
 

 
                   

PRODUCT   DATA 
MY TREAT 2001-F 

(Anti Scale Food Grade) 
 
APPLICATION : 

MY TREAT 2001-F เป็นสารประกอบฟอสเฟต (phosphate) ท่ีท าปฏิกิริยากบัแคลเซียม  ช่วยลดความ 
กระดา้ง (Hardness) ในน ้ า  และช่วยก าจดัตะกรันในหมอ้ไอน ้ าไดดี้ 
CHARACTERISTICS : 

1. ช่วยก าจดัและป้องกนัการเกิดตะกรันจ าพวกcalcium carbonate , calcium phosphate เป็นตน้ 
2. ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด – ด่าง (pH) ของหมอ้น ้ าใหพ้อเหมาะไม่สูงหรือต ่าเกินไป  ท าให ้
ลดปัญหาการกดักร่อนเน้ือเหลก็ไดดี้ 
3. สามารถสร้างฟิลม์ป้องกนับนเน้ือเหลก็ช่วยป้องกนัการกดักร่อนโดยการเกิดเป็นฟิลม์แมกเนไตต ์
4. ช่วยประหยดัค่าไฟฟ้า  (กรณีตะกรันไปจบั ผิวท่ีท าใหเ้กิดการ load และเกิดการสูญเสีย) 

PROPERTIES : 
1. ลกัษณะปรากฏ    ของเหลวใสไม่มีสี  / ไม่มีกล่ิน 
2. การละลายน ้ า     ละลายน ้ าไดดี้ 
3. pH      10.5-11.5 

HANDLINGAND STORING :  
1. เก็บในภาชนะปิดสนิท  ท่ีอุณหภูมิหอ้งปกติ 
2. สวมถุงมือและแวน่ตาทุกคร้ังท่ีมีการใชส้ารเคมี 
3. ในกรณีท่ีมีการสมัผสัถูกผิวหนงัใหล้า้งดว้ยน ้ าสะอาด , ถา้เขา้ตาใหใ้ชน้ ้ าสะอาดลา้งโดยใหน้ ้ า 

ไหลผา่นตาแลว้รีบน าผูบ้าดเจ็บส่งแพทยท์นัที 
4.    หา้มน าถงัเปล่าไปใชใ้ส่น ้ าด่ืมโดยเด็ดขาด 

PACKAGING : 
 20  กก. / ถงั 
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ส.อ.   1 

แบบแจง้รายละเอียดของสารเคมีอนัตรายในสถานประกอบการ 
ตามขอ้ 5 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย 

1. รายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ (Product Data) 
1.1ช่ือทางการคา้(Trade name)    :      MY TREAT 2001-F 
ช่ือทางเคมี : -                                     สูตรทางเคมี: -                            CAS NO: - 
1.2การใชป้ระโยชน(์Use)        :  ป้องกนัปัญหาตะกรัน ในระบบน ้ าหล่อเยน็ ระบบปิด และ ระบบน ้ าร้อน 
1.3ปริมาณสูงสุดท่ีมีไวใ้นครอบครอง(Max Quantity Storage)   : 
1.4ผูผ้ลิต / ผูน้ าเขา้ (Manufacturer / Import)  บริษทั เอม็.วาย.วอเตอร์ทรีท จ ากดั 
 ท่ีอยู ่ (Address)  2-2/1 ซ. 12 (ราฟาแอล11) ถ. ทา้ยบา้น ต. ปากน ้ า อ. เมืองฯจ. สมุทรปราการ  
รหสัไปรษณีย ์  10270 
2. องคป์ระกอบ/ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบของสารเคมี  (COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS) 

Component     CAS No   % By Wt                    Remark 
 Phosphate Compound                                                              -                                   -                           -        
 

3. ขอ้มูลเก่ียวกบัอนัตรายของสารเคมี (HAZARDS IDENTIFICATION) 
3.1 ทางเขา้สู่ร่างกาย (Way of exposture) สูดดมไอระเหย , ผิวหนงั , ตา , กลืนกินเขา้ไป 
3.2 อนัตรายเฉพาะท่ี  (ผิวหนงั ตา เยือ่บุ) 

เม่ือหายใจเขา้ไป :  ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ โรคปอดอกัเสบ หลอดลมอกัเสบ การสูดดมอาจท าให ้
    เกิดอาการบวมน ้ า (edema)  ในทางเดินหายใจ 
เม่ือสมัผสัผิวหนงั  :  ระคายเคือง 
เม่ือเขา้ตา  :  แสบร้อน  อาจท าใหต้าบอด  อาจก่อใหเ้กิดตอ้ในตา  แผลไหมข้องเยือ่เมือก 
เม่ือกลืนกินเขา้ไป  :  แผลไหมใ้นหลอดอาหารและกระเพาะทะลุ การส าลกัสารเคมี อาจส่งผลใหก้ารท างานของปอด 
    ลม้เหลวรวมไปถึงช็อค, หลอดเลือดเล้ียงหวัใจตีบตนั, ภาวะผิดปกติเน่ืองจาการสะสม  ส่งผลให ้  
     เกิดอนัตรายต่อไต 

3.3 ผลจากการสมัผสัสารท่ีมีปริมาณมากเกินไปในระยะเวลาสั้น : ไม่มี 
3.4 ค่ามาตรฐานความปลอดภยั   TLV  : ไม่มี 
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4. มาตรการปฐมพยาบาล (FIRST AID MEASURES) 
เม่ือสารเขา้ตา                           ในกรณีท่ีเขา้ตา, ใหล้า้งดว้ยน ้ าสะอาด เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 10 นาทีแต่ตอ้งแน่ใจวา่ไดล้า้งตา 
                                                 อยา่งเพียงพอโดยใชน้ิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกนัระหวา่งลา้งแลว้น าส่งแพทยท์นัที 
เม่ือสมัผสัผิวหนงั                    ในกรณีท่ีถูกผิวหนงั, ใหล้า้งออกดว้ยน ้ าสะอาดเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาที ถอดเส้ือผา้และ 
                                                 รองเทา้ท่ีเป้ือนสารออกแลว้จึงน าส่งแพทยท์นัที  
เม่ือกลืนกิน                             ในกรณีท่ีกลืนกิน, หา้มกระตุน้ใหเ้กิดการอาเจียนพยายามใหผู้ป่้วยด่ืมน ้ าหรือนมปริมาณ 
                                                 มากๆ หา้มมิใหส่ิ้งใดเขา้ปากผูป่้วยท่ีหมดสติ น าส่งแพทยท์นัที 
เม่ือสูดดม                                 ถา้สูดดมเขา้ไป,ใหย้า้ยผูป่้วยไปท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ ถา้ผูป่้วยไม่หายใจใหช่้วยหายใจดว้ย 
                                                 การผายปอดและถา้หายใจล าบากใหอ้อกซิเจนช่วย น าส่งแพทยท์นัที                                 
                                                                                                                                                                                                                         

5. ขอ้มูลดา้นอคัคีภยัและการระเบิด (FIRE AND EXPLOSION DATA ) 
5.1 จุดวาบไฟ  ( Flash  Point )     : ไม่มีขอ้มูล 
5.2 มีขีดจ ากดัการติดไฟ ( Flammable limits – LE ค่าต ่าสุด(LEL)  %   :  -   

ค่าสูงสุด(UEL)  %   :  - 
5.3 อุณหภูมิลุกติดไฟไดเ้อง  (Autoignition Temperature)    : ไม่มีขอ้มูล 
5.4 การเกิดปฏิกริยาเคมี  (Chemical  Reactivity)     :  - 
5.5 สารเคมีท่ีตอ้งการหลีกเหล่ียงจากกนั  (Materials to Avoid)    : กรดแก่และสาร Reducing อยา่งแรง                                                                                                                        
5.6 สารอนัตรายท่ีเกิดจากสารละลาย ( Hazardous Decomposition Products)  : ไม่มีขอ้มูล 
5.7 การใชส้ารเคมีดบัเพลิง (Extingulishing media)  : น ้า คาร์บอนไดออกไซด ์โฟมดบัเพลิง ผงเคมีแหง้ตามความเหมาะสม 

6. มาตรการเม่ือมีอุบติัเหตุสารเคมีหกร่ัวไหล (ACCIDENTAL RELEASE MESURES) 
 ใหห้ยดุการร่ัวไหลถา้ท าไดโ้ดยปราศจากความเส่ียงและอนัตรายเก็บส่วนท่ีหกร่ัวไหลในภาชนะบรรจุมิดชิดเพ่ือ
น าไปก าจดั จากนั้นลา้งบริเวณหกร่ัวไหลดว้ยน ้ าปริมาณท่ีเหมาะสมและเก็บน ้ านั้นในภาชนะบรรจุมิดชิดเพ่ือรอก าจดัดว้ย
แลว้จึงฉีดลา้งดว้ยน ้ าปริมาณมาก แต่ตอ้งมีระบบป้องกนัการไหลสู่ท่อระบายน ้ า แม่น ้ าและแหล่งน ้ าอ่ืนๆ 

7. ขอ้ปฏิบติัการใชส้ารและการเก็บรักษา ( HANDLING AND STORAGE ) 

ขอ้ปฏิบติัการใชส้าร                                    ค  าแนะน าส าหรับการปฏิบติัท่ีปลอดภยั:   อยา่หายใจเอาไอระเหยเขา้ไป. 
                                                                     ระวงัอยา่ใหเ้ขา้ตา, โดนผิวหนงั, หรือเส้ือผา้.  หลีกเล่ียงการไดรั้บสารเป็น 
                                                                     เวลานานหรือซ ้ าหลายคร้ัง. 

การเก็บรักษา                                                สภาวะส าหรับการเก็บ:   ปิดใหส้นิทเม่ือไม่ใชง้าน.  เก็บใหห่้างจากความร้อน                                                                                                                                                                                                         
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8. การควบคุมการสมัผสัสาร/การป้องกนัส่วนบุคคล ( EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION ) 
การควบคุมเชิงวศิวกรรม               ระบบระบายอากาศท่ีดี 
การป้องกนัดวงตา                          สวมแวน่ตาแบบก๊อกเกิลส์ท่ีป้องกนัสารเคมี 
การป้องกนัการสมัผสั                    สวมถุงมือชนิดท่ีทนสารเคมีได ้
การป้องกนัระบบทางเดินหายใจ    สวมใส่หนา้กากป้องกนัสารเคมี 
 

  

9. คุณสมบติัทางกายภาพและเคมี ( PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES ) 
9.1 จุดเดือด  ( Boiling   point . C )      >95 deg C 
9.2 จุดหลอมเหลว  ( Melting  point  . C  )     -1   . C 
9.3 ความดนัไอ  ( Vapour  Pressure  [mbar] )     3.177 kPa @ 25 °C 
9.4 การละลายไดใ้นน ้ า  ( solubility in water )           (20 . C)   ละลายน ้ าได ้
9.5 ความหนาแน่น  (Density)( กรัม/มิลลิลิตร )          (20 . C)   1.06-1.16 
9.6 อตัราการระเหย  ( Evaporating  Rate )     < 1 (Butyl acetate = 1) 
9.7 ลกัษณะ สี และกล่ิน  ( Appearance colour and odor )    ของเหลวไม่มีสีถึงสีเหลืองอ่อน  
9.8 ความเป็นกรดด่าง ( pH-value ) (H20)     10.5 – 11.5 

10. ความเสถียรและความวอ่งไวต่อปฏิกิริยา (STABILITY AND REACTIVITY) 
เสถียรภาพ                                                           เสถียร 
สภาวะท่ีควรหลีกเหล่ียง                                      ด่างแก่และสาร Reducing อยา่งแรง                                                                                                                        
ผลิตภณัฑอ์นัตรายท่ีเกิดจากการสลายตวั           โดยไฟไหม:้ ไม่มี                     
โพลิเมอร์ไรเซชัน่ท่ีเป็นอนัตราย                         ไม่เกิด   

11. ขอ้มูลทางพษิวทิยา (TOXICOLOGICAL INFORMATION) 
ไม่มีขอ้ก าหนดดา้นพิษวทิยา 

12.ขอ้มูลเชิงนิเวศน ์(ECOLOGICAL INFORMATION) 
ไม่มีขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

13.มาตรการการก าจดั  (ECOLOGICAL INFORMATION) 
13.1 ถ่ายเทสารอยา่งระมดัระวงั ใส่ในภาชนะบรรจุและจดัการน าไปก าจดัโดยบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตในการก าจดั 
13.2 การก าจดัใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ส าหรับการก าจดัของทางราชการ 
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14.ขอ้มูลการขนส่ง   (TRANSPORT INFORMATION) 
ไม่มีขอ้มูลควบคุมการขนส่ง 

15.ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้ก าหนดและพระราชบญัญติั (REGULATORY INFORMATION) 
ส่วนประกอบทั้งหมดมีการระบุขอ้มูลใน TSCA 

16.ขอ้มูลอ่ืนๆ(OTHER  INFORMATION) 
ขอ้มูลท่ีอยูใ่นเอกสานน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑน้ี์เท่านั้น โดยจะอา้งอิงขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตไดรั้บและอาจไม่ครอบคลุมหากมี
การใชส้ารเคมีอ่ืนร่วมดว้ยหรือใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ในกระบวนการอ่ืน ดงันั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของผูใ้ชง้านเองท่ีจะใช้
ขอ้มูลใหเ้พียงพอและตรงตามวตัถุประสงคข์องตน. 
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              PRODUCT   DATA 
MY TREAT 2001-F 

(Anti Scale Food Grade) 
APPLICATION 
 MY TREAT 2001-F is a  phosphate based Boiler 
compound widely used in majorboiler systems operated at 
variouspressure compound when coordinated phosphate 
tretement is employed forinternal boiler water treatment. 
 
FEATURES 
1. Corrosion inhibitor effect :Control of pH and alkalinity  
ofboilerWater in most suitable range prevent corrosion. 
2. Scale inhibitor effect :Works effectively against hardness  
to prevents hardness scaling on the heating surface which  
will minimize he risk of boiler tube mechanical defects  
caused by scaling. 
 
HANDING AND STORING 
1. Keep out of reach of children for industrial use only. 
2. Harmfull if inhaled. Keep container closed when not 
in use. Avoid direct contact of the skin , eyes or  
mounth.Wear goggles  and rubber gloves when  
handling. 
3. In case of skin contact ,wash 
thoroughly with water. If  eye 
 
 

PROPERTIES 
1. Main ingredient  :  Phosphate 
2.  Appearance  : Colorless to tight yellow liquid. 
3.  pH (25c,as delivered) :10.5-11.5 
 
HOW TO USE  
1.Feeding : continuously feed prepareddiluted solution  
Into the boiler feedwater line after junction point to 
desuperheater or directly into the boiler drun,by 
using a clinical feed pump. 
2.dosage : will vary depending on boilercapacity, 
operation conditions and target boiler water quality.  
Dosage should be determined and adjusted to  
maintain target   
3. MY TREAT 2001-F should be used together with  
suitableoxygen scavengers and other  boiler water. 
are affected,flush with waterand get medical  
attention. 
4. Store in a cool, dark place. 
5. This chemical’s shelf life in one year upon receiving  
date. 
 
PACKAGING:  
MY TREAT 2001-F is packaged in 20 kgs drum
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET 
1.  PRODUCT NAME AND COMPANY IDENTIFICATION 

Product Name              :   M.Y. TREAT 2001-F 
Item Name                   :   Anti scale 
Date MSDS Prepared  :   16/6/2014 
 

2.  COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS 

Component     CAS No   % By Wt                    Remark 
 Phosphate Compound                                                              -                                   -                           -        

3.  HAZARDS IDENTIFICATION 
EMERGENCY OVERVIEW:Can cause irritation or damage to eyes and skin. Harmful if swallowed. Routes of 
Exposure: Contact, ingestion. Target Organ Effect: Eyes: Causes irritation and, with extended 
Contact, burns. Can result in severe damage. 
Skin                        :           Causes irritation with reddening and itching. 
Ingestion : Causes irritation to the mucous membranes or other tissues contacted. 
Inhalation : Irritating to the respiratory tract. 
Carcinogenicity : Contains no listed carcinogens 
 

4.  FIRST AID MEASURES 
Eyes                      :   Flush with clean cool water for 15 minutes holding eyelids open. See a physician  
immediately 
Skin   :   Immediately flush skin with plenty of water while removing contaminated clothing and  
                                  boots. See a physician 
Ingestion :    Drink plenty of water or mink. Do not induce vomiting. See a physician immediately 
Inhalation :    Remove to fresh air. If not breathing give artificial respiration. See a physician 
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5.  FIRE FIGHTING MEASURES 
Flash Points : Not Applicable                          
Autoignition Temperature : Not Applicable  
Flammability Limits in Air (% by volume) :  Not Applicable 
Materials to Avoid                            :          Strong acid and reducing agent                                                                                                                        
Hazardous Decomposition Products               :         Not Applicable 
Extingulishing media                :            Spray water, Carbondioxide, foam, Dry chemical  

6.   ACCIDENTAL RELEASE (SPILL MEASURES) 
After spillage/leakage/gas leakage Wear protective clothing. Exhaust vapours. Close drains. Pump off larger amounts of 
products. Cover residue with an adsorbant, take up by mechanical means  
Disposal : Burn the material in a chemical incinerator equipped with an afterburner and a scrubber. Empty used 
containers completely ,wash with water, dispose  containers excluding possible reuse 

7.  HANDLING AND STORAGE 
7.1  Keep out of reach of children for industrial use only. 
7.2 Harmfull if inhaled. Keep container closed when not in use. Avoid direct contact of the skin , eyes or mounth.Wear 
goggles  and rubber gloves when handling. 
7.3 In case of skin contact ,wash thoroughly with water. If  eye 

8.  EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION   
Engineering Controls : Good general Ventilation. 
Eye Protection : Chemical goggles with face shield. 
Skin Protection : Neoprene or natural rubber gloves. 
Respiratory Protection : Use only NIOSH/MSHA approved respiratory protection if 

exposure guideline might be exceeded. 
Other Protective Equipment : As required to minimize skin contact. Eye wash, safety shower, 

Exposure Guideline: None established  
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9.  PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES (Typical) 
9.1  Boiling   point . C      >95 deg C 
9.2  Melting  point  . C     -1   . C 
9.3 Vapour  Pressure  [kPa]      3.177 kPa @ 25 °C  
9.4 solubility in water            (20 . C)    Complete 
9.5 Density( g/mL )          (20 . C)    1.10 
9.6 Evaporating  Rate)     < 1 (Butyl acetate = 1) 
9.7 Appearance colour and odor    Light brow liquid, slight characteristic odor 
9.8  pH-value  (H20)     9-10 
                                                                                                           

10.  STABILITY AND REACTIVITY 
Chemical Stability : Stable 
Conditions to Avoid : Contact with strong acids or caustic, oxidizers 
Hazardous Decomposition Products : Not Applicable 
Hazardous Polymerization : Will not occur 
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11. TOXICOLOGICAL INFORMATION 
Toxicology of this product has not been established 

12.  ECOLOGICAL INFORMATION 
Environmental effects of this product have not been established. 

13.  DISPOSAL CONSIDERATIONS 
Dispose of in an approved hazardous waste container. Disposer must comply with local state and federal regulations 
with respect to disposal or discharge. 

14.  TRANSPORT INFORMATION 
DOT Description : Not regulated. 

15.  REGULATORY INFORMATION 
All components are listed on the TSCA Inventory. 

16.  OTHER  INFORMATION 
This information relates only to the specific material designated and recommendations contained herein are to the best 
of manufacturer’s knowledge and may not be valid for such material used in combination with any other material or in 
any process, therefore, it’s the user’s responsibility to satisfy itself as to the suitability and completeness of such 
information for its own particular use 
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NFPA Hazard Rating System 
The National Fire Protection Association (NFPA) system uses a diamond-shaped diagram of symbols and numbers to 
indicate the degree of hazard associated with a particular chemical or material.  These diamond shaped symbols are 
placed on containers of chemicals or materials to identify the degree of hazard associated with the chemical or material.  
The diagram identifies three color-coded categories of hazard for each material.  Each category is divided in levels of 
hazard potential with increasing numbers indicating increasing hazards.  The abbreviated degrees of hazard in each of 
these categories are given as follows:  
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HEALTH -The degree of health hazard of a chemical or material is based on the form or condition of the material, as 

well as its inherent properties.  The degree of health hazard of a material should indicate the degree of personal 
protective equipment required for working safety with the material.  

►1 is for slightly hazardous (toxic) material which requires only minimal protection (for example, safety 
glasses and gloves) in addition to normal work clothing to work with safely.  

►2 is for moderately toxic or a hazardous or moderately toxic material which requires additional PPE or 
equipment (e.g. chemical goggles, lab/work smock, local ventilation) in addition to that required for less toxic material. 
Consult the MSDS for specific health hazard and proper PPE to use with this material 

 
►3 or 4 is for highly to extremely toxic (deadly) materials (and any carcinogen, mutagen, or teratogen).  

These materials will require specialized equipment (e.g. respirator or exhaust hood, full face shield, rubber apron, 
specialized glove, handling tongs, etc) beyond that required for moderately toxic material.  You must consult the MSDS 
and/or other safety information to determine the hazard (acute or chronic) and the proper PPE and engineering controls 
to safely use this material.   

FLAMMABILITY or FIRE HAZARD - The flammability or fire hazards deal with the degree of 

susceptibility of the material to ignite and burn.  The form or condition of the materials, as well as their properties, 
affects the extent of the hazard.  Many hazardous materials such as acetone and gasoline, have a flash point (ignition 
temperature) far below freezing and will readily ignite with a spark if the vapor concentration is sufficient.   

 ►1 is for materials with a flash point above 200F.  

 ►2 is for materials with a flash point below 200F  but above 100 F.  

 ►3 is for materials with a flash point below 100F  but above 73 F.  

 ►4 is for materials with a flash point below 73F.  
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REACTIVITY - The reactivity hazards deal with the potential of a material or chemical to release energy.  Some 

materials are capable of rapid energy release without any catalyst, while others can undergo violent eruptive or 
explosive reactions if they come in contact with water or other materials.  Generally this rating is used to indicate the 
potential to react if the material is heated, jarred, or shocked.   

 ►1 indicates a material that may be reactive if heated and one that reacts with water.  

 ►2 indicates a material that may react violently without detonation.  

 ►3 indicates a material that may detonate or explode if subjected to a strong initiating force or heating 
under confinement.  

 ► 4 indicates a material that readily detonates or explodes.  

SPECIFIC HAZARD - An open space at the bottom of the NFPA diagram can be used to indicate additional 

information about the chemical or material.  This information may include the chemical or material's radioactivity, 
proper fire extinguishing agent, skin hazard, its use in pressurized containers, protective equipment required, or unusual 
reactivity with water.   

 ►OX or OXY indicates a material that is an oxidizer.  

 ►W or W indicates a material that is water reactive.  

 ►ALK indicates a material that is alkali.  

 ►COR indicates a material that is corrosive.  

 ►RAD indicates a material that is radioactive.  
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Special Labeling Requirements  

All containers that hold carcinogens, reproductive hazards or acutely toxic chemicals must be properly labeled 
concerning the health hazard posed by the chemical.  Most containers will have the chemicals hazard clearly displayed 
on the label.  However older chemicals and containers of solutions that are mixed in the lab must be properly labeled by 
the laboratory worker.  The laboratory worker may write the hazard class (e.g. carcinogen, etc.) on the container or use 
labels available from their Supervisor or Chemical Hygiene Officer.  
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