ่การก าจดัสารนัน้ต้องปฏิบตัิตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ที่เก่ียวข้องฉบบัปัจจบุนั 

 

14/ ข้อมูลการขนย้าย 

ไมม่ีเง่ือนไขพเิศษในการขนย้ายที่ 

 

15/ ข้อมูลกฏเกณฑ์อื่นๆ 

APVMA approval no: 58922/20/01051 

 

16/ ข้อมูลอื่นๆ 

ข้อมลูข้างต้นมีความถกูต้องและเช่ือถือได้ตามข้อมลูของผู้ผลติและผู้จ าหนา่ย ณ วนัท่ีจดัท าเอกสาร อยา่งไรก็ตามข้อมลู
และค าแนะน านัน้ให้ไว้ส าหรับให้ผู้ใช้ได้พิจารณาและตรวจสอบ ถือวา่เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่จะพิจารณาความ
เหมาะสมของข้อมลูนัน้เพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะของผู้ใช้ 

 


