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ข้อมูลเคมีภณัฑ์เพื่อความปลอดภยั (Safety Data Sheet) 
ชื่อสนิค้า : ผลิตภณัฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Fiber-Cement) ชนิดกระเบือ้งมุงหลังคา(Roof tile) 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอนัตราย (Identification of the hazardous substance) 

ช่ือทางการค้า     ผลติภณัฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Fiber-Cement) ชนิดกระเบือ้งมงุหลงัคา(Roof tile) 
ผู้ผลติ/ผู้น าเข้า ช่ือบริษัท : บริษัท กระเบือ้งกระดาษไทย จ ากดั 

ที่อยู:่ เลขที่ 1 ถนน ปนูซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ประเทศไทย 
เบอร์โทร: (662)-586-3838  ,  (662)-586-4992  

2.  องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on ingredients) 

องค์ประกอบ สตูรทางเคม ี CAS No. Content 
- - - - 

 

3. การบ่งชีค้วามเป็นอนัตราย (Hazards Identification) 

ดวงตา / ผิวหนงั การสมัผสักบัฝุ่ นโดยตรงอาจท าให้เกิดการระคายเคือง 
ระบบทางเดินอาหาร ห้ามกลนืกินเนือ้คอนกรีตโดยเด็ดขาดเนื่องจากมีอนัตราย ท าให้เกิดการระคายเคือง หรือ

เผาไหม้ในปาก, ล าคอ, กระเพาะอาหารและระบบทางเดินอาหาร 
ระบบทางเดินหายใจ การสดูดมฝุ่ นอาจท าให้ระคายเคอืงที่จมกูคอและระบบทางเดินหายใจ 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures) 

กรณีสมัผสัผิวหนงั ให้ใช้น า้ และสบูล้่างบริเวณที่รับสมัผสั หากยงัระคายเคืองอยูใ่ห้ปรึกษาสถานพยาบาล 
กรณีสมัผสัดวงตา หากใสค่อนแทคเลนส์ให้ถอดออก และใช้น า้ไหลผา่นล้างประมาณ 15 นาที หากยงัระคาย

เคืองอยูใ่ห้ปรึกษาสถานพยาบาล และแพทย์ตามล าดบั 
กรณีสมัผสัทางการ
หายใจ 

พามายงับริเวณที่มีอากาศถา่ยเทสะดวกหากหายใจผิดปกติ ท าการปฐมพยาบาลตาม
อาการ หากไมด่ีขึน้ ให้น าสง่สถานพยาบาล และแพทย์ตามล าดบั 

การกลนืกิน ห้ามท าให้อาเจียน ให้ เจือจางด้วยการดืม่น า้ปริมาณมาก และพบแพทย์ 
 

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures) 

ความไวไฟ  ไมต่ิดไฟ 

ไฟและการระเบิด  ไมม่ีอนัตรายจากการเกิดไฟไหม้หรือการระเบิด 

Hazchem Code  ไมม่ี 
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก ร่ัวไหล (Accidental Release Measures) 

อปุกรณ์ป้องกนัอนัตราย
สว่นบคุคล 

สวมถงุมือ, แวน่นิรภยั และรองเท้านิรภยั 

ข้อควรระวงัด้านสิง่แวดล้อม ไมเ่ป็นภยัตอ่สิง่แวดล้อม 
  

7. การขนถ่าย  เคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ (Handling And Storage)   

เคลือ่นย้ายด้วยความระมดัระวงัป้องกนั การแตกหกัเสยีหาย   

จดัเก็บในพืน้ท่ีก าหนด ที่อณุหภมูิปกติ โดยเก็บในที่ทีม่ีปริมาณฝุ่ นน้อย หลกีเลีย่งการตากแดด ตากฝน 

 

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกนัส่วนบุคคล (Exposure controls and personal protection) 

การควบคมุทางวิศวกรรม ใช้เคร่ืองตดักระเบือ้ง ใช้เฉพาะในพืน้ท่ีที่มีการระบายอากาศดี 
อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่น
บคุคล 

หน้ากากกรองฝุ่ นละออง และสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัดวงตา 
 

 

9. คุณสมบตัิทางกายภาพและทางเคม ี(Physical And chemical Properties) 

จดุเดือด (° C): N / A   จดุหลอมเหลว (° C): N / A 

ความดนัไอ (KPa): N / A    การละลายในนํ้า: N / A 

ความถว่งจ าเพาะ (H2O = 1): N / A  อตัราการระเหย: N / A 

ลกัษณะสแีละกลิน่: ไมม่ีข้อมลู  pH-Value: N / A 

จดุวาบไฟ (° C): ไมต่ิดไฟ   ขีดจ ากดัการรับสาร: N / A 

 

10. ความเสถยีร และการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity) 

ปฏิกิริยา: ไมม่ ี

ความเสถียรทางเคมี: มีความเสถียรในทกุสถานการณ์ 

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอนัตราย: ไมม่ี 

เง่ือนไขที่ควรหลกีเลีย่ง: ไมม่ี 

วสัดทุี่ไมส่ามารถใช้งานได้: ไมม่ี 

การสลายตวัที่เป็นอนัตราย: ไมม่ี 

 

11. ข้อมูลด้านพิษวทิยา (Toxicological Information) 

ผลกระทบตอ่สขุภาพ รูปแบบทางกายภาพของผลติภณัฑ์คอนกรีตมีความเสีย่งตอ่สขุภาพน้อยหรือไมม่ีเลย 
อยา่งไรก็ตามหากผลติภณัฑ์ถกูน ามาตดัหรือกดักร่อนให้เกิดฝุ่ น อาจสง่ผลกระทบตอ่
การระคายเคืองผิวหนงัหรือระบบทางเดินหายใจได้ 
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การกลนืกิน อาจท าให้เกิดการระคายเคือง 
ดวงตา ลกัษณะทางกายภาพอาจท าให้เกิดการระคายเคืองได้เนื่องจากผลการขดัถ ู
ผิวหนงั อาจท าให้เกิดการระคายเคืองได้ 
การสดูดม กรณีผลติภณัฑ์อยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถสดูดมหรือถกูกดักร่อน หากได้รับสารอยา่ง

เฉียบพลนัอาจท าให้เกิดการระคายเคืองตอ่ทางเดินหายใจได้  
 

      12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information) 

ความเป็นพิษตอ่ระบบนิเวศน์: ไมม่ี 

ความสามารถในการยอ่ยสลาย: ไมม่ี 

การสะสมทางชีวภาพ: ไมม่ี 

การสะสมในดิน: ไมม่ี 

 

13. ข้อพิจารณาในการก าจดั (Disposal considerations) 

ก าจดัในรูปแบบของขยะทัว่ไป ที่ไมเ่ป็นอนัตราย โดยหนว่ยงานท่ีรับก าจดัในพืน้ท่ีนัน้ ๆ อยา่งถกูต้อง 

 

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information) 

ไมไ่ด้รับการจดัเป็นสนิค้าอนัตราย 

ช่ือจดัสง่  ไมม่ี 

UN No.  ไมม่ี 

DG Class ไมม่ี 

Subsidiary Risk ไมม่ี 

Packing Group ไมม่ี 

Hazchem Code ไมม่ี 

 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information) 

ไมม่ี 

 

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information) 

ไมม่ี 
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Safety Data Sheet 

Product Name : Fiber Cement Roof 

1. IDENTIFICATION OF THE MATRERIAL 

Trade Name SCG Fiber-Cement Products  (Roof)  
Manufacturer Company Name: The Siam Fibre-Cement Co., Ltd. 

Address : 1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok Bangkok 10800  
Telephone: (662)-586-3838  ,  (662)-586-4992  

2. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS 

Ingredient Formula CAS No. Content 
- - - - 
 

3. HAZARD IDENTIFICATION 

Eyes/Skin Direct contact with dust may cause irritation  while  cut and drill.  
Ingestion Do not ingest.  Although ingestion of small quantities of Fiber-Cement  is not 

known to be harmful, large quantities can cause chemical burns in the mouth, 
throat, stomach, and digestive tract. 

Inhalation Dust may irritate the nose, throat, and respiratory tract. 
 

4. FIRST AID MEASURES 

Skin Contact Wash  with mild soap and water. Seek medical attention if irritation persists. 
Eye Contact Remove contact lens. Flush  with running  water for at least 15 minutes. Seek 

medical attention if irritation persists. 
Inhalation Remove to fresh air. If shortness of breath, seek medical attention. 
Ingestion Do not induce vomiting. Dilute by drinking large amounts of water. Seek medical 

attention. 
 

5. FIRE-FIGHTING MEASURES 

Flammability  Non Flammable. 

Fire and Explosion No fire or explosion hazard exists. 

Hazchem Code  Not Allocated 
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6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 

Personal Protective Equipment Wear gloves, eye protection and safety boots 
Environmental Precautions Poses no threat to the environment 
  

7. HANDLING AND STORAGE 

Keep exposure to dust as low as reasonably possible 

 

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION 

Engineering Control Preferably use tile cutter in a well ventilated area. 
Personal Protective Equipment If using a saw or screw wear disposable dust mask or half mask 

with disposable cartridges for dust and wear eye protection. 
 

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIE 

Boiling Point (°C): N/A    Melting Point (°C): N/A 

Vapour Pressure (KPa) : N/A   Solubility in water: N/A 

Specific gravity (H2O=1) : N/A   Evaporation rate: N/A 

Appearance color and odor: N/A   pH-Value: N/A 

Flash point (°C): Not Ignition   Exposure Limit: N/A 

 

10. STABILITY AND REACTIVITY 

Reactivity: None 

Chemical Stability: Stable under all circumstances 

Possibility of Hazardous Reactions: None 

Conditions to Avoid: None 

Incompatible Materials: None 

Hazardous Decomposition Products: None 

 

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION 

HEALTH EFFECTS The physical form in which concrete products are supplied, pose little or no 
risk to human health. However, risks to human health may arise when the 
products are reworked liberating dust (which includes a hazardous 
substance, crystalline silica) in a form which is respirable. 

Swallowed May cause transient irritation. 



Page 6 / 4 
 

Eyes Physical nature may cause transient irritation due to abrasive effects. 
Skin Unlikely to cause significant effects. 
Inhaled If product is in an inhalable or respirable form, acute exposure may result in 

irritation to respiratory tract. If exposure is very large, then acute silicosis may 
occur. Acute silicosis is characterized by progressively labored breathing. 

 

12. ECOLOGICAL INFORMATION 

Ecotoxicity: 0 

Degradability:  0 

Bioaccumulative Potential:  0 

Mobility in Soil:  0 

 

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS 

Dispose of material as inert, non-metallic mineral in conformance with local regulations. 

 

14. TRANSPORT INFORMATION 

NOT CLASSIFIED AS A DANGEROUS GOODS 

Shipping Name None Allocated 

UN No.  None Allocated 

DG Class None Allocated 

Subsidiary Risk None Allocated 

Packing Group None Allocated 

Hazchem Code None Allocated 

 

15. REGULATORY INFORMATION 

None 

 

16. OTHER INFORMATION 

None 

 


